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Řím 31. ledna 2020 

Prot. n. 50/18/027 Jubilee 2021 

Dominikánské rodině k přípravě jubilea v roce 2021 

Drazí bratři a sestry dominikánské rodiny, 

když vstupujeme do roku Páně 2020, mějme na paměti blížící se oslavu osmistého výročí Dies 

Natalis našeho svatého otce Dominika. Fr. Bruno Cadoré oznámil ve svém dopisu ze dne 
6. srpna 2018, že „budeme oslavovat výročí úmrtí sv. Dominika během jednoho roku 

počínaje 6. lednem 2021 a konče 6. lednem 2022“. 

Téma tohoto jubilea zní U stolu se sv. Dominikem a je inspirováno Mascarellovým stolem, na němž 
byl vytvořen první portrét sv. Dominika krátce po jeho kanonizaci. Takto oslavíme sv. Dominika 
ne jako světce osamoceného na piedestalu, ale jako světce radujícího se ze spolustolování se svými bratry, které 
shromáždilo stejné poslání kázat Boží slovo a sdílet Boží dar pokrmu a nápoje. 

Naše oslava jubilea nás zve k tomu, abychom se zamysleli nad těmito otázkami: Co pro nás 
znamená být u stolu se sv. Dominikem tady a teď (hic et nunc)? Jak nás jeho život inspiruje 
a povzbuzuje ke sdílení našeho života, víry, naděje a lásky, našich duchovních i materiálních statků, 
aby přitom i ostatní mohli být syceni u stejného stolu? Jak se tento stůl stává stolem pro lámání 
Slova a Chleba života? Doufám, že se mi podaří sdílet spolu s Vámi své myšlenky nad těmito 
otázkami v některém z mých dalších dopisů. 

V tomto okamžiku bych Vám chtěl představit hlavní aktivity připravené Komisí pro jubileum, 
které se budou konat v Boloni v bazilice sv. Dominika. Dominikova kazatelská činnost vyvrcholila 
v Boloni, kde jsou jeho ostatky uloženy a uctívány, a proto sem budou oslavy soustředěny. Chtěl 
bych požádat provinciály a viceprovinciály, aby podpořili účast na těchto oslavách. Také bych Vás 
chtěl požádat, abyste pořádali podobné oslavy i ve vašich provinciích či viceprovinciích, neboť 
duchovní odkaz a charisma sv. Dominika jsou přítomny kdekoliv, kde se jeho synové a dcery věnují 
kazatelské činnosti. 

Liturgické oslavy 

1. Zjevení Páně 6. ledna 2021. Zahajovací eucharistické slavnosti bude předsedat 
arcibiskup z Boloni Matteo kardinál Zuppi. 

2. Přenesení ostatků sv. Dominika 24. května 2021. Jeho svatost papež František byl 
pozván, aby předsedal slavení eucharistie. 

3. Dies Natalis 4. srpna 2021. Slavení eucharistie povede magistr řádu. 

4. Zjevení Páně 6. ledna 2022. Závěrečné eucharistické slavnosti bude předsedat 
provinciál Provincie sv. Dominika. 



• Povzbuzujeme viceprovincie a provincie, aby organizovaly obdobné oslavy pro svoji 
dominikánskou rodinu ve svých příslušných provinciích, zvláště pro ty, kteří nemohou být 
přítomni v Boloni. 

Poutě 

Jste také zváni k účasti nebo organizaci poutě „na poslední cestě sv. Dominika“ z Říma do Boloni. 
Cesta poutníků, která zahrnuje svatyně posvátné pro náš řád, bude brzy zveřejněna Komisí pro 
jubileum společně s různými aktivitami pro jubilejní rok. 

Mascarella Table 

Od 25. března 2021 do 7. října 2021 se bude v prostorách baziliky sv. Dominika a ambitu konventu 
konat výstava „U stolu se svatým Dominikem“ (A tavola noc S. Domenico), na které bude 
poprvé představen celý „Mascarella Table“. Je to velmi významná událost, protože před touto 
výstavou byly části stolu uchovávány na různých místech. 

Expozice obsahuje aktuální informace o tématu „stolu“ v současném umění, které nám pomohou 
zamýšlet se nad otázkami uvedenými výše. 

Konference 

Komise pro jubileum bude ve spolupráci s Boloňskou univerzitou pořádat ve dnech 22. až 
25. září 2021 historicko-vědeckou konferenci na téma jubilea. 

Doufám, že řádové univerzity a fakulty uspořádají v roce 2021 a v letech následujících teologické 
konference, které pomohou řádu uvažovat o tomto jubilejním tématu. Regionální a meziprovinční 
oslavy, studijní dny nebo vnitřní ztišení nám umožní oslavit jubileum v duchu společenství 
a spolupráce. 

Informace a podklady k jubileu 

Rámcový kalendář aktivit, materiálů k jubileu a dalších důležitých informací bude zveřejněn na 
webové stránce vytvořené pro tento účel. Doufejme, že webová stránka poskytne potřebný prostor 
pro spolupráci a sdílení zdrojů. V případě dotazů nebo návrhů je možno kontaktovat fr. Phillipa 
Johannese Wagnera OP, který Komisi pro jubileum předsedá (rettore.basilica@curia.op.org). 

Závěrem Vás v duchu rodinné solidarity prosím o finanční příspěvek, který nám pomůže pokrýt 
výdaje spojené s výše uvedenými aktivitami. Detailní informace poskytne fr. Juan Luis 
Mediavilla OP, syndik řádu (syndic@curia.op.org). 

S přípravou na jubileum pamatujme, že chceme oslavit svatého Dominika ne v duchu pouhé 
archeologie a ještě méně v duchu apologetiky a vlastní sebeoslavy, ale s díkůvzdáním v duchu 
rozjímání a obrácení pozornosti ke znamením doby a významu života a trvalému odkazu 
sv. Dominika. 

Váš bratr 

fr. Gérard Francisco Timoner III, OP 
magistr řádu 


