B ORDEAUX C T OULOUSE C O LOMOUC

AMICULUM
OBÈASNÍK STUDENTÙ ÈESKÉ DOMINIKÁNSKÉ PROVINCIE

D razí bratøi, sestry, pøíbuzní, pøátelé a dobrodici
dominikánského øádu, zejména Èeské dominikánské
provincie!
Jak jistì mnozí víte, studium a formace (výchova)
èeských adeptù øeholního ivota podle vzoru sv.
Dominika probíhá v souèasnosti v daleké cizinì, v jiní
Francii. Zdejší provincie (jedna ze dvou francouzských) se jmenuje “Province de Toulouse”.
A jak to chodí? Takový èeský dominikán po absolvování roèního noviciátu (v Olomouci) sloí své první
øeholní sliby, bìhem zbytku letních prázdnin se
rozlouèí se všemi svými blízkými a drahými, aby
poèátkem záøí posbíral své saky-paky a pøesunul se
na jih Francie, do formaèního kláštera v Bordeaux,
kde se jeho výchovy ujmou zkušení francouzští pøedstavení. V klášteøe v Bordeaux probíhá základní
dvouleté studium filozofie, na které navazují další
ètyøi roky studia teologie v Toulouse.
Bìhem šesti let ivota v této pro mnohé z vás
ponìkud exotické zemi bratøi posbírají mnoství
zkušeností, které jsou jim po ukonèní studií a návratu domù i èásteènì uiteèné. Právì o tyto zkušenosti bychom se s vámi chtìli touto cestou
podìlit, pøestoe zkušenost je, obecnì vzato, zcela
nesdìlná.
V letošním roce nás je ve Francii celkem devìt
bratøí, jejich rozmístìní do zmínìných dvou studijních konventù je následující:
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Lurdy 2009

růžencová pou nemocných

“Slyš, jaký to nad øekou jásot a ples, to zpívají
hory i skála i les.”
Slova lurdské poutní písnì skvìle vystihují mumraj, který v Lurdech panuje. Pøipoèteme-li k tomu
fakt, e je zaèátek øíjna, tedy datum nìkde okolo
památky Panny Marie Rùencové, je zcela jednoznaèné, proè to všechno zpívá. Ano, v Lurdech právì
probíhá rùencová pou nemocných, co je událost,
která se dá skuteènì jen stìí popsat. No, a pokud
se toho èlovìk u jednou zúèastní, nadosmrti na to
nezapomene.

“Tam, kde nyní hlaholí tisícù zpìv, kdys dìvèátko
spatøilo nebeský zjev.”
Byl to nebeský zjev Matky Boí, která se zjevila
svaté Bernardetì. Dnes spatøíme na místì zjevení
sochu, která nám alespoò dovoluje si trochu pøedstavit, jak pusté muselo být místo, na kterém Bernardeta krásnou Paní spatøila. Ovšem teï je zde
neuvìøitelnì rušno, zejména poté, co vlaky a autobusy navozí do Lurd tisíce nemocných nebo
nejrùznìjším zpùsobem postiených, ale také dobrovolníkù, kteøí se o nì starají. A u jsou to lékaøi,
ošetøovatelky, knìí, øeholníci, øeholnice, støedoškolská mláde, námoøníci… Ti všichni chtìjí být u toho,
ti všichni chtìjí zaít tìch nìkolik dní neuvìøitelné
soudrnosti, blíenecké lásky, dojemného štìstí tváøí
v tváø skuteènému lidskému utrpení. Všichni dobrovolníci sem pøijídìjí pøedevším proto, aby poslouili tìm nejuboejším. Laskavým slovem, úsmìvem, pøevozem na vozíku nebo na lehátku,
podáním vody, prostým dotykem ruky… Tohle všechno se poèítá, tohle všechno, co je v Lurdech tak
samozøejmé a co tak chybí v kadodenním ivotì.
Ono se to velice tìko popisuje, ale slovy jednoho
švýcarského poutníka, který jezdí do Lurd se svou
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nemocnou manelkou: "Být v Lurdech jen tak anebo
bìhem pouti nemocných, to je jako koukat na fotbal
v televizi, nebo jít na stadion".

“Ó, povìz mi, Paní, kdo jsi, jak se zveš, co ode
è
mne chudé si zádáš,
co chceš.”
Takhle se tu ptá kadý, kadý nakonec zjišuje, e
Paní je pøedevším laskavá matka. Pro dobrovolníky
je pøíkladem hodným následování, pro nemocné je
nadìjí a útìchou. Co e to ádá od nás, chudých?
Vlastnì ani nic moc vyjímeèného. Snad skuteènì
hlavnì to, co tu všichni dìláme. Zvláš ti dobrovolníci, kteøí se postarají o první poslední. Je to jejich
sluba - umýt v nemocnici babièkám a dìdeèkùm
záchod, potom je naloit na vozíèek a poslat výtahem dolù, kde jim zase nìkdo další pomùe do
koleèkové idle, zabalí do deky a pøedá dalšímu,
který je doveze pøed baziliku na mši, do eucharistického prùvodu, na køíovou cestu, na pomazání
nemocných, do prùvodu svìtel, k jeskyni zjevení, na
jídlo. Po návratu je na místì si trošièku popovídat,
vyslechnout pár postesknutí, napsat podle diktátu
nìkolik pohledù, protoe chvìjící se ruka u dávno
není takové jemné práce schopná. Jsou to malièkosti, ale mají nesmírnou cenu. Druzí se nestarají
o staré a nemocné, vìnují se skupinkám nejrùznìji
mentálnì postiených. Je to trochu jiný zpùsob komunikace, tak s nimi kreslí, vystøihují, vybarvují,
nalepují, zpívají, tancují, malují si po oblièeji ornamenty, pøevlékají se za klauny. Tak si tu kadý sám
za sebe hledá to, co po nìm Bohorodièka ádá.

“Já bez høíchu pøeèisté Poèetí jsem, at´ lid èiní
pokání, povìz to všem.”
Povìdìla to všem, povìdìla také o skromném pøání
Královny poèaté bez poskvrny dìdièného høíchu:
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“Postavte tu kaplièku.” Nad jeskyní se dnes tyèí
komplex tøí nad sebou vystavìných kostelù, v poutním areálu se neustále hemí poutníci. Modlí se zpívají, pøinášejí své prosby, své starosti i tajná pøání.
Doufají v pomoc té, která se za nás pøimlouvá u svého syna. Èerpají si vodu ze zázraèného pramene, ale
èerpají také sílu z pramene duchovního, který jim
pomáhá ít svùj kadodenní ivot, nést svùj vlastní
køí. Dává sílu alespoò pár dní v roce pomáhat nosit
køíe jiných, køíe, které se zdají na pohled nesmírnì tìké. Ale ti slabí, nemocní, nemohoucí a postiení je stateènì nesou. Zdravý èlovìk pochybuje
o tom, e by to vùbec dokázal. Oni to dokáou, musí
to dokázat. Tváøí v tváø Boí moudrosti, která je tak
jiná ne lidská, si všichni uvìdomují paradox Boího
království. Ochotnì popostrkují vozíky s trpícími, aby
pomohli vybudovat tady na zemi alespoò kousek
toho slíbeného budoucího království, které je pøeci
u mezi námi. Èasto nechápou proè, ale srdce je
pudí znovu a znovu hledat pøíleitost nìkomu
pomoct.

“A zázraèný pramen trysk ze suchých skal, zde
mnohý uzè znovu své zdraví získal.”
Aby toho všeho nebylo dost, mají nìkteøí z nemocných nadìji na zázraèné uzdravení. Lékaøská komise
prozkoumává takových pøípadù strašnou spoustu, ale
jen nìkteré z nich vyhoví nároèným kritériím, která
je zaøadí mezi skuteèné, vìdou a církví uznané zázraky. Z tohoto dùvodu jsou v Lurdech vybudovány bazény, do kterých dokáí tam pracující ošetøovatelé ponoøit jakkoli bezvládné èi pokroucené
tìlo. K bazénùm musí nemocné na vozíèkách dovézt
samozøejmì nìkdo z dobrovolníkù, kteøí se tu skuteènì nenudí. Nakonec i oni se mohou v zázraèném
prameni smoèit, aèkoli to v pøípadì rùencové pouti
není nejlepší nápad, jeliko “fronta na uzdravení” je
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skuteènì velmi dlouhá. Mohou se zatím pomodlit,
tøeba hned vedle u jeskynì zjevení, moná i za toho
svého nemocného, kterého právì pøivezli a který
bude za nìjakou dobu ponoøen do velmi chladné
vody léèivého pramene.

Lurdy 2009

růžencová pou nemocných

“Jizš z národù všech sem spìchají k ní a radostné pozdravy zástupù zní: Ave, ave, ave,
Maria!”
V mumraji poutníkù se ozývají rùzné jazyky, dá se
øíci, e poutníci skuteènì pøispìchali ze všech
národù. Pøestoe je to týden rùencové pouti organizované dominikány z Francie, nám, èeským studentùm, se pøi troše štìstí mùe snadno podaøit
nalézt poutníky z Èech nebo ze Slovenska. Neèekané spoleèenství krajanù pak èasto vrcholí naší
úèastí na jejich poutní mši, která bývá velmi emotivním záitkem, protoe jak jsme všichni tak daleko
od domova, máme zcela pochopitelnou tendenci
velice snadno a velice silnì k sobì vzájemnì pøilnout.
Pro úèastníky poutì samotné je konkrétním vyjádøením mezinárodního charakteru poutního místa
veèerní procesí svìtel, bìhem nìho se pøi modlitbì
rùence støídají zdrávasy v nejrùznìjších jazycích.
Tak takhle nìjak to chodí v Lurdech bìhem pouti
nemocných, tedy alespoò z pohledu jednoho ve
Francii studujícího èeského klerika.
fr. Sadok
“R ùencová pou je pøíbìhem bratrství, pøátelství,
soudrnosti, vzájemné pomoci, víry, modlitby a lásky
mezi poutníky, mezi Marií a tìmi, kdo ji prosí, mezi
námi a Bohem”.
Z internetových stránek rùencové pouti, na kterých
si mùete mimo jiné prohlédnout fotografie z jednotlivých roèníkù.
P rvní rùencová pou se konala v roce 1908
P ou nemocných probíhá první týden v øíjnu
B ohosluby se obvykle konají na esplanádì pøed
Rùencovou bazilikou
P oèet úèastníkù se pohybuje kolem 40 tisíc, co je
vzhledem k poètu obyvatel docela mazec
V pøípadì deštì se bohosluby pøesouvají do baziliky sv. Pia X., kostela sv. Bernardety a do Rùencové
baziliky. Do tìchto prostor se vejde témìø 30 tisíc
poutníkù.

www.rosaire.org

Růžencová
pou nemocných
fakta-čísla-data
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L urdy jsou proslulé díky zjevení Panny Marie (1858),
kterou uvidìla ètrnáctiletá Bernardette Soubirous.
Nìkolik dní po zjevení vytryskl léèivý pramen, který
sem pøivádí poutníky z celého svìta.

P od jeskyní stojí Rùencová bazilika v románskobyzantském stylu, na skále nad jeskyní stojí horní
neogotická bazilika Panny Marie.

P od zemí mùeme najít baziliku sv. Pia X. pro

témìø dvacet tisíc poutníkù, na pravém bøehu øeky
je kostel sv. Bernardety z roku 1988 pro 5 tisíc poutníkù.
N a pravém bøehu byl vybudován rozsáhlý nemocnièní komplex Accueil Notre Dame.
L urdy mají v souèasné dobì 16 150 obyvatel (rok 2009).

Rozhovor

s fr. Hyacintem o jeho prvních dojmech
z pobytu v Bordeaux

J ak bychom zaèali? Tøeba: tìšil ses do Francie?
Tak, abych øekl pravdu, tak to byl pro mì docela
strašák po celou dobu noviciátu, výhled na cestu do
neznáma, kde nebudu pravdìpodobnì nikomu
rozumìt a navíc budu v tom pro mnì úplnì cizím
prostøedí a jazyce studovat filozofii, která je tìko
pochopitelná i v èeštinì. Ale na druhou stranu mì
docela uklidòovalo, e tam nebudu sám a e se
mnou pojede i Gabriel a Justin.
Cesta autem je relativnì dlouhá, take oddaluje ten
rozhodný okamik. Navíc jste mìli ještì zastávku
v Sept Fons. Jaké to bylo se takovou dobu smiøovat
s faktem, e se nìkolik mìsícù nebudeš moct vrátit?
Samotná cesta do Francie byla skvìlá, protoe nás
jelo plné auto bratøí a mluvilo se poøád ještì èesky,
i kdy u trapistù v Sept Fons jsme se u pomalu
zaèínali uèit mlèet francouzsky... a taky trochu modlit... No a jak jsem se s tím vyrovnával? Na radu
starších a zkušenìjších jsem se to po celou dobu
cesty snail brát spíše jako “výlet", i kdy je pravda,
e to na èlovìka tak jako tak doléhá.

Jak to vypadalo po vašem pøíjezdu do Bordeaux?
A kdy jsi poprvé zjistil, e navzdory studiu jazyka
u nás tváøí v tváø Francouzùm nevíš, o èem mluví?
Pøijeli jsme odpoledne a hned jsme se nastìhovali
do pøipravených cel a Gabriel, který u zde rok byl,
nás seznamoval s místními zvyky a zákoutími a taky
s bratry, které jsme potkávali na chodbách... no
a právì tehdy jsem si uvìdomil, e jim kromì bonjour (dobrý den, pozn. red.) skoro nic nerozumím...
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Ale bratøi nás pøijali opravdu srdeènì a tak ten
prvotní strach z neznáma vyprchal, ale strach z jazyku zùstal...
Vìtšina z nás zaèíná se strategií úsmìvu a pøikyvování. Ta ale obèas selhává; napøíklad je-lli poloena
otázka. Máš s tím nìjakou zkušenost?
To samozøejmì mám a to pøedevším z Lurd, kde
jsme byli s ostatními bratry na Rùencové pouti.
Protoe pøesto, e jsem po tøech týdnech ve Francii
opravdu francouzštinou moc nevládl (a poøád
nevládnu), jsem mìl na starosti duchovní péèi o nemocné na dvou pokojích… a tak jsem se tam èasto
k této strategii uchyloval… ale musím øíct, e je to
zároveò obrovská škola empatie - aby se èlovìk i beze slov vcítil do toho, co mu druhý sdìluje.
Po pøíjezdu do Bordeaux ses musel vyrovnat nejen
s neznámým prostøedím, ale také s praktikami, zejména v liturgii a spoleèném ivotì, které jsou nám
na hony vzdálené. Jak na tebe tahle zmìna zapùsobila a co tì nejvíc "šokovalo"?
Tak nejvìtší zmìna, kromì jazyka, mì èekala hned
pár hodin po pøíjezdu… a to liturgie hodin s místními nápìvy a zpùsobem schola/chór, pøièem
napoprvé byl kantorem David, místni pøevor a èernoch mohutné postavy, a nešpory obèas sklouzávaly
a ke gospelu.
V rámci svého apoštolátu chodíš mezi støedoškolskou mláde, která v jednom kuse jeèí, drmolí a vùbec hovoøí prapodivnì. Jak si pøed nimi pøipadáš?
Tak jako apoštolát jsem dostal spoleènì s bratrem
Sylvainem kolej a gymnázium sv. Alberta Velikého,
kde pùsobí naše kongregaèní sestry. A musím øíct,
e obèas jsem jen divákem, protoe drmolení a hluk
jsem ještì poøád nedokázal zpracovat… A tak se
usmívám, snaím se alespoò nìco pochytit a obèas

Rozhovor

s fr. Hyacintem o jeho prvních dojmech
z pobytu v Bordeaux
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i nìco øíct. No a minule jsem se cítil úplnì jako sv.
Tomáš, protoe kdy jsme pøišli pøed školu (byli
jsme v kápách, protoe mrholilo), tak se kolem nás
shromádil hlouèek dìtí a ukazovaly si na mì
prstem a vykøikovaly nìco ve smyslu: ,,ten je ale
velikej!".
Utìšuješ se nadìjí, e dojde ke zlomu a ty zaèneš
rozumìt? Vyzvídáš na ostatních, kdy to nastane?
Samozøejmì vyzvídám na všech stranách, jestli se
to jednou zlomí a skuteènì zaènu rozumìt a mluvit
bez úporného snaení, které je strašnì unavující,
zvláštì, kdy èlovìk celý den v hlavì poøád pøekládá
a pøekládá a pak se mu dokonce i zdají francouzské
sny. A tak podle zkušeností pøedešlých bratøí máme
pøed sebou ještì dva hodnì tìké mìsíce s krizí
kolem Vánoc... take je stále na co se tìšit.
Jak na tebe pùsobí centrum mìsta Bordeaux? Mìl
jsi u vùbec pøíleitost se tøeba projít po nábøeí?
Mìsto je skuteènì nádherné, plné historických
památek a parkù a i zmiòované nábøeí stojí za to.
A místní katedrála a kostely v centru jsou opravdu
nádherné a stojí za návštìvu s chvilkou modlitby…
Ale od té doby, co nám zaèal školní rok na to
pøestal být èas, protoe pøes týden jsme v jednom
kole a v nedìli jsme rádi, kdy si oddychneme,
popøípadì zasportujeme.
Konvent v Bordeaux má velice zvláštní architekturu.
Nedìlá ti potíe najít správné schodištì, dveøe nebo
místnost?
Místní konvent má opravdu velice zvláštní architekturu, na konventì je velice poznat, e vznikl spojením nìkolika mìšanských domù, take na mì
obèas pùsobí jako kouzelnická škola v Bradavicích,
ale zorientovat se tu rozhodnì nìjak dá. S pomocí
Boí a bratøí.
fr. Hyacint

OKÉNKO

APOŠTOLÁTNÍ
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V tomto okénku bychom vám rádi zprostøedkovali pohled na naše mimostudijní aktivity, kterým
se øíká apoštolát. Je to vlastnì takový letmý náhled
na “práci” dominikánù v zemi, ve které mají sice
také èerveno/modro/bílou trikoloru, ale pruhy tu
jsou upoøádány horizontálnì. Hezky to vystihuje
rozdíly, které mezi obìma kulturami existují.
Pracujeme se stejnými lidmi, dìláme skoro tyté vìci, jen to Èeši a Francouzi prostì mají jinak poskládané.

P øi mém pøíchodu do Toulouse mi na mou ádost
o èasovì a "silovì" ménì nároèný apoštolát byl
nabídnut ÉQUIPE NOTRE DAME JEUNE (dále
ENDJ).
ENDJ Co se skrývá za tímto názvem, který tìm,
kdo trochu znají francouzštinu, slibuje nìco
sportovního a zároveò mariánského?
Sportovního, protoe "jeune" znamená "mladý", ale
hlavnì proto, e slovo "équipe" se pøekládá spíše
jako mustvo, skupina nebo tým. Hned na úvod stojí
za zmínku, e slovo spoleèenství, u nás tolik uívané
a skloòované, se ve Francii pro rùzné køesanské
spolky prakticky neuívá. Na druhou stranu se však
uívá sloveso "partager", co znamená sdílet nebo
dìlit se o nìco. A právì na sdílení je ENDJ z velké
èásti zaloeno.
V takové skupinì ENDJ je sdrueno ètyøi a deset
vìøících ve vìku dvacet a tøiatøicet let, kteøí jsou
(na rozdíl od známìjších Équipe Notre Dame - END
- pro manelské páry) svobodní neboli nesezdaní.
Jednou za mìsíc se skupina mladých schází u jednoho z èlenù k setkání, které má tøi zásadní èásti:
èas sdílení (co kdo nového proil), èas diskuze na
urèité téma (které vdy pøipravuje nìkdo z mladých)
a èas modlitby - dílem spontánní, dílem pøipravené,
poslední slova bývají obvykle "velebí má duše Pána."
Jak napovídá pevnì daný rámec setkání, ENDJ je
celofrancouzské hnutí, které vzniklo jako filiálka ji
zmiòovaných Équipes Notre Dame, které fungují
dnes ji na mezinárodní úrovni. Do kadé skupiny
ENDJ patøí i jeden manelský pár právì z hnutí
END, který má za úkol doprovázet spoleèenství
svými zkušenostmi a stabilitou; nad duchovním a vìrouèným rozmìrem má bdít právì tøeba bratr
dominikán. Základem funkènosti - a dá se øíci, e
i v titulku naznaèované "pohodovosti" - je správné
rozdìlení a uchopení rolí kadého ze zúèastnìných.

Pohodový apoštolát?
fr. Lukáše
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Duchovní nemá za úkol vymýšlet a pøipravovat
setkání, ale spíše je stimulovat nebo usmìròovat.
Kdy je potøeba pøipravit jednou nebo dvakrát roènì
víkend, tak má i on samozøejmì více práce.
Za zamyšlení a sdìlení však stojí pøedevším úloha
takovéhoto hnutí ve Francii (nebo u nás?) na zaèátku
jedenadvacátého století. Èeský výraz "spoleèenství"
stejnì jako francouzské sloveso "partager" pøekládají nìco z významovì bohatého, a tak cenného øeckého slova "koinonia". Umìt pøejít od kadodenního
ivota k podstatným problémùm, k nim má co øíct
i Boí slovo, navázat pøátelské vztahy na skromných
základech v dobì plné nejistoty a nestability, najít
cestu od dialogu k modlitbì, to znamená moná
více, ne by èlovìk èekal od ponìkud vlaného
vzezøení nárokù, které ENDJ po svých èlenech
poaduje.
Bratr Mikuláš, který bìhem svých studií
v Toulouse té doprovázel jednu takovou skupinu,
mìl zkušenost s katolíky, kteøí jimi byli více de iure
ne de facto. Mùj první rok u ENDJ byl dost poznamenán i tím, e jeden ze èlenù vùbec katolíkem
nebyl a proíval ivotní krizi, pøi ní se jej ostatní
snaili doprovodit. Druhý rok byl silnì skomíravý,
ale na jeho konci jsme zajeli do Lurd. A vloni se
dalo dohromady osm dost pøímých a rùzným zpùsobem aktivnì ijících mladých lidí, z nich se vìtšina hodlá zapojit i letos. Èekáme na nové èleny,
v prosinci je v plánu spoleèný víkend spolu se
skupinami z Bordeaux a Montpellier. Kdoví, co se
z toho ještì vyklube.
Fr. Lukáš
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L a Sainte Baume je poutní místo v Provensálsku
v horách nedaleko Marseille, spojené se sv. Máøí
Magdalenou. Podle provensálské legendy se za prvního pronásledování køesanù sv. Máøí Magdalena
(ztotoòovaná s Marií, sestrou Marty a Lazara a s nejmenovanou høíšnicí z Lukášova evangelia) spolu
s Martou, Lazarem a dalšími uèedníky vydala hlásat
evangelium do Provensálska. Posledních tøicet let
svého ivota pak mìla strávit rozjímáním v jeskyni
Sainte Baume (z provesálského baumo - jeskynì).

La Sainte Baume
poutní místo sv. Máří Magdaleny

Ve støedovìku patøila Sainte Baume k nejvýznamnìjším poutním místùm Evropy. Navštívila ji øada
svìtcù, papeù, králù - mezi nimi i Jan Lucemburský a Karel IV. Dodneška pøitahuje mnoství lidí
- a zdaleka nejen vìøících.

U  od 5. století je Sainte Baume místem øeholního
ivota, první fundace je spojována se sv. Janem
Kasiánem. Dominikáni se poutního místa ujali v roce
1295, krátce po znovuobjevení ostatkù sv. Máøí
Magdalény v nedalekém St. Maximin.
Jak to tam vypadá? Na náhorní planinì ve výšce
670 m nad moøem se nachází ubytovna pro poutníky. Odtud se pak stoupá strmou cestou a k úpatí vysokého skalního útesu, kde se nachází samotná
jeskynì upravená jako kaple, a u ní na skalní stìnu pøilepený malièký klášter. Donedávna sídlila
komunita ètyø bratøí pøímo u jeskynì, avšak od
loòského roku bratøi pøesídlili na planinu a pøevzali provoz ubytovny. Výhodou je monost poøádat
rekolekce, cykly pøednášek a podobnì, avšak zato si
bratøi uvázali na krk provoz ubytovny, take se mají
co otáèet.
Dnes tady sídlí 7 bratøí a 4 sestry (pùvodem z Kolumbie) dole na planinì. Jednou za týden má pak
kadý bratr "poustevnický den" nahoøe v jeskyni,

La Sainte Baume
dominikánský klášter
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kde slouí mši svatou, oficium a vìnuje se poutníkùm. Na rozdíl od sv. Máøí Magdaleny bratry do
jeskynì nevyzdvihují andìlé - na nedostatek pohybu
po horách si tedy rozhodnì stìovat nemohou. ivot
na Sainte Baume je zkrátka drsný a pro dominikány
ponìkud neobvyklý, ale z hlediska apoštolátu má
rozhodnì smysl.

La Sainte Baume

N a zaèátku záøí jsme se úèastnili meziprovinèního
studijního setkání právì na Sainte Baume. Úèastnili
se jej bratøi klerici studující v obou francouzských
provinciích (vèetnì bratøí napø. z Iráku èi Egypta),
dohromady necelých padesát bratøí studentù.

dominikánský klášter

setkání studentů

Regenti studií obou provincií si pro nás pøipravili
dva cykly pøednášek: o pøirozeném právu a o svatosti. Nicménì asi hlavním cílem setkání bylo vzájemné seznámení se bratøí klerikù francouzské a toulouské provincie. To má velký význam pro vztahy
mezi obìma provinciemi, které se v minulosti èasto
nesly spíše v duchu rivality ne spolupráce. Kdy
jsme se ètrnáct dní poté setkali na rùencové pouti
v Lurdech, potkávali jsme "staré známé".
Bìhem setkání jsme také navštívili St. Maximin s jeho nádhernou bazilikou, kde býval formaèní konvent
toulouské provincie. Po padesáti letech tak obyvatelé
mìsteèka mohli opìt vidìt poèetný houf dominikánských klerikù. Zastavili jsme se také v nedalekém
nedávno dokonèeném klášteøe mnišek.
Setkání bylo vydaøené a podle všeho by se mìlo
opakovat kadoroènì.
fr. Filip

Na co se můžete
těšit příště

S vìcení kostela v trapistickém opatství Sept Fons
P roè, jak a kde se vzala památka P. Marie Rùencové
H istorie kláštera v Toulouse, zejména jeho výstavba
D alší díl apoštolátního okénka
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