Řím 21. září 2015

800. VÝROČÍ POTVRZENÍ ŘÁDU
Posláni kázat evangelium
Naše jubileum nás povzbuzuje, abychom se vrátili k počátkům řádu.
Máme se rozpomenout na zakládající okamžik,
kdy svatý Dominik poslal naše první bratry
mimo jejich dům, rodinu, národ,
aby znovu nalezli radost a svobodu putujícího kázání.
(ACG Trogir, 40)

Drazí bratři a sestry,
s velkou radostí vám píšu tento dopis, abych vyhlásil zahájení a program jubilea 800 let potvrzení
Řádu kazatelů, které budeme slavit od 7. listopadu 2015 až do 21. ledna 2017 (srov. ACG Trogir,
58, 3). Tato oslava 800 let od potvrzení našeho řádu probíhá souběžně se slavením mimořádného
jubilejního roku milosrdenství vyhlášeného papežem Františkem.
Kazatelé milosrdenství
Šťastný souběh těchto dvou jubileí tak drahých našim dějinám, našemu dominikánskému
životu a poslání se pro nás během oslavy našeho 800. výročí vyjadřuje zvláštní výzvou obnovit
naši službu Slovu vztaženou k zvláštnímu poslání církve: „Zvěstovat Boží milosrdenství, tlukoucí
srdce církve, které musí dospět k srdcím a duším všech lidí.“1
Generální kapitula v Trogiru vybrala jako téma jubilejního roku řádu „posláni kázat
evangelium“ (ACG Trogir, 50) a vyzývá nás k zamyšlení nad následujícími otázkami: Pro koho
jsme posláni? Ke komu jsme posláni? S kým? Co jakožto poslaní přinášíme? Tatáž kapitula dala
odpověď na tuto poslední otázku: Jsme posláni, abychom kázali radostnou zprávu o Kristově
vzkříšení. Věříme, že jeho vzkříšení je definitivním zjevením lásky Otce k Ježíšovi a ke světu.
Vzkříšení Krista je nejzřejmějším zjevením „Božího milosrdenství k chudým“. Kázat vzkříšení
znamená kázat novou cestu přátelství s Bohem. Právě tato milost učinila ze svatého Dominika
příkladného kazatele, „kazatele milosti“. Tento šťastný souběh nám tedy dovoluje spojit náš
jubilejní rok s jubileem církve – kazatelé evangelia jsou kazateli milosti a kazatelé milosti jsou
kazateli Božího milosrdenství.

1 Papež František, Misericodiae Vultus. Papežská bula vyhlašující mimořádné jubileum milosrdenství. Řím
11. dubna 2015, č. 12.

V papežské bule ohlašující mimořádný rok milosrdenství papež František vyjadřuje svůj
záměr vyslat během postní doby Svatého roku 2016 misionáře milosrdenství. Jakožto bratři
a sestry řádu se cítíme zvláštním způsobem zasaženi, neboť v první den našeho vstupu do řádu a
před složením řeholní profese žádáme „milosrdenství Boží a bratří“. Na svých cestách
evangelního života Dominik neustále usiloval svědčit o Ježíšovi, o přítomnosti Božího
milosrdenství mezi námi. Život kazatele se tak pro něho stal jeho cestou ke svatosti. V okamžiku,
kdy se rozhodl, že ve velkorysém gestu milosrdenství prodá své knihy, aby „nestudoval
z mrtvých kůží, zatímco lidé kolem něho umírají hlady“, došel k přesvědčení, že evangelizace
Božím slovem se musí konat prostřednictvím svědectví lásky k pravdě.
Slavnostní zahájení jubilea řádu se bude v každé řádové komunitě konat 7. listopadu.
Generální kurie u sv. Sabiny také slavnostně zahájí 800. výročí potvrzení řádu slavením
eucharistie na svátek všech svatých řádu. Vyzývám všechny provincie, viceprovincie, komunity,
entity, kongregace, bratrstva a ostatní dominikánské instituce, aby na znamení bratrského
společenství nadcházející potvrzení řádu tento den slavily.
Během jubilejního roku řádu proběhnou na mezinárodní úrovni četné události, jejichž kalendář
je připojen k tomuto dopisu. Jejich smyslem je podpořit účast celé dominikánské rodiny na těchto
mezinárodních setkáních, stejně tak jako na těch, která budou organizována na lokální úrovni v
každé provincii, entitě, kongregaci a komunitě. Zvláště nabádám provinciály, aby usnadnili
bratřím účast na těchto jubilejních aktivitách. Každý koordinátor těchto událostí vás bude
informovat o podrobnostech týkajících se přihlášení a účasti na každé jubilejní aktivitě.
Jakožto ti, kdo jsou „posláni kázat evangelium“, půjdeme během jubilejního roku po cestě
Božího slova díky lectio divina: „Obnova našeho dominikánského života začíná sjednocením celé
naší existence díky pozornému naslouchání Slovu, životu modlitby a kontemplace, v silentiu
a studiu“ (srov. ACG Trogir, 42). Lectio divina bude mít čtyři oddíly: Lectio, studio, meditatio
a oratio. Denně bude vydáváno na internetových stránkách jubilea ve třech oficiálních jazycích
řádu. Více informací o aktivitách a datech oslav jubilea potvrzení řádu můžete nalézt na našich
webových stránkách: http://www.op.org/.
Náš svatý otec Dominik chtěl vést řád pod ochranou Panny Marie, Matky milosrdenství. Proto
se také až do nedávné doby slavilo výročí potvrzení řádu 22. prosince zároveň se svátkem Panny
Marie, ochránkyně celého řádu. Kéž se Panna Maria, Matka kazatelů, přimlouvá za svůj řád, aby
Bůh, Otec milosrdenství, dopřál synům a dcerám Dominika milost Ducha, aby svým životem a
slovem mohli světu dneška i zítřka hlásat příchod milosrdenství.
Bratrsky v našem svatém otci Dominikovi
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