
Dominikánsky mesiac pokoja: List magistra rehole všetkým 

členom Dominikánskej rodiny 

 
 

Drahí bratia a sestry! 

 

Prijmite srdečný pozdrav z Ríma! 

Po hektickom Jubilejnom roku, bohatom na rôzne aktivity, sa teraz pokúšame začať 

uskutočňovať všetky tie záväzky, ktoré sme si predsavzali urobiť! 

Jednou z opakujúcich sa tém nášho Jubilea bolo, že je dôležité, aby sme obnovili naše kázanie 

ako obhajcovia pokoja (ako Dominik) vo svete roztrhnutom rôznymi formami násilia a vojny. 

Neexistuje temer žiadna krajina, ktorá by bola ušetrená tejto drsnej reality, vyvolávajúcej 

strach, neistotu a presadzovanie úzkych etnických a náboženských identít, ktoré vedú k 

obrovskému utrpeniu, smrti a vysídľovaniu celých spoločenstiev.  

Zatiaľ čo mnohí dominikáni sa už zapájajú do foriem kázania, ktoré prinášajú nádej do takýchto 

situácií, chceli by sme teraz cez globálnu dominikánsku solidaritu podporiť všetky takéto snahy. 

Preto navrhujeme každoročne určiť obdobie, keď sa dominikáni na celom svete budú modliť za 

mier a ponúknu solidaritu konkrétnemu projektu za mier.  

Obdobie, ktoré navrhujeme, je Advent, keď všetci očakávame vtelenie Kniežaťa pokoja. Naše 

zameranie na pokoj sa začne v prvú adventnú nedeľu a vyvrcholí 1. januára na Svetový deň 

pokoja. Každý december bude teda naším Mesiacom za pokoj. 

Naša solidarita sa bude v tomto roku (2017) týkať Kolumbie. Je niekoľko dominikánskych bratov 

a sestier, ktorí sa v najťažších obdobiach vojny veľmi angažovali v Kolumbii. Teraz s oveľa väčším 

odôvodnením podporujú uskutočňovanie mierovej dohody, ktorá bola podpísaná v roku 2016. Bola 

to ich výzva k solidarite, ktorá nás inšpirovala k vytvoreniu tohto dominikánskeho Mesiaca za 

pokoj. Z tohto dôvodu vyzývame všetkých členov dominikánskej rodiny, aby sa pripojili k tomuto 

úsiliu o solidaritu. 

Pozývame sestry z DSI, aby nám pomohli krajiny a miesta, na ktoré sa zameriame v budúcich 

rokoch. Vyzývame všetky naše dominikánske subjekty, aby sa zamysleli nad vlastným úsilím o 

pokoj, ktorý by mal osoh z globálnej dominikánskej solidarity. Ďalej vyzývame každý subjekt, 

ktorý vyvinul konkrétny projekt, aby požiadal o to, aby sa v nasledujúcich rokoch stal cieľom 

nášho dominikánskeho Mesiaca za pokoj. Túto žiadosť možno podať prostredníctvom generálneho 

promótora pre Justice and Peace (Spravodlivosť a pokoj) alebo DSI medzinárodného promótora 

pre Justice, Peace and Integrity of Creation (Spravodlivosť, pokoj a integritu stvorenia). 

 

 



 
 

Rok 2017 zameraný na Kolumbiu 

Možno ste počuli o historickej mierovej dohode podpísanej v Kolumbii v novembri 2016 medzi 

vládou a najstaršou a najväčšou guerillovou skupinou v regióne, FARC (Revolučné ozbrojené sily 

Kolumbie). Po viac ako 50-ročnej konfrontácii sa strany ozbrojeného konfliktu rozhodli ukončiť 

jedno z najtragickejších a najzničujúcejších období násilia v tejto krajine a v Latinskej Amerike. 

Vo svete, kde hrozba vojny má rastúcu tendenciu, je potrebné intenzívne podporovať túto snahu 

o budovanie mieru.  

Už niekoľko desaťročí sa dominikánski bratia a sestry podieľajú na sprevádzaní 

spoločenstiev postihnutých konfliktom v rôznych častiach krajiny, pričom jednou z oblastí, ktoré 

boli najviac postihnuté, je Catatumbo. Tohtoročná kampaň povzbudzuje celú rehoľu počas 

Mesiaca pokoja (december), aby ich podporila v úsilí o nastolenie pokoja a zmierenia v Kolumbii 

prostredníctvom: 

1.   Modlitby: 

 Žiadame každú entitu, aby zorganizovala aspoň jednu modlitbovú vigíliu a slávila slávnostnú 

svätú omšu za mier a zmierenie v Kolumbii. Dá sa to uskutočniť kreatívne s cieľom zvýšiť 

povedomie o mierovom procese v Kolumbii a o tom, ako súvisí s miestnou realitou. 

 Naše kláštory mníšok osobitne vyzývame, aby posilnili projekt prostredníctvom svojich 

modlitieb počas celého mesiaca. 

2.   Kázania: 

Vyzývame nás všetkých, aby sme začlenili toto zameranie na mier v Kolumbii do nášho 

adventného kázania. 

3.   Zbierky umeleckých prác: 

Vyzývame všetkých umelcov rehole, aby prispeli k procesu mieru a zmierenia troma možnými 

spôsobmi: 

 Vytvoriť umelecké dielo, ktoré sa pošle do Kolumbie, aby sa umiestnilo v priestore solidarity. 

 Vytvoriť umelecké dielo a umiestniť ho v miestnych symbolických priestoroch v domovskej 

krajine, aby sa zvýšilo miestne a všeobecné povedomie o potrebe mieru a zmierenia; alebo 

 Ponúknuť kurz, ktorý by stimuloval a vyškolil miestnych dominikánov a miestnych ľudí v 

Kolumbii, aby rozvíjali svoje umelecké zručnosti, ktoré môžu prispieť k mieru a zmiereniu. 

4.   Zbierky alebo finančného príspevku: 

S cieľom podporiť vytvorenie siete mierotvorcov, "Pacificultores", pozostávajúcich z ľudí, ktorí 

podporujú kultúru mieru v Catatumbo, môžeme poslať príspevok, ktorý sa použije na: 

 rozvoj Inštitútu pre výskum a formáciu v diecéze Tibú, aby vyškolil miestnych členov cirkvi a 

komunity v schopnosti stať sa mierotvorcami v regióne 

 vytváranie vzdelávacích zdrojov a iných materiálov, ktoré môžu pomôcť pri rozvoji kultúry 

mieru 

 inšpirovanie účinných opatrení na budovanie mieru 

5.   Kontaktom s miestnym kolumbijským veľvyslanectvom: 

 Zabezpečiť, aby miestne veľvyslanectvo Kolumbie bolo informované o zameraní nariadenia 

na solidaritu s mierovým procesom Kolumbie. 

 Pozvite veľvyslanca a ďalších úradníkov veľvyslanectva, aby sa zúčastnili akýchkoľvek 

organizovaných aktivít. 

 Povzbudenie  veľvyslanectva, aby sa zaoberalo obavami, ktoré vzniesli dominikáni v Kolumbii. 

 



 
 

Ako poslať finančné príspevky? 

Finančné dary: prostredníctvom provinčnej kúrie 

Umelecké diela: Napíšte na generálnu kúriu: Promótor Justice and Peace un@curia.op.org 

Všeobecné informácie: prostredníctvom provincie Curia San Luis Beltrán provincia Kolumbia 

(Bogotá) 

Diecéza Tibú: Carrera 7 n.º 4-40 Barrio El Carmen. Tel: 0057 5663289 diocesisdetibu@gmail.com 

 

V prílohe nájdete brožúrku s informáciami o Kolumbii a o Mesiaci pokoja v tomto roku. Prikladáme 

aj niektoré svedectvá miestnych ľudí, ktoré môžu byť užitočné pri organizovaní Mesiaca pokoja. 

 

Naša prosba 

1. Žiadame každú entitu, aby určila koordinátora a tím ľudí, ktorí budú propagovať a koordinovať 

tento projekt.  

2.  Prosím oznámte našim promótorom pre Justice and Peace, fr Mike Deeb un@curia.op.org and 

Sr Cecilia Espenilla jp.dsi@curia.op.org meno koordinátora určeného pre vašu entitu. 

Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu. Modlíme sa, aby prostredníctvom tejto malej aktivity 

rástla solidarita medzi nami všetkými, a aby zároveň umožnila, aby naša naše kazateľské poslanie 

malo väčší vplyv na prinášanie Dobrej Zvesti do nášho sveta.  

 

Vo sv. Dominikovi, 
Fr Bruno Cadoré 

magister rehole 

  

Fr Mike Deeb 

generálny promótor pre Justice and Peace 

  

Sr Cecilia Espenilla 

DSI medzinárodný promótor pre Justice, Peace and Integrity of Creation 

  
  

Rím, 1. októbra 2017 
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