
 

Rím, 26. marca 2019 

Prot. 50/19/211 Varia Europe 

Drahí bratia a sestry Dominikánskej rodiny v Európe, 

Počas mojich posledných stretnutí s vami ste vyslovili obavy nad poslednými udalosťami v európskej spoločnosti. Na 

miestach, kam vás Pán posiela kázať, v príbehoch, ktoré vám zverili tí, ktorých stretáte, v správach v médiách, alebo 

sami ste svedkami situácií, ktoré sú opakom odkazu Evanjelia a spoločenskej doktríny Cirkvi. Toto všetko vás 

znepokojuje a vyvoláva vo vás otázky. Kolokvium o kázaní rehole uskutočnené v októbri 2018 v Kolíne malo názov 

Sväté kázanie: Naša výzva v krehkej Európe. Aj naši drahí bratia na Ukrajine v súčasnosti prežívajú veľmi ťažké obdobie 

vážnych konfliktov. Niet divu, že sa všetci obávame o pokoj a spravodlivosť na európskom kontinente.  

Naša dominikánska tradícia je bohatá na osobnosti, ktoré vo svojom apoštoláte rôznymi spôsobmi prinášali 

evanjeliový odkaz pokoja a spravodlivosti. Stačí spomenúť mená ako Bartolomej de las Casas, Jean-Joseph Lataste, 

Giorgio La Pira, Vincent McNabb, Louis-Joseph Lebret, Laure Sabès, Patrik Kužela, Aurelius Arkenau, Mikuláš 

Lexmann, Dominique Pire, Michał Czartoryski, Hijacint Bošković, Anna Abrikosova a mnoho ďalších. Počas svojho 

krátkeho života sa aj Katarína Sienská snažila prinášať odkaz pokoja do spoločnosti aj do Cirkvi. Preto nie je žiadnym 

prekvapením, že bola vybraná za spolupatrónku Európy, kontinentu, ktorého dejiny sú poznačené toľkými slzami 

a konfliktmi medzi národmi. 

Ako odpoveď na tieto obavy a kvôli záväzku rehole k spravodlivosti a mieru,  v tomto čase dejín, keď sa zdá, že Európa 

trpí rozdelením, prichádzajú dominikánski bratia a sestry s dvoma iniciatívami, ktoré chcem podporiť týmto listom. 

Na jednej strane, európski promótori spravodlivosti a pokoja publikovali text-úvahu, aby zvýšili naše povedomie 

o výzvach pre spoločnosť v Európe. Na druhej strane, skupina bratov a sestier pripravila modlitbu za Európu, zverujúc 

obyvateľov nášho kontinentu Bohu na príhovor sv. Kataríny Sienskej. Oba dokumenty sú v prílohe tohto listu, ako aj 

na webstránke www.op.org. Pozývam vás, aby ste ich šírili ďalej, preložili ich, ak treba, do vašich jazykov a využívali 

ich natoľko, nakoľko je to len možné vo vašich komunitách dominikánskej rodiny, medzi tými, ktorí navštevujú naše 

kostoly, kaplnky, školy, a aj medzi tými, ktorých stretáte pri vašich aktivitách. Takisto vás povzbudzujem publikovať 

ich na vašich webstránkach. Obzvlášť vás žiadam modliť sa túto modlitbu za Európu v období sviatku sv. Kataríny zo 

Sieny, 29. apríla.  

Dovoľte mi prosím, zopakovať tu výzvu srdca, ktorú náš brat Ludwik Wisniewski predniesol počas svojho prejavu úcty 

Pawlovi Adamowiczovi, primátorovi Gdanska, zavraždenému 14. januára 2019: Musíme skoncovať s nenávistnými 

rečami, pohŕdaním, nepodloženými obvineniami. Už nebudeme viac ľahostajní k jedu zla, ktoré je prebujnené 

v uliciach, v médiách, na internete, v školách, v parlamente, ale tiež v kostoloch. Tí, ktorí hovoria jazykom zla a budujú 

si kariéru na klamstvách, nemôžu zastávať vysoké funkcie. Tieto slová volajú každého z nás k obráteniu 

a zodpovednosti, aby sme individuálne a aj ako dominikánska rodina, mohli byť poslami Kniežaťa pokoja. 

V modlitbe a so želaním radostnej cesty k Veľkej noci 

Váš brat vo sv. Dominikovi 

 
Fr. Bruno Cadoré, OP 

Magister Rehole kazateľov 

http://www.op.org/

