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K dnešnímu úvodníčku mně inspirovala rozdílnost zprávy
o umučení našeho Pána Ježíše Krista – Pašijí, jak jej podávají čtyři
evangelia. Nebylo by na škodu si toto porovnání udělat. V klidu si
přečíst jednotlivé události – v Káně, příjezd do Jeruzaléma, večeře
s učedníky, Getsemanská zahrada, zatčení, výslech a odsouzení, smrt
a sejmutí z kříže – a porovnat. Zcela jistě si všimnete, že každý
z evangelistů má popis rozdílný. Došlo k tomu vlivem okolností a
zkušenosti jakou autoři měli.
Především je to způsobeno tím, že někteří byli očitými
svědky a jiní znali události jen z doslechu. Očití svědci byli Matouš
a Jan a přesto v Janově evangeliu chybí zpráva o ustanovení
Eucharistie, ale daleko podrobněji mluví o tom, co s učedníky rozmlouval.
Marek nejspíš zachytil vzpomínky apoštola Petra, když jej
provázel. On především zachytil Petrovo zapření i jeho pocity po tom,
když zklamal.
Možná z takového čtení objevíte zcela nový překvapivý
pohled na poslední hodiny Kristova přebývání s námi. Pohled tak
bude pestřejší a plastičtější, než když pašije jen slyšíme předčítat.
Možná si i uvědomíme omezenou možnost lidských slov vyjádřit skutečnost naší spásy.

o. Prokop

1

DOPISY Laického sdružení sv. Dominika

číslo 4 ročník XVIII

Vzpomínky br. Dominika Václava Bahníka OP

* 1. října 1877 ve Březně
u Mladé Boleslavi

† 28. února 1972 na Moravci
Dvé věcí dle modrých rady,
nenos na trh veřejnosti
a ty jsou bližního vady,
a tvé vlastní synu ctnosti.
Prvé již v svém jménu,
nehezké jsou věru zboží,
tyto však již ztrácí cenu,
vlastník-li je sám vyloží.
Bohuslav Jablonský

Litoměřice v lednu 1950.
Z nařízení veledůst. P. Provinciála P. L. Ambrože Svatoše, které mi
dal při poslední vizitaci, abych napsal něco o sobě a některé významné
události, a o jiných, co by někoho zajímalo. Kéž to je ke cti a chvále Boží.
Začínám vzpomínkou na mé drahé rodiče. Otec byl tesař, později
hrobník a kostelník. Když se s maminkou vzali (měl každý 300 zl.) koupili si
z rozparcelované usedlosti hospodářské stavení a to přestavěl na obyčejné;
udělali si 300 zl. dluhu. Aby ten dluh dříve zaplatil, odešel na práci do
Saska. Za několik měsíců stal se v obci velký požár, při němž i naše stavení
shořelo. Maminka říkala, že měli do začátku 300 zl. dluhu a hromadu popele.
Měl jsem 7 sourozenců; 3 bratři jsme zůstali na živu. Na jednoho
bratříčka si vzpomínám na svátek Všech Svatých. Ten dostal ode mě neštovice, byl v obličeji jedna slitina, ještě neuměl jak se patří mluvit, jen říkal:
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„Maminko bolí.“ Doktor říkal – vydrží-li 10 dní tak bude dobře – 10 dní
vydržel a 11. den zemřel. Svatý mučedníku Josífku přimlouvej se tam za mě,
abychom se tam všichni shledali u Pána Boha.
Ve škole jsem se dost špatně učil, ale se spolužáky dost často prával,
tak že p. učitel jednou poslal cedulku, abych byl od otce potrestán; na štěstí
otec nebyl doma a maminka téměř plakala – počkej, až přijde tatík domů
jejej ty to dostaneš – a já jsem cedulku spálil, maminka neřekla nic, a tak
jsem tomu výprasku šťastně ušel. Po vyjití ze školy jsem se učil řemeslu
tesařskému. Byl jsem přijat do „Cechu“ to byl obřad, kde byli shromážděni
mistři různých řemesel a starosta měl řeč jak se mám chovat atd. Po 3 létech
už ty „cechy“ zanikaly, to už nebyl žádný obřad, jen jsem dostal výuční list
a bylo to. Jel jsem na zkušenou do Prahy a dostal jsem hned práci. Stavěla se
Národopisná výstava r. 1895. Když jsem měl práci, tak jsem si šel hledat byt.
Ptám se jedné paní, neví-li o bytě a ona mě hned zavedla do bytu, vkročíme
tam a tam seděly 3 slečinky na divaně – a já jsem se otočil a utíkal pryč, až
jsem dostal byt u jedné rodiny v Biskupském dvoře na Poříčí a potom
v Jednotě katolických tovaryšů. Když jsem byl ještě doma, byl jsem přijat do
III. řádu sv. Františka v Turnově kam jsme s tatínkem chodívali na shromáždění 5 hodin cesty.
V Praze jsem zase chodil ku Kapucínům na shromáždění a každou
neděli odpoledne zpívali terciáři matutinum, to se mi moc líbilo. Potom ještě
na kázání buď k sv. Ignáci, nebo k Redemptoristům kde zpívali Mar. litanie,
do Emauz neb k Dominikánům kde kázával P. Benedikt Kříž, nehybně, ale
zajímavé thema z biblické dějepravy.
Chodíval jsem v neděli ráno k sv. Ignáci, když nastala škola 2×
týdně a v neděli celé odpoledne tak jsem chodil k Dominikánům. Na jaře
r. 1897 jsem přišel zase do Prahy na práci, stavby však nebyly ještě otevřeny, tak jsem ještě nepracoval. Byl jsem jednou večer v Jednotě k. t.
a tovaryši tam hráli biliár a já jsem kibicoval. Tu vypravuje sluha z Jednoty:
„Dnes byl jsem pro mešní víno u Dominikánů a p. Převor mi říkal nešel-li
bych k nim za sluhu – jo kdyby to bylo takhle do hotelu, šel bych, ale do
kláštera to ne“ – a obrátí se ke mně a praví – „Bahníku to by bylo pro tebe!“
Mně to nedalo a druhý den jsem požádal P. Převora Bubeníka, zda by mě
nevzal za sluhu a on mi odpověděl: „Vy se mi zdáte takový nesmělý, no na
týden vás vezmu na zkoušku.“
V klášteře.
V čas 7. 2. 1897 byl tento stav: Provincial: P. Manes Rolman,
Převor: P. Václav Bubeník, Podpřevor: P. Česlav Navrkal; P. Dominik
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Navrkal, neobservant, P. Augustin Kadlec, P. Guala Konečný, katecheta, P.
Ludvík Smola, katecheta (vystoupil), P. Benedikt Kříž (vystoupil), P.
Konstac Pechač, kaplan, P. Ambrož Valeš, churavý, fr. Jakob Dvořák,
sakristán, fr. Jan Waldman, vrátný, fr. Vít Kubiš, práč, fr. Felix Burda,
kuchař, fr. Petr Přichystal, refektor. a obsluhoval P. Dominika, fr. Frant.
Kružík, krejčí.
Byl jsem přidělen jako sluha do kuchyně, nakupovat, zvonit, šlapat
měchy – atd. dřívější sluha byl starý nemocný a nedávno zemřel, a tak si fr.
Felix liboval – P. Převorovi – „Jó to je oheň.“ Druhý sluha pro konvent byl
Tomáš Němec z Mrákova od Domažlic, rád mě poučoval, jednou mě ukazoval, jak mám rozsvěcovat sirky, škrtl a nechal krabičku nezavřenou a sirky
se vzňaly všechny; chtěje to sfouknout až řasy si popálil. Jinak byl dobrý
a zbožný člověk. Po létech jsme se sešli, litoval toho, že nezůstal v klášteře,
měl totiž ženu nemocnou.
Fr. Felix byl pracovitý a přísný řeholník. „Modli se a pracuj“, dříve
se pomodlil a potom pracoval. Moravan a Slovák. Byli s fr. Vítem odchovanci sester v Napajedlích, kdež byli za sluhy nebo obuvníky, tak něco.
Toužil po Moravě, až byl přesazen do Uher. Brodu potom do Znojma, kdež
zemřel.
Druhý můj dobrý přítel rádce byl fr. Jan N. Waldman, byl vyučen
kupeckým příručím, pracoval v Sušici v kolon. obchodě. Jednou mu pravila
jedna paní: „Dnes má pohřeb jeden člověk od vaší víry,“ měl totiž velký
židovský nos. Potom vstoupil za kandidáta ku Kapucínům v Sušici. Jistý
Redemptorista mu ale radil, když chce být řeholníkem, aby šel buď k Redemptoristům nebo k Dominikánům, tam že je observanc. U Kapucínů se
naučil trochu vařit a tak po fr. Felixovi vařil on. Roku 1898 jsem byl poprvé
u odvodu – neschopen, r. 1899 v II. třídě odveden na 8 týdnů. Když jsem
narukoval tak mi řekl P. Převor, abych po ukončení vojenské služby nikde
nezdržoval a ihned přijel, že nebudou jiného sluhu bráti. Po ukončení
vojenčiny jsem se hned vrátil a oni jiného sluhu přijali; to zklamání vidím
jako dnes. P. Převor byl právě u brány, po chvíli mlčení pravil: „A což za
kandidáta bys nechtěl?“ Na to já jsem se neodvážil nikdy ani pomysliti a řekl
jsem – „Chtěl bych.“ – „A kdy začneš?“ Fr. Bonaventura, vrátný, mi
pošeptal – „Tak si klekněte!“ a P. Převor vztáhl ruce: „Tak tedy In nomine
Patris“ - - - - - - a byl jsem kandidátem.
Dostal jsem refektář a pomáhat v kuchyni. Po roce byl jsem oblečen
a dostal jméno Dominik Henares – mučedníků kteří byli v ten čas prohlášeni
za blahoslavené. Po oblečení jsem přišel k bráně za vrátného a expeditora
„Růže“, což jsem dělal 13 roků až do začátku světové války za redaktora P.
Gualy Konečného, P. Konstance Pechače, Bartolom. Vrátného a Odilo
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Pospíšila. Při expedici „Růže“, která šla obyčejně až v poslední den v měsíci
mi pomáhali spolubratři fr. Jan, neb fr. Florián, neb Konrád, fr. Jonáš
kostelník, pozdější P. L. Reginald Volek, P. Štěpán Msiak a jiní; na tratě
roztřiďovat mě učil poštovní úředník bratr III. řádu p. Wolf.
Po 3 létech byl jsem poslán do Olomouce do noviciátu. Někdo o mě
rozšířil klamnou zprávu, že umím vařit a tak jsem byl přidělen do kuchyně.
Přijížděje do Olomouce setkal jsem se na nádraží s odjíždějícím do Košic
kuchařem fr. Janem Kucko, já řku: „Ale bratře, to jste mi to měl všecko
ukázat, co kde je – a jak se co tady dělá.“ „To Vám všecko sluha ukáže, on
to všecko zná a umí,“ tak jsem ho nechal první den vařit a jen jsem mu
pomáhal. Druhý den jsem už slyšel že P. Převor říkal „no to nám poslali
pěknýho kuchaře,“ tak jsem to musel vzít sám a jak jsem se to od fr. Jana
naučil – dělat pak to již šlo až na moučný šmorn. To nebylo dobře! Po druhé
jsem si na něm dal lépe záležet – „zase to není dobře“, po třetí byl jako fr.
Jan ho dělal – „zase to nebylo dobře,“ tak mě poslali učit se dělat šmorn do
Řepčína. Tam vařila sestra Perpetua, která vařívala u náměstka pražského
starosty stavitele Vlčka (měli vilu v Řevnicích proti naší vile), a ta mezi
jiným mi pravila: dělejte, přičiňujte se jak nejlépe dovedete, ale především
musíte býti trpělivým, z lásky k Pánu Bohu pracovati – pokorným býti.
„Podívejte se, já jsem vyučená kuchařka a já se také nezachovám“ a také
jsem jednou viděl, když jsem tam vešel byla celá uplakaná a druhým vchodem odešla, asi za 5 minut se vrátila zase jako by se nic nestalo – a jak jsem
byl již skleslý na mysli, tak mě z toho pozvedla, že jsem zase s radostí
pracoval. Ještě o tom šmornu: až když jsem přišel do Prahy, tak jsem se dozvěděl od fr. Jana „že ten šmorn měl chrupat,“ jak to Tyroláci chtějí.
V ten čas přišel na visitaci k nám nejd. P. Generál H. Cormier. Byl
jsem též u něho u vizitace ptal se, zdali nemám nějaké těžkosti (P. L. Michal
dělal tlumočníka) odpověděl jsem, že se jako kuchař nemohu s P. Převorem
a Prokurátorem domluviti, že nerozumím německy a oni nerozumí česky. P.
Generál si dal hlavu do dlaní a kroutil nad tím hlavou … Na památku mi dal
obrázek mého bl. Patrona kdež napsal: Život řeholní jest mučednictví bolestné stálým odříkáním, ale sladké láskou.
S bratry jsem vycházel velmi dobře; fr. Emanuel nás v rekreaci učil
plést růžence, byl sakristán, elektriku spravoval i zaváděl a uměl znamenitě
žebrat. Fr. Maurus byl vrátný a vázal knihy, fr. Václav můj spolunovic, který
skládal sv. profes do rukou P. Generála a měl refektář, pomáhal v zahradě
a mluvíval s kocourem německy. Fr. Sarkandr zahradník, krejčí, tesař, stolař,
zedník pustil se do všeho. Často nás bavil v rekreaci svým vypravováním ze
Slovácka, tak například: Jak také „seděl,“ byl totiž vyučen krejčím a pracoval také pro lid, ač neplatil daň a někdo ho obžaloval a byl odsouzen zaplatit
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pokutu, tuším 10 zl., anebo sedět v žaláři. A to já si to radši odsedím a šel do
Uher. Hradiště si to „odsedět.“ Když nastoupil do vězení, dával mu žalářník
do rukou kosu, aby mu šel posekat ječmen; ale on mu odpověděl: „Já jsem si
to přišel odsedět a ne odsekat“, žalářník loupl ho do žeber a nechal ho být.
Shodou jmen se mohlo o něm říci, že dělal – ať pracoval, jedl, modlil se –
všechno „leža“ Sarkandr Leža. Ještě jsme byli spolu v Litoměřicích, ale to
už byl churav na žaludek.
Benjaminem jsem byl já, v kuchyni potom přišel za kandidáta fr. Jiří
Čtvrtlík.
Semily 25. V. 1950. (opisováno)
Ku konci noviciátu měli jsme zkoušku fr. Maurus před sv. profesí,
fr. Dominik před jednoduchou a fr. Jiří před obláčkou.
6. I. 1905 byl jsem asignován do Prahy a přidělen k bráně, expedici
„Růže“ a prát s fr. Jakubem a vypomáhat v kuchyni, zvláště zastupovat fr.
Jana buď v Řevnicích neb zase v Praze.
Několik vzpomínek.
Úmrtí p. faráře Česlava Navrkala.
Byl ještě v 6 h večer na faře, vyjednával na zítřejší den oddavky
snoubenců. Jda skrze fortnu, tázal se zda-li nemám nějaké mazání, že ho bolí
levá ruka, já řku mám a hned Vám ho přinesu do cely; potom si nechal uvařit
ještě čaj pro pocení a šel do lůžka; asi o ½ 11 zvonil telefon – abych k němu
přišel! Přijda k němu do cely, p. farář sedí na lůžku, svíjí se bolestí: „Ach, to
jsou bolesti, to je zima“, tak jsem honem zatopil, potom přistoupím k lůžku
vezmu ho za ruku a ona studená … ihned jsem zavolal vdp. p. Převora P.
Odilo, provinciála P. Bubeníka, dostal ještě svátost posledního Pomazání
a zemřel v Pánu.
Co toto píši (5. 1. ´50) byl u nás P. Bernardin Skácel, že právě dostal
zprávu, že zemřel náhle P. Anselm Šírek bývalý dominikán; našli ho až druhý den mrtvého. O. v. d. Pane a s. v. a. m. s.
Vzpomínka na fr. Theofila Mazače.
Na svátek Očišťování P. Marie bývala slavná Mše sv., při níž se
obětovaly hořící svíce do rukou celebranta. Mši sv. sloužil P. Odilo, převor.
Fr. Theofil chodil po chodbách a volal posměšně „Já, já, já mám obětovat
jemu? To ne – nikdy ne“ a od toho dne začal bláznit, až byli nuceni dáti ho
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do ústavu na Karlov (blázince). Tak asi za ½ roku jsme ho šli s fr.
Raimundem navštívit. Fr. Theofil byl jako ovečka, prosil: „Řekněte P.
Provinciálovi, že ho na kolenou prosím, aby mě vzal odtud, že se podvolím
každému trestu, který mi uloží, jen aby mě vzal pryč z této společnosti vrahů
a špatných lidí, vždyť jsem přece fráter.“ - - Tak jsme to vyřídili a přimluvili
se za něj a za několik dní fr. Th. přišel nazpět do kláštera. Pracoval pln horlivosti, každý týden umýval v kleče dlažku v refektáři, což neměl poručeno
a jiné. – Tato horlivost však netrvala dlouho, tuším asi 2 měsíce. – To už
zase začal: „Copak já se musím tady takhle dřít? To já mohu raději do
ústavu. Tam, to je: „Pane Mazač sem, pane Mazač tam“, ale tady? Che che
che, kdo by se tady takhle dřel?“ a nedal pokoje, až zase přišel do ústavu do
Kroměříže, kdež zemřel. Odpočinutí lehké dejž, o Pane, a světlo věčné ať
mu svítí.
Franta a Karel (veselá).
Franta byl služebník při kuchyni, Karel při krejčovně, ale byl rád,
když mohl do města. Jednou poslal Franta Karla na Hradčany pro tresku
a ještě mu připomněl, když by neměli tresku, tak ať ti dají štokfiš – Otcové
kapucíni právě tresku neměli. Řekněte p. kuchaři, že asi za 14 dní bude - - tak p. fráter dejte mě alespoň štokfiš. Kapucínek sotva se udržel smíchu –
„Ale synku to máš jedno – treska je česky, štokfiš německy.“ To Karla velmi
mrzelo, že se nechal od takového buchty napálit.
Tahávali jsme uhlí vytahovadlem do dřevníka – když nás bylo málo
a uhlí bylo daleko nosit, spouštěl se jeden po provaze dolů a zase po provaze
vyšplhal nahoru - - Franta to odkoukal a začal se spouštět (po zavření kláštera) dolů a chodil ven. – Fr. Vít ho zpozoroval, a když se zase jednou spustil, odvázal provaz a připevnil ho jen slabým provázkem; když ráno přišel
a chytl se, chtěje se vyšplhat nahoru, spadl mu provaz na hlavu - - - Tatínek
si pro něj přišel a vzal si ho domů.
Co jsem byl v klášteře, měli jsme některé mimořádné slavnosti
blahořečení našich nových blahoslavených: Bl. Innocenc V. papež O.P., Bl.
Raymund Kapuánský O.P., Bl. Mučedníků Ignáce, Dominika a soudr., Bl.
Zdislavy, Sv. Alberta svatořečení.
R. 1899 v říjnu bylo triduum ku cti bl. Innocence V. papeže O.P.
(dříve se to nemohlo konati jelikož se maloval kostel), na hlavním oltáři
v množství světel skvěl se obraz bl. Innocence (jenž je nyní v refektáři).
O životě a ctnostech kázali P. Alois Jemelka T.J., Jordán Březina provinciál O.Fr. a P. Zima Bened. z Emauz. Slavnost ukončena slav. Tedeum za
řízení Ed. Treglera ředit. kůru.
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L. P. 1900 oslavoval se po 3 dny nový blahoslavenec Raymund
Kapuánský, obraz slavnostně dekorován na hlav. oltáři. Kázali: P. Šroler Redemptorista, P. Ostrčilík T. Jež., P. Zima Benedikt.
Pontifik. mši sv. měl Generál Křížov. Dr. Václav Horák, vzácný
přítel našeho kláštera.
Roku 1900 byli prohlášeni za blahoslavené papežem Lvem XIII.
77 mučedníků v Číně, z nich 26 řádu Dominik. a sice Ignác Delgado biskup,
Dominik Henares biskup, 9 kněží a ostatní terciáři umučeni pro Jméno
Kristovo. Ke cti těchto mučedníků bylo triduum v květnu r. 1901. Kázal P.
Karel Nováček Redempt., P. Emanuel Dankner Křížovník a P. Zima
Benediktin.
Zpívanou mši sv. měl tehdejší v Praze právě přítomný provinciál
O.P. z Vídně P. Sadok Szabo. Večer slavné Te Deum.
Roku 1907.
Co jsme po dlouhá léta s toužebnosti očekávali, o čemž P. Benedikt
Kundráb po více roků pracoval, stalo se skutkem. Ctihodná Zdislava byla
prohlášena Blahoslavenou 28. 8. 1907 za účasti nejvyšších církevních hodnostářů. Na hlavním oltáři v záři elektr. světel krásně se vyjímal obraz Bl.
Zdislavy, jejž maloval český akadem. malíř Matouš. V neděli sloužil slavnou
mši sv. opat Strahovský Method Zavoral, odp. kázal P. Žák T. J. V pondělí
řádoví spolubratři sl. mši sv. P. Václav Bubeník, provinciál za četné řádové
asistence, odp. kázal P. Ignác Kohl z ř. Kapucínů a na svátek Neposkvr.
Početí měl pontifik. m. s. biskup Fr. X. Brusák, odpol. kázal P. Zima
Benediktin z Emauz a závěreční pobožnost měl kardinál Lev ze Skrbenských. Po slavném Te Deum odebral se do kláštera, kde strávil přes
hodinu v přátelském rozhovoru.
(dokončení příště)
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Z našich pramenů

P. Silvestr M. Braito OP
Kurs následování Krista (převzato z Na hlubinu roč. VI 1931)
3. část: Život náš
Ježíš Kristus volá své věrné k následování sebe. Volá nás, lidi
obdařené životem, a to životem rozumu a vůle, abychom právě tento život
podle Jeho příkladu vedli. Ale často, když se mluví o následování Krista, zdá
se mnohým a jednají podle toho, i když se jim tak nezdá, jako by teprve oni
v sobě Krista uskutečňovali, jako by svého Ježíše oni teprve svým životem
vytvořili. Proto pak je náboženský život mnohých tak zplaněn vlastní jalovostí, protože sami ze sebe jenom dovedeme cestu života znetvořiti. A tak
mnohý život, jenž by měl býti životem podle Boha, stává se přeludem
tohoto života.
Náš život jest jediné skrze Ježíše Krista, v něm a z něho Ježíš Kristus
je zároveň Bohem a zároveň člověkem a proto je Ježíš Kristus korunou
tvorstva, je jeho hlavou. A tak není života v údech, nejsou-li údy spojeny
s hlavou, není v nás proto života Božího, nesdělil-li nám tento život jen a jen
Ježíš Kristus. Lidská přirozenost Ježíše Krista, protože je spojena s Božstvím,
protože nemá vlastní osobnosti, nýbrž je spojena s přirozeností božskou
osobou věčného Slova, jest nesmírné, nekonečné velebnosti a absolutní
dokonalosti. Tímto Člověčenstvím takto dokonalým je nám Kristus tak blízký
a proto dokonalosti člověčenství Jeho jest právě pro nás cestou, jíž naše
lidská přirozenosti se spojuje s Bohem, jímž rovněž Kristus byl.
Všechno velké a dokonalé přitahuje k sobě nedokonalé. Čím dokonalejší bytost, tím více vyzařuje její moc. Tak zvedají lidé svatí a čistí a dobří
ty, kteří dychtí po čistotě a velikosti a kráse duchovní. Vždyť již v přirozeném
řádě, jak krásně praví sv. Tomáš, tělesa teplá sdělují teplo tělesu chladnému.
Protože je Ježíš tak nekonečně dokonalý a protože je též Člověkem,
proto je nejvyšší chválou Boží, neboť je vrcholným dílem stvoření. Nemáme
vyššího cíle a vyššího smyslu, než býti slávou Páně. Ježíš jest největší slávou
a chválou Páně a tak nemožno vůbec vzdáti chválu Pánu, než skrze Ježíše
Krista, než Jím a v Něm.
Toto je jediný smysl života našeho, býti slávou Páně, nechť již
oslavou Jeho Lásky nebo Jeho Spravedlnosti, protože tomuto úkolu se nikdo
nevyhne, ani největší popírač a rouhač nemůže nesloužiti Bohu. Jen to je
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smutné, že nechce nemilující Boha než oslaviti přísnost a spravedlnost Jeho,
že si přísně žádá potrestání, věčné potrestání sama sebe!
Vedle toto jest Kristus naprostou, podstatnou svatostí jak ve své
bytosti, tak ve svém jednání. Proto je Jemu podřízeno všechno tvorstvo.
Nikdo se nemůže vrátiti k Otci leč přes Krista. A tak je nejen Jeho právem,
nýbrž i Jeho posláním, aby Jím všechno klanění tvorů, všechny modlitby,
všechna sláva a čest tvorů k nebesům stoupala. V Něm se soustřeďuje a
musí soustřediti veškerá chvála, protože On jest vrchol tvorů, protože
Kristus jest v čele tvorstva. Protože jest Jeho lidství spojeno s Božstvím,
proto mají Jeho činy i jako člověka absolutní cenu. Protože pak mají absolutní cenu, mají i význam a smysl a poslání sociální, to jest, oblažují a posvěcují celé lidstvo. Protože totiž jsou to činy člověka a činy absolutní mají
vztah k člověčenstvu celému. Náš vliv, vliv i největších svatých je vždycky
omezen na několik lidí. Jenom čím více se blížíme Bohu, tím více čerpáme
z absolutního vlivu, protože absolutní moci Boží. Kristus pak byl Bohem
a člověčenství Jeho spojené s Božstvím má tuto naprostou moc a sílu.
Tak mohl Kristus smířiti nebe se zemí, protože Jeho činy měly
nesmírný, nekonečný význam a cenu. Proto mohl odčiniti urážku, jež byla
v jakémsi smyslu nekonečnou, protože se týkala nekonečného Boha. Ten
kněžský úkon Kristův věčně trvá, věčně bude přednášeti prosby a klanění
naše k Bohu, věčně od věčnosti do věčnosti všechna chvála naše bude
jenom Jím k Božímu trůnu stoupati.
Smířil nás s nebem a získal nám vše, co člověk ztratil. Především pak
nám získal milost posvěcující, pak život věčný, jenž je plodem této milosti.
Získal nám pak též milost pomáhající, abychom mohli jíti k Bohu, zasloužil
nám odpuštění, protože podal oběť dokonalou, protože podal poslušnost
naprostou, nekonečnou.
Byl sám plný této milosti posvěcující. Mohl by se někdo ptáti, proč
měl Kristus milost posvěcující, zdaž by totiž nestačila jen milost Jeho podstatného spojení s věčným Slovem? Ale Kristus byl nejen Bohem, nýbrž též
dokonalým člověkem. Podstatné spojení s věčným Slovem dalo Jeho Člověčenství a činům této lidské přirozenosti nesmírnou, nekonečnou cenu.
Protože však byl člověkem, byl podroben těm zákonům lidským, jež jsou
podstatné lidské přirozenosti. Člověk pak právě milostí posvěcující dostává
se ve styk s Bohem. Lidská přirozenost sama o sobě vzata nemůže se povznést výše než k Bohu filosofů, nikdy ne však k Bohu Zjevení. Protože pak
Kristus byl hlava Zjevení Nového zákona, doplnění a vyvrcholení Zjevení, byl
plný milosti posvěcující podle přesné nauky sv. Tomáše a z udaných právě
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důvodů podle téhož učitele. Aby Kristus jako člověk mohl si býti vědom, že
jest hypostaticky spojen se Slovem. O této milosti píše sv. Jan, když praví:
Viděli jsme Ho plného milosti a pravdy a z plnosti Jeho jsme všichni přijali.
Milost naše je z milosti Ježíše Krista. Není milosti bez Něho, jen Jím
a jenom v Něm můžeme nalézti milosti u Otce, protože milost je synovstvím
Božím, jest účastenstvím na životě a na přirozenosti Boží. Hříchem se celé
lidstvo v prvém člověku odvrátilo od života Božího, hledajíc jen život svůj
a proto nemá nikdo práva na tento život, jako ho neměl ani před hříchem.
Natož po odvrácení se od Boha.
Ježíš Kristus, protože je plný milosti jak ze spojení se Slovem, tak
milostí posvěcující, je hlavou a zřídlem všech milostí, jež nám Bůh chce
uštědřiti. Protože nám Kristus tyto milosti vykoupil, zpět získal a nad to ještě
stále v kněžství svém i v kněžství zástupném stále udílí.
Tak není Boha důstojného klanění, modlitby, oběti, jež není posvěcena milostí Kristovou. Ve Starém zákoně podle učení Církve jen právě
vzhledem k příštím zásluhám Kristovým byla lidu izraelskému dána milost
odpuštění hříchu, byly jejich oběti přijaty. Samy o sobě neměly nadpřirozené ceny. Proto stále proroci hlásají, že přestane všechna oběť a bude
jenom jedna oběť od slunce východu do západu. Chceme-li, aby oběť naše,
aby chvála naše, byla důstojna Boha, musíme býti spojeni s Kristem milostí
nadpřirozenou, posvěcující. Jenom jí stáváme se příjemni Bohu, jen tak je
chvála naše skutečnou chválou v očích Trojice Nejsvětější.
Bylo by tu na místě psáti o důležitosti posvěcující milosti, jíž jedině
začíná život křesťanův, bez níž se život vlastně má zváti nocí a smrtí. Bez
milosti posvěcující naše modlitby, naše činy, kdybychom opravdu celý svět
získali, kdybychom vše měli, kdybychom hory přenášeli, nic bychom nebyli.
Nic není člověk bez lásky a láska nadpřirozená je plodem Milosti.
Milost naše. Nemůžeme ji jinak míti než skrze Ježíše Krista. Proto je
marné mluvení všech, kteří chtějí se bez prostředníka, jak říkají, dostati
k Bohu. Povznésti se k Bohu celým životem není věc filosofie, to se nenastuduje, nenadře, nekoupí, nezíská, to dává jediné Bůh. Právě toto dání
sebe je Milostí posvěcující. Ještě nikdy nikdo nikoho vědecky nepřivedl
k Bohu, nikoho filosofie a theologie nepřivedla k milosti. Tu dává Bůh. Proto
kdo nechce jíti přes Ježíše Krista, jenž byl Bohem, jenž přišel, aby nám tuto
milost dal způsobem, jenž je vhodnější lidem, to jest, přišel jako člověk
a přece byl oním Bohem, jenž milosti dává, musí býti zavržen, musí, protože
nechce život od Toho, jenž je Životem. Neřekl nadarmo: Já jsem život.
Milost posvěcující: Spojení s Bohem, spojení takové, aby Bůh byl
posledním uvědomělým cílem naším, aby byl největším dobrem pro nás,
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abychom nic tak nebo více než Boha nemilovali, abychom tudíž svůj život
vedli tak, aby byl podle Jeho Vůle a aby vedl k Němu. Čili abychom žili
životem dítek Božích, když přece milost posvěcující jest účastenstvím na
přirozenosti Jeho a tudíž máme žíti též podle této účasti na přirozenosti
Boží. Náš život má se bráti po cestě Boží a ne po cestě vlastního já a po cestě hříchu a zla a nepřátel Jeho.
Protože spojení hypostatické Kristovo povznáší Krista nade všechno
tvorstvo, Jeho milost již má, je milostí nejvyšší. Jeho milost jest úměrná Jeho
poslání. Poslání pak Ježíšovo má vyzařovati a dávati milost všem, kteří jsou
Jeho. Proto musí celé tvorstvo gravitovati kolem Krista jako kolem svého
přirozeného středu. Tak dává milost hypostatického spojení milosti Kristově, aby byla nejen milostí Kristovou, nýbrž aby byla milostí zřídelní, milostí
základní, milostí tryskající.
Takto pak může Kristus vykonávati svůj úřad nejvyššího Kněze. On
jako hlava naše modlí se za nás, v našem jménu, On modlitby naše přednáší
nebesům. V Něm odpykáme si své viny, v Něm jsme smířeni s Bohem,
v Něm vzdáváme Bohu poctu patřičnou. Onou zřídelní milostí stává se
Kristus naší hlavou, zdrojem života našeho, života milosti.
Proto se zamysleme nad slovy: Beze mne nemůžete ničeho učiniti.
Bez Jeho milosti nejsme ničím, jsme ubohými trosečníky na zemi. To není
život, co žijeme, protože je to život, který má v sobě zárodek smrti. Kristus
vrátil nám život, protože nás spojil s Tím, jenž je Život sám. Važme si tohoto
života, chraňme si milost, a žijme z ní a podle ní. A o všechno toto prosme
skrze Ježíše Krista Pána našeho!
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Prosby o modlitby
a) obecné (převzato z OPuscula):
… za magistra řádu fr. Bruna Cadoré
… za pražského arcibiskupa kardinála. Dominika
Duku OP
… za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry
zastávající provinční oficia
… za projekt přestavby pražského kláštera
… za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny
… za naše bratry a sestry, kteří kdekoli na světě trpí kvůli výkonu své služby

… za apoštolské působení v médiích, především na internetu
… za projekt křesťanského knihkupectví OLIVA
… za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
… za naše bratry a sestry působící ve školství
… za naše bratry studenty ve Francii
… za znojemské mnišky, které hledají nový příbytek
… za projekt kláštera mnišek v Praze-Lysolajích
… za rozvoj teologie a křesťanské filosofie na Teologické fakultě
v Českých Budějovicích
… za Postupovy v jejich stále těžší životní situaci
b) speciální (MS Plzeň):
… za našeho otce biskupa Františka
… za naši diecézi
… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za naše nemocné členy
… za naše členy, kteří se nemohou dostavovat na společná setkání
… za naše členy, kteří s naším MS nejsou v kontaktu
… za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá
rozhodnutí
… za našeho řádového asistenta otce Prokopa
… za farnost v Dobřanech
… za bratry v plzeňském konventu
… za farnost u Panny Marie Růžencové v Plzni
… za farnosti všech našich bratří a sester
… za našeho adoptovaného syna Udaye Kumara Gallelu
… za otce biskupa Anthony Poola
… za kurnoolskou diecézi
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Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny
Anna Stará
Markéta Aulová
Mons. Dominik Duka

10.4.1961
15.4.1962
26.4.1943

Časné sliby
Kateřina Hyláková

29.4.1994

Věčné sliby
† Olga Dominika Krabovská
† Věra Kolumba Mrázová
Zdislava Švarcová

16.4.1996
16.4.1996
17.4.1998

Úmrtí
† Milena Norberta Koulová
† Vilemína Josefa Ziková

6.4.2000
26.4.2010

Svátek
† Ludmila Klára (Gambacorti) Vídeňská
P. Vojtěch Soudský
† Otomar Vojtěch Hana
Kateřina (Sienská) Hyláková
Kateřina (Sienská) Taliánová

17.4.
23.4.
23.4.
29.4.
29.4.

 ZPRÁVY 
Příští schůzka MS bude 1. května od 16 hod.
DOPISY - informační měsíčník laiků O.P. Vydává Laické sdružení sv. Dominika – Místní sdružení Panny
Marie Růžencové, Jiráskovo nám. 30, 301 54 Plzeň; http://pmr.op.cz; e-mail: j.horacek@centrum.cz.
Pouze pro vnitřní potřebu. Neprodejné. Odpovědný redaktor Jan Vincenc Horáček.
Příspěvky zasílejte na výše uvedené adresy. Redaktor si vyhrazuje právo příspěvky upravovat a krátit.

14

