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Sestra Michaela OP, Monika Lokvencová, představuje komunitu sester dominikánek

Sestra Michaela OP pracuje jako pastorační asistentka ve farnosti Plzeň–Bory. Při našem setkání mi 
představila specifické důrazy mužské i ženské větve dominikánů, vyprávěla také o rozmanitých 
pracovních úkolech v plzeňské farnosti.  

Jsem sestra dominikánka. Do této řeholní rodiny jsem vstoupila mimo jiné díky tomu, že u nás 
dominikánky působily. Měla jsem možnost navštívit i sestry premonstrátky a věděla jsem o existenci 
jiných řádů, ale právě dominikánky mě zaujaly nejvíc, zřejmě i proto, že jsem je znala nejosobněji. 
Seznámíte-li se s určitým řádem, většinou se vám některá z jeho sester věnuje a pro mě byl vztah 
k sestře, která se mi věnovala, moc důležitý. Díky ní jsem postupně poznávala celé společenství.

Řád dominikánů – kazatelů má několik větví – větev mužskou, klauzurovanou větev ženskou (mnišky -
to  jsou  ty,  které  se  modlí  ve  skrytosti)  a  činnou  větev  ženskou  tzv.  kongregaci,  která  působí
především ve školství a ve výchově mládeže. Třetí řád sdružuje laiky svobodné i žijící v manželství,
kteří chtějí žít dominikánskou spiritualitu tam, kde jsou. Z nich postupně vykrystalizovalo společenství
Dílo blažené Zdislavy, které je dominikánským sekulárním institutem zasvěcených žen ve světě.

Naše  dominikánská  spiritualita  je  nesena  potřebou a  láskou  ke  studiu,  které  má  být  celoživotní
záležitostí:  studium živí  naši  modlitbu a naopak,  touha poznávat  Boha nás  vede ke  studiu.  Jsme
v tomto směru rozumově založení, učíme se zdravě kriticky zpracovat, co slyšíme a hledáme, kde je
Pravda. Aby však nezůstalo jen při rozumu (což vám poctivá vnitřní modlitba nedovolí) jsou pro nás
důležitými  prvky  společný život a  liturgická modlitba.  Pravdu hledáme totiž  společně:  diskusemi,
vášnivými střety, obhajobami, slavením, modlitbou, radostí ... a všechno to do sebe hezky zapadá,
necháte-li se tím cele formovat. 

Dalším velkým darem, který jsme dostali do vínku, je kázání formou slova a služby. Kázáním se může
stát prakticky cokoli (slovo, modlitba, umění, práce, utrpení ...). Snažíme se mu dávat v konkrétním
prostředí specifickou formu a zároveň zůstávat sami sebou. Každý rok např. společně bratři, sestry a
laici konají lidové misie, při nichž se dominikánská rodina prezentuje jako celek. Během roku probíhají
setkávání s mládeží na různých úrovních – bratři třeba nabízejí mladým mužům možnost prožít týden
v klášteře tzv. OPravdový klášter a něco podobného pořádají pro děvčata i mnišky. U nás probíhá tzv.
Abram – to jsou čtyři setkání do roka pro děvčata, která mají zájem nás více poznat a rozlišit, kam je
Pán volá a kde je jejich cesta. Dominikánská mládež, která je nedílnou součástí naší rodiny, pořádá
jednou do roka sraz ze všech koutů ČR spojený s putováním. 

Co se  týká  našeho společenství  kongregačních sester,  vzniklo  v 19.  století,  kdy  bratři  dominikáni
hodně stáli o to, aby v německém prostředí, které v Rakousko-Uhersku převládalo, existovaly české
školy pro děti z chudších poměrů, což znamenalo pro děti české. Ty si nemohli vzdělání dovolit buď
pro neznalost jazyka nebo z finančních důvodů. Začínalo se v Olomouci-Řepčíně, kde jsme postupně
postavily celý areál škol od mateřských škol až po učitelský ústav. Sestry navíc pořádaly rodinné kurzy
(péče o domácnost včetně účetnictví), vaření, šití, hra na klavír, na housle atd. To všechno nám ale v
50. letech vzali.  Pokud jsme v 50. letech vůbec mohly působit mezi lidmi, bylo to v ústavech pro
postižené děti,  později  pak ještě  v  domovech důchodců.  Do Olomouce jsme se  už  nevrátily,  ale
k činnosti ve školství ano. 

Po revoluci  v r.  1989 jsme založily  Církevní  střední  školu  pedagogickou a sociální  v  Bojkovicích  u
Uherského Brodu, Katolický domov studujících v Praze, což je domov mládeže pro středoškolačky, a
v Brně ubytování pro vysokoškolačky. Mimo tato naše školská zařízení působíme a učíme i na jiných
školách, na CMTF v Olomouci, dále na poutním místě v Jablonném v Podještědí, kde je hrob sv. paní
Zdislavy, ve Střelicích u Brna a zde v Plzni. 
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Myšlenka jít  do Plzně přicházela pomalu.  Zamýšlely jsme se společně, zda chceme do budoucna
velké nebo menší komunity. Když jsme zůstávaly spolu ve velkých komunitách, přišlo nám, že bychom
mohly dopadnout jako zrno na jedné hromadě: takže buď se „rozptýlíme“ nebo „shnijeme“ (srov. Jan
12,24).  Následovaly jsme sv. Dominika, který posílal bratry po dvou, a vyšly jsme tvořit víc menších
komunit. Ptaly jsme se v různých diecézích, zda by o nás měli zájem, a právě v Plzni tehdejší úřadující
biskup František Radkovský zájem projevil. Působíme zde již 10 let.

Ze sester, které přišly do Plzně jako první, působila ve školství sestra Vojtěcha, která byla později
převelena, aby vedla naši školu v Bojkovicích. Sestra Anežka pracovala v Charitě a svou pohotovostí a
všímavostí si zde získala velkou oblibu. Krátce zde také působila na DCM sestra Krista. V současné
době jsme tady v Plzni na Jablonského ulici tři. Každá působíme v jiné oblasti: sestra Rafaela pracuje
v Mateřské škole kardinála Berana, sestra Kateřina doprovází po duchovní i lidské stránce nemocné
v seniorcentru SeneCura [Papírenská ulice, Plzeň] a já pracuji jako pastorační asistentka ve farnosti
Plzeň–Bory. 

Zčásti zajišťuji chod kanceláře. Za otcem Bogdanem OSPPE přichází mnoho lidí s  různými požadavky,
pomáhám mu v tom, co je  třeba.  V současné době třeba i  s tím,  co se týká opravy fary – místa
setkávání v Thámově ul.  Pravidelně se věnuji  společenství  modlitby,  schází  se u nás každé úterý,
jednou za měsíc připravuji zázemí pro Večery chval, které probíhají v kostele sv. Jana Nepomuckého.
Z dalších setkávání bych ráda zmínila seniorky, s nimiž se vídáme jednou za dva týdny a v  pátek k nám
na faru chodí maminky s malými dětmi. Na faře rovněž probíhá výuka náboženství, kterou dosud
vedla sestra Benedikta SCSC, od září ji mám převzít já (v právě skončeném školním roce jsem učila
v MŠ  kardinála  Berana).  Ráda  bych  zapojila  děti  do  dění  farnosti.  Jak  vidíte,  má  práce  zahrnuje
skutečně rozmanité aktivity, vůbec jich není málo.

Práce ve farnosti je pestrá a živá a je to milá změna více než po dvaceti letech práce vychovatelky na
domově mládeže, kde to bylo živé jiným způsobem. Největší rozdíl vidím v tom, že pracuji mimo dům,
kde bydlíme. V Praze máme vše pod jednou střechou. V Plzni jsem víc v kontaktu s lidmi z farnosti, ze
sousedství, z města... Znám tedy lépe lidi okolo sebe a lidé znají lépe nás. To je moc důležité. 

Jak vypadá můj (náš) běžný pracovní den? Ráno se scházíme ke společné modlitbě. Po snídani jdeme
každá za svými povinnostmi. Odpoledne přicházíme v různých časech, a pokud nejsme domluvené a
nemáme  třeba  návštěvu  nebo  nejedeme  na  nákup,  pak  se  věnuji  tomu,  co  je  v  domě  třeba
(korespondence, zahrádka, domácí práce …). Na šestou hodinu se společně vypravíme na mši sv. po
níž následují nešpory. Po nešporách zpravidla večeříme a povídáme si o tom, co jsme zažily, co koho
druhý den čeká a vyřizují  se nezbytné záležitosti.  Večer se chystám na další  den, čtu si,  přišívám
knoflíky nebo se modlím,  pokud hned neusnu jako špalek. Odpočinek se snažím prožívat aktivně
turistikou, jízdou na kole nebo prací na zahrádce. V létě pojedeme na Šumavu, turistiku mám ráda.
Ráda také zpívám a kreslím, na tyto aktivity mi už bohužel nezbývá mnoho času. 

(zkráceno a poupraveno)

Odkaz na Plzeňský zpravodaj, kde byl článek publikován nezkráceně: 
https://data.ecpaper.cz/biskupstviplzen/zpravodaj-plzenske-dieceze-zari-2019/?page=16-17


