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LIST MAGISTRA ŘÁDU
V RÁMCI PŘÍPRAV 800. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLÁŠTERA V PROUILHE

Milí bratři a sestry,
na počátku adventu a s novým liturgickým rokem bych rád napsal všem synům a dcerám
svatého Dominika.
Při četbě Slova Božího a meditaci nad ním si v těchto dnech připomínáme, jak v minulých
dobách náš Pán navštěvoval Svůj lid; nejradostněji ze všech nás naplňuje stále živá vzpomínka
na jeho vtělení; kontemplujeme různá znamení přítomnosti Našeho Spasitele v současnosti a
očekáváme Jeho slavný a poslední příchod v budoucnosti.
V celé historii našeho Řádu najdeme mnoho událostí, které nás jakožto syny a dcery svatého
Dominika vybízejí k obnově našeho povolání. Každý den nás motivují k tomu, abychom
zakoušeli velkorysost milosti našeho povolání: „kontemplovat a sdílet plody naší
kontemplace s ostatními.“
V brzké době si budeme připomínat 800. výročí založení kláštera v Prouilhe. První
dominikánské komunity! Odborníci spojují tuto událost se sklonkem prosince 1206, přestože
z kanonického hlediska byl klášter zřízen až roku 1207.
S touto jedinečnou událostí nám Prozřetelnost poskytla také zvláštní podnět k radosti. Chceme
ji slavit! A tak v souladu s návrhem Mezinárodní komise mnišek (z jejich setkání v našem
klášteře, Santa Sabině, na začátku loňského října) budeme oslavovat toto výjimečné jubileum,
které, dá-li Bůh, bude zahájeno 3. prosince 2006, první neděli adventní, a ukončeno na Zjevení
Páně 2008. Tímto počínaje bychom se měli také připravovat na „novénu let“, jež nás povede
k další velké události: osmistému výročí potvrzení Řádu papežem Honoriem III. (22. prosince
1216).
Tak, jak při těchto oslavách sjednotíme svá srdce se srdci našich mnišek, také předložíme
doporučení, návrhy a zamyšlení, jež nám pomohou prohloubit kontemplativní rozměr našeho
povolání.
Nebudu ve světle těchto událostí tento dopis již více prodlužovat, chtěl bych jen vyjádřit svou
vděčnost našim kontemplativním sestrám. Podpírají nás v našem způsobu života, připojují se
ke „Svatému kázání“, přijímají nás tak, že jim s důvěrou svěřujeme naše radosti a naděje,
smutky a trápení naší potulné služby… povzbuzují nás, abychom vytrvali na cestě a setkávali
se s těmi, kdo žízní po Bohu. Naše sestry nás motivují k tomu, abychom žili s nadšením pro
Krista a pro lidskost!
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Začněme se tedy připravovat! Oslavme génia svatého Dominika! Přál si započít své dílo právě
tímto způsobem… s našimi kontemplativními sestrami; také si přál nás z tohoto nebeského
domu povzbuzovat v radosti z kontemplace Slova po celou věčnost!
Bratrsky
Fr. Carlos A. Azpiroz Costa OP
magistr řádu
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