Fratres Ordinis Predicatorum
CURIA GENERALITIA
8. srpna 2006
v den slavnosti sv. Dominika
VÝZVA MAGISTRA ŘÁDU
K MODLITBÁM ZA MÍR
„BLAHOSLAVENÍ TVŮRCI POKOJE, NEBOŤ ONI BUDOU NAZVÁNI BOŽÍMI SYNY.“

Moji bratři a sestry,
píši vám v době, kdy se stupňuje násilí, vyhrocuje válečný konflikt na Blízkém Východě, a kdy
se svět nachází ve stavu hluboké krize. Tisíce nevinných lidí bylo zavražděno, zraněno nebo
připraveno o své domovy. Je to doba nejistá a kritická – taková, která nás vyzývá k prohloubení
naší víry v Boha míru a v naději, že se nejen do tohoto regionu, ale také do dalších
problematických částí světa, navrátí pokoj.
Stále naléhavěji se od Dominikánské rodiny žádá, aby se tohoto Pokoje dovolávala a abychom
byli oněmi tvůrci pokoje, jak to od nás v Matoušově evangeliu žádá náš Pán Ježíš Kristus. Jak
můžeme tomuto požadavku v dnešní době dostát?
Na žádost Mezinárodní dominikánské komise pro spravedlnost a mír vyzývám všechny
dominikány z celého světa, aby se 21. září 2006, v den, který byl Spojenými národy ustanoven
jako Mezinárodní den míru, spojili v modlitbě za mír.
Prosíme všechny členy Dominikánské rodiny z celého světa, aby takto vyjádřili svou solidaritu
i naději, že mír může vstoupit do našeho světa, a to tím, že se k nám připojí v prostém gestu
modlitby za mír. Věříme stejně jako vy, že nás Ježíš volá k tomu, abychom byli tvůrci pokoje,
a že společná modlitba za mír je projevem naší víry, že mír je možný.
Prosíme Dominikánskou rodinu, aby se v Mezinárodní den míru Spojených národů, 21. září
2006, za všech okolností, a to způsobem jim odpovídajícím, společně modlila. Vybízíme vás,
abyste zorganizovali pochody pro mír, uspořádali procesí nebo třeba zůstali stát na rohu ulice;
zapálili svíčky, rozezněli zvony. Modlete se veřejně za mír. Pozvěte své přátele a bližní, aby se
k vám připojili a vyjádřili tak svou solidaritu v naději, že mír může vstoupit do tohoto světa,
přestože se v něm mnohde nachází nenávist a zloba.
Chtěl bych vyjádřit svou nejhlubší podporu Mezinárodní dominikánské komisi pro
spravedlnost a mír, jež nás požádala, abychom se k ní v tento den míru připojili.
Modlíme se, abyste našli způsob, jak se připojit k této modlitbě, která celý svět obklopí Boží
milostí a nadějí.
Váš bratr v Kristu a sv. Dominiku,
bratr Carlos Azpíroz Costa
magistr řádu

