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Milí bratři a sestry, 

dominikánský měsíc pokoje začne o první adventní neděli 27. listopadu 2022 a potrvá do 

konce prosince 2022. Letos je zaměřen na Myanmar. Měsíc pokoje představuje vynikající 

způsob, jak zapojit všechny entity řádu do solidarity s našimi řádovými bratry a sestrami, 

kteří bojují za zmírnění marginalizace, tj. procesu sociálního vyloučení, a perzekuce 

různých skupin obyvatelstva (Tultenango 118). 

Naše sestry a bratři v Myanmaru byli vystaveni krutostem a porušování lidských práv, 

o kterých se v médiích nepíše. Nedávno vtrhli vojáci do kláštera dominikánských sester 

v Loikawe a utábořili se tam, zatímco jiní vojáci vnikli do kláštera bratří. Naštěstí sestry 

ani bratři v té době v klášterech nebyli. Vojáci přitom vyplenili obytné místnosti a vzali 
vše, co bylo cenné. 

Vyzýváme Vás, abyste informovali o měsíci pokoje jako znamení naší solidarity s naší 

dominikánskou rodinou v Myanmaru a zapojili členy Vaší dominikánské rodiny, škol, 

farností, institucí a přátele. Prosíme, modlete se každý týden za naše sestry a bratry 

v Myanmaru, kteří jsou denně v ohrožení života. Prosíme, abyste pamatovali na naše 

sestry a bratry na Ukrajině, kteří rovněž čelí život ohrožujícím situacím a ničení jejich 

majetku. 

Webináře určené ke zvýšení povědomí o situaci v Myanmaru jsou naplánovány na 

listopad a prosinec. Podrobnosti o online semináři budou poskytnuty později. Prosím, 

inzerujte webináře a povzbuzujte účast dominikánské rodiny, včetně svých přátel. 

Doufáme, že najdete den, kdy na měsíc pokoje upozorníte veřejně. 

Sestry a bratři v Myanmaru vytvořili pomocné materiály, které obsahují nejdůležitější 

informace o současné situaci v zemi. Úvahy nad adventním čtení na každý týden budou k 

dispozici na Disku Google. Tyto materiály budou dostupné ve Vámi zvoleném jazyce na 
Disku Google: Dominikánský měsíc pokoje 2022 – Disk Google. 

Neváhejte je přizpůsobit svému kontextu a publiku, jak uznáte za vhodné. 

Aby byla zajištěna koordinace a hladký průběh akcí: 

• Jmenujte prosím koordinátora Vaší entity, který bude aktivity řídit. 

• Pokud jste k měsíci pokoje vytvořili nějaký materiál, podělte se o něj s generálním 

promotorem pro spravedlnost a mír bratrem fr. Aniedi Okure 

(iustitia@curia.op.org) a sestrou Sr. Durstyne Farnan (ngo@domlife.org.). 

mailto:ngo@domlife.org


• Žádáme, aby koordinátor měsíce pokoje informoval hlavního organizátora a 

koordinátora DSIC o aktivitách v rámci Vaší entity. 

Děkujeme za spolupráci a podporu naší dominikánské rodině v Myanmaru. Pamatujte, že 

malé skutky konané s velkou láskou mají dlouhou cestu. Bůh bohatě žehnej Vašemu úsilí 

o solidaritu s našimi sestrami a bratry v Myanmaru. 

 

Ve svatém otci Dominikovi 

 

 

 


