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ÚVODNÍ

SLOVO PROVINCIÁLA

Milí bratři,
akta volební generální kapituly Biên Hòa, které magistr řádu fr. Gerard
Timoner III promulgoval úvodním listem 22. srpna 2019, byly již našim
komunitám dodány v tištěné podobě. LCO 419 § 2 nás vybízí k jejich přečtení
v komunitách, což se v některých našich komunitách již částečně děje díky
částem akt, které byly k dispozici již v adventu. Nyní je nám k dispozici celý
překlad do češtiny a slovenštiny, na kterém obě provincie spolupracovaly. Kéž
nám všem studium těchto akt a jejich uvádění do života pomáhá k tomu,
abychom stále věrněji a horlivěji následovali našeho zakladatele svatého otce
Dominika.
fr. Lukáš FOŠUM OP
provinciál
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PROMULGAČNÍ

LISTINA

Drazí bratři ve svatém Dominiku,
vzdáváme díky Bohu, Gratiarum omnium largitori, dárci všeho dobra, za
volební generální kapitulu, kterou jsme slavili pod záštitou konventu sv. Martina
de Porres v Biên Hòa ve Vietnamu ve dnech od 9. července do 4. srpna 2019.
Děkujeme zvlášť bratru Brunovi za to, že pro nás byl po devět let
„Dominikem”, za vedení celého Řádu v milosti-plné oslavě jeho osmistého
výročí, za to, že nám vytyčil jasný směr k následování intuice sv. Dominika,
který při zakládání Řádu posílal bratry studovat, kázat a zakládat komunity. Bratr
Bruno vedl obnovu Řádu v jeho strukturách a pro jeho interní restrukturalizaci
mu zajistil dva významné prostředky promulgací Ratio Formationis Generalis
a Ratio Studiorum Generalis. Vytvoření různých apoštolských nebo misijních
platforem poskytlo prostor pro společnou reflexi a spolupráci mezi bratry, kteří
jsou oddáni těmto způsobům apoštolského kázání.
Tato generální kapitula se snažila pokračovat v těchto úspěších a stavět na
nich přemýšlením a hledáním způsobů, jak posílit synergii (συνέργια)
dominikánského života a poslání. Naše Konstituce nám připomínají: Řád je
společenství, ne federace provincií. Je důležité si připomínat, že toto
společenství má dvě neoddělitelné dimenze: affectus communionis (cit společenství)
a effectiva communio (efektivní společenství). Generální kapitula, která je sama
o sobě momentem, kdy se uskutečňuje effectiva communio, učinila důležité
rozhodnutí o zřízení solidárního fondu pro počáteční formaci. Jde o jeden
z důležitých prostředků k zajištění toho, že osm set bratří v počáteční formaci,
které v současnosti máme, bude mít srovnatelnou kvalitu formace. Každý bratr,
který velkoryse odpovídá na milost dominikánského povolání, má právo získat
opravdovou dominikánskou formaci. Ano, jsme synové našich provincií, ale
zároveň jsme všichni bratři téhož Řádu. Toto bratrské společenství se zjevně
projevuje mnoha způsoby, včetně „sdílení dober” na úrovních konventu,
provincie a celého řádu.
Nejvíce času jsme během našich jednání v plénu věnovali třem tématům:
(a) bratřím spolupracovníkům, (b) konventní struktuře a (c) sexuálním
zneužíváním. Množství času, které jsme takto strávili, jasně ukázalo touhu bratří
věnovat se naslouchání a vzájemnému poučení se o těchto tématech.
Bratři spolupracovníci. Všem je zřejmé, že si vážíme, podporujeme
a chráníme povolání našich bratrů spolupracovníků. Uvědomujeme si však, že
i po vypracování mnoha erudovaných studií a důkladně připravovaných
prohlášení z generálních kapitul, se objevuje potřeba další teologické reflexe jak
PROMULGAČNÍ LISTINA
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o bratřích spolupracovnícíh, tak o vysvěcených bratřích. Jsme totiž společenstvím
vysvěcených bratří a bratří spolupracovníků. Řád může toto společenství
nabídnout církvi, která je uspořádaným společenstvím, a jejíž kněží jsou povoláni
„aby byli sjednoceni v důvěrném svátostném bratrství“ (Ratio Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis [2016], no. 51). Mezi kněžími diecézními i řádovými
existuje hluboká touha po bratrství. Samozřejmě si vybavujeme příklad našeho
zakladatele, který chtěl být nazýván „bratem Dominikem.” Toto zdánlivě skromné
pojmenování je ve skutečnosti velmi “teologickým pojmenováním”, protože
“hlásá” a poukazuje na blížící se království Boží, kde jsou všichni “bratrem”
a “sestrou”, protože na nebesích je pouze jeden Otec.
Konventní struktura. Naše spiritualita kázání a řízení jsou nejlépe
podporovány konventní strukturou (komunitním způsobem vládnutí, smyslem
bratrské sounáležitosti, společným životem jako zásadním kritériem naší
důvěryhodnosti kazatelů evangelia, kteří pomáhají budovat společenství církve
atd.) Víme, že počet bratří v konventu nezaručuje plný dominikánský život, ale
je důležitou podmínkou k tomu, aby byl možný způsob života kazatelů. Je-li
pro provinciály a představené obtížné zajistit podmínky komunitního života
z apoštolských důvodů, musíme najít konkrétní prostředky, jak umožnit bratřím
prožívat skutečný pocit bratrské sounáležitosti. Konec konců každý bratr,
kterého jsme přijali k povolání, má právo a povinnost žít plný dominikánský
život.
Jednání s případy sexuálního zneužívání. Zabývali jsme se tímto
delikátním problémem s bratrskou upřímností a křesťanskou láskou.
Ustanovení na toto téma lze v Aktech nalézt na různých místech, jsou však
rovněž shrnuta v dodatku pro snadnou orientaci společně s textem modlitby,
kterou jsme uzavřeli diskuzi na kapitule.
Závěrem chci, jménem Řádu, vyjádřit naši vděčnost: bratřím z provincie
Regina martyrum ve Vietnamu, zvláště bratru Josefovi Hoa, provinciálovi,
a Josefovi Ngo Si Dinh, generálnímu sekretáři, za jejich vynikající služby
a bratrské nasazení při organizaci kapituly a zajišťování potřeb kapitulářů;
skupině bratří z generální kurie, která se věnovala přípravě a průběhu kapituly;
členům řídící skupiny kapituly a moderátorům, kteří svojí moudrostí
a zkušenostmi z předchozích kapitul pomohli nám všem s řízením této kapituly;
a konečně našim bratřím překladatelům, kteří se přičinili o to, aby naše hlasy
zazněly v různých jazycích.
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Tímto listem promulguji Akta volební generální kapituly slavené od
9. července do 4. srpna 2019 v Biên Hòa ve Vietnamu.
Dáno v Římě, v našem konventu svaté Sabiny, v den památky Panny Marie
Královny, léta Páně 2019.
fr. Jean-Ariel BAUZA-SALINAS OP
sekretář
fr. Gerard Francisco TIMONER III OP
magistr řádu

Prot. 50/19/356 Bien Hoa 2019
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POD PŘEDSEDNICTVÍM
FR. GERARDA FRANCISCO
TIMONERA III
MAGISTRA CELÉHO ŘÁDU KAZATELŮ
KAPITULÁŘI USTANOVUJÍ,
CO NÁSLEDUJE

[Seznam kapitulářů]
[Seznam hostů]
[Seznam spolupracovníků]
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SEZNAM ZKRATEK
ACG

Acta Capituli Generalis

AL

Amoris Laetitia

CIC

Codex Iuris Canonici

CIDALC

Conferencia Interprovincial Dominicana de América Latina
y el Caribe

EBAF

École Biblique et archéologique de Jérusalem

EG

Evangelii gaudium

GS

Gaudium et spes

IAOP

Inter Africa O.P.

IDF

International Dominican Foundation

IDYM

International Dominican Youth Movement

IEOP

Inter Europe O.P.

LCM

Liber Constitutionum monialium O.P.

LCO

Liber Constitutionum et Ordinationum fratrum O.P.

PUST

Pontiﬁcia Università San Tommaso d’Aquino – Roma

RFG

Ratio Formationis Generalis

RSG

Ratio Studiorum Generale
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KAPITOLA I
1. – 52.
[Průběh kapituly, Oznámení o volbě magistra, Složení komisí]

KAPITOLA II
SYNERGIA ŽIVOTA A POSLANIA
V NAŠOM POVOLANÍ KAZATEĽOV

Bratia spolu v poslaní
53. Slávili sme túto kapitulu v Ázii, na kontinente bohatom na kultúry
a náboženské tradície. Slávili sme ju prvýkrát vo Vietname, v krajine
kresťanských menšín, s obrovským duchovným a kultúrnym bohatstvom,
v krajine mnohých mučeníkov, z ktorých mnohí boli z dominikánskej rodiny.
To je pre nás pripomenutím univerzálneho poslania Cirkvi. „Choďte do celého
sveta a hlásajte evanjelium“(Mk 16,15).
54. Keď sa započúvame do Ježišovej modlitby: „aby boli všetci jedno, ... aby
svet uveril“ (Jn 17,21), objavujeme, že dôveryhodnosť nášho kázania je
založená na našom spoločenstve s Trojicou a medzi nami. Je to tá jednota, ktorá
nás vedie hľadať synergiu nášho života a poslania.
55. Téma synergie života a poslania bola určitým spôsobom prítomná vo
všetkých komisiách a diskusiách počas zhromaždení kapituly. Ukázala sa byť
charakteristickým znakom dominikánskej identity a zároveň aktuálnou výzvou
na oživenie života a poslania komunít a ich členov. Život a poslanie sú dvomi
neoddeliteľnými dimenziami našej jedinej reality, ktorou je naše dominikánske
povolanie. Tento prológ chce predstaviť hlavné aspekty, ktoré sa týkajú
synergie života a poslania, a výzvy, ktoré táto synergia v súčasnosti predstavuje
pre rehoľu v jej poslaní v dnešnom svete.
56. Tento svet je v procese zásadných a rýchlych zmien: rastúca globalizácia,
expanzia digitálneho kontinentu, zvyšujúca sa citlivosť na hodnotu života
a ľudskej dôstojnosti a zároveň hlboké trhliny v spravodlivosti a ľudských
právach, ktoré prinášajú nesmierne utrpenie chudobným a obetiam, zvyšujúce
sa ekologické povedomie a zároveň veľké útoky voči integrite stvorenia.
57. Je potrebné načúvať pozorne a súcitne druhým ľuďom, svetu, ako zároveň
načúvame Bohu a prijímame dar poslania, ktorý sme dostali pod vedením
Ducha.
[ 16 ]

KAPITOLA II – SYNERGIA ŽIVOTA A POSLANIA

1. Dôležitosť synergie život-poslanie
58. V dominikánskom živote existuje úzky vzťah medzi životom a poslaním.
A to tak, že medzi nimi takmer neexistuje hranica. Život a poslanie sú dve strany
tej istej mince. Navzájom sa podmieňujú a vzájomne ovplyvňujú. Ak je poslanie
živé, oživuje aj život bratov a komunít. Živé poslanie oživuje všetky prvky
dominikánskeho života: modlitbu, slávenie, štúdium, spoločnú reflexiu,
neformálne rozhovory, spolužitie... Ak poslanie neexistuje alebo je krehké, je
zložitejšie oživovať rôzne aspekty života komunít a ich členov.
59. A naopak, ak je život komunít a ich členov krehký a rutinný, rovnaké je aj
ich poslanie. V prvom rade, pretože prvou povinnosťou v poslaní kazateľov je
svedectvo o evanjeliovom živote. Ak toto chýba, evanjeliové svedectvo
neexistuje. Po druhé, pretože evanjelizačné poslanie v ktorejkoľvek forme je
účinné iba vtedy, keď vyrastá z teologálneho rozmeru, zo skúsenosti viery,
z kontemplatívneho rozmeru, z vášne pre Krista a z vášne pre ľudstvo. Táto
dvojitá vášeň predstavuje skutočnú mystiku kazateľa.
60. Synergia života a poslania je cestou ako posilniť dominikánsku identitu. Je
to tiež najúčinnejší spôsob ako zharmonizovať kontemplatívny a apoštolátny
rozmer rehole. Ako počas celých dejín, tak aj dnes, vyvoláva konfrontácia medzi
stúpencami jednej a druhej dimenzie vážne konflikty v spolunažívaní. Propositum
vitae navrhnuté svätým Dominikom bolo práve službou na spásu ľudstva
prostredníctvom služby kázania vychádzajúcej zo života modlitby, štúdia
a bratského spolužitia.

2. Synergia života a poslania vo svätom Dominikovi
61. Významnou črtou svätého Dominika bol úzky vzťah medzi jeho
evanjeliovým životom a jeho evanjeliovým poslaním. Túto harmóniu medzi
životom a poslaním v osobe svätého Dominika veľmi dobre opísal
blahoslavený Jordán pri definovaní profilu nášho Otca: „Cez deň nebol nikto
bližšie k ľuďom, v noci nikto nebol bližšie k Bohu.“
62. U svätého Dominika a u prvých bratov mal evanjeliový život zásadný
apoštolátny dosah. Apoštolskou bola jeho evanjeliová chudoba, ktorej hlavným
cieľom bolo potvrdzovať jeho kázanie. To je dôvod, prečo bol svätý Dominik
tak prísny voči bratom a kláštorom, keď požadoval vernosť sľubu evanjeliovej
chudoby. Apoštolskou bola tiež jeho modlitba. Predovšetkým jeho modlitba
príhovoru, ktorá je vlastnou modlitbou apoštola a vyjadrením skúseností a obáv
apoštola v Božej prítomnosti. Dominik volal vo svojej modlitbe: „Čo bude
s týmito biednymi hriešnikmi!“ Apoštolským bolo jeho štúdium, určené na
podporu doktrinálneho, prorockého, charizmatického, putovného kázania,
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kázania na hraniciach... Apoštolským bol tiež jeho bratský život, ktorý bol
dôležitým kázaním skrze svedectvo. Ak sa dominikánske kláštory nazývali
„domami kázania“ a „svätým kázaním“, bolo to predovšetkým kvôli tomu, že
bratský život sa považoval za prvé a najúčinnejšie ohlasovanie evanjelia.
63. Čo sa jeho týka, evanjeliové poslanie svätého Dominika a prvých bratov
bolo živené a sprevádzané intenzívnym životom modlitby a rozjímania. Na
svojich cestách naliehal často na svojich spoločníkov: „hovorme o Ježišovi
Kristovi“. Toto povzbudenie mohlo pochádzať iba z neustáleho rozjímania
tajomstva spásy zjaveného a realizovaného v Kristovi. Ono bolo stredobodom
jeho modlitby a jeho rozjímania. Často svoje apoštolské cesty sprevádzal
modlitbami a piesňami, ako „Ave Maris Stella“. A jeho apoštolátne skúsenosti,
jeho kontakt s trpiacim ľudstvom, ho vždy odkazoval na rozjímanie. „Vášeň
pre Krista, vášeň pre ľudstvo.“ To boli dve vášne, ktoré ho uchvacovali, ktoré
mu dali aj sa radovať, aj trpieť, aj znášať ťarchy s trpiacim ľudstvom.
64. Vo svätom Dominikovi sa synergia života a poslania zakladala na súcite už
od počiatku jeho služby. Spomeňme si na dialóg s hostinským v Toulouse. Súcit
bol čnosťou svätého Dominika a musí byť nevyhnutnou čnosťou aj
u kazateľov. Iba zo súcitu je možné ohlasovať evanjelium svetu zranených bez
posudzovania alebo vyhrážok, ale ako dobrú zvesť. Iba zo súcitu je možné
ohlasovať evanjelium z miesta a z perspektívy chudobných a všetkých typov
obetí, všetkých tých ľudí, ktorí potrebujú byť sprevádzaní a uzdravení v ich
krehkosti.
65. Svätý Dominik a prví bratia sú nutnými referenciami, aby sme dnes dosiahli
harmóniu medzi naším životom a naším poslaním. Jeho inšpirácia motivovala
najplodnejšie chvíle dominikánskeho života. Vo vzťahu k synergii života
a poslania nebol azda žiadny moment tak charakteristický ako príklad komunity
brata Petra z Kordoby. Známa kázeň brata Antónia z Montesina bola
výsledkom intenzívneho komunitného života. Komunita sa dlho venovala
načúvaniu výkrikov obetí, v modlitbe prosila, aby ich Duch inšpiroval v takej
dôležitej veci, študovala a spoločne rozlišovala, čo kázať a ako to kázať. Svoju
kázeň napísali a všetci ju podpísali, aby potvrdili, že šlo o kázanie celej komunity.
A zverili ju bratovi Montesinovi, ktorý mal milosť kázania. To je vynikajúca
metafora toho, čo by malo byť dominikánskym kázaním. Je to jedinečný príklad
toho, čo teraz nazývame „Proces Salamanca “.

3. Synergia v dominikánskom projekte
66. Dominikánsky projekt alebo propositum vitae spomínaný v Konštitúciách
rehole sa vyznačuje úzkym vzťahom a súladom medzi životom našich komunít
a ich apoštolátom. Základná ústava spoznáva v tejto harmónii skutočný úspech,
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kvalitu a účinnosť dominikánskeho života. Po vypočítaní všetkých prvkov
dominikánskeho života (modlitba, slávenie, eucharistia, božské ofícium,
štúdium, rehoľná observancia, sľuby ...) nás upozorňuje: „Ak sú tieto prvky
medzi sebou pevne spojené, harmonicky vyvážené a prispievajú každý z nich
k plodnosti ostatných prvkov, vytvárajú tak vo svojej syntéze samotný život
rehole, život v plnom zmysle apoštolský, v ktorom majú kázanie a náuka
vychádzať z prekypujúcej kontemplácie.“ (LCO 1, IV). Aby sme získali túto
harmóniu v dominikánskom živote, potrebujeme osobitnú múdrosť.
67. V histórii rehole boli vždy prítomné dve tradície: jedna viac monastická, viac
pozorná na rôzne prvky rehoľnej observancie; a druhá viac apoštolátna, viac
pozorná na pastoračné záväzky. Nie vždy bolo ľahké harmonizovať ich. Táto
situácia sa v reholi opakuje aj v súčasnosti. Medzi nami naďalej existujú dve
tendencie: viac monastická a viac apoštolátna. Iba harmonizácia oboch nám
umožní dosiahnuť tú synergiu života a poslania, ktorú hľadáme.
68. Brat Vincent de Couesnongle o tomto často hovoril v nasledujúcich
termínoch. To, že v reholi existovali a stále existujú tieto dve tradície, je
milosťou, bohatstvom pre rehoľu. Nešťastím bolo, že sa často obe tradície
oddeľovali. Dnes je pre nás výzvou kultivovať a podporovať v našich
komunitách dialóg medzi oboma týmito tendenciami a predovšetkým osobne
spájať túto kontemplatívnu a pastoračnú dimenziu.

4. Prekážky synergie života a poslania
69. Synergia života a poslania je možná iba vtedy, ak žijeme v reálnom svete.
Svätý Dominik nám zanechal praktickú formu riadenia, aby sme mohli robiť
realistické rozhodnutia o našom spôsobe života a poslania. Na tejto kapitule sa
prijali konkrétne rozhodnutia týkajúce sa financií, našich študijných stredísk
a bratského života, vďaka ktorým bude náš spoločný život a poslanie reálnejšie
na všetkých úrovniach. Snažili sme sa stáť nohami na zemi ako členovia rehole,
ktorá ohlasuje tajomstvo vtelenia.
70. Synergia života a poslania dnes čelí viacerým prekážkam. Najväčšou z nich
je samozrejme nedostatok života alebo nedostatok poslania alebo nedostatok
oboch. Ak neexistuje život alebo neexistuje poslanie, synergia nie je možná.
Existujú však konkrétne prekážky, ktoré sťažujú harmóniu medzi životom
komunity a apoštolátnym poslaním.
71. Prvou je rastúci individualizmus. Je to všadeprítomný jav, kultúrny znak
našej doby. Je čiastočne živený novými technológiami, ktoré nám umožňujú
byť emocionálne ďaleko od inštitucionálneho miesta, na ktorom sa fyzicky
nachádzame. Tento individualizmus môžeme zažívať určitým spôsobom aj na
úrovni entít rehole vo forme sklonu k určitej izolácii, ktorá ich pod zámienkou
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autonómie vedie k tomu, aby sa zamerali na seba a zabudli na potreby rehole.
V dominikánskom živote je potrebné vyriešiť túto prekážku, ktorá oslabuje
pocit spolupatričnosti a vzďaľuje od komunitného života, ktorý je nevyhnutnou
súčasťou nášho dominikánskeho života a nutným potvrdením na dosvedčenie
nášho evanjelizačného poslania. Komunita je dar, ktorý patrí nám a o ktorý sa
všetci musíme zodpovedne starať. U bratov, v komunitách i vo všetkých
entitách je potrebné posilniť pocit príslušnosti k reholi a dominikánskej rodine.
72. Druhou prekážkou je krehkosť komunitného života. Žiť v spoločenstve
a zdieľať kázanie je tou skutočnou realizáciou dominikánskeho povolania. Je to
naše prvé kázanie. Dominikánsky život v podstate zahŕňa skúsenosti a prax
bratstva, bratský život v spoločnosti. Preto je najrealistickejším pomenovaním
bratského spoločenstva uprostred našich slabostí slovo milosrdenstvo, súcit,
zmierenie a vzájomná podpora. Je potrebné hľadať jednotu v rozdieloch.
Predovšetkým však musíme hľadať silu komunity, ktorá bude vždy brániť tých
najslabších. Krehkosť našej komunity má negatívny vplyv na životy jej členov
a znižuje účinnosť evanjelizácie. Nesmieme zabúdať, že musíme žiť tak, aby
sme boli tým, čím sme, a aby sme nedovolili, aby sa zahmlilo, čo znamenáme.
Mladšia generácia stále viac žiada komunitný život a často na túto svoju
požiadavku nenachádza adekvátnu odpoveď. Mladým ľuďom to dlhujeme.
73. Treťou je prekážka nadmerného apoštolátneho aktivizmu a všetkých
druhov aktivizmu. Tento jav sa vyskytol a bol často vyčítaný mnohým členom
pokoncilovej generácie. Je treba doceniť, čo v ňom bolo a stále je z apoštolskej
horlivosti a veľkorysého odhodlania slúžiť ľudstvu. Ak však tento aktivizmus
vedie k individualizmu v apoštoláte, k opusteniu komunitného života,
k zabudnutiu na spoločné dobro, stáva sa skutočnou prekážkou, ktorá zničí
synergiu života a poslania. Tento apoštolský aktivizmus mimo komunitného
projektu - a dokonca aj v rámci komunitného projektu - viedol niektorých
bratov, aby opustili rehoľu a urobili krok smerom k diecéznemu kléru.
Apoštolská horlivosť je pravá, iba ak je spojená so starostlivosťou
o kontempláciu, o teologálny rozmer v živote kazateľa. Na jeho udržanie
potrebujeme podporu a rozlišovanie v komunite.

5. Podmienky synergie života a poslania
74. Synergia života a poslania v reholi musí byť vybudovaná na pevnom základe
dominikánskej identity. Táto identita je v podstate spojená s kazateľskou
službou vo všetkých jej mnohých podobách. Naša profesia kazateľa definuje
našu identitu, našu príslušnosť k reholi kazateľov, k dominikánskej rodine. Je
to základ spoločného povolania všetkých bratov v reholi.
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75. Prvou podmienkou dosiahnutia tejto synergie medzi životom a poslaním je
dôkladná formácia kazateľov. Horlivosť pre kázanie, ako aj zmysel pre
spolupatričnosť a schopnosť alebo spôsobilosť pre komunitný život, musia
byť nevyhnutnými kritériami pri rozlišovaní povolania. Na druhej strane je vo
formácii potrebné kultivovať aj teologálny rozmer. Skúsenosť viery je
základom spirituality a mystiky kazateľa a evanjeliového poslania. Je to raison
d'être nášho života v spoločenstve a spoločného zotrvania v poslaní.
Kontemplatívna dimenzia nás núti kultivovať intenzívne ticho uprostred tohto
„hlučného a nemého“ sveta, prekypujúceho na neoverené správy, no
skromného na posolstvá. A núti nás, aby sme pozorne načúvali Bohu,
znameniam časov a predovšetkým plaču chudobných a všetkých obetí.
Postupné zapájanie sa do apoštolátu od počiatočnej formácie umožní bratom
dosiahnuť súlad medzi kontemplatívnou a apoštolskou dimenziou. Takéto
zapájanie sa súčasne umožní osvojiť si zvyk zladiť záväzky spoločenstva
s apoštolskou činnosťou. Synergia života a poslania zahŕňa aj všetky študijné
a výskumné oblasti, ktoré sú výzvou pre solidaritu pri štúdiu a pri spoločnej
reflexii, ako nám to ukázali v celej histórii niektorí bratia, napríklad svätý Tomáš
so svojimi sekretármi a žiakmi alebo brat Marie-Joseph Lagrange so svojimi
spolupracovníkmi.
76. Druhou podmienkou je posilnenie komunitného života. Na podporu tejto
synergie je veľmi dôležité vypracovať spoločne komunitný projekt. Je to
efektívny spôsob, ako zosúladiť rôzne prvky komunitného života
s pastoračnými záväzkami bratov. Včasná aplikácia a vyhodnotenie
komunitného projektu je výbornou ochranou proti individualizmu a skvelou
obranou komunitného života. Komunitný projekt tiež umožňuje prispôsobiť
apoštolátne záväzky počtu schopných a dostupných bratov.
77. Treťou podmienkou podporovania synergie medzi životom a poslaním je
včasná reštrukturalizácia. Nemala by spočívať iba z fúzie jednotlivých entít.
Musí tiež adaptovať naše diela a našu prítomnosť, aby sme podporili zlepšenie
dominikánskeho poslania. Reštrukturalizácia by sa mala snažiť o posilnenie
komunity. Jej základným cieľom je vytvárať inštitucionálne podmienky, ktoré
napomáhajú kvalite života bratov a účinnosti ich evanjelizačného poslania.
Preto je dôležité vytvárať spoločenstvá, v ktorých je možné dôstojne
praktizovať základné prvky dominikánskeho života: spoločnú modlitbu,
spoločné slávenie viery a života, komunitné štúdium, apoštolát spoločenstva...
V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť si hlavné úlohy, ktoré svätý Dominik
určil komunite: zaručiť stálosť kázania, podporovať kazateľa najmä v časoch
nestability, ohlasovať a dosvedčovať evanjelium prostredníctvom bratského
spoločenstva. Komunita predstavuje prvú úroveň spolupráce a solidarity.
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6. Možnosti a výzvy synergie života a poslania
78. Synergia života a poslania dnes predstavuje naliehavé výzvy pre život
a poslanie rehole. Aby sme boli verní zámeru svätého Dominika, musíme vložiť
do služby evanjelizačného poslania všetky prvky dominikánskeho života. Toto
je skutočný význam pojmu propositum vitae, ktorý navrhol náš Otec. Podmanivý
obraz „Cirkvi vychádzajúcej zo seba“, ktorý často používa pápež František, má
v dominikánskom živote túto špecifickú verziu: všetko v prospech
evanjelizačného poslania.
79. Jednou z možností je starostlivo sa dbať o evanjeliový život komunít a ich
členov. Nastal čas posunúť reštrukturalizáciu z entít na ľudí. Nový krok
reštrukturalizácie musí ovplyvniť spoločenstvá a ich členov. Len podpora
teologálneho života povedie k úspešnému ukončeniu reštrukturalizácie. Iba
„vita vere apostolica“, život skutočne apoštolský, účinne dosvedčuje kázanie
evanjelia. To znamená predovšetkým intenzívny život komunity v prospech jej
poslania. Bratstvo a evanjeliová chudoba majú osobitnú svedeckú hodnotu.
Svedectvo o spoločenstve a o chudobe je o to viditeľnejšie a efektívnejšie, čím
otvorenejšie sú naše spoločenstvá k pozornému a súcitnému načúvaniu
utrpenia, drám a problémov ľudí. Naše komunity sa nesmú samy do seba
autoreferenciálne uzatvárať, ale vždy musia vychádzať zo seba do poslania.
Pápež František neustále vyzýva celú Cirkev, aby šla na perifériu. Prvotná
legislatíva vyžadovala, aby sa z kazateľskej služby stiahol kazateľ, ktorý sa
nechoval ako evanjeliový muž, ktorý neviedol evanjeliový život v súlade
s evanjeliovým posolstvom, ktoré kázal. Evanjeliové správanie je špecifickou
povinnosťou kazateľov. Nikto nemá právo svojím životom diskreditovať
kázanie bratov spoločenstva.
80. Evanjeliová chudoba, ktorá podporuje naše kázanie, je v zásade spojená
s uprednostnením a rozhodnutím sa pre chudobných a obetí. Sú
privilegovanými adresátmi evanjelia. A sú tiež teologickým miestom (locus
theologicus), z ktorého sa dá lepšie porozumieť evanjeliu Ježiša Krista a dá sa
ohlasovať s väčšou autoritou. Dominikánska solidarita musí prekročiť hranice
dominikánskej rodiny, aby zahŕňala solidaritu s najchudobnejšími. Toto je
dôležitý rozmer našej profesie evanjeliovej chudoby.
81. Synergia života a poslania sa musí premietnuť aj do synergie a spolupráce
medzi všetkými entitami dominikánskej rodiny. Je potrebné špecifikovať
spoluprácu na spoločných apoštolátnych projektoch a dosiahnuť spoluprácu
v hospodárskej solidarite založenej na absolútnej transparentnosti.
Transparentnosť vo všetkých oblastiach nášho života je konkrétnym
vyjadrením dominikánskeho ideálu pravdy. Spolupráca a solidarita by mali vždy
uprednostniť najmladšie a najzraniteľnejšie entity, sprevádzať ich a pomáhať
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im najmä v ich úlohe formácie. Spolupráca medzi všetkými členmi
dominikánskej rodiny si dnes vyžaduje novú kultúru, kultúru interkulturality.
Internacionalita a interkultúrnosť rehole musia byť svedectvom pre celú
Cirkev.
82. V neposlednom rade, priority a hranice, ktoré predstavujú generálne
kapituly v Quezon City a v Avile, sa musia v našom kázaní kreatívne
aktualizovať. Pre dominikánske kázanie dnes predstavujú osobitnú výzvu
nasledujúce témy: náboženská negramotnosť, rastúci sekularizmus
a náboženská ľahostajnosť, ekumenizmus, medzináboženský dialóg,
interkulturalita, záväzok voči spravodlivosti, mieru a ľudským právam
chudobných a obetí všetkých druhov, všetky ľudské drámy, ktoré so sebou
prináša fenomén migrácie, výzva pravdy na digitálnom kontinente, ochrana
integrity stvorenia...
83. Vzhľadom na závažnosť týchto tém a obrovský vplyv, ktorý majú na kredit
Cirkvi a na jej kázanie, a predovšetkým vzhľadom na obrovskú cenu utrpenia,
ktoré spôsobujú obetiam, je dnes nevyhnutné venovať s plnou
transparentnosťou mimoriadnu pozornosť tragédii zneužívania akéhokoľvek
druhu. Diskredituje totiž náš život a našu službu a spôsobuje obrovské utrpenie.
Vzhľadom na tento fenomén je potrebné reagovať preventívnym
a proaktívnym spôsobom prostredníctvom primeraného vzdelávania,
nezanedbávať protokoly, ktoré treba dodržiavať v každom konkrétnom
prípade, a predovšetkým sprevádzať obete.

7. Záver
84. Blíži sa jubileum smrti sv. Dominika. "O spem miram quam dedisti..." To je
vhodný okamih oživiť a aktualizovať nádej, ktorú náš Otec sľúbil všetkým,
ktorí plakali v čase jeho smrti. „Budem vám užitočnejší svojou modlitbou.“
85. Jubileum bude vhodnou príležitosťou zamerať túto oslavu na kreatívnu
aktualizáciu zakladateľského projektu svätého Dominika. Je to jediný spôsob,
ako si náležite uctiť jeho pamiatku. Dostali sme milosť dominikánskej
charizmy. Máme obrovský dar dominikánskej rodiny. Máme zodpovednosť byť
spolu bratmi a sestrami v poslaní, dať celý náš život do služby ohlasovania
evanjelia v tomto nádhernom svete, ktorému ale často chýba zmysel
a uzdravenie. Kázanie evanjelia je naša identita. Je miestom stretnutia nášho
života a poslania. Je to skvelá príležitosť na kontextualizáciu našej modlitby,
nášho štúdia, nášho komunitného života a predovšetkým nášho kázania
evanjelia. Nech je stretnutie s Kristom zdrojom a základom nášho poslania, tak
ako bolo aj pre Samaritánku (Jn 4,1-42).
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86. Nech sú oslavy jubilea pre celú rehoľu skúsenosťou premenenia, ako to
mohli zažiť aj učeníci na vrchu Tábor (Mt 17: 13-13). Nech dôjde k pozornému
načúvaniu a rozjímaniu Božej krásy, ako vtedy na vrchu. Nech sa zrodí radosť
z bratského spolužitia a bratského priateľstva so všetkými ľuďmi, ktorým
kážeme. „Ako dobre je nám tu.“ Nech dôjde aj k nášmu zostupu do údolia, aby
sme počúvali ľudstvo, ohlasovali mu evanjelium a predovšetkým odhaľovali
slovom a príkladom žiarivú a milujúcu tvár Boha.
87. Nech je pre rehoľu oslava jubilea novými Turícami. Nech sa celá rehoľa cíti
nanovo poslaná a nech je vedená Duchom Svätým. Synergia je v konečnom
dôsledku účasť na diele Ducha, ktorý je zdrojom nášho poslania v univerzálnej
Cirkvi v službe spásy celého ľudstva.
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KAPITOLA III
SYNERGIE ŽIVOTA A MISIE
VÝZVY A OBNOVA BRATRSKÉHO ŽIVOTA

Radost a svědectví
88. [DECLARATIO] Naším prvním svědectvím je naše radost, již nacházíme
v Bohu, Evangeliu a jeden ve druhém. Dominik byl naším radostným bratrem,
k němuž se modlíme, aby nás připojil k blaženým: “Nos iunge beatis!” Naše slova
budou postrádat autoritu, nebudeme-li my sami odrážet radost z evangelia.
Křesťanská radost je odraz paschálního mystéria, vyzařování vzkříšení
a znamení království. Náš společný život je sdílením radosti Trojice, v níž
jednota zahrnuje rozlišení. Jsme skutečně jedno ve vztazích, díky nimž se
rozvíjíme jakožto osoby.
89. Náš bratrský život je také někdy naplněn bolestí a zármutkem. To není
důvod pro útěk před ním. Spíše se jedná o jeden ze způsobů, jimiž máme podíl
na utrpení Krista, který zemřel, aby nás osvobodil. Svobodným přijetím radostí
i zármutků bratrského života nacházíme pravou svobodu Božích dětí. Nejsme
osvobozeni jeden od druhého, nýbrž jsme svobodní pro poslání a komunitu.
V symfonii komunitního života hraje každý svou vlastní roli. Každý bratr by
měl být posílen v tom, kým je, díky tomu, že patří k nám všem.
90. Naše bratrství bylo darem novému městskému světu třináctého století a je
jím také dnes v novém světě megapolí, v nichž se lidé často cítí ztraceni
a neuznáni. „Bratr“ a „sestra“ jsou první a nejkrásnější tituly všech křesťanů.
Radost, kterou bychom měli nacházet v dominikánské rodině, by měla být
výmluvným svědectvím toho, jak jsme povoláni být znamením Království.
91. [DECLARATIO] Prohlašujeme, že náš bratrský život mohou podkopávat
následující napětí:
a) Požadavky služby mohou oslabovat podílení se na bratrském životě.
Může se stát, že bratr získává více uspokojení a sebepotvrzení od lidí, jimž
slouží, než od své komunity.
b) Rivalita, elitářství (zvláště u bratří, kteří se cítí být někým vyšším vzhledem
ke svým intelektuálním darům), setrvalá nevraživost a selhání v poskytnutí
i přijetí odpuštění, to vše podkopává komunitní život. Naše společná radost je
podvracena jak drby, tak odmítnutím komunikovat, a komunita kazatelů je
oslabována, když zůstávají nevyslovena život-dávající slova. Nedostatek
transparentnosti podkopává naše bratrství na všech úrovních.
c) Klerikalismus – chápání vysvěceného kněžstva jako elitní kasty, jež má za
to, že nemusí skládat účty nevysvěceným – může tříštit bratrství řádu a jednotu
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dominikánské rodiny jakožto komunity věrných učedníků Pána. Naproti tomu
kněžství žité jako bratrská služba ztělesňující osobu Krista, našeho bratra
a velikého velekněze (Žid 4,14), buduje komunitu.
d) Sociální sítě mohou bratrovi poskytnout určitou komunitu, která získá
přednost před pouty s jeho dominikánskou komunitou. Sdílí více z toho, co je
a co dělá, s lidmi, které jeho bratři neznají. Dokonce i uvnitř řádu mohou
sociální sítě podněcovat utváření rozdělujících ideologických skupin.
92. [DECLARATIO] Komunita by měla pečovat o štěstí každého z bratří. Je-li
bratr smutný, ptáme se proč? Vidíme jeden druhému do tváře a čteme v ní
známky radosti a smutku? Téměř každý z bratrů bude prožívat krize. Prožíváme
je sami, nebo doprovázeni bratry, a to jakožto momenty zrání a hlubšího
společenství. S nadějí na posílení naší vzájemné radosti nabízíme jako
prostředky budování bratrského života následující:
93. [EXHORTATIO] Nabádáme komunity, aby při svých setkáních vytvořily
prostor k tomu, aby každý bratr sdílel, co dělá, v co doufá, čeho se obává, a to
proto, aby věděl, že jeho služba se týká nás všech. Na každém komunitním
setkání může být o sdílení žádán jiný bratr. Zvláštní umělecké a kreativní dary
bratří jsou součástí našeho společného poslání. Je třeba je spíš uznávat
a podporovat, než je považovat za soukromé koníčky.
94. [EXHORTATIO] Nabádáme k tomu, aby se naše vzájemná péče o štěstí
každého rozšířila k tomu, aby bratři trávili čas odpočinku tak, aby byl skutečně
posilňujícím, aby byly slaveny jejich svátky a narozeniny, aby byly sdíleny radosti
a trápení jejich rodin. Jsme-li bratry, jejich rodiny jsou, v přiměřené míře, naše
vlastní. Naše přátelství s lidmi mimo komunitu nejsou soukromým vlastnictvím,
nýbrž darem, který bychom měli sdílet s našimi bratry. (LCO 15 § 1)
95. [COMMENDATIO] V duchu Jubilea 2016 se dominikánská rodina
připravuje oslavit osmisté výročí dies natalis svého zakladatele, našeho svatého
otce Dominika (6. srpen 1221). Oslavy tohoto jubilea a oslavy staletých výročí
založení entit by měly být vždy prožívány v duchu vděčnosti, obrácení a obnovy
podle kritérií poskytnutých Generální kapitulou v Trogiru (ACG 2013
Trogir 57). Doporučujeme, aby řád a různé entity organizovaly při příležitosti
této oslavy důležité provinční a meziprovinční aktivity jakožto dominikánská
rodina. Doporučujeme, aby byli všichni členové dominikánské rodiny přizváni
k podílení se na iniciativách organizovaných během jubilejního roku, jak na
úrovni celého řádu, tak na regionálních a lokálních úrovních.
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Překonávání napětí
96. [COMMENDATIO] Doporučujeme, že by každá provincie měla stanovit
protokolární pravidla pro stanovení komunitní odezvy vůči bratřím, kteří
podvracejí bratrský život, ať už je to hněvem, dysfunkčním chováním,
alkoholismem nebo jinak. Je-li místní představený neschopen vést proces
smíření či uzdravení, či k tomu není vybaven, pak by měl takový protokol určit,
co je třeba udělat, zda a kdy by měla být hledána profesionální pomoc atd. Měli
bychom také uznat, že je bratrům, kteří působí komunitě obtíže, třeba
naslouchat, a nikoli je pouze opustit jakožto obtížné. Jejich stížnosti mohou
odhalit na straně bratří nějaké selhání, jímž se musíme zabývat.
97. [COMMENDATIO] Každý komunitní projekt vyjadřuje naši sdílenou
oddanost společnému životu a poslání (LCO 311 § II; Propositum řádu ke
konventnímu projektu apoštolského života, Bruno Cadoré, 21. září 2015).
Doporučujeme, aby zahrnoval každoročně jeden den, kdy komunita usiluje
o uzdravení a vzájemné smíření. „Nelze si představit bratrské a kající setkání, na
kterém by byly v klidné, nesoudící a neodsuzující atmosféře vyjádřeny obtíže společného
bratrského života?“ (ACG 1995 Caleruega 43.2)
98. [ADMONITIO] Připomínáme bratřím, že by každá komunitní kapitula
měla stanovit pravidelnost a frekvenci, s níž komunita hodnotí svoji věrnost žití
bratrského života a sjednává smíření, existují-li napětí. (LCO 7 § II; ACG 2013
Trogir 66) ‘Ti, kdo nikdy nechtějí žádat o odpuštění, nebo tak nečiní ze srdce, nemají důvod
být v klášteře.’ (Řehole sv. Augustina, Kapitola 6)
99. [COMMENDATIO] Naše užívání prostředků komunikace vyjadřuje naši
identitu a to, ke komu nejhlubším způsobem náležíme. Doporučujeme, aby
každá komunitní kapitula stanovila limity pro každé užívání mobilních telefonů,
televize nebo sociálních médií takovými způsoby, které podvracejí bratrský
život: na příklad omezení jejich užívání během našich společných jídel, rekreací
nebo setkání.
100. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu, aby ustanovil komisi pod
vedením socia pro bratrský život a formaci za účelem vypracování seznamu
strategií pro usnadnění komunikace v rámci komunit a mezi bratry. Cílem toho
je pomoci bratrům pokračovat v rozvíjení zralosti jak v lidských, tak
v duchovních dimenzích dominikánského života. Tyto strategie mají být
následně nabídnuty provinciím, aby byly přiměřeným způsobem
implementovány. Tyto strategie by mohly zahrnovat návrhy stran implementace
čísla 96 a 97.
101. [DECLARATIO] Uznáváme hodnotu příležitostného slavení liturgie
v mimořádné formě vlastní řádu, a to jak pro poskytování přiměřené pastorační
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péče, tak pro zachování kontinuity v rámci živé liturgické spirituality řádu.
Prohlašujeme nicméně, že v návaznosti na druhý vatikánský koncil představují
revidovaný římský ritus a řádové proprium řádnou formu našich liturgických
slavení a podporují jednotu řádu.
102. [GRATIUM ACTIO] Kapitula vyjadřuje své uznání bratrovi André
Gouzovi za jeho liturgickou práci a za jeho způsob kázání prostřednictvím
hudby, jež nám pomáhá modlit se, a ujišťuje ho o svých modlitbách za něj. Jeho
spisy jsou součástí našeho hudebního dědictví. Povzbuzujeme zachování
a podporu Chorální liturgie Božího lidu (Liturgie Chorale du Peuple de Dieu).

Komunitní charakter a komunikace
103. [DECLARATIO] Od počátku řádu existovalo společenství bratří mnoha
národů a jazyků. Jako o slavnosti letnic svolával Duch svatý bratry z mnoha
míst, aby vytvořil nový začátek šíření evangelia napříč světem. Rozdíly sloužily
ve prospěch poslání. Dnes je mezi námi mnoho rozdílů mezi kulturami, jazyky
a generacemi s mnoha různými životními zkušenostmi. Tyto rozdíly musí
nadále sloužit poslání evangelizace. Rozdíly vždy vyžadují obrácení k harmonii
a jednotě. Z tohoto důvodu doporučujeme následující:
104. [COMMENDATIO] Při plánování provinčních či regionálních setkání
bratří by se měli jejich organizátoři snažit zahrnout členy všech vikariátů,
generací, lokálních kultur atd., aby byla posílena sounáležitost každé skupiny,
a byly přitom zahrnuty aktivity, které podporují odhalení pozitivních vlastností
a darů ostatních.
105. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby se za účelem napomáhání
rozvíjení lepšího poznání mezinárodní identity řádu v provinčních zpravodajích
často objevovaly zmínky o událostech v provinciích z jiných míst ve světě.
106. [EXHORTATIO] Nabádáme ty, kdo jsou odpovědni za udržování
webových stránek a prostředků komunikace řádu, aby aktualizovali texty
a webové odkazy tak, aby mohli členové řádu lépe poznat, co se děje našim
bratrům a sestrám žijícím na jiných místech.
107. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby měla každá provincie alespoň
jeden dům, který umožní starším bratrům se zdravotními problémy žít
v komunitě tak dlouho, jak je to jen možné.
108. [ADMONITIO] Napomínáme všechny bratry, aby při svých služebných
a apoštolských aktivitách, při publikování a při užívání sociálních sítí (např.
webové stránky, Facebook, Twitter) měli na paměti upevňování společenství v rámci
církve, řádu a místní komunity, a vyhýbali se přitom takovým způsobům
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vyjadřování, které podněcují konsternaci, rozdělení či pocit vyloučení.
(LCO 139, 139bis)
109. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby se v komunitách, ve kterých je
přítomný mezigenerační aspekt, uskutečňovaly pokračující diskuze za účelem
sdílení jak kultury, zájmů, talentů, tvůrčích schopností a vnímání mladší
generace, tak vzpomínek na kázání starších, jejich zkušeností se světem a církví.
(Relatio 78, 133)

Putování a poslušnost
110. [DECLARATIO] Jsme synové naší provincie a bratři v rámci řádu. Naše
mateřské provincie nás živí, vychovávají a činí nás silnými tak, abychom mohli
náležet k celému bratrstvu řádu. Naše láska pro naši mateřskou provincii by
neměla umenšovat to, že jsme z celého srdce členy řádu.
111. [DECLARATIO] Při vypracovávání provinčních projektů plánujeme
společně budoucnost. Implementace a úspěch těchto projektů volá po
svobodné a ochotné odpovědi jednotlivců na naše provinční a komunitní
projekty. Dnes nám často v plánování pro budoucnost brání přilnutí bratrů ke
konkrétní službě či konkrétnímu místu. Náš model poslušnosti je poslušnost
lásky a pravdy a je zaměřen ke společnému dobru. Poslušnost je ctnost mysli
a chápání. Dominikánské řízení je charakterizováno podílením se bratrů na
rozhodovacím procesu a na výkonu služby autority, která v posledku pochází
od Krista. Při ustanovování závažnějších rozhodnutí budou představení
a kapituly, nakolik je to možné, ochotně naslouchat bratrům, kterých se ta
rozhodnutí týkají, vstoupí do přiměřeného dialogu, budou brát v potaz mínění
bratrů a uvádět důvody pro rozhodnutí (CIC 50, 51). Rozhodnutí o tom, co má
být uděláno, náleží nicméně v závislosti na případu kompetentnímu
představenému či kapitule (CIC 618; LCO 20 § I) a poslušnost není záležitostí,
o níž se vyjednává.
112. [EXHORTATIO] Povzbuzujeme ke kultuře mobility. Nabádáme bratry,
kteří přijali novou asignaci, aby pochopili, že jejich asignace bude periodicky
přehodnocována. Může se stát, že nebudou ve svém přesvědčení, že jsou
nenahraditelní, brát zřetel na svého převora, provinciála a principy společného
života. Mohou zničit atmosféru komunity či provincie a přispívat
k podkopávání bratrství. Nabádáme provinciály a převory, aby nedopustili
rozvoj těchto situací, a je-li tu taková situace, aby se snažili změnit bratrův postoj
prostřednictvím upřímného dialogu. Setrvá-li daný bratr v tomto postoji,
nemělo by se váhat s přeložením bratra z komunity a jeho vhodnější asignací.
V případě nutnosti je možné vyhledat psychologickou konzultaci. Žádáme
bratry, aby měli vždy na paměti, že jsou prostřednictvím svých slibů poslušnosti
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povoláni k životu disponibility a pohyblivosti. Připomínáme bratrům jejich
vlastní závazek integrovat se plně do jakékoli komunity, do níž jsou asignováni.
113. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby za účelem podpory kultury mobility
a vitality provinčních služeb, provinciálové a jejich rady připravili a každé čtyři
roky revidovali plán nástupnictví u provinčních apoštolátů.
114. [ADMONITIO] Ačkoli někdy může být vhodné konzultovat s převorem
a komunitou novou asignaci, připomínáme, že žádný převor nemůže odmítnout
přijmout bratra poté, co provinciál rozhodl. Když je bratr asignován do domu,
musí jej všichni přijmout jako bratra a integrovat jej do komunity.
115. [EXHORTATIO] Představení a bratři se snaží dosáhnout rozhodnutí
ohledně asignace daného bratra prostřednictvím diskuze ohledně nejlepšího
využití jeho kapacit a darů. Tato spolupráce často vede ke šťastnému výsledku
a vskutku přináší požehnané plody. Může se nicméně stát, že navzdory
nejlepším úmyslům na obou stranách a navzdory jejich touze po shodě
a upřímné diskuzi, zůstanou tyto strany rozděleny opačnými názory. V takové
situaci se může stát, že představený musí udělat rozhodnutí, které se
příslušnému bratru nezamlouvá. Nabádáme, aby jak v situaci shody mezi
představeným a bratrem, tak v situaci neshody mezi nimi ani jeden nezapomínal
na nadpřirozenou dimenzi poslušnosti.
116. [EXHORTATIO] Služba, v níž jsou bratři zapojeni, je součástí práce jejich
komunity, a proto nabádáme, aby, je-li to možné, byla jejich práce sdílena
alespoň jedním dalším bratrem, tak, aby nezačala být viděna jako soukromá
a výlučná práce jednoho konkrétního bratra.
117. [ADMONITIO] Setkání bratří na kapitule jsou důležitá pro to, aby těm,
kdo jsou zapojeni do zvláštních způsobů služby, pomohla podílet se na životě
komunity, ve které žijí. Vzhledem k tomu, že tato setkání na kapitule tvoří
esenciální část komunitního projektu, připomínáme převorům a provinciálům,
že by měli zajistit, aby se tato setkání konala pravidelně. (LCO 312 § I)

Oblasti zranitelnosti
118. [DECLARATIO] Odsuzujeme s největší možnou silou všechny typy
sexuálního zneužívání, zvláště sexuální zneužívání dětí a nezletilých, k němuž
v církvi docházelo. Jsme si vědomi nesmírné újmy a traumatu způsobeného
obětem a jejich rodinám. Uznáváme, že to způsobilo skandál ve společnosti
obecně a krizi důvěry v církev i důvěry mezi katolíky. Rovněž uznáváme újmu
a trauma zapříčiněné komunitám těch bratrů, kteří byli obviněni nebo jsou
usvědčeni ze zneužívání.
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119. [ORDINATIO] Přikazujeme, aby provinciál zajistil, že budou bratři,
zaměstnanci a dobrovolníci, kteří spolupracují s bratry na dlouhodobých
řádových aktivitách, vzděláni, pokud jde o typy zneužívání, o důležitosti
prosazování bezpečné praxe, minimalizování rizika zneužívání a okamžité
a přiměřené reagování na znepokojivé zprávy. (ACG Boloňa 348.1) Mimo to,
by se bratři a tito zaměstnanci a dobrovolníci měli účastnit seminářů
a workshopů ohledně různých oblastí zneužívání. Představení by měli zajistit,
aby měli všichni bratři přístup k těmto zdrojům.
120. [ORDINATIO] Přikazujeme, aby provinciálové a jejich rady zajistili to, že
jejich provincie bude mít jasně propracovanou strategii a procedury, zabývající
se vhodným způsobem otázkami zajištění bezpečného prostředí, pastorační
péče, a reagování na obavy a nařčení ze zneužívání, stejně jako jasné jak vnitřní,
tak vnější komunikační postupy, které berou v potaz normy občanského
i kanonického práva, včetně vlastních norem církevní teritoria, ve kterém se
provincie nachází. Tyto strategie a procedury mají být pravidelně revidovány,
aktualizovány před příští generální kapitulou a implementovány. Při jejich
aktualizaci má být jedna kopie poslána magistrovi Řádu. (ACG Boloňa 348.2&3,
& Relatio MO n. 82-83).
121. [EXHORTATIO] Vyzýváme provinciály nebo jejich určené zástupce pro
ochranu bezpečnosti1, aby tam, kde je to možné, pomohli obětem zneužívání
získat profesionální pomoc, kterou potřebují proto, aby se vyrovnali
s traumatem, které utrpěli a mohli z něj být uzdraveni. Nabádáme rovněž
provinciály, aby doprovázeli bratry obviněné či odsouzené ze zneužívání
v průběhu procesu prosazování spravedlnosti, přijetí pravdy a rehabilitace ve
smyslu CIC 1395 § 2 a CIC 696.
122. [COMMENDATIO] V mnoha našich provinciích máme prospěch
z expertízy poradního sboru ohledně záležitostí ochrany bezpečnosti, ať už je
vlastní řádu nebo je ustaven ve spolupráci s místní církví. Kde takový sbor ještě
není ustanoven, doporučujeme provinciím ustanovit tuto strukturu, jež se může
skládat z členů řádu (např. bratří, sester, laiků), profesionálů (např. psychologů,
sociálních pracovníků, právníků a odborníků na prosazování práva), rodičů dětí a obětí
zneužívání.

1

V originálním znění „safeguarding representative“
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KAPITOLA IV
SYNERGIA ŽIVOTA A POSLANIA
VÝZVY A OBNOVENIE KÁZANIA

123. [DECLARATIO] V roku 1206 Dominik založil svoju prvú fundáciu,
dominikánske mníšky v Prouilhe. O osem rokov neskôr založil prvý dom rehole
kazateľov v Toulouse. Dominik nechcel iba, aby jeho bratia kázali, ale aby boli
kazateľmi. Preto je dôležitá súčinnosť medzi životom a poslaním pre
aktualizáciu a kontextualizáciu nášho povolania. Táto synergia je základom
povolania každého jedného z nás ako kazateľa. Je základom apoštolátnej vitality
spoločenstva a budovania identity provincie, ktorá je spoločenstvom komunít
(porovnaj Relatio MO 2019, 73-74).
124. [DECLARATIO] Kázanie evanjelia je prvou službou celej Cirkvi. Všetci
pokrstení majú právo a zodpovednosť kázať evanjelium. S týmto cieľom sme
boli poslaní (porov. Mt 28, 19-20; EG, 19). Dominikánska rodina má toto právo
a zodpovednosť ako svoju charizmu. Kázanie je naša identita.

I - Čo kážeme?
Kerygma viery
125. [DECLARATIO] Vyhlasujeme, že v centre našej kresťanskej viery je
osoba zmŕtvychvstalého Ježiša Krista, ktorý prináša dobrú zvesť o spasení.
Apoštoli kázali túto úžasnú správu a celý apoštolát vyplýva z tejto pravdy.
Kázanie musí pomôcť lepšie spoznať osobu a posolstvo živého Krista
a kultivovať s ním osobný vzťah.

Potreba spasenia
126. [DECLARATIO] Aj keď „Duch Svätý dáva všetkým možnosť, aby sa –
spôsobom známym Bohu – stali účastnými na tomto veľkonočnom tajomstve“
(GS, 22), Cirkev musí ohlasovať, že Ježiš Kristus je cesta, ktorá vedie k spáse:
„V nikom inom niet spásy!“ (Sk 4, 12). Naše kázanie je zvesťou plnou radosti
a nádeje, ktorá sa musí predstaviť ako ponuka, ktorá nám dáva spoznať
„milujúceho Boha, ktorý nás zachraňuje“ (EG, 39), ktorý sa zjavil v Ježišovi
Kristovi a nás vyzýva k osobnému obráteniu.

Vzácnosť ľudského života
127. [DECLARATIO] Ľudský život je dar od Boha Otca a Stvoriteľa. Preto je
krásny. A predsa je tak často znehodnocovaný vojnou, ničením životného
prostredia, ekonomikou, ktorá zabíja (porov. EG, 53), dehumanizáciou menšín
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a marginalizovaných, nedostatkom rešpektu voči nenarodeným, neľudským
zaobchádzaním so staršími, s tými najmladšími, s ľuďmi so špeciálnymi
potrebami a chronicky chorými, ktorých životy sa pre mnohých zdajú byť
bezcenné. Naši bratia by mali pri svojom kázaní presadzovať ľudské práva,
spravodlivosť a pokoj, tak ako nám ich rozum a viera pomáhajú objavovať
a chrániť.

II - Kde kážeme?
Kontexty kázania
128. [DECLARATIO] Náš svet sa závratne rýchlo mení. Na druhej strane sme
ponorení do krízy bazálnej dôveryhodnosti Cirkvi. Táto situácia nás vyzýva
k hlbokej osobnej a inštitucionálnej konverzii. Náš svet očakáva, že budeme
pozorne a pokorne počúvať. Naše kázanie pramení zo „spirituality počúvania“
(ACG Bologna 2016, 85-90), ktorá je predpokladom a nevyhnutnou súčasťou
kázania. Rovnako ako sv. Dominik, aj my hľadáme tiché miesta, kde by sme
počúvali Boha a jeho slovo, ako aj ľudí nášho sveta, i tých, ktorí sú zjavne
vzdialení. Preto skúmame rôzne kontexty našej doby, do ktorých nás Duch
Svätý predchádza.

Multikultúrny svet,
fundamentalizmus

negramotnosť

a

náboženský

129. [COMMENDATIO] Vzhľadom na rastúci fenomén náboženskej
negramotnosti odporúčame bratom, aby sa snažili ponúkať jednoduché, jasné
a tvorivé kázanie.
130. [DECLARATIO] Náboženský fundamentalizmus a relativizmus sa šíria
po celom svete, dokonca aj medzi niektorými katolíkmi. Nové náboženské
hnutia a synkretické skupiny zvádzajú najmä pre svoj silný a náročný komunitný
život. To všetko nás konfrontuje ako kazateľov pravdy, ktorá sa musí nielen
kázať, ale aj žiť. Dominikánsky kazateľ sa prehlbuje štúdiom Božieho slova
a kresťanskej tradície a žije takým spôsobom, že jeho život je v súlade s tým, čo
káže.
131. [EXHORTATIO] Často sa od nás žiada osobné načúvanie alebo pomoc
v modlitebných skupinách, ako aj v rodinách a hnutiach. Tieto priestory
navštevujú najmä ľudia, ktorí si kladú otázky o viere a živote. Odporúčame
bratom, aby sa zdieľali so skúsenosťou viery s prorockým, doktrinálnym
a bratským kázaním.
132. [DECLARATIO] V každodennom živote stretávame ľudí, ktorí patria
k iným náboženstvám alebo k iným myšlienkovým prúdom, dokonca sú
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stúpencami sekulárnej spirituality. Skúsenosť sv. Dominika s hostinským
v Toulouse nás učí postoju láskavého dialógu a hľadania pravdy, čo si od nás
zväčša bude vyžadovať čas a vytrvalosť, ako i otvorenosť na to, čo od nich
môžeme získať.

Agnostický, ateistický a ľahostajný svet
133. [EXHORTATIO] Naše kázanie, ktoré chápeme tiež ako spôsob života,
v súčasnosti zaznieva vo svete, v ktorom sa prejavuje sekularizmus, relativizmus
a tendencia k dekristianizácii. Ale je to zároveň svet, v ktorom slovo Cirkvi
neostáva nepovšimnuté. Povzbudzujeme bratov, aby venovali pozornosť
realite, v ktorej sa pohybujú.

Sociálne a existenčné periférie
134. [EXHORTATIO] Kreatívna a účinná láska sv. Dominika, ktorá sa ukázala
už v Palenci pri predaji svojich kníh na pomoc tým, ktorí nemali čo jesť, nám
pomáha si uvedomiť, že nemôžeme byť ľahostajní k utrpeniu všetkých tých,
ktorí sa nachádzajú na „geografických, sociálnych a existenčných perifériách“
(kard. Jorge Bergoglio, Príhovor kardinálom pred konkláve, 9. marca 2013).
Povzbudzujeme bratov, aby poznali sociálnu náuku Cirkvi, aby naša
prítomnosť medzi týmito ľuďmi bola viditeľným znakom Božieho kráľovstva
a jeho spravodlivosti.

Komunikácia, sociálne siete a digitálny svet
135. [DECLARATIO] Veľkou výzvou je dominikánske kázanie v digitálnej
kultúre. Digitálne nástroje našej doby nie sú iba akýmsi náradím; predstavujú
novú kultúru, novú koncepciu človeka, ľudských vzťahov, komunikácie, času a
priestoru. Existuje v nej veľa názorov (dokonca aj klamstva), ktoré sa považujú
za pravdy, aj keď nimi nie sú. Profil vytvorený každým používateľom určuje
osobnú identitu. Jeho jazyk je radikálne nový, ikonický, virtuálny, výstižný. Je
potrebné naučiť sa tomuto novému jazyku, porozumieť novej kultúre s jej
príležitosťami pre nový štýl kázania. Máme právo a zodpovednosť
sprítomňovať evanjelium na digitálnom kontinente (porov. Benedikt XVI.,
Posolstvo k Svetovému dňu sociálnych komunikácií, 24. januára 2009). Je to
nový spôsob kázania: v profánnom, dialogálnom prostredí, v pluralitnom
kontexte, s dôrazom na obraz a otvorenom pre všetkých ľudí a situácie.
136. [EXHORTATIO] Využívanie sociálnych sietí a médií má dopad na náš
život a poslanie. Na druhej strane nám digitálny kontinent ponúka nové
možnosti kázania, ktoré musíme objavovať a využívať. Dobrý príklad
nachádzame v programe „Biblia vo svojich tradíciách“, ktorý pripravuje
Jeruzalemská biblická škola (BEST). Žiadame všetkých bratov, aby tieto médiá
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využívali kreatívne a zodpovedne; a povzbudzujeme zodpovedných za
počiatočnú formáciu, aby formovali im zverených bratov v správnom používaní
týchto prostriedkov.
137. [EXHORTATIO] Médiá a siete ponúkajú tiež príležitosť na zblíženie
medzi rôznymi entitami v rámci rehole. Žiadame generálneho promotóra rehole
pre médiá, aby pokračoval v podpore tejto inštitucionálnej komunikácie
a posilňoval ju prostredníctvom rôznych digitálnych platforiem, aby týmto
entitám pomohol zdieľať sa s ich prácou, akademickou formáciou
a pastoračnými skúsenosťami.
138. [ORDINATIO] Musíme prijať súčasné požiadavky kázania
v komunikačných
prostriedkoch.
Nariaďujeme
provinciálom
a viceprovinciálom, aby vo svojich entitách menovali a podporovali promotóra
pre médiá.

III - Pre koho kážeme?
Fóra apoštolského života
139. [DECLARATIO] Sme „poslaní kázať na miesta neistoty vo svete“ (Bruno
Cadoré, Poslaní kázať evanjelium, marec 2017) a preto naše svedectvo
o apoštolskom živote musí byť veľavravným posolstvom pre spoločnosť
v tomto závratne rýchlom procese sekularizácie a ľahostajnosti. Sme poslaní do
sveta, ktorý nám ponúka nespočetné množstvo príležitostí. No zároveň zažíva
zrýchlený fenomén „dekristianizácie“, ktorý okrem vzďaľovania sa
občianskeho a náboženského rozmeru, prejavuje aj krízu dôvery v slovo
a inštitúcie, hlboké zmeny komunikácie medzi ľuďmi, nezáujem a náboženskú
negramotnosť.
140. [DECLARATIO] Rehoľa musí poznať súčasné zmeny v Cirkvi
a v spoločnosti a musí o nich uvažovať, aby mohla reagovať na naliehavosť
odovzdávania viery novým generáciám a sprevádzať cirkevné spoločenstvá pri
evanjelizácii, s účasťou laikov ako aktívnych subjektov ich evanjelizačnej
dynamiky (Relatio MO 2019, 121).

Fóra apoštolského života
141. [DECLARATIO] Už je to niekoľko kapitúl, čo fóra apoštolátu spájajú
bratov a sestry, ktorí si v rámci tej istej oblasti apoštolátu chcú vymieňať svoje
skúsenosti, premýšľať o tom, ako môže apoštolská tradícia rehole prispieť
k evanjelizačnému poslaniu Cirkvi, a premýšľať tiež o tom, ako by sa dal do
týchto oblastí a spôsobov kázania vložiť záujem o obnovu evanjelizácie,
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založenú na dialógu medzi teológmi a bratmi, ktorí sa venujú pastorácii, aby
spolu mohli kázať a prijať výzvu solídnej pastoračnej teológie.
142. [COMMENDATIO] Keďže naše poslanie si vyžaduje kompetentnosť pre
kvalifikované kázanie, odporúčame provinciálom a viceprovinciálom, aby pre
relevantnosť kázania bratov zaručili trvalú formáciu, ktorá by im ponúkla
potrebné zručnosti a ich neustálu aktualizáciu.

Fórum apoštolátu s migrantmi
143. [DECLARATIO] Rastúci fenomén migrácie postihuje nielen migrantov,
ale aj iných ľudí, nachádzajúcich sa v podmienkach sociálnej, kultúrnej,
hospodárskej, náboženskej, politickej a osobnej nestability. Vysídlenie
obyvateľstva, ktoré je nútené opustiť svoj domov, svoju krajinu, svoju
komunitu, a hľadať lepšiu budúcnosť v bohatých alebo rozvinutejších krajinách
(migrácia juh-sever), predstavuje vysoké riziko porušenia ich základných
ľudských práv, straty ich pozemkov a rozpad ich rodín.
144. [EXHORTATIO]
Povzbudzujeme
všetkých
provinciálov
a viceprovinciálov, priorov konventov a predstavených domov, aby
propagovali, podporovali a udržiavali prácu našich bratov, ktorí dnes
vykonávajú rovnakú milosrdnú službu sv. Dominika, keď sprevádzajú
obyvateľstvo a skupiny migrantov v rôznych regiónoch, aby im mohli pomôcť
v procese začleňovania sa a reintegrácie, nediskriminácie z akéhokoľvek dôvodu
a pri obrane ich práv na zdravie, identitu, psycho-emocionálnu pozornosť,
vzdelávanie a dôstojnú prácu.

Fórum medzináboženského dialógu
145. [DECLARATIO] Medzináboženský dialóg je v našom svete zásadnou
otázkou. Odporúčame, aby naša rehoľa posilnila svoju prítomnosť v miestach
a krajinách, kde kresťanstvo žije spolu s rôznymi náboženskými tradíciami. To
by nás malo povzbudiť k rozvoju kresťanskej teológie náboženstiev, aby sme
vytvorili pevné základy pre medzináboženský dialóg.
146. [EXHORTATIO] Ďakujeme Bohu za blahorečenie nášho brata Pierra
Claverieho a jeho spoločníkov v mučeníckej smrti v Alžírsku. Na základe tohto
príkladu povzbudzujeme provinciálov a viceprovinciálov, aby zvážili možnosť
vyslania bratov, ktorí sú ochotní prispieť k tomuto dialógu s pluralitným
ľudstvom.

Fórum kázania pre mladých
147. [DECLARATIO] Mladšie generácie a mladí dospelí zažívajú dištancovanie
sa od viery, ktoré hoci sa nestáva univerzálnym fenoménom, predsa si vyžaduje
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pozorné načúvanie. Mladí ľudia nám toho majú veľa čo povedať. Preto je
dôležité sprevádzať ich ako protagonistov evanjelizácie. Nedávna synoda
navrhuje zhodnotenie skúseností z poslania mládeže, inštitucionalizáciu
vzdelávacích stredísk pre evanjelizáciu mladých ľudí a mladých párov
prostredníctvom integrálneho procesu, ktorý sa končí ich vyslaním na misiu
(porov. Biskupská synoda, záverečný dokument, október 2018, č. 54).
148. [EXHORTATIO] Povzbudzujeme všetkých bratov, najmä tých, ktorí
vykonávajú apoštolát v školách, na univerzitách a v mládežníckych skupinách,
aby proaktívne prijali závery nedávnej synody venovanej mladým ľuďom
a podporovali spoluprácu medzi našimi početnými vzdelávacími inštitúciami.
A to v súlade s tou prioritou, ktorú chce Cirkev venovať pedagogike medzi
mladými ľuďmi, teda dať im slovo a zveriť im zodpovednosť za evanjelizáciu
(porov. Relatio MO 160).

Fórum domorodých obyvateľov
149. [COMMISSIO] Misijná prítomnosť a sprevádzanie pôvodného
obyvateľstva má v reholi bohatú históriu, charakterizovanú hodnotnými
svedectvami, ale aj ťažkosťami a tieňmi. Súčasná situácia, ktorou si títo ľudia
prechádzajú, sa ukazuje byť výzvou pre dominikánske poslanie, ktorá si
vyžaduje komplexné odpovede. Poverujeme magistra rehole, provinciálov
a viceprovinciálov, aby tam, kde je to vhodné, posilnili a podporili centrá
reflexie a výskumu o pôvodnom obyvateľstve, aby sa z pastoračnej praxe
podporovala teologická reflexia, ktorá odhaľuje zjavenie Boha v prírode,
v histórii a následne v rôznych pôvodných kultúrach, a aby sa naši bratia
angažovali v oblastiach ochrany pozemkov a dôstojnosti života.
150. [COMMISSIO] Žiadame sóciov magistra, zodpovedných za spravodlivosť
a pokoj na medzinárodnej úrovni a provinciálov, aby v každom regióne, kde
žije domorodé obyvateľstvo, vytvorili platformu animácie a koordinácie, ktorá
by umožnila spoluprácu s entitami dominikánskej rodiny, Cirkvi, akademických
inštitúcií a rôznych sektorov občianskej spoločnosti s cieľom organizovať
a implementovať lepšie sprevádzanie a službu tomuto obyvateľstvu.
151. [COMMISSIO] Cirkev zverila časť misií v peruánskej Amazónii reholi.
Nazývame ju apoštolským vikariátom Puerto Maldonado. Na uskutočnenie
tejto misie sú potrebné ľudské a ekonomické zdroje, ktoré presahujú možnosti
Provincie sv. Jána Krstiteľa v Peru. Vzhľadom na budúcu biskupskú synodu o
Amazónii žiadame, aby „Selvas Amazónicas - Dominikánski misionári“ a ďalšie
inštitúcie solidarity rehole naďalej ekonomicky spolupracovali na podpore tejto
misie. Podobne žiadame rehoľu, aby v rámci reštrukturalizácie a spolupráce
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podporovala misijný rozmer dominikánskeho povolania tak, aby sa bratia
ponúkli na spoluprácu na tomto misijnom projekte.

Fórum vzdelávania a evanjelizácie
152. [EXHORTATIO] Povzbudzujeme všetkých našich bratov, ktorí
vykonávajú apoštolát vo vzdelávacích inštitúciách, aby podporovali komplexné,
kvalitné vzdelávanie prostredníctvom štúdia a inovácií poskytovaných novými
metodológiami vzdelávania. Nech ich učitelia sú eticky v súlade s pravdou,
ktorú vyučujú, a nech ich študentom pomáhajú nájsť ju, aby boli osvietení
múdrosťou, ktorá sa nachádza v hodnotách evanjelia a dominikánskej
pedagogickej tradícii (porov. „Vzdelávať“, Závery aktov vzdelávacieho
kongresu Dominikánskej rodiny, Madrid 2016).
153. [COMMENDATIO] Poverujeme provinciálov a viceprovinciálov, aby
v koordinácii so sóciami ich regiónov podnecovali stretnutia zodpovedných za
vysoké školy a rektorov univerzít s cieľom podporovať stretnutia umožňujúce
zdieľanie vzdelávacích skúseností, pedagogických a formačných projektov
a výmeny učiteľov a študentov.

Fórum univerzitnej pastorácie
154. [EXHORTATIO] Humanistický rozmer univerzity súvisí s osudom
človeka a so zmyslom pre existenciu a spoločnosť, čo predstavuje
charakteristiku univerzitnej práce. Preto vyzývame bratov a členov
univerzitných pastoračných tímov, aby podporovali a posilňovali integrálnu
humanistickú a kresťanskú formáciu ako prostriedok objavovania a chápania
reality vo svojej vlastnej antropologickej, historickej a teleologickej perspektíve,
ako pravého významu katolíckosti univerzity.
155. [COMMENDATIO] Univerzitná pastorácia ako evanjelizačná činnosť
Cirkvi v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa definuje na pomedzí a vo
výnimočnej oblasti dialógu Cirkvi s kultúrou, akademickým svetom
a existenčnými otázkami akademického sveta, prostredníctvom podpory
dialógu medzi vierou a kultúrou (Medzinárodné stretnutie univerzitnej
pastorácie, Bogota 2016). Odporúčame preto rektorom univerzít rehole, aby
zabezpečili a posilňovali zriadenie a prácu stáleho tímu univerzitnej pastorácie
v každom z našich centier vyššieho vzdelávania tak, aby garantovali
naplánovanie a realizáciu projektov komplexnej ľudskej formácie pre budúcich
profesionálov.
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Fórum ruženca, svätýň a pútí
156. [EXHORTATIO] Ruženec je nanajvýš platným prostriedkom, ktorý
napomáha veriacim v rozjímaní o kresťanskom tajomstve ako pravdivej
a vlastnej „pedagogiky svätosti“. Je to mocný nástroj, ktorý prináša pokoj do
našich sŕdc, do Cirkvi a do sveta. V tradícii rehole je osobné a spoločné
meditovanie ruženca dôležitým prostriedkom duchovnej a komunitnej posily,
ako aj neoceniteľným nástrojom kázania. Povzbudzujeme všetkých bratov, aby
ďalej upevňovali naše presvedčenie o dôležitosti tohto prostriedku apoštolátu
ako „cesty evanjelizácie“ (porov. Relatio MO 2019, 148).
157. [COMMISSIO] Vzhľadom na dôležitosť ruženca v dominikánskej
spiritualite a kázaní, ako aj v ľudovej zbožnosti, poverujeme generálneho
promótora pre ruženec, aby v spolupráci s provinčnými promótormi pre
ruženec vypracoval novú metodiku na podporu tejto zbožnosti.
158. [COMMENDATIO] Svätyňa ako miesto prijatia, modlitby a ticha srdca,
je domom pre pútnikov a miestom milosrdenstva (porov. pápež František,
Posolstvo k 1. medzinárodnému kongresu rektorov a svätýň, Rím, 2018).
Odporúčame provinciálom a viceprovinciálom, aby sa postarali o to, aby
svätyne a púte boli hnacími motormi novej evanjelizácie, možnosťami na
evanjelizáciu ľudovej religiozity, na povzbudenie dynamickej účasti laikov ako
aktívnych kazateľov na ich rôznych projektoch a činnostiach, bez zanedbania
štedrej a láskavej pozornosti voči chorým, chudobným, núdznym a všetkým
tým, ktorí smädní po milosrdenstve prichádzajú do našich svätýň a na naše púte.
159. [GRATIARUM ACTIO] Sme vďační za apoštolát, ktorý vykonávajú všetci
bratia v našich svätyniach. Vážime si najmä prácu bratov, ktorí v roku 2017
v konvente v Londýne zriadili svätyňu Panny Márie Ružencovej a sv. Dominika.

Fórum škôl kázania
160. [EXHORTATIO] Kazateľské školy majú v rôznych provinciách a v celej
dominikánskej rodine rozličné podoby. Tieto platformy, kde sa učí kázať, sú
vynikajúcim prostriedkom na to, aby si rehoľa plnila svoju povinnosť a ponúkla
Cirkvi svoju doktrinálnu tradíciu a evanjelizačnú skúsenosť prostredníctvom
formácie pre kázanie evanjelia (porov. Relatio MO 2016, 62). Povzbudzujeme
bratov, aby podľa možnosti podporovali a šírili tieto formačné platformy pre
kázanie, ako aj informácie o v reholi už existujúcich školách kázania
(porov. ACG Rím 2010, 170).
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Farská pastorácia
161. [DECLARATIO] Oceňujeme evanjelizačnú prácu našich bratov vo farskej
pastorácii. Dôležitosť synergie medzi životom a poslaním spoločenstva bratov
si však vyžaduje udržiavanie dominikánskej identity a pocit spolupatričnosti na
akomkoľvek pastoračnom projekte.
162. [EXHORTATIO] Povzbudzujeme všetkých bratov a komunity, ktorí
vykonávajú svoj apoštolát vo farnostiach, aby udržiavali harmonickú apoštolskú
rovnováhu medzi účasťou na komunitnom živote, integráciou do komunitného
projektu apoštolátu a službou miestnej cirkvi.

Fórum apoštolátu vo väzniciach a zdravotníctve
163. [DECLARATIO] Oceňujeme a ďakujeme za apoštolát veľkého počtu
bratov, ktorí ho vykonávajú na miestach, kde sú jasne viditeľné hranice medzi
životom a smrťou: väzenia, nemocnice, zdravotné strediská, domovy
s opatrovateľskou službou; a to prostredníctvom bratského svedectva
o milosrdenstve, so súcitom, v načúvaní a s pohľadom nádeje, ktorá ožaruje
situácie a ľudí, ktorí trpia týmito ťažkosťami.
164. [EXHORTATIO] Povzbudzujeme provinciálov, viceprovinciálov
a predstavených komunít, aby podporovali a sprevádzali bratov, ktorí
vykonávajú túto službu milosrdenstva a súcitu.

Fórum umenia a kázania
165. [COMMENDATIO] Svoj pohľad chceme osobitne zamerať na široký
svet umenia. V ére, ktorá sa vyjadruje predovšetkým cez obrazy
a prostredníctvom symbolov, je svet umenia výnimočným miestom kázania.
Odporúčame všetkým bratom, aby podporovali tento vhodný prostriedok
kázania. Naši dominikánski umelci pokračujú v rozsiahlej a bohatej tradícii
rehole, ktorá ponúka príležitosť na spoluprácu aj so všetkými vetvami
dominikánskej rodiny.
166. [COMMENDATIO] Odporúčame provinciálom, viceprovinciálom,
priorom a predstaveným komunít, ako aj zodpovedným za formáciu, aby
podporovali tento spôsob kázania.
167. [COMMENDATIO] Odporúčame sóciovi pre apoštolský život, aby
koordinoval a organizoval výstavy dominikánskych umelcov na generálnej kúrii
ako prejav univerzálnosti a plodnosti dominikánskeho kázania prostredníctvom
umenia.

[ 40 ]

KAPITOLA IV – VÝZVY A OBNOVENIE KÁZANIA

Rodina a evanjelizácia
168. [DECLARATIO] Kľúčovým prvkom nášho svedectva ako prorockých
kazateľov je ohlasovať „evanjelium rodiny“ (AL, 60). Jadrom spoločenského
a osobného šťastia, ako aj dobrého Božieho stvorenia, je dar manželstva
a rodiny. Nato, „aby sa rodiny mohli čoraz viac stávať aktívnymi subjektmi
v rodinnej pastorácii, je potrebné „evanjelizačné a katechetické úsilie zamerané
dovnútra rodiny“ – aby ju zorientovalo daným smerom.“ (AL, 200). Oceňujeme
tiež veľký prínos, ktorý sme ako kazatelia dostali zo svedectva a podpory rodín.
169. [EXHORTATIO] Povzbudzujeme našich bratov, aby s odvahou kázali
dobrú zvesť o svätosti manželskej lásky a kresťanskej rodiny. A aby pokračovali
v tejto práci múdro, starostlivo a so súcitom s ľuďmi v ťažkých a zložitých
rodinných situáciách, aby aj oni tiež zažívali prítomnosť Boha ako lásku.

Spravodlivosť a mier
170. [EXHORTATIO] Práca pre Spravodlivosť a pokoj je „konštitutívna
dimenzia kázania evanjelia“ (porov. Synoda 1971 „Spravodlivosť vo svete“, 6).
Povzbudzujeme našich bratov, aby: podporovali štúdium a implementovali
náuku z „Laudato Si“; spolupracovali s Medzinárodnou dominikánskou sieťou
proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorú založila Dominican Sisters International;
a podporovali metodológiu procesu Salamanca.
171. [EXHORTATIO] Povzbudzujeme provinčných promótorov pre
Spravodlivosť a pokoj, aby ponúkli prostriedky na primeranú analýzu reality
a rozvoj
konkrétnych
opatrení;
a
povzbudzujeme
provinciálov
a viceprovinciálov, aby v spolupráci s dominikánskou rodinou posilnili
provinčné štruktúry a úlohy pre Spravodlivosť a pokoj, aby sa dobrá zvesť
mohla ohlasovať účinnejšie.
172. [EXHORTATIO] Povzbudzujeme všetkých našich bratov, aby sa
zoznámili s praktikami veľkých ekonomických mocností a ich nadnárodných
spoločností pri zaberaní pôdy, využívaní zdrojov a ľudí v rozvojových krajinách
a pri šírení konfliktov na problematických miestach, na ktorých sme my
dominikáni prítomní, aby sme zastavili tieto neprijateľné situácie, ktoré sú
v rozpore so starostlivosťou o prírodu a pozitívnu ekológiu.
173. [EXHORTATIO] Povzbudzujeme všetkých bratov, aby boli solidárni
s dominikánmi a dominikánkami, ktorých misijná skúsenosť je kvôli politickým,
náboženským alebo hospodárskym faktorom ťažká a nebezpečná.
174. [DECLARATIO] Zneužitie alebo zlé používanie stvorenia spôsobuje
ekologické a ľudské katastrofy. Vzťah medzi ľuďmi a prírodou je recipročný.
Čo nakupujeme, ako cestujeme, čo jeme a pijeme, koľko energie a vody
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míňame, akú energiu využívame a do ktorých spoločností investujeme svoje
peniaze ... to všetko určuje naše ekologické správanie.
175. [COMMENDATIO] Poverujeme magistra rehole, aby vyhlásil smernice
pre promótorov pre Spravodlivosť a pokoj na provinčnej, regionálnej
a generálnej úrovni, ktoré by podliehali revízii generálnej rady.

IV – Ako kážeme?
Ochota kázať
176. [EXHORTATIO] Dôveryhodne kázať môžeme iba svedectvom života,
ktoré vychádza z bratstva prežívaného v našich komunitách. V skutku, „bratský
život je základom identity kazateľa. Jednomyseľnosť srdca a mysle je výrečnou
formou kázania, ktorá poslaniu dodáva dôveryhodnosť“ (ACG Bologna 2016,
67). Povzbudzujeme bratov, aby sa starali o spoločný bratský život ako o prvú
formu kázania.
177. [EXHORTATIO] Dobré kázanie si vyžaduje prípravu. Po prvé, pretože
kázanie pramení z predchádzajúceho počúvania: „Takýmto spôsobom sa
ohlasovanie stane intenzívnou a plodnou činnosťou ´odovzdávania toho, čo
človek sám zažil v kontemplácii´“ (EG, 150; sv. Tomáš Akvinský, Teologická
suma II-II, 188, 6). Povzbudzujeme bratov, aby podporovali svoje kázanie
modlitbou, štúdiom a trvalou formáciou.
178. [EXHORTATIO] Ak je evanjelium dobrou zvesťou, kázanie musí byť
stimulujúce a jeho obsah musí byť nesmierne pozitívny. Svätého Dominika
označujeme za „kazateľa milosti“. Pozitívnosť, alebo to, čo by sme mohli
nazvať „kultúrou milosti“, nás dotvára v dominikánskom kázaní. Aj keď
nemôžeme ignorovať hriech nášho sveta, povzbudzujeme bratov, aby vždy
kázali o dobrote a milosrdenstve.
179. [DECLARATIO] Kristova milosť prekonáva všetky prekážky, ktoré nás
uzatvárajú do nás samých, prebúdza našu nádej a dáva nám žiť našu charizmu
a horlivosť pre kázanie.

V – Ako formovať kazateľa?
180. [DECLARATIO] Pretože kázanie je prvkom identity nášho života
a poslania, aby sme posilnili túto identitu a podporili spiritualitu a mystiku
kazateľa, mali by sa všetky entity rehole starať o tieto prvky dominikánskeho
života:
a. [DECLARATIO] Rozlišovanie povolania: horlivosť pre kázanie
u kandidátov je nevyhnutným kritériom pre rozlišovanie povolania.
[ 42 ]
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b. [DECLARATIO] Formácia: Hlavným cieľom dominikánskej formácie je
vychovávať kazateľov (porov. RFG 1). Všetky entity musia do svojich
formačných programov zahrnúť kurzy o povahe dominikánskeho kázania
a kazateľských praktík, ktoré má vyhodnotiť samotná komunita. Je potrebné
posilniť spiritualitu a mystiku kazateľa, aby sa kázanie opieralo o jeho
charizmatickú autoritu.
c. [DECLARATIO] Komunita: Dominikánske kázanie musí vyvierať
z komunity a musí sa opierať o jej evanjeliový život. V súlade s procesom
reštrukturalizácie provinciáli a viceprovinciáli zaručujú také zloženie
spoločenstiev, v ktorých je možné pravidelne praktizovať základné prvky
dominikánskeho života: spoločnú modlitbu, liturgické slávenie, komunitné
štúdium, sprevádzanie v zraniteľnosti, schopnosť kázať ako tím.
d. [DECLARATIO] Štúdium: Dominikánske štúdium je z princípu
nasmerované na kázanie. Poslaním rehole bolo od začiatku doktrinálne kázanie,
to znamená svedectvo ústredných tajomstiev kresťanského vyznania,
a prorocké kázanie ako ohlasovanie milosti pre mužov a ženy všetkých
vekových kategórií uprostred ich hľadania a utrpenia. V našich komunitách sa
má podporovať štúdium kresťanského posolstva a problémov nášho sveta,
štúdium tajomstva Boha a tajomstiev ľudskej existencie.
e. [DECLARATIO] Spolupráca a solidarita: v reholi zaznieva všeobecné
volanie, ktoré vyzýva na spoluprácu všetkých entít a všetkých členov
dominikánskej rodiny s cieľom zintenzívniť evanjelizačné poslanie. V tomto
duchu musíme podporovať spoluprácu medzi bratmi, mníškami, sestrami
apoštolského života, laikmi, mládežou, mužmi a ženami blízkymi
dominikánskej rodine, v službe kázania a podľa možnosti i v spoločných
projektoch apoštolátu.
181. [COMMISSIO] Model kazateľa: v histórii rehole máme bratov, ktorí sú
pre nás referenciou a kazateľskými modelmi. Brat Bartolomej de las Casas sa
po svojom radikálnom obrátení zasadzoval, aby spájal kázanie evanjelia so
záväzkom spravodlivosti v prospech pôvodných obyvateľov a tých
najchudobnejších. Rozhodujúcim významom jeho kázania bolo jeho rastúce
uznanie neoceniteľnej hodnoty dôstojnosti každej ľudskej osoby. Podľa
historických štúdií dosiahlo toto jeho uznanie zrelosť pred jeho smrťou. Kvôli
jeho prínosu ku kázaniu Cirkvi žiadame postulátora rehole a provinciála
provincie Hispánia, aby prijali potrebné kroky na reaktiváciu a podporu jeho
kauzy blahorečenia.
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KAPITOLA V
POVOLÁNÍ, BRATŘI SPOLUPRACOVNÍCI, FORMACE

Povolání
182. [COMMENDATIO] Promotorům pro povolání doporučujeme:
a) Porozumět mladým lidem a jejich kultuře, trpělivě naslouchat jim a jejich
touhám (ACG 2016 Boloňa 236, 241).
b) Být si vědomi sociálních, psychologických a rodinných okolností, které
mohou u kandidátů ovlivňovat rozlišování.
c) Spolupracovat s dalšími členy dominikánské rodiny v propagaci povolání
(RFG 103; ACG 2016 Boloňa 235).
183. [COMMENDATIO] “Víkendy pro zájemce”, během nichž kandidáti mohou
přijít do našich komunit, aby jim byl pomocí programů a prezentací bratry
představen náš život, se ukázaly jako velmi účinné v péči o povolání.
Doporučujeme komunitám, aby uspořádaly taková setkání pod vedením
promotora pro povolání.
184. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby promotoři pro povolání po
konzultaci svojí provinční rady pro formaci byli otevřeni k doprovázení starších
kandidátů a rozpoznali dary, které přinášejí. Zároveň je třeba, aby promotoři
pečlivě rozlišili, zda jsou takoví kandidáti schopni se přizpůsobit našemu
způsobu života coby bratři kazatelé (Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis
2016, 24).
185. [EXHORTATIO] Vybízíme, aby komunity s ohledem na rady promotora
pro povolání prokazovaly pohostinnost kandidátům, kteří projevují zájem o náš
způsob života. To zahrnuje účast na liturgickém životě, společném stolování
a rekreaci. (RFG, 97; ACG 2016 Boloňa, 239).
186. [EXHORTATIO] “Cílem naší formace je vytvořit dominikánského kazatele,
člověka, který bude kazatelem milosti a pravdivý svědek Kristův” (RFG 1). Vybízíme
promotory pro povolání, aby kandidátům pomáhali “ujasnit si povolání a pracovat
s nimi na pochopení a prohloubení jejich motivace” (FRG 100).
187. [DECLARATIO] Připomínáme, že každý bratr má řeholní povolání,
o které je třeba pečovat (ACG 2016 Boloňa, 236). Nejlepším prostředkem pro
podporu našeho povolání je kvalita komunitního života, který sdílíme. Bratrství
v liturgické i osobní modlitbě a apoštolská životaschopnost jsou nejlepším
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svědectvím o našem povolání. Čím jsme autentičtější ve svém dominikánském
povolání, tím lépe budeme moci přitahovat nová povolání.
188. [ORDINATIO] Promotorům pro povolání nařizujeme, že vlastní
přezkoumání všech kandidátů běžně zahrnuje psychologické a lékařské
vyšetření, doporučující dopisy a prověření kriminální a finanční minulosti.
Zvláště platí, že kterýkoli kandidát, který by se dopustil zneužití mladistvého,
anebo by se u něho zjistilo držení dětské pornografie, je automaticky vyloučen
z přijímací procedury.

Bratři spolupracovníci
189. [DECLARATIO] Bratr spolupracovník je prorockým svědkem základních
aspektů našeho společného povolání coby bratří kazatelů. Bratrská povaha
našeho povolání je reprezentována bratrem spolupracovníkem. Připomíná nám,
že náš apoštolský život zakořeněný v našem křtu a řeholních slibech, je v prvé
řadě cestou společného života. Připomíná nám, že máme vytvářet komunity,
v nichž je kontemplováno Slovo a prokazováno milosrdenství. Bratr má zásadní
přínos pro zvláštní charakter našeho komunitního života, posiluje jeho
bratrskost, vzájemnou službu a ohleduplnost.
190. [DECLARATIO] “Kázat všem všude a všemi prostředky”: životní styl svatého
Dominika je stálým modelem života bratra spolupracovníka a jeho poslání. Je
povolán prokazovat nápaditost v přinášení Božího milosrdenství těm, kdo jsou
od víry daleko, a mají připomínat všem, kdo ztratili naději, že cesta obrácení je
vždy otevřená.
191. [GRATIARUM ACTIO] Vyjadřujeme vděčnost Bohu za to, jak velkým
darem byli pro řád bratři spolupracovníci a stále jím jsou v mnoha provinciích.
192. [DECLARATIO] Uznáváme, že mnoho bratří shledává označení
‘spolupracovník’ jako neuspokojivé, když se používá o bratřích, kteří složili
slavnou profesi a nejsou vysvěceni. Kapitula se neúspěšně snažila nalézt
přijatelné alternativní označení, které by odpovídalo našemu společnému
bratrství, vyjadřovalo zvláštní charakter povolání bratra spolupracovníka a jeho
rovnost s ostatními, kteří v řádu složili slavné sliby, a zároveň bylo přijatelné
napříč jazyky. Jestliže termín “spolupracovník” zůstává v LCO, povzbuzujeme
provincie různých jazykových oblastí, aby používaly označení, které je pro daný
region náležité.
193. [DECLARATIO] Chápeme termín “spolupracovník” tak, že se v prvé řadě
vztahuje k podílu bratří spolupracovníků na kazatelském poslání řádu, jež
dostáváme od Krista prostřednictvím svatého Dominika a na němž spolupracují
všichni bratři různými způsoby. V druhém smyslu chápeme tento výraz jako
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přínos bratří spolupracovníků komunitám skrze služby dovnitř komunity stejně
jako jejich spolupráci s vysvěcenými bratry na jejich apoštolských aktivitách.
194. [COMMENDATIO] Doporučujeme magistrovi řádu, aby ustanovil stálou
komisi pro povolání dominikánských bratří spolupracovníků. V nadcházejících
třech letech by tato komise měla tyto hlavní úkoly:
a) Dát k dispozici provinčním promotorům pro povolání vhodný materiál
k propagaci povolání dominikánského bratra spolupracovníka;
b) Vstoupit do dialogu s provinciemi s cílem obnovit povolání bratra
spolupracovníka, o jeho základním přínosu k bratrskému životu a o jeho
specifickém přínosu k našemu evangelizačnímu poslání.
c) Pokračovat v úkolech dosavadní komise pro bratry spolupracovníky.
d) Šířit a umožňovat meziprovinční spolupráci v propagování povolání
bratra spolupracovníka.
e) Stát po boku magistru řádu v jeho nasazení a péči o bratry
spolupracovníky řádu.
195. [COMMENDATIO] Doporučujeme provinciálům, aby revidovali
provinční materiály určené k propagaci povolání, aby obsahovaly vyvážené
informace o kněžském i laickém povolání do řádu.
196. [COMMENDATIO] Pokud má provincie skupinu, která zajišťuje
propagaci povolání, měla by dávat ve známost existenci povolání bratra
spolupracovníka a zapojit takového bratra, je-li to možné, do své činnosti, aby
mohl přiložit ruku k dílu.
197. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby se v období následujících třech
let uskutečnilo v každém z řádových regionů setkání bratří spolupracovníků
z dané oblasti. Toto setkání má být uspořádáno místním sociem ve spolupráci
s bratrem z dané oblasti, který je členem stálé komise pro povolání bratří
spolupracovníků. Během těchto setkání by se mělo uvažovat, v čem - jestli
vůbec - spočívá specifičnost povolání bratra spolupracovníka a svoje závěry
nechť sdělí magistrovi řádu.
198. [GRATIARUM ACTIO] Děkujeme bratru Augustinu Thompsonovi za
jeho práci na přípravě knihy Dominican Brothers: Conversi, lay and Cooperator Friars.
Vyzýváme všechny bratry řádu, aby se s tímto dílem seznámili. Provincie
vybízíme k pořízení překladu této knihy.
199. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby magistr řádu přidělil vhodně
formované bratry řádu do stálé komise pro povolání bratří spolupracovníků,
aby se ujali teologické reflexe nad tématem povolání bratra spolupracovníka.
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Publikace tohoto výzkumu pomůže prohloubit naše pochopení specifičnosti
povolání bratra spolupracovníka v řádu a církvi.

Formace
200. [ADPROBATIO] Schvalujeme ustanovení socia pro bratrský život
a formaci (LCO 425 § II, 427-bis and 429 § II).
201. [ADMONITIO] Provinční promotor pro stálou formaci je z titulu své
funkce (ex officio) členem provinční rady pro formaci (RFG 93) a stálá formace
je předmětem především všeobecného rozvrhu formace (RFG, část IV). Tyto
změny jsou odrazem toho, že církev a řád si stále více uvědomují komplexní
charakter celé formace, ať už počáteční nebo stálé.
202. [COMMENDATIO] Doporučujeme provinční radě pro formaci, aby
každoročně pro bratry organizovala program lidské formace. Provinční
promotor pro stálou formaci ve spolupráci s komunitami a pomocí
profesionálů, je-li to nutné, bude dohlížet na zavádění tohoto programu, aby se
každý bratr mohl dále formovat a rozvíjet svoje lidství.
203. [COMMENDATIO] Doporučujeme magistrovi řádu, aby ustanovil dva
nebo tři bratry ke spolupráci se sociem pro bratrský život a formaci, a aby ve
spolupráci s PUST-Angelicum byly pořádány programy stálé formace v Římě.
Tento program bude přístupný všem členům dominikánské rodiny a také
ostatním [lidem zvenku].

Počáteční formace
204. [DECLARATIO] Konstatujeme, že určitý počet bratří nás opouští během
počáteční formace nebo krátce po jejím završení. Jejich důvody k tomu jsou
velmi rozmanité. Zjišťujeme, že mezi tyto faktory patří ztráta iluzí plynoucí ze
zkušenosti společného života. Je na zodpovědnosti nás všech, ale zejména
formátorů a představených, zajistit, aby naše formační komunity byly místem,
kde je hojně sdíleno Boží slovo a kde je všem štědře prokazováno milosrdenství.
Uznáváme, že tyto komunity musí permanentně procházet formací. [ACG 2013
Trogir 146; ACG 2016 Boloňa 246].
205. [DECLARATIO] Proces zrání, který je vlastní dominikánskému povolání,
může být ve kterémkoli stádiu formace těžký a mnohdy zahrnuje boj, ale
vždycky se odehrává v odpovědi na přijatou milost. Naše spolusestra Kateřina
Sienská nás zve, abychom “vstoupili do cely sebepoznání”. Touha po sebepoznání
a otevřenost k němu, ať už psychologickému, morálnímu nebo duchovnímu, je
nedílnou součástí formace ve všech jejích stádiích.
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206. [DECLARATIO] Prohlašujeme, že pokud se profese obnovuje v souladu
s LCO 195 § II, provinční kapitula může rozhodnout, že období časné profese
bude standartně delší než tři roky. Dále prohlašujeme: když provinční kapitula
rozhodne v souladu s LCO 201 § I, že profese se bude standartně obnovovat
tak, že období časné profese přesáhne tři roky, může také určit obvyklou dobu
trvání každé obnovy, zda bude na jeden rok či více let.
207. [DECLARATIO] Jestliže na jedné straně uznáváme, že zvláštní okolnosti
ovlivňují rozhodnutí o obnovení časných slibů, LCO 265 nám připomíná, že
bratři jsou přivtěleni k řádu svojí profesí a získávají první asignaci. Mají práva
a povinnosti jako bratři řádu a rozhodování o obnově profese by mělo být na
prvním místě řízeno starostí o jejich vlastní formaci. Je důležité, abychom
neztráceli ponětí o duchovním a teologickém významu profese.
208. [EXHORTATIO] Vyzýváme bratry, zvláště formátory, aby brali v úvahu
talenty, energii, vhled a tvořivost, s nimiž mladí bratři přicházejí do řádu.
209. [EXHORTATIO] Vyzýváme formátory a promotory pro povolání, aby
dbali na svoji stálou formaci. Měli by se častěji účastnit přednášek, workshopů
a setkání včetně meziprovinčních programů a také dbát o svou osobní modlitbu,
studium a účast na dominikánském bratrství (RFG 74, 75, 80, 81, 83). Pomáhají
svým mladším spolubratřím v řádu tím, že ztělesňují to, co znamená být bratry
kazateli, kteří se s odvahou dělí o plody své vlastní kontemplace.
210. [EXHORTATIO] Vyzýváme představené, konventní lektory a formátory,
aby vytvářeli příležitosti ke studiu a diskusi nad legislativou, která je obsahem
nedávno promulgovaného Ratio Formationis Generalis a Ratio Studiorum Generalis.
To je obzvláště důležité pro komunity zapojené do počáteční formace. Tyto dva
texty spolu s partikulárním rozvrhem jsou bohatými zdroji teologického vhledu
a praktické moudrosti v oblasti výzev, které kladou počáteční a stálá formace.
211. [ORDINATIO] Těm provinciím, které dosud neaktualizovaly svoje Ratio
formationis particularis podle instrukcí Ratio Formationis Generalis z roku 2016
nařizujeme, aby tuto práci dokončily před zahájením příští generální kapituly.
212. [DECLARATIO] Úspěch celé formace záleží v nastolení důvěry mezi
formátorem a těmi, kdo jsou formováni. Prohlašujeme, že odpovědnost za
vytvoření důvěryplného ovzduší nese v prvé řadě formátor sám (Relatio
MO 103-104).
213. [ADMONITIO] Trváme na tom, že programy týkající se celibátní čistoty
a spojených témat mají být zahrnuty do všech stádií formace včetně stálé
formace.
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KAPITOLA VI
SOLIDARITA A SPOLUPRÁCA

Kultúra solidarity a spolupráce
215. [DECLARATIO] Vyhlasujeme, že sme pripravení prijať výzvu kultúry
solidarity v reholi.
216. [DECLARATIO] Vyhlasujeme, že musíme prejsť od individuálnej
štedrosti a dobročinnosti k všeobecnej a kolektívnej solidarite ľudských
a ekonomických zdrojov celej rehole. Vyhlasujeme tiež, že transparentnosť je
nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia kultúry solidarity.
217. [DECLARATIO] Transparentnosť sa musí prejavovať na všetkých
úrovniach nášho dominikánskeho života: začína sa tým, že každý rehoľník
odovzdá svojej komunite všetky prijaté peniaze a dobrovoľne a ochotne sa
podriadi komunite, aby hradila jeho výdavky, pokračuje na provinčnej
a globálnej úrovni, keď sa v určených časoch a formách odovzdávajú všetky
hospodárske správy provincií generálnej kúrii rehole, a završuje sa, keď
generálna kúria rehole informuje o svojich príjmoch a výdavkoch provincie,
pričom uvedie ich pôvod a použitie, a provincie zasa informujú ich vikariáty
a komunity.
218. [COMMISSIO] Žiadame sócia pre intelektuálny život rehole, aby do
jedného roka zorganizoval stretnutie rektorov univerzít a dekanov/prezidentov
fakúlt sui juris patriacich reholi s cieľom zhodnotiť možné oblasti
inštitucionálnej spolupráce vrátane akademickej, administratívnej a finančnej
úrovne. Nech tiež podá správu o výsledkoch tohto zasadnutia generálnej rade.
219. [EXHORTATIO] Povzbudzujeme univerzity a fakulty rehole, aby
v spolupráci so sóciom pre intelektuálny život zriadili - kde ešte neexistujú štipendiá pre doplnkové štúdium pre bratov v zraniteľných provinciách.
220. [COMMISSIO] Žiadame sócia pre intelektuálny život v spolupráci so
Spem Miram Internacionalis, aby stanovil spoločné kritériá pre správu štipendií
na univerzitách a na fakultách rehole.

Kultúra transparentnosti
Uznávajúc, že hospodárska administratíva je podstatnou súčasťou nášho
rehoľného života, do ktorého sú zapojení všetci členovia komunity:
221. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby sa všetci bratia v počiatočnej formácii
alebo v prvých rokoch pastorácie naučili zručnosti finančného riadenia,
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účtovných zásad a zručnosti získavania finančných prostriedkov, a aby sa toto
ustanovenie zahrnulo do Ratio Formationis particularis každej provincie.
222. [COMMENDATIO] V komunitách, v ktorých je rada a kapitula odlišná,
odporúčame, aby syndik preložil finančnú správu celej komunite najmenej
dvakrát ročne.
223. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby, keď provincie a inštitúcie pod
bezprostrednou jurisdikciou magistra rehole predkladajú svoju účtovnú
závierku v súlade s LCO 567.1, používali spoločnú šablónu navrhnutú
syndikom rehole v spolupráci s ekonomickou radou rehole.
224. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby si inštitúcie pod bezprostrednou
jurisdikciou magistra rehole dali svoje ročné vyúčtovanie skontrolovať externe
spôsobom, ktorý zodpovedá ich situácii a ktorý im schválila generálna rada, na
návrh syndika rehole a ekonomickej rady rehole.
225. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby sa od generálnej kúrie a každej
inštitúcie pod bezprostrednou jurisdikciou magistra rehole, ktorá vlastní
budovu, vyžadovalo, aby vo svojom ročnom rozpočte vytvorila primerané
rezervy na budúcu renováciu.
226. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby sa inštitúciám pod bezprostrednou
jurisdikciou magistra rehole nevyplácala žiadna dotácia, kým generálna rada
neschváli vyúčtovanie týchto inštitúcií za predchádzajúci rok spolu
s uspokojivou správou o činnosti inštitúcie.
227. [ORDINATIO] Pripomíname, že každé dielo apoštolátu vlastné reholi,
dokonca aj dielo iniciované jedným bratom, je dielom rehole. V prípade zlého
ekonomického riadenia takéhoto diela nariaďujeme provinciálovi, aby varoval
brata zaň zodpovedného. Ak nedôjde k podstatnému zlepšeniu v priebehu
jedného roka, nariaďujeme, aby bol brat vylúčený z riadenia diela.

Solidarita a spolupráca v rámci počiatočnej formácie
228. [ORDINATIO] Je legitímne očakávať, že všetci bratia rehole budú môcť
profitovať z počiatočnej formácie, ktorá je v súlade s Ratio Studiorum Generalis.
Nariaďujeme preto vytvorenie fondu solidarity na podporu počiatočnej
formácie. Tento fond bude spravovať vedenie Spem Miram Internationalis.
229. [EXHORTATIO] Povzbudzujeme provincie, aby súhlasili s tým, že buď
poskytnú ročný dar na navýšenie tohto fondu, alebo sprístupnia kapitál na desať
rokov a poskytnú z neho úroky na podporu počiatočnej formácie rehole, alebo
investujú do nehnuteľností, z ktorých zisk by navýšil tento fond, alebo nech
navrhnú iné prostriedky, ktoré tento fond môžu navýšiť.
[ 50 ]

KAPITOLA VI – SOLIDARITA A SPOLUPRÁCA

230. [COMMENDATIO] Žiadame vedenie Spem Miram Internationalis, aby
pri fondoch solidarity rehole uprednostnilo projekty týkajúce sa počiatočnej
formácie.
231. [ADMONITIO] Pripomíname provinciám, ktoré využívajú fondy
solidarity, že sa musia zaviazať k vytvoreniu autentickej dominikánskej
počiatočnej formácii v súlade s Ratio Formationis Generalis.
232. [ORDINATIO] Nariaďujeme provinciám, ktoré využívajú tieto
prostriedky, aby zaviedli ekonomický plán, ktorý im umožní dosiahnuť
finančnú nezávislosť v maximálnej možnej miere po desiatich rokoch podpory.
Tieto provincie budú hľadať pomoc od odborníkov vo svojom regióne a budú
môcť ťažiť z odborných znalostí ekonomickej rady rehole. Ekonomická rada
rehole to každý rok zhodnotí. V prípade nesplnenia záväzkov bez adekvátneho
dôvodu bude prijímajúca provincia zbavená podpory týchto prostriedkov až do
nasledujúceho roka.

Spem Miram Internationalis
233. [COMMISSIO] Žiadame vedenie Spem Miram Internationalis, aby po
vytvorení tohto nového fondu pre počiatočnú formáciu vytvoril jeho stanovy
a predložil ich na schválenie magistrovi rehole. Žiadame, aby sa do týchto
stanov vložilo toto kritérium: z tohto fondu môže profitovať každý subjekt,
ktorý si sám nedokáže zabezpečiť potreby počiatočnej formácie.
234. [COMMENDATIO] V prípade veľkých realitných projektov
odporúčame, aby člen vedenia Spem Miram Internationalis navštívil príslušné
miesto a predložil ostatným členom správu na jednom zo svojich výročných
stretnutí.
235. [COMMISSIO] Aby sme podstatne zvýšili kapitál rôznych fondov
solidarity, žiadame, aby sa syndik rehole obrátil na nezávislú fundraisingovú
spoločnosť, aby sa informoval o možnostiach, ako to dosiahnuť.
236. [ORDINATIO] V duchu rozhodnutí generálnych kapitúl v Bologni
(ACG 2016 Bologna 373) nariaďujeme zvýšenie ročných kontribúcií o 10%,
ktoré sa rovnomerne rozdelia medzi nasledujúce tri fondy solidarity Spem
Miram Internationalis: Svätý Dominik, Solidarita a Počiatočná formácia.

Hospodárska správa
237. [DECLARATIO] Syndik rehole, fr. Juan Luis Mediavilla García OP
v súlade s LCO 569 predložil správu o hospodárení generálnej kúrie za fiškálne
roky 2016 - 2018. Táto správa bola kapitulou schválená.
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238. [DECLARATIO] Syndik rehole, fr. Juan Luis Mediavilla García OP
v súlade s LCO 569 predložil účtovnú uzávierku generálnej kúrie za fiškálne
roky 2016 - 2018. Tieto zúčtovania boli kapitulou schválené.
239. [DECLARATIO] Vyhlasujeme, že výpis z týchto účtov: fond solidarity,
fond Sv. Dominika, fond Dominique Renouard, fond magistra rehole, fond
Edície Leonina, administratívne fondy pre subjekty pod priamou jurisdikciou
magistra rehole boli preskúmané ekonomickou radou rehole a schválené
magistrom rehole a generálnou radou.
240. [DECLARATIO] Vyhlasujeme, že v súlade s LCO 571 boli finančné
správy konventov a inštitúcií pod priamou jurisdikciou magistra rehole
preskúmané ekonomickou radou rehole a schválené magistrom rehole
a generálnou radou, s pripomienkami, ktoré viedli k opravným opatreniam.
241. [GRATULATIO] Ďakujeme syndikovi rehole, fr. Juanovi Luisovi
Mediavilla García OP, ekonomickej rade, vedeniu Spem Miram Internationalis
a Dominikánskej medzinárodnej nadácii za ich prínos k hospodárskej
a solidárnej správe rehole.

Kontribúcie pre rehoľu
242. [ORDINATIO] V súlade s predchádzajúcimi generálnymi kapitulami
(ACG 2010 Rím 249; ACG 2013 Trogir 201; ACG 2016 Bologna 364)
nariaďujeme, aby sa ročný príspevok každej provincie a viceprovincie do
rozpočtu generálnej kúrie určoval v súlade s normami z generálnej kapituly
v Bogote (ACG 2007 Bogota 261), vrátane odpočtov za lekárske a zdravotné
náklady, ako aj nákladov na formáciu a dary iným entitám rehole, ale bez
ročných kontribúcií pre generálnu kúriu. Tieto normy zahŕňajú rozhodnutia
obsiahnuté v rôznych dokumentoch, ktoré provinčným syndikom poskytol
syndik rehole.
243. [ORDINATIO] Aby sme dosiahli spoločné chápanie týchto noriem
a kultúry transparentnosti, nariaďujeme, aby syndik rehole do jedného roka od
vyhlásenia týchto Aktov zorganizoval regionálne stretnutia so všetkými
provinčnými syndikmi. Nariaďujeme tiež každoročné stretnutie syndika Rehole
s novovymenovanými provinčnými syndikmi.
244. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby syndik rehole, keď sa ktorýkoľvek
finančný rok skončí deficitným rozpočtom, navýšil rozpočet o túto sumu
v jednom nasledujúcom roku.
245. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby syndik rehole zahrnul do rozpočtu
generálnej kúrie ročnú dotáciu týmto inštitúciám pod bezprostrednou
jurisdikciou magistra rehole:
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I. Univerzita sv. Tomáša (Angelicum) - až do výšky € 200 000 určených pre
bežné prevádzkové výdavky a platby za vyučovanie bratov jednoducho
asignovaných do Konventu sv. Dominika a Sixta;
II. Biblická a archeologická škola - až do € 45 000 na podporu výskumnej
činnosti bratov, ktorí vyučujú na Biblickej škole;
III. Komisia Leonina - až do € 180 000;
IV. Historický inštitút - do € 150 000.
Každá inštitúcia, ktorá dostáva dotáciu od generálnej kúrie, zdokladuje, akým
spôsobom sa tieto peniaze minuli, a táto správa sa sprístupní všetkým
kapitulárom na nasledujúcej generálnej kapitule.
246. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby syndik rehole zahrnul do rozpočtu
generálnej kúrie ročnú dotáciu pre tieto subjekty:
I. IDF - € 50 000;
II. Spravodlivosť a pokoj v Ženeve - € 150 000;
III. Inter-Africa (IAOP) - € 150 000;
IV. Ázia a Tichomorie - € 50 000;
V. Latinská Amerika a Karibik (CIDALC) - € 25 000.
Každá inštitúcia, ktorá dostáva dotáciu od generálnej kúrie, má zdokladovať,
akým spôsobom sa tieto peniaze minuli, a táto správa sa sprístupní všetkým
kapitulárom na nasledujúcej generálnej kapitule.
247. [EXHORTATIO] Povzbudzujeme syndika rehole, aby sa v spolupráci
s ekonomickou radou rehole a generálnou radou snažil minimalizovať
akékoľvek zvýšenie výdavkov v rámci rozpočtu generálnej kúrie.
248. [EXHORTATIO] Sumy zahrnuté do rozpočtu pre jednotlivé položky
výdavkov v rámci rozpočtu generálnej kúrie sú maximá a nie minimá, preto
povzbudzujeme všetkých bratov zodpovedných za tieto výdavky, aby plne
spolupracovali so syndikom rehole pri hľadaní spôsobu ako zabezpečiť, aby sa
neprekročili tieto rozpočtové sumy.
249. [GRATIARUM ACTIO] Ďakujeme všetkým provinciám, ktoré prijali
a ktoré udržiavajú misie mimo svojho územia, a vážime si túto ich štedrosť ako
dôležitý prejav dominikánskej solidarity. Tiež oceňujeme štedrosť tých
provincií, ktoré podporujú iné autonómne entity rehole.
250. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby zvyčajná kontribúcia každej provincie
a viceprovincie na generálnu kúriu nebola nižšia ako € 3 000 a nebola vyššia ako
10% rozpočtu (ACG 2007 Bogota 261; ACG 2013 Trogir 206; AGC 2016
Bologna 362).
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251. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby výška výdavkov, ktoré môže magister
rehole povoliť bez súhlasu svojej rady, bola € 75 000 (ACG 2013 Trogir 202;
ACG 2016 Bologna 366).
252. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby kontribúcie konventov a iných
inštitúcií pod bezprostrednou jurisdikciou majstra rehole, boli 6% ich hrubého
príjmu (ACG 2013 Trogir 207; ACG 2016 Bologna 363).

Fond mníšok
253. [COMMENDATIO] Odporúčame, aby fond mníšok (LCM 269 § 2)
vygeneroval jednorazový príspevok určený magistrom rehole po dohode
s medzinárodnou komisiou mníšok, ktorý by pokryl náklady na služby, o ktoré
kláštory vo svojich potrebách žiadajú generálnu kúriu.
254. [COMMENDATIO] Žiadame vedenie mníšok vo vedení Spem Miram
Internationalis, aby našli najadekvátnejší spôsob, ako podporiť fond na
počiatočnú formáciu bratov.

Dominikánska rodina
255. [COMMENDATIO] Pri príležitosti jubilea v roku 2021 žiadame všetky
vetvy dominikánskej rodiny o ekonomickú spoluprácu a ich podporu pri
financovaní reštauračných prác budov generálnej kúrie.

Náklady na generálnu kapitulu
256. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby sa náklady na generálnu kapitulu
rozdelili spravodlivo a proporcionálne. Všetky administratívne náklady majú
platiť provincie úmerne kontribúciám každej entity do riadneho rozpočtu
generálnej kurie na rok 2019. Náklady na dopravu sa majú rovnomerne rozdeliť
medzi všetkých kapitulárov, s výnimkou kapitulárov domácej provincie
(LCO 575 § 2). Každý delegát musí zaplatiť reálne denné náklady. (porovnaj
ACG 2007 Bogota 286; ACG 2010 Rím 260; ACG 2013 Trogir 208; ACG 2016
Bologna 369).
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KAPITOLA VII
ŘÍZENÍ A DOMINIKÁNSKÁ RODINA
A. DOMINIKÁNSKÁ RODINA

Společenství (Communio) ve společném poslání
257. [DECLARATIO] Boží prozřetelnost nás přivedla, abychom společně
slavili generální kapitulu ve Vietnamu, kde jsme svědky bohatství jednoty
a rozmanitosti všech větví dominikánské rodiny. Náš křest nám připomíná naše
společné poslání a společné kazatelské charisma, [uskutečňované] každou větví
s jejím specifickým příspěvkem ve vzájemné komplementaritě [s ostatními
větvemi]. „Velká výzva v určité pastorační konverzi spočívá v posílení vzájemné
spolupráce všech ve svědectví evangelia založeném na darech a roli každého,
bez klerikalizace laiků a bez předělávání kněží na laiky.“ (Synodalita v životě
a poslání církve, 104, Mezinárodní teologická komise, 2018)
258. [COMMENDATIO] Proto doporučujeme, aby v každé oblasti
představení jednotlivých větví dominikánské rodiny:
a) organizovali pravidelná setkání a společnou modlitbu, aby ukazovali
radost z toho, že jsou bratry a sestrami;
b) projevovali kulturu solidarity prostřednictvím svědectví přátelství, soucitu
a společenství2;
c) starali se o to, aby všechny větve získávaly odpovídající formaci, která jim
umožní vyjádřit a žít jejich jedinečné povolání;
d) upřednostňovali takové struktury, které zahrnují zapojení všech větví do
společného rozlišování a rozhodování;
e) posílili stávající projekty spolupráce
f) vytvářeli prostor, ve kterém bychom mohli společně kázat ve společné
zodpovědnosti.

Nejlepší způsoby spolupráce
259. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby Mezinárodní komise
dominikánské rodiny (ICDF) koordinovala shromažďování a sdílení takových
postupů týkajících se organizačních struktur, které se v provinciích osvědčily
a které usnadňují spolupráci mezi členy dominikánské rodiny.

2

V originále: communio.
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ICDF - IDYM spolupráce
260. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby Mezinárodní komise
dominikánské rodiny (ICDF) našla způsoby, jak usnadnit spolupráci při
poskytování finanční pomoci Dominikánskému hnutí mládeže (IDYM).

Formace dominikánské rodiny
261. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby Mezinárodní komise
dominikánské rodiny (ICDF) usnadnila shromažďování a sdílení materiálů
a dokumentace pro formaci členů dominikánské rodiny.

Podpora povolání dominikánské rodiny
262. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby bratři podporovali všechny
větve dominikánské rodiny v jejich programech na podporu nových povolání.
Dále doporučujeme, aby bratři zahrnuli tento úkol do vlastního využití moderní
sociální komunikace a do apoštolátu mládeže.

Mnišky
263. [DECLARATIO] Vyjadřujeme naši jednotu se sestrami, které reagují na
změny apoštolské konstituce Vultum Dei Quaerere a její prováděcí instrukci Cor
Orans. Kapitula oceňuje kroky, které sestry již učinily a znovu potvrzujeme zcela
zásadní úlohu, kterou mají v našem řádu.
264. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby magistr řádu, generální
prokurátor a generální promotor pro mnišky, nadále doprovázeli sestry spolu
s radami jejich asociací, federací a mezinárodní komisí [pro dominikánské
mnišky] při obnově jejich konstitucí, aby tak bylo posíleno naše společné
povolání po stopách sv. Dominika.

Laici
265. [EXHORTATIO] Vyzýváme bratry v plnění jejich role řeholních asistentů
laických sdružení podle profilu vyjádřeného v Aktech třetího světového
kongresu dominikánských laických sdružení pořádaného v roce 2018
v portugalské Fatimě. To konkrétně znamená:
a) navštěvovat sdružení a zasedání rad, pokud je to možné, aby tak
podporovali a povzbuzovali evangelijní a apoštolskou práci jednotlivých členů
a celého sdružení;
b) doporučovat podle potřeby témata ke studiu, poskytovat duchovní
a teologický pohled jako pomůcku pro formaci sdružení a studium tím, že
budou poskytovat rady těm členům, kteří v rámci sdružení něco prezentují;
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c) pomáhat jako člen bez hlasovacího práva radě sdružení v rozlišování
o postupu v členství v řádu; pomáhat předsedovi sdružení s rituálem přijetí do
řádu a slibů;
d) doporučovat podle potřeby vhodné laiky nebo kněze pro účely rekolekcí,
duchovních obnov, duchovního vedení atd.;
e) modlit se za růst dominikánských laických povolání, za duchovní růst
členů, misie, apoštolské aktivity a za pozornost k cílům církve;
f) pravidelně komunikovat s provinčním promotorem.
266. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby jako jeden z úkolů k plnění
řádového asistenta bylo udržování kontaktů s ostatními větvemi dominikánské
rodiny.
267. [COMMISSIO] Otázka používání post-nominálních iniciál „O.P.“
dominikánskými laiky je stále různě regulována v jednotlivých provinciích a na
jednotlivých úrovních působí zmatky. Pověřujeme generálního promotora pro
laiky, generálního promotora pro kněžská bratrstva a prezidenta Mezinárodní
rady dominikánských laických sdružení vypracováním řešení této otázky a jeho
představením magistrovi řádu a jeho radě.

Sdružení kněží
268. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby provinciálové jmenovali
jednoho bratra, který bude podporovat již existující sdružení kněží a tam, kde
žádné sdružení ještě neexistuje, aby pomohl s jeho založením. (ACG 2013
Trogir, 120)

Apoštolské sestry
269. [EXHORTATIO] Děkujeme za mnoho příkladů apoštolské služby našich
apoštolských sester a za plodnou spolupráci bratří a sester na mnoha místech.
V některých regionech však po mnoha letech úspěšného apoštolátu končí
služba některých sesterských komunit z důvodu nedostatku nových povolání.
Vyzýváme provinciály, aby v případě, že taková situace nastane, budou-li o to
požádáni, bratrsky doprovázeli komunity, které spějí k ukončení svého
působení.

Mezinárodní hnutí dominikánské mládeže (IDYM)
270. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby v těch provinciích, kde je hnutí
přítomno, ve shodě se statuty schválenými magistrem řádu provinciál jmenoval
jednoho bratra promotorem IDYM. Tento bratr ať spolupracuje s místním
hnutím a s dalšími členy dominikánské rodiny na zajištění formace
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a duchovních potřeb hnutí a pomáhá mu uskutečňovat jeho poslání.
(ACG 2016 Boloňa 201)
271. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby IDYM povzbuzoval své členy
a jakmile jejich závazek v IDYM skončí, aby zvážili možnost pokračovat ve své
účasti v dominikánské rodině prostřednictvím jedné z větví, zejména laických
sdružení.
272. [COMMENDATIO] Doporučujeme bratřím, aby při setkáních s mladými
naslouchali jejich touhám a jasněji vnímali mládež jako partnery při kázání. Tato
skutečnost byla potvrzena na nedávné synodě o mladých a je také zmíněna
v závěrečném raportu magistra řádu Bruna (Relatio).
273. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby tam, kde je hnutí přítomno, se
jeho zástupce stal plnoprávným členem místní nebo regionální rady
dominikánské rodiny (ACG 2016 Boloňa 202).
274. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby v provinciích, kde hnutí IDYM
ještě není přítomno, provinciál podporoval jeho založení.

B. ŘÍZENÍ

Co je požadováno k tomu, aby entita mohla být
provincií
275. [COMMENDATIO] K úplnému vymezení provincie nestačí počet vokálů
a konventů. Při ustanovování provincie doporučujeme magistrovi řádu, aby vzal
v úvahu kvalitu běžného života, dostatečnou kapacitu pro samosprávu,
ekonomickou udržitelnost, společnou apoštolskou odpovědnost, koherenci
koncepce formace a rozlišování toho, v čem konkrétně spočívá dominikánská
služba pro místní církve.
276. [COMMENDATIO] Entita, která chce být zřízena jako provincie, musí
sama posoudit tato kritéria, na kapitule, radě a/nebo shromáždění, dříve než
příslušná autorita předloží svou žádost magistrovi řádu.

Hodnocení a doprovázení křehkých entit
277. [DECLARATIO] Některé z našich entit se nacházejí v křehké situaci a čelí
snižujícímu se počtu vlastních členů. K těmto křehkým situacím nelze
přistupovat pouze z právního a formálního hlediska (LCO 258). Musíme
doprovázet tyto entity a vzít v úvahu jak situaci bratří, tak apoštolská,
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ekonomická a kulturní východiska, což bude vyžadovat dlouhodobý proces
hledání nové struktury pro naše poslání. Je třeba bez odkládání s odvahou
a jasným směřováním k cíli zahájit tento proces.
278. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby provincie, které nesplňují požadavky
LCO 253 § I nebo 257 1°, vyhodnotily svoji situaci a do jednoho roku od
promulgace těchto Akt předložily zprávu magistrovi Řádu s konkrétními návrhy
pro jejich budoucí rozvoj nebo restrukturalizaci. Entity, které v příštích pěti
letech budou čelit podobnému riziku při plnění těchto požadavků, musí dodržet
stejný postup.
279. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby tam, kde provinční vikariát nesplňuje
požadavky LCO 384 § 1, provinciál společně s radou a po konzultaci s bratry
z vikariátu, vyhodnotil tuto situaci a připravil zprávu s konkrétními návrhy pro
budoucí rozvoj vikariátu nebo jeho restrukturalizaci, která bude předložena na
příští provinční kapitule. Provincie s provinčními vikariáty, které v příštích pěti
letech budou čelit podobnému riziku při plnění těchto požadavků, musí
zachovat stejný postup. Jasné rozhodnutí bude součástí akt provinční kapituly.
280. [DECLARATIO] Pozitivní zkušenosti z nedávných sjednocení některých
entit nás vybízejí vzít v úvahu následující skutečnosti:
a) Sjednocení musí být motivováno nejenom úvahou nad zranitelností entit,
ale především dynamickou a apoštolskou vizí budoucnosti a kvalitou
komunitního života.
b) Proces sjednocení vyžaduje velké zapojení všech sil. Proto se musí
provádět, dokud jsou naše entity stále dostatečně silné, aby jej dokázaly uchopit
konstruktivně.
c) Sjednocení je připraveno postupným procesem spolupráce v různých
oblastech (např. formace, intelektuální misie, řízení atd.).
d) Vypracování společné budoucí vize pro budoucnost a naplánování cesty
k jejímu naplnění má nesmírnou důležitost. Všechna důležitá rozhodnutí včetně
těch bolestných v každé entitě musejí být učiněna před sjednocením.
e) Sjednocení má větší šanci na úspěch, když vychází z vlastní aktivity
provincie uvažující o své budoucnosti.
Č. 281 s e vyjadřuje k ř ešení budoucnosti provinčního vikariátu
Santa Cr uz de Puerto R ico
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Konventní úroveň
282. [COMMENDATIO] Doporučujeme, „aby každá provinční kapitula
zvážila poměr bratří žijících v konventech a domech tak, aby byla zachována
jednota bratří, způsob řízení, který je řádu vlastní a důležitost společného
poslání” (ACG 2016 Boloňa 167).
283. [EXHORTATIO] Vyzýváme magistra řádu, aby vzal toto v úvahu při
schvalování žádostí o zřizování nových domů.
284. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby provinciálové při rozhodování
o asignacích brali v úvahu právo a povinnost každého bratra žít plný
dominikánský život, a to zejména u těch bratří, kteří z důvodu svých asignací
žili nebo stále žijí leckdy v izolaci.

Kanonické vizitace
285. [ADMONITIO] Připomínáme, že každá kanonická vizitace v komunitě
má končit vizitačním dopisem zaslaným všem asignovaným bratřím vizitované
komunity (LCO 341 1°).
286. [EXHORTATIO] Vyzýváme, aby v rámci kanonických vizitací
provinciála:
a) Představený komunity před vizitací poslal provinciálovi zprávu o tom, jak
byly splněny požadavky předchozí vizitace.
b) Vizitační protokol z kanonické vizitace ať je probrán na první konventní
kapitule po jeho přijetí při zachování LCO 288.
287. [EXHORTATIO] Pro kanonické vizitace magistrem řádu doporučujeme,
aby:
a) Před vizitací poslal provinciál magistrovi řádu zprávu o tom, jak byly
splněny požadavky předchozí vizitace.
b) Po té, co provinciál obdrží vizitační protokol od magistra řádu, rozešle jej
všem bratřím provincie a všem bratřím žijícím v provincii
c) Každá komunita popřemýšlí nad vizitačním protokolem magistra řádu na
první konventní kapitule po jeho obdržení, servatis observandis LCO 288.
d) Každá komunita v provincii pošle zprávu s návrhy, jak realizovat návrhy
magistra řádu obsažené ve vizitačním protokolu, k posouzení provinciálovi
a provinční radě.
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Setkání bratří / provinční setkání
288. [COMMENDATIO] Mnoho provincií má pozitivní zkušenost s konáním
celoprovinčních setkání, která umožňují rozhovory a sdílení mezi bratry, nabízí
platformu pro stálou formaci a umožňují všeobecnou diskuzi o směřování
entity. Doporučujeme provinciím zvážit používání tohoto nástroje. Nicméně
svolávání těchto shromáždění nesmí nahrazovat úlohu vlastních instancí našeho
řízení, kterými jsou provinční kapitula a provinční rada.

Komunikace mezi provincií a generální kurií
289. [COMMENDATIO] S ohledem na podporu bratrské komunikace
v duchu společenství mezi provinciemi a generální kurií Řádu povzbuzujeme
provinciály, aby pravidelně posílali do kanceláře magistra řádu jakékoliv
důležité, závažné a významné informace, které se týkají jejich provincií (jako
např. provinční bulletiny či zprávy z vizitací provinciála a setkání).

Mezikulturní rozměr našich entit a komunit
290. [EXHORTATIO] Vzhledem k potřebě reflektování vzrůstající
multikulturality společností, ve kterých naše komunity žijí, povzbuzujeme
bratry, aby integrovali tuto dimenzi života našich komunit a provincií.
Vybízíme:
a) Provinciála, aby přednostně využíval LCO 271 § III pro
usnadnění integrace bratří z jiných provincií.
b) Provincie, aby zajistily opatření pro přijetí povolání ze všech kulturních
prostředí, která jsou na jejich území.
c) Komunity, aby zapojily do svého bratrského života prvky z různých kultur
bratří v jejich komunitě (pastorační projekty, liturgie, každodenní život atd).
d) Komunity, aby vstoupily do místního multikulturního kontextu
konkrétními pastoračními projekty a zároveň pečovaly o jednotu komunity.
e) Provinciály, aby umožnili bratřím v počáteční formaci strávit část formace
v jiném kulturním prostředí.
f) Řádové entity, aby při udělování stipendií bratřím brali v úvahu kritérium
interkulturality.
g) Komunity a klerikáty, aby navazovaly vztahy se zeměmi, ze kterých bratři
mezi nimi pocházejí (návštěvami, apoštolskými projekty atd).
h) Entity, aby zahrnuly do počáteční a trvalé formace filozofickou
a teologickou reflexi o interkulturalitě ve svém prostředí
i) Bratry, ať studují nejméně jeden z oficiálních řádových jazyků, který je jiný
než jejich mateřský jazyk.
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Sexuální zneužívání v Řádu
291. [DECLARATIO] Co nejdůrazněji odsuzujeme sexuální pobídky, harašení
nebo útoky bratří na vlastní spolubratry, zvláště na ty mladší. Toto chování
často způsobuje trvalé rány a pro mnohé znamená ztrátu důvěry v řád. To se
prohlubuje tehdy, když představený nejedná v daném případě vhodným
způsobem. Obzvláště citlivé případy jsou ty, kdy existuje např. rozdíl
v postavení moci v rámci formace, nebo kdy je pachatel blízkým přítelem
představeného.
292. [COMMENDATIO] V kontextu řeholních společenství může síť vztahů,
ve které k těmto událostem dochází, ztěžovat obětem kontakt s odpovědnými
osobami. Povzbuzujeme provinciály a jejich rady, aby jmenovali důvěryhodnou
osobu vhodnou pro řešení těchto incidentů, a aby sdělili její jméno bratřím.
Pokud je obtížné oslovit někoho na úrovni provincie, bratři mohou sdělovat
své obavy magistrovi řádu.
293. [EXHORTATIO] Povzbuzujeme bratry, kteří se stali obětmi takového
chování, aby se obrátili na důvěryhodné bratry, důvěryhodné osoby nebo
představené a řešili tuto situaci. Dále povzbuzujeme bratry, aby se v případech,
kde je to vhodné a v případech kriminálního chování, obraceli na civilní
autority.
294. [EXHORTATIO] Vyzýváme představené:
a) aby bratrsky stáli při obětech a poskytli jim vhodnou pomoc (interní, pokud
je třeba i externí);
b) aby dané případy pečlivě a náležitě prošetřili;
c) aby hledali kontakt na pachatele a případ s ním projednali a zpracovali,
nebo hledali odbornou pomoc;
d) v situaci, kdy je případ znám i jiným řeholníkům nebo v celém konventu,
projednali případ i s nimi, pokud je to nezbytné; pokud je případ znám i mimo
řád, je potřeba zvolit speciální komunikační strategii; to vše by mělo být
provedeno při respektování osobních práv dotčených osob a obecného dobra;
e) aby incident zdokumentovali a komunikovali o něm s těmi, kteří o tom
mají vědět;
f) aby do budoucna zvážili vhodná preventivní opatření.
Událost musí být vždy řešena diskrétně a citlivě s ohledem na civilní a kanonické
právo.
295. [ADMONITIO] V případech, ve kterých se zdá, že mohlo dojít
k sexuálnímu nebo jinému kanonickému deliktu (CIC 1389 §§ 1 & 2 a CIC 1395
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§§ 1 & 2), vyzýváme provinciála, aby osobně nebo prostřednictvím jiné vhodné
osoby, provedl pečlivé prošetření události v souladu s CIC 1717. Provinciál,
nebo jím pověřená osoba, musí dbát na to, aby nepoškodil dobré jméno bratří.
Právo na obhajobu musí být zaručeno. Pokud to případ odůvodňuje, mohou
být během vyšetřování přijata preventivní opatření (CIC 1722). Na závěr
vyšetřování musí provinciál určit, jak postupovat v souladu s CIC 1718 § 1 a
CIC 695.
296. [COMMENDATIO] Bereme také v potaz traumata bratří, kteří byli
nepravdivě obviněni. Doporučujeme provinciálovi, aby se takovým bratřím
dostalo odpovídajícího pastoračního doprovodu, psychologické pomoci
a obnovy dobré pověsti uvnitř a vně řádu, pokud se zjistí, že obvinění proti nim
je nepravdivé, nebo nemůže být prokázáno.
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KAPITOLA VIII
STUDIA, CENTRA STUDIÍ A INSTITUCE POD
MAGISTREM ŘÁDU

Přijetí a realizace nového Ratio Studiorum Generalis
297. [DECLARATIO] V návaznosti na Generální kapitulu v Boloni bylo
schváleno a promulgováno nové Ratio Studiorum Generalis (RSG). Toto nové
Ratio Studiorum Generalis (2017) poskytuje bratrům příležitost obnovit jejich
porozumění místu studia v životě a poslání Řádu a klíčových principů
dominikánské intelektuální formace. Tyto principy jsou relevantní pro všechny
dimenze našeho dominikánského života a činí nás schopnými nabídnout
plodnou odpověď v dialogu s výzvami naší doby.
298. [GRATIARUM ACTIO] Děkujeme všem, kdo jsou zodpovědní za jeho
napsání a vydání.
299. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby provinciál a regent studií každé
provincie, která ještě nepředložila své Ratio Studiorum Particularis, tak učinili
nejpozději při příští generální kapitule.
300. [EXHORTATIO] Nabádáme regenta studií každé provincie, či někoho
jím stanoveného, aby vedl studenty na počátku jejich institucionálních studií při
čtení RSG, zvláště 1-23 a 77-79, ohledně charakteristik dominikánského studia.
301. [EXHORTATIO] Nabádáme promotora pro permanentní formaci každé
provincie ve spolupráci s konventními lektory, aby periodicky plnili podobný
úkol se všemi bratry provincie.

Integrující,
komunitní
dominikánského studia

a

kontinuální

rysy

302. [DECLARATIO] Mezi důrazy přítomnými v RSG upozorňujeme zvláště
na důležitost integrující, komunitní a kontinuální dimenze dominikánského
studia.
303. [ADMONITIO] Připomínáme každému bratrovi, že existuje hluboká
jednota mezi studiem a ostatními prvky dominikánského života (RSG 7).
Studium, je-li založeno na kontemplaci, nás vede k přivlastnění si
intelektuálního habitu, který ovlivňuje celou osobu. Má dopad nejen na to, co
děláme, ale také na to, kým jsme. Studium je integrující, je o ně pečováno
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v komunitním kontextu a je esenciálním prvkem našeho života a našim
posláním jakožto kazatelů.
304. [EXHORTATIO] V tomto světle povzbuzujeme každého bratra, aby
vytvořil osobní syntézu ve vztahu ke své identitě a povolání jakožto kazatele
a integroval teologické a filosofické perspektivy s apoštolskými a lidskými
zkušenostmi získanými v průběhu svého života (srov. RSG 14.10). Rovněž
povzbuzujeme každého bratra, aby svoji osobní syntézu sdílel se svými bratry.

Přístup k
formaci
intelektuální tradici

založené

na

dominikánské

305. [DECLARATIO] Každý bratr přijatý do řádu má právo přijmout
dominikánskou intelektuální formaci v souladu s RSG. V některých řádových
entitách to není možné vzhledem k okolnostem a nedostatku nutných institucí
a zdrojů. To představuje závažnou nerovnost, jež musí být vyřešena (Relatio
magistra řádu 100).
306. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu a socia pro intelektuální život,
aby se zabývali tímto problémem a pomohli provinciím dosáhnout toho, aby
byl poskytnut přístup k dominikánské intelektuální formaci každému bratru
studentovi.

Dominikánské intelektuální přínosy pro naši dobu
307. [DECLARATIO] Dominikánská intelektuální tradice usiluje o to
kultivovat stále kvalifikovanější a významnější přínosy ke kritickým otázkám
a tématům naší doby tím, že pomáhá našim současníkům hlouběji ocenit
inteligibilitu reality a spásný Boží plán prostřednictvím následujících
skutečností:
a) překračování pokušení k polarizaci prostřednictvím dialogu;
b) povzbuzování interdisciplinárního přístupu uvádějícího umění a vědy do
kontaktu s filosofickými a teologickými studii;
c) kultivování znalosti a důvěrné obeznámenosti s Písmem svatým, poklady
a dokumenty Tradice, a zvláště s principy, metodou a pedagogikou sv. Tomáše
Akvinského, jak je to doporučeno v RSG, a to v době, kdy může být teologické
vzdělání zanedbáváno obecnou kulturou;
d) uvádění křesťanské víry, a zvláště dominikánské intelektuální tradice
a charismatu, do dialogu s bohatstvím různých kultur a náboženských tradic
světa.
308. [EXHORTATIO] Nabádáme bratry v akademické a pastorační službě, aby
podnikli kreativní reflexi sekularizace a otázek sekularismu, relativismu
a fundamentalismu, náboženské nevzdělanosti a indiference. Díky zapojení do
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této reflexe bude řád způsobilý poskytnout své intelektuální zdroje do služeb
evangelizace.
309. [EXHORTATIO] Nabádáme bratry přítomné v akademickém prostředí,
„aby měli neustálou snahu rozvíjet teologickou aktivitu v interdisciplinárním dialogu
s ostatními, v prostorech přechodu mezi různými typy poznání a ve službách teologického
rozlišování znamení časů.“ (Relatio magistra řádu 129)
310. [EXHORTATIO] Nabádáme bratry v akademickém prostředí, aby
rozvíjeli styky s ne-dominikánskými a ne-církevními centry studií a vzdělanci.
311. [COMMISSIO] Pověřujeme regenty studií a moderátory center studií, aby
zajistili, že budou filosofická studia nařízená v RSG efektivně uskutečněna
u každého bratra v institucionální formaci. (RSG 6, 13.4, 15, 18).
312. [COMMENDATIO] Ratio Studiorum Generalis hovoří o zcela zásadní
důležitosti „filosofie v naší dominikánské tradici“ (RSG 13.4, 18; ACG 2001
Providence 118-119). Doporučujeme, aby provincie připravily k vyučování
dostatečný počet bratrů specializovaných ve filosofii za účelem dialogu mezi
vírou a rozumem, kulturami a různými náboženskými tradicemi. Centra, která
poskytují postgraduální tituly ve filosofii (Angelicum, Berkeley, Bogotá, Buenos Aires,
Manila, Ottawa atd.) by měla být považována za zdroje pro celý řád a mohou být
také vyzvána ke koordinaci svých snah.

Teologie a pastorační zkušenost
313. [DECLARATIO] Jak je řečeno v Relatio magistra řádu: „Účel řádu a jeho
specifická služba v církvi jej zavazuje k tomu, aby se vybavil prostředky potřebnými pro to,
aby vždy navazoval dialog mezi zkušenostmi evangelizace a teologickou inteligibilitou
skutečností.“ (Relatio 150)
314. [COMMENDATIO] Povzbuzujeme bratry v pastorační službě a bratry
v akademické službě k podílení se na těchto aktivitách s cílem rozvíjení teologie
evangelizace pro jejich čas a místo.

Proces Salamanca
315. [DECLARATIO] Výraz proces Salamanca nás odkazuje „na základě
analogie se setkáním hispaniolských kazatelů a salamanských teologů“ k výzkumu
založenému na zkušenosti se situacemi, ve kterých nejsou respektovány nebo
jsou ohrožovány rovná důstojnost a rovná práva osob, národů a „jehož cílem je
dát teologii do služby práva a respektu k lidské, individuální a sociální důstojnosti“ (Relatio
154).
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316. [EXHORTATIO] Nabádáme bratry působící ve vedení univerzit, fakult
a center řádových studií, aby organizovali pravidelné aktivity v linii Procesu
Salamanca proto, aby tak byl podporován dialog mezi akademickou prací
a pastorační zkušeností bratrů, zvláště pak těch, kteří pracují na místech, kde
nejsou respektována nebo jsou ohrožována práva jednotlivců a národů nebo
integrita stvoření. Tento dialog by měl být rovněž rozšířen na bioetická témata,
zvláště ta, jež jsou spjata s respektem k životu.

Spravedlnost a mír a dominikánská přítomnost při OSN
317. [COMMISSIO] Pověřujeme socia pro intelektuální život a socia pro
apoštolský život ve spolupráci s promotorem pro spravedlnost a mír, aby
vytvořili pracovní skupinu za účelem podpory Procesu Salamanca ohledně
témat spravedlnosti a míru a dali její práci do služeb reprezentanta řádu při
OSN.
318. [COMMENDATIO] Doporučujeme magistrovi řádu, aby jmenoval
jednoho bratra jako pomocného ředitele za účelem posílení práce stálé delegace
při OSN v Ženevě. Tento pomocný ředitel bude muset mít teologickou
kvalifikaci ve vztahu k lidským právům a sociální nauce za účelem podpory
zaměření, jež je dáno výzkumu Procesem Salamanca. Ať se tak děje na základě
sbírání zkušeností a na základě opory o expertízu dominikánských laiků.
(srov. Relatio magistra řádu 54).
319. [EXHORTATIO] Nabádáme každou provincii řádu, aby převzala štafetu
stran pozornosti věnované spravedlnosti a míru na příklad pokračováním
slavení „dominikánského měsíce pro mír“ během adventu (Relatio magistra řádu,
152).

Celková
podpora
intelektuální život

prostředí

pro

dominikánský

320. [DECLARATIO] Každý bratr by měl být od své počáteční formace dál
v kontaktu s univerzálním rozměrem Řádu v jeho multikulturních projevech.
Tatáž perspektiva by měla být povzbuzována u všech, kdo jsou zapojeni ve
vyučování a výzkumu (RSG 80).
321. [EXHORTATIO] Nabádáme regenty studií, moderátory nebo bratry
vedoucí dominikánská centra studií, aby realizovali konkrétní projekty
meziprovinční spolupráce v souladu s návrhy v RSG 82.
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322. [COMMISSIO] Pověřujeme socia pro intelektuální život, regionální
koordinátory regentů a samotné regenty studií, aby aktualizovali a vylepšili
databáze bratrů zapojených v intelektuálním životě různých provincií.
323. [COMMENDATIO] Doporučujeme magistrovi řádu, aby mezi osobami
zodpovědnými za nejdůležitější řádové knihovny a ve spojení s komisí Archivů
ustanovil komisi knihovníků pověřených zhodnotit vnitřní potenciál našich
knihoven a navrhnout možné způsoby rozvoje. Následně bude tato komise
k dispozici řádovým knihovnám za účelem rad a evaluací stran profesionalizace
jejich organizace s ohledem na vývoj věd spjatých se správou knihoven, a za
účelem rozvoje jejich apoštolského vyzařování.

Spolupráce mezi akademickými institucemi a centry
v rámci Řádu
324. [COMMISSIO] Pověřujeme socia pro intelektuální život a vedoucí
institucí pod bezprostřední jurisdikcí magistra řádu, aby pomohly regentům
studií a vedoucím ostatních dominikánských akademických institucí ve světě
s uskutečněním konkrétních projektů zahrnujících [jejich vzájemnou]
spolupráci. Aniž by se na ně limitovaly, mohly by tyto projekty zahrnovat
výměnné pobyty profesorů a studentů, organizování konferencí a společně
pořádaných akcí, spojené programy postgraduálního studia a společné řízení
dizertačních prací, publikování společného výzkumu, spolupráci ohledně online
zdrojů a spolupráci v intelektuální evangelizaci.
325. [COMMENDATIO] Doporučujeme magistrovi řádu, sociovi pro
intelektuální život a těm, kdo jsou zodpovědní za řádové univerzity, fakulty
a centra univerzitních studií, aby zřídili univerzitní síť OP s cílem podpory
spolupráce, sdílení a některých společných aktivit mezi nimi, nechávajíce
vstupovat dominikánské charisma a intelektuální tradici do dialogu s výzvami
současnosti v interdisciplinární a interkulturní perspektivě.
326. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby byl v nadcházejících letech
vedoucí každé z výše zmíněných institucí požádán o ustanovení zástupce za
účelem podpory takovéto spolupráce konkrétními způsoby, aby tak každá
instituce uvedla do chodu alespoň jednu akci zahrnující mezinárodní spolupráci
či jedno zapojení v mezi-spolupráci3. Ideou výše zmíněného by mělo být
prozkoumání formy potenciální systematické nebo příležitostné spolupráce.
327. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu, provinciály, socia pro
intelektuální život a koordinující regenty studií každého regionu v dialogu
3

V originále: „engagement of inter-collaboration“.
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s regenty každé entity, aby iniciovali proces plánování a evaluaci uskutečňování
regionální spolupráce na poli institucionálních studií. Cílem by mělo být, aby
mohli bratři v každém regionu vykonávat alespoň část svých institucionálních
studií v řádovém centru studií a měli tak přístup k adekvátní dominikánské
intelektuální formaci v kontaktu s ostatními bratry regionu a s univerzálnější
perspektivou řádu. V každém regionu by měla být mezi těmi, která už existují,
identifikována možná centra studií k tomuto účelu. Entity, které [do daných
center] posílají bratry studenty, by se měly podílet s určitou spoluzodpovědností
na tomto úkolu formace.

Doplňující a dodatečná studia
328. [COMMISSIO] Pověřujeme provinciály, aby za asistence regentů studií
vypracovali v každé entitě plán pro doplňující studia bratrů. Bude předložen
magistrovi řádu a bude aktualizován během tří měsíců po každé provinční
kapitule. Bude odhadovat počet a konkrétní poměr bratří, kteří budou
vykonávat doplňující studia, stejně jako disciplíny, jimiž se budou zabývat.
Plnění tohoto plánu bude zahrnuto v každoroční zprávě regentů studií
a hodnoceno při kanonických vizitacích provincií. Magistr řádu a provinciálové
jsou spoluzodpovědní za tento cíl pro společné dobro každé provincie
a institucí pod bezprostřední jurisdikcí magistra řádu. (RSG 44.7).
329. [COMMISSIO] Pověřujeme provinciály, regenty studií a bratry ve vedení
center studií, aby s využitím jim vlastních kompetencí zajistili, že jsou bratři,
kteří podstupují doplňující studia, adekvátně doprovázeni, zvláště když je
uskutečňují mimo svoji vlastní provincii, a že dokončí studia v rámci
dohodnutého času (RSG 25, 45.4). Postup těchto bratří by měl být pravidelně
hodnocen za účelem jejich podpory a potvrzení životaschopnosti a kontinuity
jejich práce. Aby se mohli soustředit na svá studia, mělo by být zajištěno
dostatečné financování.
330. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu, socia pro intelektuální život
a stálou komisi pro podporu studií4, aby v dialogu s regenty každého regionu
iniciovali proces evaluace a plánování, aby tak byla nastoupena spolupráce na
úrovni celého řádu na poli doplňujících studií. Tak tomu má být, aby bratři
z různých regionů, zvláště z těch s dobrým počtem mladých bratrů, mohli
uskutečňovat doplňující studia v řádových centrech studií společně s bratry
z ostatních regionů, a rozvíjela se tak univerzálnější perspektiva řádu. Vedle
center studií pod bezprostřední jurisdikcí magistra řádu by měla být za účelem

4

V originále “Permanent Commission for the Promotion of Studies”. Srov. LCO 90,
§ 2.
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podpory poslání řádu identifikována další možná centra studií, jež by mohla
poskytnout specifické programy doplňujících studií v jednom ze tří jazyků řádu.
331. [COMMISSIO] Pověřujeme socia pro intelektuální život, aby pro
provinciály a regenty studií objasnil význam „dodatečných studií“ v RSG 24.
332. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu, nadaci Spem Miram a bratry
zodpovědné za řádové univerzity a fakulty ve spolupráci se sociem pro
intelektuální život a regionálními socii péčí o poskytnutí stipendií pro doplňující
studia bratřím z provincií, které to potřebují. Vzhledem k počtu mladých bratří
a stávajících požadavků akademické a univerzitní sféry, bude až do příští
generální kapituly přiznána zvláštní priorita bratřím regionů Afrika, Latinská
Amerika – Karibské ostrovy a Asie-Pacifik.

Konkrétní projekty intelektuální spolupráce
333. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu a socia pro intelektuální život,
aby povzbudili snahy provincie sv. Josefa Dělníka v Nigérii a Ghaně a provincie
sv. Augustina v Západní Africe, pokud jde o rozvoj Dominikánské univerzity
v Ibadanu a Univerzity svatého Dominika v Doulougou tím, že budou v obou
případech podporovat spolupráci s ostatními řádovými univerzitami.
334. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu, aby za asistence socia pro
intelektuální život a koordinátora stanoveného magistrem řádu ustanovil novou
komisi pro mezináboženský dialog s tím, že stanoví její členy a některé hostující
experty. Tato komise bude koordinovat a podporovat spolupráci mezi
řádovými centry a instituty na poli mezináboženského dialogu. Jejím cílem bude
integrace nauky, filosofické reflexe, sdílené zkušenosti, společné zodpovědnosti
a starosti o společné dobro.
335. [COMMENDATIO] Povzbuzujeme vyšší představené a regenty studií
regionu Asie-Pacifik, aby uskutečnili cíle týkající se dominikánské formace
a studií dohodnuté na regionálním setkání v roce 2019. Tyto cíle je třeba
aktualizovat v souladu s relevantními rozhodnutími této kapituly.
336. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby titíž vyšší představení a regenti,
a bude-li to nutné též s pomocí socia pro intelektuální život, ustanovili pracovní
skupinu za účelem koordinace a rozvoje aktivit bratří různých provincií s cílem
zajistit dominikánskou intelektuální přítomnost v regionu, za účelem započetí
dialogu dominikánské duchovní a intelektuální tradice a charismatu
s bohatstvími asijských kulturních a náboženských tradic.
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Akademické instituce pod bezprostřední jurisdikcí
magistra Řádu
337. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu, aby po konzultaci socia pro
intelektuální život a vedoucích relevantních institucí v následujících devíti letech
za účelem služby společnému dobru řádu a církve posílil a obnovil teologickou
fakulty Univerzity ve Fribourgu, PUST a EBAF akademicky kvalifikovanými
bratry.
338. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu, socia pro intelektuální život
a ty, kdo jsou zodpovědní za akademické instituce pod bezprostřední jurisdikcí
magistra řádu, aby pro identifikaci a jmenování profesorů či členů takových
institucí uplatnili následující procedury:
a) Rektoři či vedoucí institucí budou magistrovi řádu každoročně posílat
seznam postů, jež mají být v následujících 5 letech obsazeny, včetně jmen
možných kandidátů na profesory v různých disciplínách či na vykonávání jiných
úkolů.
b) Socius pro intelektuální život bude posílat seznam postů, které mají být
obsazeny, všem regentům studií a vstoupí do nutného kontaktu se všemi, jichž
se to týká, s tím, že přidá, je-li to možné, další kandidáty.
c) Magistr řádu po dialogu s provinciálem a bratrem samotným uskuteční
jmenování nebo pověří bratra, aby se ucházel o odpovídající univerzitní post či
úkol.
339. [COMMISSIO] Pověřujeme vedoucí akademických institucí pod
bezprostřední jurisdikcí magistra řádu, aby seznámily všechny provincie se
svými aktivitami a rovněž s možností podílet se na životě těchto institucí, jež se
týká bratří všech regionů. Tyto aktivity by měly být zveřejněny, je-li to možné,
na řádových webových stránkách.
340. [COMMISSIO] Pověřujeme bratry zodpovědné za církevní fakulty
a univerzity řádu, aby při aktualizaci svých statutů v souladu s apoštolskou
konstitucí Veritatis Gaudium a s jejími normami vzali v potaz [též ta]kritéria
týkající se center studií, za něž zodpovídá řád, která jsou přítomná v RSG.

PUST Angelicum
341. [DECLARATIO] Oceňujeme a podporujeme proces zdokonalování
akademické kvality a výzkumu na PUST, a to zvláště díky implementace
Tomistického institutu a Institutu ekumenických studií, angažování nových
kvalifikovaných profesorů a splnění ostatních cílů stanovených poslední
generální kapitulou. (ACG 2016 Boloňa 176-184).
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342. [GRATIARUM ACTIO] Děkujeme velkému kancléři, rektorovi a celé
akademické komunitě za úsilí vykonané v průběhu posledních let
a povzbuzujeme je k pokračování v tomto procesu obnovy a posilování
univerzity.
343. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu, aby při revizi statutu PUST
zajistil prerogativu řádu uplatňovat svoji zodpovědnost vůči univerzitě, stejně
jako revidovat normy vlastní univerzitě v tomto světle. Ve statutech by mělo
být zaznamenáno, že dominikánští bratři, kteří se podílejí na vyučování nebo
managementu PUST, tak činí na základě dovolení a pověření získaného od řádu.
344. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu a jeho radu, aby dala Convitto
S. Tommaso do služeb PUST pro formační aktivity řádu, aniž by byly vyloučeny
jeho stávající způsoby využití. Bratři, kteří tam pobývají, by měli být přivtěleni
do komunity konventu San Domenico a San Sixto. Měla by být vytvořena komise
s dotčenými stranami, aby bylo toto rozhodnutí naplánováno a uskutečněno
v akademickém roce 2019-20.
345. [COMMENDATIO] Uznávajíce důležitost trvalé formace pro kázání
doporučujeme, aby PUST nabídl každý rok Dominikánský program obnovy5.
Ten by byl přístupný nejen pro dominikány, ale i pro ostatní řeholníky, diecézní
klérus a laiky. Zahrnoval by zapsání na univerzitu buď na semestr, nebo na
akademický rok. Účastníci by si zvolili své kurzy a také to, zda je jednoduše
vyslechnou, nebo se do nich zapojí více akademickým způsobem. Účastníci
mohou být ubytováni v Convitto v závislosti na dostupnosti místa v této instituci.
346. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby správa PUST ve spolupráci
s provinciály a magistrem řádu usilovala o nalezení financí nutných pro renovaci
knihovny.
347. [GRATIARUM ACTIO] Děkujeme a vyjadřujeme svou vděčnost bratru
Brunovi Cadoré a všem bratrům, kteří umožnili renovaci tří křídel budovy
PUST a konventu [sv. Dominika a Sixta].
348. [GRATIARUM ACTIO] S vděčností děkujeme bratrům z Univerzity
Santo Tomas v Manile za jejich štědrý dar vůči PUST pro renovaci čtvrtého
křídla budovy konventu.
349. [GRATIARUM ACTIO] Děkujeme Mezinárodní dominikánské nadaci
(IDF) za to, že ustanovila na PUST Val McInnesovu katedru a za správu
stipendijních fondů PUST ve Spojených státech. Povzbuzujeme magistra řádu,

5

Dominican Renewal Programme
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aby IDF zachoval a rozvíjel jakožto důležitou podporu ve financování institucí
pod jurisdikcí magistra řádu.
350. [COMMISSIO] Pověřujeme velkého kancléře a rektora PUST, aby
uskutečnili projekt plánované obnovy Fakulty kanonického práva vzhledem
k její stávající křehké situaci, a aby angažoval nové profesory.

Fribourg
351. [GRATIARUM ACTIO] Děkujeme bratrům, kteří učí na teologické
fakultě Univerzity ve Fribourgu za jejich nasazení, za jejich velkorysost vůči
bratrům ve formaci a jejich přispívání k rozvoji dominikánského intelektuálního
života.
352. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu a jeho radu, socia pro
intelektuální život a bratry, kteří pracují na fakultě teologie ve švýcarském
Fribourgu:
a) aby před příští generální kapitulou zhodnotili uskutečnitelnost obnovy
smlouvy s fribourgským kantonem a Švýcarskou biskupskou konferencí za
stávajících či jiných podmínek;
b) aby v kontextu tohoto zhodnocení zvážili možnost zajištění některých
univerzitních postů relevantních pro dominikánskou teologickou přítomnost
v počtu, který je přiměřený a adekvátní;
c) aby podnikli kroky v interdisciplinárním dialogu a měli přitom na paměti
příležitost, kterou tato specifická přítomnost poskytuje na státní a bilingvní
univerzitě.
353. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu, provinciály a regenty studií
francouzsky a německy mluvících provincií, aby nejpozději do příští generální
kapituly prozkoumali možnost podpory dominikánské teologické přítomnosti
na Teologické fakultě ve Fribourgu, posílali bratry, aby tam studovali, a zvláště
aby připravovali bratry, kteří mohou sloužit jako profesoři.
354. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu a jeho generální radu, aby
prostudovali, jak dále postupovat ve věci společného poslání řádu ve Fribourgu
prostřednictvím vyučování a péče o mezinárodní dům formace (sv. Hyacint),
k čemuž přispívá švýcarská provincie v synergii s Albertinem jakožto domem
pod jurisdikcí magistra, a aby zároveň zohlednili dodržování dohody
s kantonem Fribourg a se Švýcarskou biskupskou konferencí.
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Jeruzalémská francouzská biblická a archeologická
škola
355. [DECLARATIO] Oceňujeme a podporujeme proces obnovy a posílení,
který byl na EBAF v posledních letech rozvíjen, napomáhaje akademické kvalitě
a výzkumu zvláště realizací nového doktorského programu a dalších iniciativ
dialogu s dalšími institucemi a komunitou badatelů.
356. [GRATIARUM ACTIO] Děkujeme magistrovi řádu, řediteli a celé
akademické komunitě za jejich celá léta trvající snahy podporovat tento proces,
a povzbuzujeme je, aby pokračovali v tomto procesu obnovy a posilování
EBAF.

Ostatní instituce pod bezprostřední jurisdikcí magistra
Řádu
357. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu, aby obnovil pozici archiváře na
Santa Sabině za účelem vzájemné spolupráce s Historickým institutem Řádu.
358. [GRATIARUM ACTIO] Děkujeme řediteli a členům Historického
institutu řádu za uskutečněnou práci a kroky podniknuté vzhledem
k publikování a povzbuzujeme je, aby pokračovali v tomto procesu obnovy
a rozvoje.
359. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu, aby jmenoval nové členy
k pokrytí prázdných míst, aby tak mohl Historický institut adekvátně plnit své
cíle ve službě řádu.
360. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu, aby v následujících devíti
letech obnovil osazenstvo asignované do Kolegia zpovědníků při sv. Marii
Sněžné. Aby byla tato důležitá služba ve jménu církve udržena, měli by být
asignováni bratři, kteří mají vhodnou teologickou, pastorační a jazykovou
přípravu.
361. [DECLARATIO] Prohlašujeme, že kontextualizace spisů svatého Tomáše
je důležitá, má-li jejich četba nadále živit současnou filosofickou a teologickou
debatu. Komise Leonina pracuje na kritické edici spisů svatého Tomáše v srdci
řádu, ve spolupráci s akademickými institucemi vysoké úrovně a s těmi
nejkvalifikovanějšími badateli. Rozvíjí takto obeznámenost s kulturním
a historickým kontextem jeho učení.
362. [GRATIARUM ACTIO] Děkujeme řediteli a členům Komise Leonina za
uskutečněnou práci a kroky podniknuté k tomu, aby vstoupila do kontaktu
s provinciemi a řádovými centry studií a povzbuzujeme je, aby pokračovali
v tomto procesu komunikace a spolupráce.
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363. [COMMENDATIO] Doporučujeme regentům, aby za účelem posílení
týmu bratří vhodně vzdělaných v latině posílali ke Komisi Leonina na formační
stáž nebo na studijní bloky, které pravidelně organizuje komise pro bratry se
zájmem o filologickou dimenzi studia svatého Tomáše.

Aktivity v péči magistra řádu 6
364. [DECLARATIO] Určité výzvy a příležitosti teologického, akademického
nebo apoštolského výzkumu odpovídajícího na jasně identifikovanou potřebu
vyžadují spolupráci více entit. Odpovědi, které již existují nebo jsou ještě ve
stavu projektu, vyžadují na určitý čas institucionální, kolaborativní
a ekonomickou podporu magistra řádu. Tato podpora je nesena plnou důvěrou
v kreativitu bratří stojících u zrodu té které aktivity a respektuje její autonomii.
Tato podpora je pružná a reaktivní a implikuje také každoroční a tříletou
evaluaci každé aktivity, která je takto podporována. Tyto aktivity budou
nazývány „Aktivity v péči magistra Řádu“.
365. [DECLARATIO] Prohlašujeme, že „Aktivity v péči magistra řádu“ musejí
odpovídat následujícím kritériím: 1) [jasně] identifikovaná potřeba a cíl
sledovaný aktivitou (teologický, akademický, mezinárodního charakteru atd.);
2. [určení] činitelé zapojení do aktivity a její dominikánský charakter; 3. úsilí
o finanční autonomii; 4. podpora sleduje určitý cíl (vznik aktivity, doprovázení až
ke zralosti, podpora v určitých momentech atd.); 5. prostředky, které mají být použity;
6. doba trvání plánované podpory; 7. kritéria evaluace vlastní podporované
aktivitě (publikace, vztah aktivity a financování atd.).
366. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu a generální radu, aby tam, kde
je to vhodné pro některé apoštolské nebo akademické aktivity společné dvěma
či více entitám či projektům ve službě celému Řádu, tyto aktivity prohlásili
„Aktivitami v péči magistra Řádu“ na dobu determinovanou na dvě tříletí,
s možností prodloužení. Tyto aktivity, ve spojení s příslušnými provinciály,
budou mít prospěch z apoštolské, akademické a finanční podpory pro naplnění
svého úkolu, a to s tím, že budou zachovány instituce, jež mají na starosti, jejich
vlastní podstatu a jejich zodpovědnost. Každá takto uznaná aktivita bude muset
ve spojení s magistrem řádu a jeho radou stanovit přesná kritéria hodnocení.

6
V originále „Activité sous la vigilance du Maître de l'Ordre“; kapitula v Bien Hoa
zavedla tuto novou kategorii, jejíž obecnou charakteristiku ustanovují č. 364-366,
č. 367-375 pak hovoří o konkrétních projektech, které do této kategorie byly zahrnuty.
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DOMUNI Universitas
367. [GRATULATIO] Blahopřejeme vedoucím představitelům DOMUNI
Universitas k obdivuhodnému rozvoji on-line formačních programů,
poskytovaných v pěti jazycích, stejně jako k jejich finanční autonomii. Tato
novátorská odpověď na apoštolskou, akademickou, teologickou a pastorační
potřebu si zaslouží být rozvíjena.
368. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby DOMUNI Universitas
vypracovala vícero kurzů (kolem 15–30 hodin) permanentní formace v jazycích
řádu. Anglická verze by měla být připravena v úzké spolupráci s Angelikem.
Tento on-line materiál by mohl být rovněž každý rok součástí Programu
dominikánské obnovy.
369. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby DOMUNI Universitas
pravidelně sdílela své formační programy různým řádovým entitám, aby je tyto
entity mohly šířit navenek a užívat ke svým vlastním cílům.
370. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu a generální radu, aby
doprovázeli DOMUNI Universitas s tím, že tuto aktivitu prohlásí „Aktivitou
v péči magistra řádu“ na dobu šesti let. Tato podpora bude mít formu výboru pro
zdokonalování složeného z odborníků. Výbor bude DOMUNI Universitas
v dialogu s jeho vedoucími představiteli pomáhat v zavedení univerzitních
kritérií objasněných procesem certifikace podniknutým ve Švýcarsku: vědecká
rada, stálí profesoři, výzkumné aktivity, koherence mezi kurzy, vedení.

OPTIC
371. [GRATULATIO] Optic je sítí výzkumu a činnosti, která zastává a brání
prioritu etických dimenzí v rozvoji nových technologií. Blahopřejeme členům
Opticu k výzkumné práci, kterou v posledních letech odvedli (ACG Boloňa,
154) v oblasti důležitých teologických, antropologických a etických aspektů
disruptivních technologií, stejně jako k jejich uskutečněným aktivitám
a publikacím.
372. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu a generální radu, aby
doprovázela Optic s tím, že tuto aktivitu prohlásí aktivitou ve své péči na dobu
šesti let. Jde o to posílit vazby a spolupráci mezi Opticem a řádem, na příklad
zapojením většího počtu členů dominikánské rodiny jak do vědeckého výboru,
tak do organizace a efektivní účasti na událostech uspořádaných Opticem. Jde
také o to konsolidovat finanční autonomii a integrovat přitom finanční náhrady
poskytované bratřím.
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Centrum spolupráce specializovaných studií v Asii
373. [GRATULATIO] Gratulujeme představeným a regentům regionu AsiePacifik k vytvoření centra spolupráce pro specializovaná studia v Asii. Jeho
cílem je podporovat mezináboženský dialog mezi křesťanstvím a velkými
náboženstvími Asie, zvláště hinduismem, budhismem, konfucianismem
a islámem. (ACG Boloňa 2016 174). Musí fungovat jako síť expertů se svojí
institucionální základnou v Centru studií náboženství Univerzity Santo Tomas
v Manille (Filipíny) s aktivitami na jiných místech v regionu.
374. [COMMISSIO] Pověřujeme ředitele tohoto centra, aby spolu s regentem
koordinátorem a sociem magistra řádu pro tento region a v dialogu
s představenými, jichž se to týká: 1. zprovoznil tuto síť spolupráce; 2. ustanovil
stručnou právní úpravu; 3. identifikoval bratry a místa umožňující rozvíjet tuto
aktivitu v dalších zemích regionu.
375. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu a jeho radu, aby prohlásili
program řečeného centra „Aktivitou v péči magistra řádu“ na dobu šesti let,
a ustanovili takto apoštolskou a finanční spolupráci pro realizaci jeho cílů.

Institut pro dialog mezi teologií, různými kulturami
a různými náboženskými tradicemi Afriky
376. [GRATULATIO] Blahopřejeme představeným a regentům regionu Afrika
k jejich konsensu stran ustavení institutu určeného k podpoře dialogu mezi
teologií, různými kulturami Afriky a jejími různými náboženskými tradicemi
(ACG 2016 Boloňa 186). Tento institut bude mít svou institucionální základnu
na Dominikánské univerzitě v Ibadanu (Nigérie), s jednou katedrou
v Yamoussoukro (Pobřeží slonoviny), a síť aktivit na dalších místech
dominikánské přítomnosti v Africe.
377. [COMMISSIO] Pověřujeme ředitele tohoto institutu, aby spolu s regentem
koordinátorem a sociem magistra řádu pro tento region a v dialogu
s představenými, jichž se to týká: 1. zprovoznil tuto síť spolupráce; 2. ustanovil
stručnou právní úpravu; 3. identifikoval bratry a místa umožňující rozvíjet tuto
aktivitu na africkém kontinentě.
378. [COMMISSIO] Pověřujeme magistra řádu a jeho radu, aby prohlásili
program řečeného institutu „Aktivitou v péči magistra řádu“ na dobu šesti let
a ustanovili takto apoštolskou a finanční spolupráci pro realizaci jeho cílů.
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KAPITOLA IX
DE CONSTITUTIONIBUS ET ORDINATIONIBUS

379. – 449. [Změny některých článků LCO v latinském znění]

SUFFRAGIA

PRO DEFUNCTIS

450. [ORDINATIO] Za duši fr. Damiana Byrna, posledního zemřelého
magistra řádu, odslouží každá provincie jednu mši svatou.
Za duše bratří a sester řádu, kteří zemřeli od poslední generální kapituly,
odslouží každá provincie jednu slavnou mši svatou za všechny společně.
Až bude určen termín k těmto výše předepsaným přímluvám, ať už za živé nebo
zemřelé, ať je zveřejněn s dostatečným předstihem, aby bratři konventu, kde se
tyto přímluvy mají konat, byli včas upozorněni a mohli se účastnit mše sloužené
na tento úmysl.

Haec sunt acta Capituli generalis electivi in regione sacrae praedicationis
conventus Sancti Martini de Porres Biên Hòa in Vietnam a die IX mensis julii
ad diem IV mensis augusti a. D. MMXIX celebrati, quorum exemplaribus
impressis ac sigillo curiae generalitiae munitis eadem fides adhiberi ac originali
textui debet.
Universis autem et singulis provinciarum, conventuum et domorum
superioribus praecipimus quatenus eadem acta in singulis sibi subiectis
conventibus et domibus, quamprimum perlegi et publicari faciant, et sedulo
curent ab omnibus observari.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
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KAPITOLA IX A DODATKY

APPENDIX I
ZPRÁVA MAGISTRA ŘÁDU FR. BRUNA CADORÉHO

APPENDIX II
ZACHÁZENÍ S PŘÍPADY SEXUÁLNÍHO ZNEUŽITÍ

118. - 122. [Oblasti zranitelnosti, viz s. 30-31]
291. - 296. [Sexuální zneužívání v Řádu, viz s. 62-63]

Modlitba za odpuštění
Toho času, Ježíš řekl: „Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním
z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti
mého nebeského Otce.” (Mt 18,10)
Pane, uvnitř Církve jsou ti, kteří se stali oběťmi sexuálního zneužití a násilí.
Jejich důvěra byla zrazena, jejich tělo zraněno, zlomena jejich vnitřní jednota,
někdy bylo ukradeno dokonce jejich dětství. Pane, prosíme Tě a je prosíme
o odpuštění za to, když jsme je nedokázali chránit.
Pane, vážnost zranění obětí a jejich blízkých, stejně jako jejich svědectví a jejich
utrpení, byly až příliš často podceněny, nebo dokonce neznámy, v horším
případě zakrývány. To mohlo vést ke skutkům beznaděje, ke zlomeným
rodinám, k nemožnosti nového začátku. Pane, prosíme Tě a je prosíme za
odpuštění pro náš nedostatek naslouchání, empatie a doprovázení. Prosíme Tě
a je prosíme o odpuštění, když jsme nedokázali být nástroji spravedlnosti, nebo
jsme je odradili od toho, aby o tom, co prožili, hovořili.
Pane, prosíme Tě, sešli svého Ducha Svatého, ducha utěšitele, síly a pokoje, na
každou oběť, aby každý z nás, pomocí milosti Ducha Svatého, měl odvahu být
živým svědkem lásky k těm nejzranitelnějším a abychom společně uznali chyby
z minulosti, a stále více kráčeli po cestě pravdy a uzdravení.
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