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"Teraz však - hovorí Pán - obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, 

pôstom i plačom a nárekom ... 
Zvučte trúbou na Sione, zasväcujte pôst, zvolajte zhromaždenie."  

(Joel 2,12.15) 
 
Drahí bratia a sestry Dominikánskej rodiny, 
 
pápež František žiadal, aby tohtoročná Popolcová streda (2. marec 2022) bola ustanovená ako 
univerzálny deň modlitby a pôstu za mier. Nech naše modlitby, pôsty a skutky lásky, pripojené k 
modlitbám, pôstom a skutkom lásky ostatných bratov a sestier na celom svete, pomôžu dosiahnuť 
pravý a trvalý mier v našom svete. 
 
Chceme pripomenúť, že slávenie Dominikánskeho mesiaca (december) pokoja pred dvoma rokmi 
nás pozývalo k duchovnej a finančnej solidarite s Dominikánskou rodinou na Ukrajine, zvlášť s 
Centrom sv. Martina de Porres vo Fastove, kde naši bratia a sestry prichýlili deti traumatizované 
vojnovým konfliktom vo východnej časti Ukrajiny. Počas nášho online stretnutia s bratmi na 
Ukrajine, konaného 19. februára 2022, bratia predstavili najnovšie plány ich pastorácie v uvedenom 
centre a spomenuli nám, že sú pripravení prijať viac ľudí, ak sa ozbrojený konflikt vo východnej časti 
krajiny rozšíri na celú Ukrajinu. Bolo inšpirujúce počuť bratov rozprávať o ich budúcich projektoch, 
vrátane plánov podpory nových dominikánskych povolaní na Ukrajine – plánov, ktoré môžu byť 
realizované v čase mieru. Bratia teda v čase, keď sa pripravovali na vojnu, už plánovali, čo budú robiť 
v čase mieru. Toto je nádej! 
 
Pokračujme v modlitbách za našich bratov a sestry na Ukrajine. Modlime sa aj za našich bratov a 
sestry v Rusku, ktorí doplácajú na dôsledky toho, že sa nachádzajú v krajine zapletenej do 
nespravodlivej vojny agresie. Nezabúdajme na našich bratov a sestry, ktorí aj naďalej trpia hroznými 
dôsledkami ozbrojeného konfliktu a formami nespravodlivosti v Mjanmarsku, Venezuele a v iných 
častiach sveta. Modlime sa taktiež za našich bratov a sestry na tých miestach, kde život a 
poslanie Rehole je ohrozené nespravodlivosťou a rafinovanými formami prenasledovania. 
 
Okrem našich pôstnych praktík úpenlivo prosme Dominikánsku rodinu, ktorá je už súčasťou 
Spoločenstva svätých, a to prostredníctvom Litánií k Dominikánskym svätým (pozri príloha) aspoň 
raz týždenne od Popolcovej stredy po prvý Veľkonočný týždeň, aby sa k nám pridala v našich 
pokorných prosbách.   
 
Váš brat vo sv. Dominikovi, 
 
fr. Gerard Francisco Timoner III, OP 
Master of the Order   


