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PROMULGAČNÍ LISTINA 
 

DRAZÍ BRATŘI VE SVATÉM DOMINIKU, 

děkujeme Bohu, Gratiarum omnium largitori, dárci všech dobrých darů, za generální 

kapitulu definitorů, kterou jsme slavili pod záštitou Domu svatého Dominika 

v mexické provincii Santiago. Tímto dopisem promulguji Akta generální kapituly 

v Tultenangu slavené od 16. července 2022 do 8. srpna 2022.  

Generální kapitulu jsme slavili na místě, kde byl v Mexiku znovu založen náš řád 

a kde v Santiagu řádová provincie vybudovala svůj noviciát, když byla znovu zřízena 

v roce 1961. V jistém smyslu jsme stáli na svaté půdě, kde byly sny a naděje na 

obnovení dominikánské přítomnosti a dominikánského kázání v Mexiku rozvíjeny. 

S milostí a inspirací Ducha svatého kapituláři generální kapituly rozeznávali, vedli 

dialog a rozhodovali o věcech, které nám pomohou stavit na stejných snech a nadějích 

pro růst řádu a obnovu jeho poslání po celém světě. Po tři týdny jsme setrvávali 

v tomto tříletém „domě poslušnosti“, kde jsme naslouchali potřebám světa, církve 

a řádu, a přitom jsme měli uši naladěné na Boží slovo ve společné modlitbě 

a rozlišování.  

Akta generálních kapitul lze přirovnat k malým střípkům mozaiky, které samy o sobě 

vypadají jako úlomky a oddělené fragmenty, ale když se skládají dohromady, tvoří 

souvislý a smysluplný celek. Následující akta tvoří část rozšiřující se „mozaiky“ 

zákonů našeho řádu, které, doufejme, pomohou každému z nás k větší shodě 

s Kristem Kazatelem, který „rozptýlené děti Boží shromáždil vjedno“ (Jan11, 52) a jehož 

velekněžská modlitba odhaluje, že naše sjednocení s Bohem a mezi sebou navzájem 

má moc volat svět k víře v Něho (Jan 17, 21). 

Jako kazatelé svatého Božího Slova známe sílu slov. Slova jsou mocná, když jsou 

účinná, když se to, co je řečeno nebo napsáno, stane, když se „slova stanou tělem“. Naši 

bratři kapituláři tvrdě pracovali v omezené době, aby našli vhodná slova k vyjádření 

důležitých rozhodnutí, která povedou řád k plnění jeho poslání v nadcházejících 

letech. Ale to je jen začátek, protože potřebujeme, aby tato slova byla účinná v celém 

řádu. My na generální kurii pomůžeme zajistit všem, kterých se to týká, uskutečnění 

těchto akt. V tomto okamžiku bych rád zopakoval poslední nařízení, které kapituláři 

schválili:  

[ORDINATIO] Nařizujeme, aby představení všech provincií, klášterů a domů zajistili, 

že každý bratr obdrží alespoň elektronickou kopii těchto akt, že si je bratři přečtou 

a projednají ve svých příslušných komunitách do šesti měsíců od jejich vyhlášení 

a dohlédnou na to, aby tato akta všichni dodržovali.  

Nakonec bych rád jménem řádu vyjádřil naši vděčnost: bratřím z provincie Santiago 

v Mexiku, zvláště bratřím Luisi Javierovi Rubio Guerrerovi, provinciálovi, a Héctorovi 

Reyesovi Vásquezovi, generálnímu sekretáři, za jejich vynikající služby, bratrské 

nasazení při organizaci kapituly a zajišťování potřeb kapitulářů. Děkuji též výboru
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generální kapituly kurie, členům řídící skupiny kapituly, moderátorům a bratrovi 

Bruno Cadorému (který laskavě sloužil jako vikář, když jsem byl kvůli COVID-19 

v karanténě), těm, kteří díky svojí společné moudrosti a zkušenostem pomohli nám 

všem s řízením této kapituly, a konečně našim bratřím překladatelům, kteří se ze všech 

sil snažili, aby naše hlasy byly slyšet a bylo jim rozumět i v jiných jazycích. 

 

 

 

 
Prot. 50/20/485 Tultenango 2022

fr.  Gerard Francisco P.  Timoner III, OP   
Master of the Order   

  
  
fr.  Jean - Ariel Bauza - Salinas OP   
Secretary General   
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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 
 
AGK  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 

ST  Teologická suma sv. Tomáše Akvinského
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KAPITOLA I 

 

  

1.- 56. [Průběh kapituly, složení komisí, pozdrav Svatého otce] 

 

  

KAPITOLA II 

PŘEDMLUVA 
  

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.“ Jan 1, 1 

„Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli 

a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. Co jsme viděli a slyšeli, 

zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem 

a s jeho Synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná.“ 1 Jan 1, 3-4 

 

A. KRISTUS, KAZATEL NADĚJE 

 

57. Naše generální kapitula se sešla v Tultenangu téměř pět set let poté, co řád 

poprvé dorazil sem do Mexika v roce 1526. Zde v rukou těchto prvních 

misionářů řád vzkvétal. Během dvaceti pěti let od toho prvního příchodu 

vznikly dvě provincie bratrů, za dalších sto let se přidaly další dvě provincie – 

a na svém vrcholu měla jen jedna z těchto provincií přes tisíc bratří. Mezi 

prvními bratry byl legendární Bartolomé de las Casas, první biskup z Chiapas 

v jižním Mexiku a severní Guatemale. Ve městě Oaxaca řád postavil přes dvě 

stě staveb, z nichž mnohé jsou architektonickými skvosty – i dnes turisty 

v Oaxace přitahuje „ruta dominica“ („Dominikánská cesta“), aby navštívili tato 

místa, kde se odehrávalo naše kázání. Tento rozkvět nebyl omezen jen na 

bratry: v současné době je v Mexiku osmnáct klášterů dominikánských mnišek 

a ve federaci tvořené těmito mexickými řeholnicemi je dvě stě šedesát sester 

a dále pak klášter v Nikaragui a na Kubě. Mezi mnoha dominikánskými 

apoštolskými sestrami v Mexiku jsou tři kongregace, které zde byly založeny. 

A již v roce 1628 vzniklo první laické dominikánské bratrstvo. 

58. Přes všechnu slávu své historie však řád v Mexiku také poznal velké utrpení 

a boje. A o tom svědčí Tultenango. Neboť v polovině 19. století proticírkevní 

zákony postupně omezovaly činnost řádu a konfiskovaly náš majetek, až byli 

v roce 1861 řeholníci vyhnáni z klášterů a bratři a sestry byli rozprášeni do 

jednotlivých domů, kde žili ve skrytosti. V roce 1894 zůstali v Mexiku pouze 

čtyři bratři. Nejstarší komunity sester přišly o své kláštery. A přestože začaly 

snahy o obnovu řádu, byly potlačeny antiklerikální revolucí v roce 1910. Ovšem 

„Slovo Boží spoutáno není“ (2 Tim 2, 9), a tak naše kázání pokračuje! Dá se říci, 

že z popela tohoto pronásledování kolem roku 1908 bylo v Mexico City 

založeno nové laické dominikánské bratrstvo. Když bratři nebyli přítomni, 
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shromažďovali se v domech, aby stále vydávali svědectví o Slovu Božím. 

O něco málo přes sto let později existuje již dvacet osm laických 

dominikánských bratrstev s třemi sty členy po celé zemi. A právě tady 

v Tultenangu, ve staré haciendě bezpečně ukryté v horách u Mexico City, se 

bratři shromáždili, aby znovu založili provincii Santiago v roce 1961, sto let 

poté, co byli poprvé rozptýleni. 

59. Právě v této bývalé haciendě jsme se my kapituláři shromáždili. Stejně jako bratři 

před námi přicházíme do Tultenanga se slavnou historií, ale také unaveni 

zdánlivě nepřekonatelnými výzvami. Jak můžeme kázat Veritas ve světě 

zahlceném lží a polopravdami, manipulací s narativy z vlastního zájmu? Jak 

můžeme žít a svědčit jako milující společenství, když je náš svět stále více 

polarizovaný, rozdělený, a navzdory stále se zlepšujícím komunikačním 

technologiím je čím dál více izolovaný a osamělý? Jak může být naše kázání 

přesvědčivé, když skandály a rozdělení v církvi podkopaly naši 

důvěryhodnost? Sekularismus je na denním pořádku a vůči křesťanům – 

včetně členů našeho vlastního řádu – panuje nepřátelství a dokonce násilí. Zdá 

se, že všude kolem nás vyvstávají války a násilí, dokonce i na místech, o kterých 

jsme si mysleli, že se konečně naučili přijmout mír. Chudoba se stále zhoršuje, 

jsou miliony migrantů a uprchlíků, kteří musí opustit své země, aby přežili, 

a životní prostředí jde stále více k horšímu. Konečně, od naší poslední generální 

kapituly otřásla pandemie COVID-19 zdánlivě každý aspekt našeho života: 

spolu s mnoha úmrtími a nemocemi došlo k ekonomickým ztrátám, zastavení 

výuky ve školách, změněným církevním praktikám a dopadům na osobní 

duševní zdraví a společenský život. Pandemie COVID-19 dopadla i na tuto 

generální kapitulu, denně uváděla do izolace nové kapituláře a omezovala 

programy a aktivity, které jsme se rozhodli dělat. 

60. Tváří v tvář těmto a mnoha dalším výzvám přicházíme do Tultenanga. Ne 

abychom znovu zakládali řád, ale abychom usilovali o jeho obnovu. A kde 

máme najít tento nový život, odpovědi na naše nejhlubší otázky a největší 

překážky? Tam, kde je našel i náš svatý otec Dominik: v následování 

a napodobování Ježíše Krista Kazatele. 

61. Neboť Ježíš Kristus také kázal světu ponořenému do utrpení. Mezi zástupy, 

které se shromáždily, aby ho slyšely, byli chudí, slepí, utlačovaní a hříšníci 

(srov. Lk 4, 18-19). Byl mezi nimi i ochrnutý, jehož přátelé byli tak zoufalí, že 

otevřeli díru ve střeše, aby se mohl dostat k Ježíšovi a uzdravit se. Mezi hroby 

žil ve vyhnanství muž posedlý plukem démonů, omotaný řetězy. 

62. Ježíš sytil tyto hladové zástupy, dotýkal se malomocných, uzdravoval ochrnuté 

a vyháněl démony. Ale především Kristus kázal poselství naděje, naděje, 

kterou nenachází ve světském řešení jejich problémů – což mnohé zklamalo –, 

ale v blízkosti Boha a jeho království. Řekl jim, že Bůh zná všechny jejich 

potřeby a že se na něj mohou spolehnout, že hledá a touží, aby se k němu vrátili 
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domů. Ale vrcholem této naděje byla jeho osoba, neboť v Ježíši Kristu se Bůh 

přiblížil natolik, že se stal jedním z nás. V Kristu to byl sám Bůh, kdo znal jejich 

hlad a sytil je, dotýkal se nedotknutelných, a dokonce odpouštěl hříchy. 

A nakonec, když tyto davy povolal k sobě a své lásce, nabídl jedinou věc, která 

mohla naplnit jejich nejhlubší touhy: spojení s Bohem. 

63. Je to tento Kristus, potulný, chudý kazatel, kterého my dominikáni následujeme 

a snažíme se ho napodobovat (srov. ST III, 40, kde Kristův způsob života zní 

pozoruhodně dominikánsky!). Uprostřed utrpení a zkoušek naší doby bylo 

jasným a opakujícím se tématem této generální kapituly: jsme posláni kázat 

poselství naděje. A ta naděje je stejná jako před dvěma tisíci lety: Ježíš Kristus. 

Pouze v Kristu budou překonány rozpory mezi námi a budeme sjednoceni 

v jedno (srov. Ef 2, 16), pouze v něm je hřích poražen a je to on, kdo „jim setře 

každou slzu z očí“ (Zj 21, 4). 

64. Jak nám připomněl náš magistr Gerard ve své homilii ke mši svaté na začátku 

naší generální kapituly, naděje, kterou kážeme, není založena na pouhém 

optimismu v lidský pokrok, na naší schopnosti překonat tyto problémy 

vlastními silami, prostředky a tvrdou prací. Kdybychom spoléhali pouze na 

tyto skutečnosti, byli bychom právem zoufalí! Naděje, kterou kážeme, se 

„opírá“ o Boha, neboť jedině skrze jeho pomoc můžeme dosáhnout cíle naděje 

(ST II-II.17.1 co.). 

65. Nekážeme ani naději na pozemský ráj, řešení tady a teď pro utrpení a křivdy, 

které sužují náš svět – koneckonců tento svět nazýváme „údolím slz“ 

a „vyhnanstvím“, když se modlíme Salve Regina. Naše zraky jsou zaměřeny 

spíše na „nové nebe a novou zemi“, kde „smrti již nebude, ani žalu ani nářku 

ani bolesti už nebude“, a kde „Bůh bude přebývat s námi a my budeme jeho 

lidem“ (Zj 21, 1.3-4). V toto spojení s Bohem doufáme. 

66. I když toto spojení s Kristem dosáhne svého završení až v nebi, začíná již tady 

a teď. A tak naše sestra svatá Kateřina Sienská mohla říci: „Celá cesta do nebe 

je nebe, protože Ježíš řekl: ‚Já jsem ta cesta.‘“ Naděje, kterou kážeme, neopomíjí 

tento svět – spíše povznáší náš pohled na tento světa. Dále pak proto, že Kristus 

soucítil a sjednocoval se s chudými a s trpícími tohoto světa až do té míry, že 

sám v sobě zakouší bolesti a křivdy, kterými trpí oni (srov. Mt 25, 41-45; Sk 9, 4–

5), naše spojení s Kristem nás nutně musí spojovat i s jejich utrpením – jak řekl 

svatý Pavel Korinťanům: „Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny“ (1 Kor 12, 

26). 

67. Z této solidarity se rodí naše kázání odsuzující tato zla, protože naše láska ke 

Kristu nás nutně vede k lásce k jeho členům. Naděje, kterou kážeme – spojení 

s Kristem – nás tedy nutně zapojuje do kázání ve prospěch těch, s nimiž se 

Kristus sjednotil, zvláště chudých a trpících.
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68. Protože jsme navíc ještě nedosáhli onoho vytouženého dne, měli bychom 

očekávat, že se naše poselství naděje setká s odporem. Vždyť Kristovo vlastní 

kázání naráželo na odpor a odmítání až na kříž a on sám nás varoval, abychom 

očekávali totéž (srov. Jan 15, 18-20). Přesto to bylo právě z kříže – z toho, co se 

jevilo jako jeho největší selhání –, kdy Kristus kázal nejvýmluvněji. 

69. Odpor vůči tomuto poselství naděje však nemusí přicházet pouze zvenčí. My 

sami odmítáme Kristovo poselství mnoha způsoby, lpíme na tom, co nás žádal 

opustit, odmítáme zemřít s ním. Můžeme zjistit, že nás odradí naše vlastní 

selhání a hříchy nebo nedostatek úspěchů, ve které jsme kdysi doufali, 

a budeme stále cyničtí. Tváří v tvář bojům tohoto světa i našim vlastním, 

bychom si mohli začít zoufat. Možná nás prostě unaví naše zranitelnost, 

skutečnost, že jsme nedokonalí lidé, kteří potřebují neustálé léčení, protože 

„tento poklad máme v hliněných nádobách“ (2 Kor 4, 7). 

70. Když čelíme všem těmto bojům a selháním, venku i uvnitř, musíme si 

pamatovat, že Ježíš Kristus je předním kazatelem naděje a my jsme za prvé 

příjemci jeho poselství. I my jsme členy toho davu, který hladoví po jeho slovu, 

po jeho uzdravujícím doteku, a nakonec po jeho lásce. Pouze tehdy, když jsme 

ochotni nejprve přijmout jeho poselství, nejprve být formováni v jeho 

evangeliu, můžeme doufat, že budeme jeho kazateli. 

 

B. KRISTUS, KTERÝ FORMOVAL KAZATELE 

 

71. Od samého počátku své kazatelské služby Ježíš volal učedníky, aby ho 

následovali. Nebyl to žádný dodatečný nápad, ani plán pro nepředvídané 

události, když se smrt blížila, ale spíše součást jeho poslání od začátku. A je 

pozoruhodné, kolik času a energie věnoval formování těchto učedníků, aby se 

sami stali kazateli! Žil a cestoval s nimi, vysvětloval jim své učení (trpělivě, 

protože často nechápali) a nazýval je přáteli. Vyslal je, aby kázali jeho vlastní 

poselství – blízkost království – a dal jim přesné pokyny, jak mají vyjít (srov. 

Mt 10, 5–15). A když Kristus opustil tento svět, aby vystoupil ke svému Otci, 

vyslal tyto apoštoly, aby pokračovali v jeho kázání (Jan 20, 21; Mt 28, 18–20) 

a připodobnil je sobě darem Ducha svatého (Sk 1, 8; 2, 1–42; Jan 20, 21–23). 

72. Náš svatý otec Dominik, který dostal od velkých apoštolů Petra a Pavla 

pověření „Jdi a kaž“, založil náš řád, aby převzal toto charakteristické apoštolské 

poslání kázat evangelium až do končin země. Výstižně to vystihuje naše 

základní konstituce: „Sdílíme poslání apoštolů a také následujeme jejich způsob 

života ve formě, kterou zvolil svatý Dominik“ (Základní konstituce, IV), což 

nepochybně stojí za úctou řádu k Panně Marii pod titulem „Královna apoštolů“ 

(srov. LCO 67 § II) a za naším vzýváním svaté Máří Magdaleny, apoštolky 

apoštolů, jako jedné z našich patronek. 
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73. A jak tomu bylo u prvních apoštolů, naše poslání kázat také vyžaduje formaci. 

Tato formace, stejně jako jejich, nás má učinit podobnými našemu učiteli –

protože máme-li kázat Kristovo poselství, musíme se mu podobat. A stejně jako 

oni, i tato formace pochází z každodenního života s Kristem. Právě od něj se 

musíme naučit, jak se stát muži modlitby, kteří odcházejí od davů, aby strávili 

klidný čas s nebeským Otcem a kteří se scházejí, aby se modlili v jeho jménu 

(srov. Mt 18, 20). Z jeho lásky ke skupině jeho učedníků se učíme milovat své 

bratry a sestry, starat se jeden o druhého a nést si navzájem svá břemena. Učíme 

se od něj povaze kontemplativního studia, jak se ponořit do Písma do té míry, 

že se stane naším jazykem. A od něho se učíme, jak denně brát svůj kříž a umírat 

sami sobě, abychom žili pro Boha. 

74. Svatý Dominik dobře chápal tuto potřebu formace a úmyslně posílal první 

bratry na univerzity. A tak potřeba formace byla ústředním tématem naší 

kapituly zde v Tultenangu, zejména pak pevné přesvědčení, že každý bratr 

v řádu má právo na plnou a autentickou dominikánskou formaci. Dobrá formace 

vyžaduje skutečné nasazení a oběti od nás všech, jak těch, jenž jsou pověřeni 

formováním, tak formovanými. Znamená to investovat do prostředků, a to 

zejména drahocenného času a talentů našich bratří. Dominikánská intuice, 

která se opírá o skutečnost, že se Kristus sám vydal za své apoštoly – je, že tato 

formace je nezbytnou investicí do našeho budoucího poslání; není to ztráta 

času. Musíme odolat pokušení soustředit se pouze na současné potřeby, které 

jsou často tak pohlcující, že zatemňují budoucnost. Naše poslání vzkvétá pouze 

tehdy, pokud budeme ochotni investovat do formování našich bratří. 

75. Tato formace ale není omezena na prvních několik let v řádu! Abychom mohli 

kázat evangelium, musíme být neustále formováni, neustále proměňováni. To 

není omezeno na příležitostný kurz nebo sabatický semestr, i když to může být 

dobré. Spíše celý náš způsob života – vita apostolica, kterou jsme přijali naší 

profesí evangelijních rad a konkrétně naší poslušností ke způsobu života, jaký 

nám zanechal svatý Dominik – nás má denně formovat jako kazatele. Tuto 

dynamiku vyjádřila kapitula v Biên Hòa konceptem „synergie“. Naše poslání 

i náš způsob života jsou apoštolské a nemůžeme doufat, že se pustíme do 

kazatelského poslání apoštolů, pokud se nejprve nebudeme snažit žít jako oni. 

76. Historie samotného Tultenanga svědčí o této prioritě formace, protože mnoho 

budov používaných pro tuto kapitulu sloužilo po znovuzaložení řádu 

v Mexiku pro noviciát a apoštolskou školu, a odtud řád vzrostl. A to je jen 

poslední kapitola v dlouhé historii investic do formace zde v Mexiku. Úplně 

první misionáři přišli v bouřlivých časech, vzniklých ze setkání různých 

civilizací, časů plných příležitostí k evangelizaci, ale také protisvědectví 

bezpráví. Tváří v tvář těmto výzvám vyslal řád pouze ty bratry s nejlepší 

teologickou formací a apoštolským zápalem – většinou ty, kteří studovali 

v Salamance –, aby zahájili tuto novou misii. A v jejich rukou zde misie 

vzkvétala. 
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C. KAZATELÉ V TĚLE KRISTOVĚ 

 

77. Cíl naší apoštolské formace je ambiciózní: nejen napodobovat Krista, ale 

prožívat v sobě to, co popsal sv. Pavel: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ 

(Gal 2, 2). Usilujeme o to, abychom žili v Kristu, a aby Kristus žil v nás – to 

znamená, že se snažíme být údy Kristova těla. A v tomto Těle jsme my 

dominikáni dostali úžasný úkol: nejen kázat evangelium, ale – protože kážeme 

jako Kristovy údy – aby Kristus kázal v nás (srov. ST III, q.42, a. 4, ad 1). 

Usilujeme o to, abychom se stali „Kristovými vyslanci“, aby sám Bůh mohl 

učinit „svou výzvu skrze nás“ (2 Kor 5, 20). 

78. Přestože tento úkol dostala celá dominikánská rodina, každý jej plníme podle 

své vlastní role v těle Kristově: laici kážou jinak než klauzurní sestry, bratři 

jinak než apoštolské sestry. A mezi bratry, bratři spolupracovníci a kněží také 

káží odlišným způsobem. Každá z těchto rolí je jedinečná; a jako ústa potřebují 

plíce, aby mluvila, a plíce potřebují ústa, aby dýchaly, tak se každá část 

dominikánské rodiny potřebuje navzájem, aby Kristovo kázání bylo úplné. 

79. Máme-li tedy my jako dominikáni účinně kázat evangelium, musíme společně 

kráčet (syn-) po cestě (odos), kterou je Kristus kazatel (srov. Jan 14,6). Zde tedy 

nacházíme dominikánskou formu synodality, která se odráží v naší základní 

ústavě § VII: „Společenství a všeobecnost našeho řádu určují také jeho řízení. 

V něm vyniká organická a spořádaná účast všech složek na uskutečňování 

vlastního cíle řádu." A děláme to jako členové „celé církve“ a jdeme společně 

a spolupracujeme s ní (Základní ústava § VI; srov. LCO 101). 

80. Tento druh synodality, toto společné vycházení je potřeba nejen pro různé 

větve dominikánské rodiny, ale také pro bratry samotné. Tato generální 

kapitula zdůraznila například důležitost spolupráce mezi našimi provinciemi 

po celém světě, abychom naplnili naše poslání, zejména v oblasti formace. Za 

tímto účelem si musíme pamatovat, že jsme primárně „začleněni do řádu“ 

(LCO 265) – všimněte si spojení mezi začleněním a tělem (corpus) - a pouze 

sekundárně přidruženi k určité provincii. Stejně jako údy nějakého těla má 

každá provincie svou vlastní autonomii, ale je živá pouze tehdy, je-li spojena 

s ostatními, a je tak součástí celého řádu. A občas jeden člen potřebuje ke 

splnění své funkce pomoc druhého. 

81. Musíme také vycházet společně jako komunity v rámci provincie – což 

Základní ústava při pokračování v analogii těla nazývá „základní buňky“ 

(cellula fundamentalis) provincie (Základní ústava § VII) – a kráčet společně jako 

jednotliví bratři v rámci komunity. Řád může efektivně kázat jen tehdy, když 

každý z nás přinese do společného své dary. Zodpovědnost za to však neleží 

pouze na komunitě samotné, která tyto dary samozřejmě potřebuje, ale také na 

každém z nás jednotlivých bratří, kteří jsme se ve svém povolání svěřili do 

rukou svého představeného a potřebujeme neustále dávat sami sebe – své dary, 
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naše myšlenky, naše touhy, naše plány pro potřeby kázání. Slíbili jsme 

poslušnost, nechceme mít poslední slovo a ochotně se odevzdáme rozhodnutí 

bratří. 

82. Tento synodální přístup také znamená, že úvahy o bratrech spolupracovnících 

musí být spojeny s hlubší úvahou o kněžství. Musíme se scházet, abychom 

hluboce ocenili naši stejnou důstojnost před Bohem a naše nádherně rozmanité 

role v jeho církvi. V tomto ohledu je opakujícím se tématem našich diskusí 

potřeba znovu objevit pozitivnější chápání kněžské role našich vysvěcených 

bratří. Dějiny klerikalismu spolu s hrůzami zneužívání, kterého se někteří kněží 

dopouštěli v průběhu staletí a zejména v posledních desetiletích, znesnadnilo 

nárokování si pozitivního obrazu kněžství, a které dokonce i samotné kněžství 

poskvrnilo určitou hanbou. A přesto se Kristus rozhodl, že by měli existovat 

kněžští členové jeho Těla, a proto ostatní členové Těla – včetně členů 

dominikánské rodiny – potřebují kněžské kazatele ochotné přijmout své 

kněžství. Klíčovou cestou vpřed, která se objevila v našich diskuzích, bylo 

pozitivní porozumění duchovnímu otcovství – tolik potřebné ve světě, který má 

k otcovství hluboce podezíravý přístup, a přesto tolik touží po dobrých otcích. 

83. Navíc, protože jsme údy těla Kristova a členové na sobě závisejí, musíme být 

každý věrný a odpovědný za roli, kterou jsme dostali. Vždyť Duch svatý nás 

každého naplnil dary pro naši službu, dary, jichž jsme správci, a „Komu bylo 

mnoho dáno, od toho se mnoho očekává“ (Lk 12, 48). Tato odpovědnost je 

obzvláště naléhavá pro kazatele, jejichž slova mají schopnost vybudovat nebo 

zničit, a která proto musí být pečlivě zvážena: „Neboť podle svých slov budeš 

ospravedlněn a podle svých slov odsouzen“ (Mt 12, 37). 

84. Toto téma odpovědnosti bylo ústředním bodem celé naší práce jakožto 

generální kapituly. Zaměřili jsme se zvláště na naši věrnost svým povinnostem 

v dominikánském životě, a zvláště tomu, co od nás požadují naše konstituce 

a generální kapituly – protože pokud naše zákony nejsou čteny a dodržovány, 

jaký je smysl kapituly? Ve svém Relatio pro tuto generální kapitulu magistr řádu 

poznamenal: „Víme, že nepotřebujeme znovu vymýšlet řád pokaždé, když 

slavíme generální kapitulu. Pravda, bylo by zajímavé zazpívat novou píseň; ale 

někdy pravděpodobně potřebujeme zazpívat stejnou píseň na jinou tóninu, 

nebo s větší harmonií“ (Relatio, 15). A skutečně, v našich diskusích v těchto 

posledních týdnech jsme znovu a znovu zjišťovali, že věci, o kterých jsme si 

mysleli, že náš řád potřebuje nebo po kterých jsme toužili, jsou již obsaženy 

v našem zákonodárství, ať už v našich konstitucích nebo v zákonech 

předchozích generálních kapitul (srov. LCO 275, § I). Takže tam není třeba se 

„znovu objevovat“ prostřednictvím nových právních předpisů; co nám chybí, 

je, abychom se jednoduše řídili naší stávající legislativou – kterou jsme společně 

slíbili – a žili jejím duchem! Možná potřebujeme jednoduše zazpívat píseň, 

která je před námi, nebo zazpívat naši píseň v tónině „zodpovědnosti“ vůči 

sobě jako bratři
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85. I když tato odpovědnost a věrnost naší legislativě může nést negativní konotaci 

legalismu a omezování, ve skutečnosti je osvobozující, protože nás osvobozuje 

od toho, abychom se tolik zaměřovali na snahu neustále znovu objevovat sami 

sebe, a místo toho nám umožňuje soustředit se na Boha a bližního. Zákon je 

ordinatio rationis; proto je to praktická moudrost. Měli bychom o naší 

„legislativě“ přemýšlet v tomto světle: jako o společném řádu, praktické 

moudrosti, jak spolu žít a kázat jako tělo. 

 

D. ZÁVĚR: ZNAMENÍ NADĚJE, KTERÉ NÁS PODNĚCUJE KE KÁZÁNÍ 

 

86. To je cesta, kterou nám ukazuje generální kapitola Tultenango: následování 

a napodobování Krista Kazatele, jehož poselství naděje jsme povoláni kázat 

jako dobře formovaní členové jeho Těla. 

87. Je pravda, že naplnění této naděje je stále mimo náš dosah, ale všude kolem nás 

jsou již známky vstupování království Božího, často tam, kde bychom je 

nejméně čekali – v apoštolské kreativitě a hojnosti solidarity, které se objevily 

během pandemie COVID-19, vytrvalost naší dominikánské rodiny 

v Myanmaru a mnoha dalších. Během těchto posledních šesti měsíců jsme byli 

svědky strašlivé války na Ukrajině, arogance a totální přehlížení míru 

a lidského života ze strany agresorů se zdá být v rozporu s našimi nároky na 

naději. Ale právě zde, kde se zlo zdá být nejblíže vítězství, se hlásání evangelia 

objevilo s novou silou. 24. května, na památku Přenesení ostatků našeho 

svatého otce Dominika, zřídil magistr řádu uprostřed války nový dům 

v Chmelnickém – nejnovější založení v řádu. 7. května byl ve Fastivu vysvěcen 

na kněze bratr Igor Selishchev. A za pár týdnů vstoupí, dá-li Bůh, mladý 

ukrajinský postulant do noviciátu. Bez ohledu na to, jak vítězné se může zdát 

zlo, zůstává přesvědčivé věnovat celý náš život následování Krista Kazatele – 

pokud vůbec něco má naději, tím spíše právě toto. 

88. Žádné nesmyslné násilí ani strach nedokázaly zastavit naši dominikánskou 

rodinu ve společném kázání naděje: každý kážeme způsobem, který odpovídá 

naší roli v Kristově těle. Naše dominikánské sestry, laici a bratři na Ukrajině 

odmítli opustit své stádo a neustále se starají o oběti války slovy i činy. Naši 

bratři jim i nadále nabízejí svátosti, často ve skrytosti, daleko od místa, kam by 

mohlo zasáhnout dělostřelectvo. Pravidelné dopisy psané naším bratrem 

Jaroslawem Krawiecem, vikářem na Ukrajině, poskytly velmi lidské, 

srdceryvné a nadějemi naplněné kroniky války viděné očima víry. Byly 

přeloženy do mnoha jazyků, a dokonce vyhrály novinářskou cenu Good News 

2022, kterou společně organizují Švýcarská biskupská konference a Cath-Info. 

A právě uprostřed války, která hrozí rozdělit náš svět na strany nebo frakce, 

celý náš řád dospěl ke zvýšenému povědomí o jednotě mezi námi po celém 

světě, jak to ztělesňuje motto „Mám rodinu na Ukrajině“. To vše je konkrétní 
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znamení naděje, vitality a jednoty způsobu života, který nám dal svatý 

Dominik. 

89. Samotné Kristovo kázání bylo plné znamení naděje. A ti, kteří vnímali tato 

znamení, byli často neodolatelně pohnuti, aby sami hlásali dobrou zprávu. 

Ochrnutý se stal chodícím hlásáním Boží moci přítomné v Kristu, když nesl 

lůžko, na které byl dlouho upoután. Samařská žena byla tak dojatá Kristovým 

láskyplným poznáním každého detailu z jejího života, že ve spěchu nechala 

svůj džbán na vodu u studny a s velkým úžasem oznamovala obyvatelům 

svého města: „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. 

Není to snad Mesiáš?" (Jan 4, 29). A muž posedlý démony, který žil mezi hroby, 

byl tak zasažen svým osvobozením, že ho Ježíš poslal do Dekapole, aby mezi 

svými přáteli oznámil, co pro něj Pán udělal – „a všichni se divili“ (Mk 5, 20). 

Poselství z Tultenanga zní: „Jdi a jednej také tak (Lk 10, 37).
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KAPITOLA III 

KÁZANIE: POSLANIE V NAŠICH KULTÚRACH 
 

  

A. KÁZAŤ BOŽIE SLOVO V ČASE PANDÉMIE 

„Ale Božie slovo nie je spútané!“ 2 Tim 2, 9 

 

90. [DECLARATIO] Relatio magistra rehole pre našu kapitulu v Tultenangu (3–4) 

nám pripomína, že pandémia zhoršila hlad negatívne svojou daňou smrti, 

izolácie, nedostatku slávenia sviatostí, ochudobnenia, a zároveň pozitívne tým, 

že vzbudila štedrosť, tvorivosť, priateľstvo s Bohom a blížnym, súcit, nádej 

a lásku, ktorá vyvstáva zo svätosti.  

91. [DECLARATIO] Kapitula uznáva, že v našej reholi, rovnako ako v našom svete, 

zdroje na zvládnutie pandémie neboli a nie sú rovnomerne rozdelené. 

92. [DECLARATIO] Karanténa vzbudila v bratoch, mníškach, sestrách, laikoch, 

kňazských bratstvách, dominikánskej mládeži veľkú tvorivosť pri odovzdávaní 

evanjelia. Musíme teraz učiť dominikánsku rodinu a veriacich, aby znovu 

objavili chuť po spoločenstve, ktoré nie je len virtuálne, ale aj vtelené. 

93. [EXHORTATIO] Vyzývame zodpovedných na všetkých úrovniach každej 

vetvy dominikánskej rodiny, aby sme si zoči-voči tejto globálnej skúsenosti 

položili tieto otázky: Čo sme sa naučili z tejto skúsenosti s pandémiou? Môžeme 

našim bratom a sestrám do budúcnosti zanechať nejaký odkaz? Hodnotíme 

naše reakcie na krízu ako dobré alebo zlé? Boli sme v našich reakciách dobrí, zlí 

alebo ľahostajní? Ako môžeme byť, ako dominikánska rodina, tvárou v tvár 

zúfalstvu spôsobenému touto krízou prorokmi a svedkami kresťanskej nádeje? 

94. [GRATIARUM ACTIO] Ďakujeme za všetky kazateľské iniciatívy v médiách, 

napríklad: online rekolekcie, konferencie, katechézy, homílie, vytváranie 

virtuálnych spoločenstiev... 

95. [EXHORTATIO] Povzbudzujeme provincie a komunity, ktoré ešte stále nie sú 

súčasťou tohto digitálneho kontinentu, aby sa doň vložili. 

96. [EXHORTATIO] Pri realizácii tejto novej formy kázania nabádame bratov, aby 

brali do úvahy komunitný rozmer tohto kázania. To, čo povie brat, angažuje 

komunitu a provinciu (LCO 139). 

97. [ORDINATIO] V súlade s AGK 2019 Biên Hòa 138 nariaďujeme provinciálom 

a viceprovinciálom, aby v nadchádzajúcom roku vymenovali (ak tak ešte 

neurobili) a podporovali promótora prostriedkov sociálnej komunikácie 

svojich príslušných entít. 

98. [COMMENDATIO] Odporúčame, aby každá provincia a viceprovincia urobila 

súpis rôznych typov kázania prostredníctvom digitálnych médií bratov vo 
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svojej entite a vymenovala komisiu, ktorá by na ne dohliadala a vyzvala ich 

k práci a obnove obsahu a formy.  

99. [EXHORTATIO] Toto kázanie prostredníctvom digitálnych médií je 

zodpovednosťou dominikánskej rodiny. Nech bratia podporujú využívanie 

všetkých kompetencií dominikánskej rodiny a nech sú vyškolení v používaní 

a možnostiach týchto digitálnych médií.  

100. [EXHORTATIO] Zároveň nezabúdajme, že veľká časť svetovej populácie nemá 

prístup k digitálnym médiám a že virtuálne stretnutia nenahradia osobné 

stretnutia. Povzbudzujeme dominikánsku rodinu, aby obnovila a zachovala 

tradičný spôsob kázania.  

 

B. KÁZAŤ RADOSTNÚ ZVESŤ CHUDOBNÝM 

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Mk 16, 15 

 

101. [DECLARATIO] Dnes sú otázky spravodlivosti a pokoja a ochrany stvorenstva 

neoddeliteľnou súčasťou sociálnej NÁUKY Cirkvi. Vo svete sú bolestne 

aktuálne: diktatúry, krajiny vo vojne, napríklad Ukrajina, Mjanmarsko, 

Demokratická republika Kongo. Tieto konflikty, ako aj zmena klímy 

(„megapožiare“, rozširovanie púští, záplavy, topenie ľadovcov, miznutie 

druhov) a nadmerná spotreba prírodných zdrojov majú veľmi vážne dôsledky 

v podobe vysídlených ľudí, nútených migrantov a utečencov. 

102. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby poslanie provinčného promótora pre 

spravodlivosť a pokoj a pre ochranu stvorenstva, ktorému provinčná kapitula 

môže prideliť ALTERNATÍVNY titul (ak sa tak ešte nestalo), bolo medzi 

ofíciami, ktoré má ustanoviť provinčná kapitula. Kapitula musí zabezpečiť, aby 

bol menovaný brat kompetentný a disponovaný pre toto ofícium a aby mal 

k dispozícii prostriedky na vykonávanie svojho mandátu. 

103. [DECLARATIO] Oceňujeme významnú prácu dominikánskej rodiny 

v Latinskej Amerike v oblasti ĽUDSKÝCH práv od príchodu prvých bratov 

v 16. storočí: Pedra de Córdoba, Antonia de Montesinos, Bartolomea de las 

Casas... Aj dnes dominikánska rodina, najmä v Mexiku, kde slávime kapitulu, 

bráni a podporuje ľudské práva: uvedomenie si dôstojnosti každého človeka, 

vzdelávanie, emancipáciu žien, školenia v celej krajine a najmä v Centre pre 

ľudské práva Francisco de Vitoria, prácu vo väzniciach a podporu žien, ktoré 

sa stali obeťami násilia. 

104. [EXHORTATIO] To, čo súvisí s ľudskými právami je výzvou pre kázanie 

dominikánskej rodiny. Povzbudzujeme ju, aby zaviedla do praxe proces 

Salamanka, ktorý spája problémy poslania s teologickým vyučovaním na 

univerzite (AGK 2019 Biên Hòa 315–316).  
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105. [GRATIARUM ACTIO] Kapitula v Biên Hòa zdôraznila, že je dôležité, aby 

rehoľa „poznala a reflektovala súčasné zmeny v Cirkvi a v spoločnosti, aby 

reagovala na naliehavosť odovzdávania viery novým generáciám 

a sprevádzala cirkevné spoločenstvá v evanjelizácii za účasti laikov ako 

aktívnych subjektov ich evanjelizačného dynamizmu“ (AGK 2019 Biên Hòa 140). 

Ďakujeme sóciovi pre apoštolský život za štruktúrovanie fór, ktoré dobre 

sprevádzal. 

106. [EXHORTATIO] Povzbudzujeme provinciálov, priorov a predstavených, aby 

informovali o rôznych existujúcich fórach a pozvali bratov, ktorí sa angažujú 

v uvedených oblastiach nášho poslania, aby sa prostredníctvom týchto fór 

podelili o svoje apoštolské skúsenosti a využili skúsenosti iných bratov. 

107. [DECLARATIO] Oceňujeme stretnutie pápeža Františka s domorodými 

obyvateľmi Kanady a proces pokánia a zmierenia. 

108. [EXHORTATIO] Povzbudzujeme bratov, ktorí sú v kontakte s menšinami 

všetkých kategórií, ktoré trpia vážnou nespravodlivosťou, aby sa inšpirovali 

touto osobitnou pozornosťou.  

109. [GRATIARUM ACTIO] Ďakujeme za prítomnosť a angažovanosť 

dominikánskej rodiny na Ukrajine, ktorá je vo vojne.  

110. [DECLARATIO] Magister rehole nám oznámil nové založenie komunity 

v Chmeľnickom na Ukrajine ako odvážny a prorocký čin. Toto svedectvo 

pozýva každého člena dominikánskej rodiny, aby bol nablízku tým, ktorí to 

potrebujú, a aby bol prítomný všade tam, kde je ohrozený život. 

111. [EXHORTATIO] V krajinách, ktoré prijímajú ukrajinských utečencov, je 

dominikánska rodina štedrá v tomto diele milosrdenstva na materiálnej, 

ľudskej a duchovnej úrovni. Povzbudzujeme ju, aby v tejto forme kázania 

pokračovala. 

112. [EXHORTATIO] Prítomnosť našich bratov v Rusku v kontexte, ktorý poznáme, 

je výzvou pre ohlasovanie evanjelia. Povzbudzujeme našich bratov, aby 

pokračovali v hlásaní pravdy, spravodlivosti a pokoja. 

  

C. KÁZAŤ V KONTEXTE MARGINALIZÁCIE, POLARIZÁCIE A ĎALŠÍCH 

VÝZIEV, KTORÝM ČELÍ REHOĽA A CIRKEV 

„Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, 

aby som zachránil aspoň niektorých.“ 1 Kor 9, 22 

 

113. [DECLARATIO] Všetci žijeme v multikultúrnom prostredí. Naše kázanie má 

predovšetkým korene vo vernom počúvaní Božieho slova, teda vo Svätom 

písme a posvätnej tradícii. Láska a pokora nás tiež pobádajú, aby sme boli 

otvorení všetkým prvkom pravdy a dobra, ktoré možno nájsť v kultúrach okolo 
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nás. Počúvanie a objavovanie sú začiatkom hlásania evanjelia. (AGK 2019 Biên 

Hòa 132, AG 11, LG 16–17)  

114. [DECLARATIO] Inkulturácia nášho kázania a všeobecnejšie nášho života ako 

Cirkvi, ku ktorej sme povolaní už desaťročia, prebieha slimačím tempom. Hoci 

chápeme, že inkulturácia zo svojej podstaty trvá dlho a že v súčasnosti je 

v Cirkvi prítomných viacero faktorov, ktoré bránia našej snahe o inkulturáciu, 

chceme jednoducho potvrdiť správnosť a dôležitosť tohto ideálu. (Porov. 

Medzinárodná teologická komisia „Viera a inkulturácia“ 1998, bod 8)  

115. [DECLARATIO] Dnes čelíme na jednej strane sekularizmu, ktorý sa mení na 

náboženstvo, a na druhej strane rastúcemu fundamentalizmu, ktorý sa mení na 

ideológiu. V niektorých častiach sveta vidíme vznik určitých prúdov novej 

spirituality a ezoteriky. To všetko sú výzvy pre hlásanie Ježiša Krista. 

Kombinovaná výzva sekularizmu a fundamentalizmu má v jednotlivých 

regiónoch našej planéty veľmi rôznu podobu a intenzitu.  

116. [EXHORTATIO] Preto odporúčame, aby sa provincie alebo dominikánske 

regióny pri rozlišovaní svojho kazateľského poslania podľa potreby zaoberali 

realitou sekularizmu, fundamentalizmu a nových spiritualít, ako je ezoterika. 

A to spôsobom, ktorý je vhodný vzhľadom na konkrétnu konfiguráciu tejto 

výzvy v ich provincii alebo regióne. 

117. [EXHORTATIO] Marginalizácia kresťanov narastá. V súčasnosti patria 

kresťania medzi najprenasledovanejšie náboženské skupiny na svete. Myslíme 

na také miesta, ako sú ázijský a africký kontinent. Mohli by sme spomenúť aj 

obmedzenia uvalené na cirkevné zhromaždenia, ako je to napríklad 

v Nikarague. Tvrdou pravdou je, že povolaním Cirkvi bolo vždy trpieť pre 

evanjelium. Inšpiráciu v našom kázaní čerpáme od našich bratov a sestier, ktorí 

takto trpia. Vzhľadom na to vyzývame všetky entity rehole, aby svojimi 

modlitbami, morálnou a praktickou podporou a odvahou hovoriť pravdu 

pomáhali tým, ktorí sú najviac postihnutí. 

118. [DECLARATIO] Kapitula chce pripomenúť všetkým entitám rehole, že 

nedávno ustanovený Mesiac pokoja (december) je vynikajúcim spôsobom 

solidarity s našimi bratmi a sestrami v reholi, ktorí bojujú za zmiernenie 

marginalizácie a prenasledovania rôznych skupín ľudstva. 

119. [EXHORTATIO] Okrem iných foriem marginalizácie agresívne ideológie 

niekedy úmyselne, inokedy nepriamo umlčujú Cirkev. Medzi ne patria 

zástancovia sociálneho inžinierstva založeného na teórii pohlavia, 

neobmedzeného prístupu k interrupciám a lekárskej eutanázie. (AGK 2019 Biên 

Hòa 127) V mene súcitu vyzývame všetkých bratov, aby vo svojej kazateľskej 

službe čelili prekrúteniu pravdy, ktoré tieto skupiny šíria, a čelili im 

evanjeliovými pravdami. Musíme pomáhať rodinám spojeným s našou 
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rehoľou, ktoré sa stretávajú s vplyvom týchto agresívnych ideológií v ich živote 

a v živote ich detí, a vybaviť ich prostriedkami viery. 

120. [EXHORTATIO] Peruánsky teológ fr. Gustavo Gutiérrez OP slávne definoval 

„chudobných“ ako všetkých tých, ktorí sú v našich spoločnostiach 

„neviditeľní“ a „bezvýznamní“. V našom storočí nie je žiadna ľudská bytosť 

v našich spoločnostiach „bezvýznamnejšia“ a „neviditeľnejšia“ ako 

nenarodení. Preto naliehavo žiadame rehoľu a najmä Komisiu pre 

spravodlivosť a pokoj, aby podporovali a presadzovali právo nenarodených na 

život.  

121. [DECLARATIO] Musíme uznať, že marginalizáciu Cirkvi v niektorých 

oblastiach nášho sveta nám prinášajú iné náboženské tradície. Po tomto 

konštatovaní sa nemôžeme zrieknuť ideálu medzináboženského dialógu, aj 

keď túžba po dialógu nie je opätovaná. (AGK 2019 Biên Hòa 145–146) 

122. [DECLARATIO] Náš záväzok k medzináboženskému dialógu je vecou vernosti 

výzve Druhého vatikánskeho koncilu (Ad Gentes 11, Lumen Gentium 16–17, 

Nostra Aetate 2) a výzve samotného svätého Pavla, aby sme si zachovali „všetko, 

čo je dobré...“ (Flp 4, 8) V tejto otvorenosti a zachovaní všetkého dobrého 

v iných duchovných tradíciách spočíva prínos medzináboženského dialógu pre 

nás kresťanov. 

123. [DECLARATIO] Kultúry nášho sveta sú mnohoraké a plné prvkov, ktoré 

možno využiť na predstavenie nášho evanjelia ľuďom. Našou stálou starosťou 

by malo byť, tak ako to robil sám Ježiš, využívať prvky každodenného života 

a zvykov na účinnejšie predstavenie nášho evanjelia. (Evangelii Nuntiandi 20, 

Evangelii Gaudium 132–134) 

124. [EXHORTATIO] V súlade s presvedčením vyjadreným na viacerých 

predchádzajúcich generálnych kapitulách (AGK 2019 Biên Hòa 156–157) chceme 

potvrdiť plodnosť ruženca a iných ľudových pobožností ako účinných foriem 

ohlasovania a evanjelizácie. Povzbudzujeme provinčných promótorov pre 

ruženec, aby povzbudzovali bratov vo svojich provinciách, aby kázali 

prostredníctvom ruženca, o ruženci a z ruženca. 

125. [DECLARATIO] Veľký počet katolíkov odchádza od Cirkvi k pentekostálnemu 

(letničnému) hnutiu a iným denomináciám. K týmto denomináciám ich to ťahá, 

pretože v nich nachádzajú veci ako zmysel pre nadprirodzeno, skutočnosť 

duchovného boja proti silám zla a exorcizmus, čo sú veci, o ktorých sa 

domnievajú, že v Katolíckej cirkvi neexistujú. 

126. [COMMENDATIO] Ako nápravu tejto neblahej tendencie odporúčame, aby 

všetci dominikánski kazatelia, na základe hlbokej a zdravej katolíckej teológie 

sviatostí a chariziem, ukazovali ľuďom krásu a bohatstvo Katolíckej cirkvi 

a pomáhali im vidieť dôvody, prečo zostať v Cirkvi.  
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127. [EXHORTATIO] Ďalej vieme, že ľudia odchádzajú k pentekostálnemu hnutiu 

a iným denomináciám, pretože tam nachádzajú kázanie, ktoré je živé, pútavé 

a zodpovedá ich životnej skúsenosti. Povzbudzujeme všetkých 

dominikánskych kazateľov, aby sa aj pri zachovaní hlbokej a trvalej 

starostlivosti o ortodoxiu vo svojom kázaní, učili nie z obsahu, ale zo štýlu 

a starostlivosti o relevantnosť ich kázania.  

  

D. KÁZAŤ AKO DOMINIKÁNSKA RODINA 

„Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich 

mnoho, tak aj Kristus.“ 1 Kor 12, 12 

 

128. [EXHORTATIO] „Stále buďte pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás 

vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne a s bázňou“ (1 

Pt 3,15-16). Tieto slová nie sú adresované len vedeniu Cirkvi, ale všetkým 

veriacim. V našich súčasných podmienkach stále sa zrýchľujúcej sekularizácie 

nadobúda toto napomenutie novú aktuálnosť. Najmä my, ako rodina 

kazateľov, musíme brať toto napomenutie veľmi vážne. Vďaka Bohu, zo 

skúsenosti vieme, že keď káže celá dominikánska rodina, kážeme veľmi účinne. 

Je to preto, že mníšky, sestry a laici nie sú len našimi pomocníkmi. Majú prístup 

k obrovským sektorom spoločnosti, ku ktorým my, bratia a členovia našich 

kňazských bratstiev, máme len malý alebo vôbec žiadny prístup. Najmä 

dominikánski laici majú bezprostredný prístup k obrovskému množstvu ľudí, 

ktorí opustili a opúšťajú našu Cirkev alebo v nej nikdy neboli. Povzbudzujeme 

celú dominikánsku rodinu, aby Petrovu výzvu brala vážne. 

129. [EXHORTATIO] Dominikánski laici cítia potrebu, aby boli splnomocnení a aby 

im bolo umožnené kázať na ich fórach. Začiatkom objasnenia ich mandátu na 

kázanie je poukázanie na to, že tento mandát dostali na základe svojho krstu. 

Po druhé možno poukázať na to, že existujú formálne a neformálne spôsoby 

kázania. Od laikov sa neočakáva, že budú pripravovať homílie. Po tretie, 

najúčinnejšie kázanie, ktoré v Cirkvi poznáme, je kázanie svedectvom. Pretože 

je to tak, laici musia vedieť, že sú už kompetentní kázať na základe hĺbky svojej 

viery a nádeje. Vzhľadom na to je istý stupeň formácie laikov určite 

opodstatnený. S týmto cieľom nabádame provinčných promótorov laických 

bratstiev a dominikánskej rodiny vo všetkých našich entitách, aby 

zmobilizovali bratov, aby laikom, a - ak sa tie tak rozhodnú - aj sestrám, poskytli 

formáciu, o ktorú žiadajú. 

130. [DECLARATIO] Mníšky a sestry v reholi predstavujú tiež obrovský potenciál 

pre formáciu laikov v kázaní. Táto kapitula môže len vyjadriť nádej, že sestry 

a mníšky sa naplno zapoja do formácie dominikánskych laikov. 

131. [EXHORTATIO] Táto kapitula nabáda provinciálov, aby spolupracovali 

s vedením ostatných vetiev dominikánskej rodiny prítomných na ich území 
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a tam, kde je to možné a opodstatnené, vytvorili kazateľské tímy zložené 

z bratov spolu s laikmi, mladými, sestrami a členmi kňazských bratstiev. 

132. [EXHORTATIO] Generálna kapitula v Biên Hòa potvrdila dôležitosť prínosu 

mladých v našom kazateľskom poslaní. Povzbudila bratov, ktorí sa venujú 

mládeži, aby ju mobilizovali ako evanjelizátorov (AGK 2019 Biên Hòa 147–148). 

Táto kapitula by chcela zopakovať toto vyhlásenie a túto výzvu. 

133. [EXHORTATIO] V rôznych častiach rehole členovia IDYM vyjadrili frustráciu 

zo skutočnosti, že sa cítia byť veľmi vzdialení od dominikánskych provincií, 

v ktorých pôsobia. Títo mladí by mali obrovskú silu kázať, keby ich vzťah 

s bratmi bol podstatnejší. Kapitula preto nabáda všetky provinčné rady a rady 

vikariátov, aby našli spôsob, ako vytvoriť trvalý a podstatný vzťah medzi 

IDYM prítomným na ich území a aspoň niektorými bratmi v ich entite. 

134. [COMMENDATIO] Aj naďalej pripomíname commendatio obsiahnuté v AGK 

2019 Biên Hòa 274 v tom zmysle, aby v provinciách, kde IDYM ešte neexistuje, 

sa provinciáli so svojimi radami usilovali založiť a facilitovať prítomnosť 

kapituly IDYM. 

135. [COMMENDATIO] Naša dominikánske kazateľské poslanie môže určite získať 

začlenením bratstiev dominikánskych diecéznych kňazov, ktorí zdieľajú našu 

spiritualitu. Preto táto kapitula v súlade s commendatio, ktoré vydali 

predchádzajúce kapituly (AGK 2013 Trogir 120, AGK 2019 Biên Hòa 268), 

odporúča, aby sa provincie usilovali o založenie dominikánskych kňazských 

bratstiev tam, kde je to možné a opodstatnené, aby sa tieto bratstvá mohli stať 

účinnou a skutočnou súčasťou nášho kazateľského poslania, a aby vymenovali 

brata, ktorý by podporoval a sprevádzal také bratstvá, ktoré existujú na ich 

území. (RFSD 16) 

136. [DECLARATIO] Opätovne zdôrazňujeme to, čo sa uvádza v Relatio br. Bruna 

pre generálnu kapitulu v Biên Hòa (Relatio [15]) a v AGK 2019 Biên Hòa 58 a 79, 

že účinné dominikánske kázanie je kázanie, ktoré vychádza zo svedectva 

autentického a integrálneho života dominikánskej komunity. 

137. [EXHORTATIO] Predchádzajúce generálne kapituly adresovali generálnej rade 

rehole a provinčným úrovniam riadenia mnoho výziev o dôležitosti účinného 

života a služby dominikánskej rodiny. Vieme však, že ak sa nebudeme usilovať 

o vitalitu dominikánskej rodiny na miestnej úrovni, dosiahneme len málo. Preto 

nabádame naše konventy a domy, aby boli stále pozorné na možnosti 

angažovania sa dominikánskej rodiny v ich miestnom kontexte. 

138. [EXHORTATIO] Tam, kde sa tak ešte nestalo, v duchu synodality ďalej 

nabádame našich bratov na provinčnej a konventnej úrovni, aby oslovili ostatné 

vetvy dominikánskej rodiny vo svojej oblasti a nadviazali trvalý rozhovor 

o možnostiach spolupráce v ich regiónoch.  
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139. [GRATIARUM ACTIO] Všetky vetvy dominikánskej rodiny sú prítomné 

v Amazónii a spolu so širšou Cirkvou bojujú za ochranu stvorenstva a za 

ochranu práv ľudí, ktorí obývajú tento región. Kapitula chce oceniť ich boj 

a poďakovať im za ich angažovanosť v prospech Amazónie a jej obyvateľov, 

pretože sa do tejto služby zapájajú v mene nás všetkých. Chceme ich ubezpečiť 

o našich modlitbách a ďalších formách podpory, o ktorú by mohli požiadať 

dominikánsku kúriu a iné dominikánske entity. (Porov. Querida Amazonia 2020) 

140. [DECLARATIO] Mali sme to šťastie, že sme mohli prijať tu na kapitule nášho 

brata, apoštolského vikára z Puerto Maldonado, Davida Martineza. V súlade 

s presvedčením vyjadreným pápežom Františkom a osobným svedectvom 

apoštolského vikára kapitula potvrdzuje, že poslanie Cirkvi, ktoré sa 

v súčasnosti uskutočňuje v Amazónii vo všeobecnosti, a konkrétne 

v apoštolskom vikariáte Puerto Maldonado, je skvelou príležitosťou a žiarivým 

príkladom synodality v živote a poslaní Cirkvi.  

141. [EXHORTATIO] Konkrétnejšie, časť misie v peruánskej Amazónii Cirkev 

zverila reholi. Máme na mysli apoštolský vikariát Puerto Maldonado. Rozvíjať 

jeho poslanie si vyžaduje počítať s ľudskými a ekonomickými zdrojmi, ktoré 

presahujú možnosti Provincie sv. Jána Krstiteľa v Peru, zvlášť ktorej bol 

zverený tento apoštolský vikariát. Doteraz táto dominikánska misia využívala 

štedrú podporu, tak z hľadiska ľudských zdrojov, ako aj financií, zo strany 

provincie Hispania. Dá sa predpokladať, že v budúcnosti provincia Hispánia 

už nebude môcť podporovať túto misiu v takom rozsahu ako v minulosti. Táto 

misia dostáva finančnú podporu aj od iných entít, ale pomoc je obmedzená. 

Toto poslanie, ktoré nám zverila Cirkev, je súhrou mnohých vecí, ktoré ako 

rehoľa považujeme za dôležité. Zahŕňa starostlivosť o stvorenie, boj za 

spravodlivosť a pokoj, hlásanie evanjelia chudobným. Z tohto dôvodu kapitula 

nabáda generálnu radu, aby našla dostupné finančné zdroje a pomohla tomuto 

projektu. Vyzývame všetky provincie, aby zvážili, do akej miery sú schopné 

podporiť túto službu, ktorá bola zverená reholi, a to tak z hľadiska ľudských, 

ako aj finančných zdrojov. 

142. [COMMENDATIO] V súlade s AGK 2019 Biên Hòa 151 odporúčame generálnej 

rade, aby poverila sócia pre apoštolský život a sócia pre Latinskú Ameriku 

a Karibik, aby pomáhali podporovať misiu rehole v Amazónii. 

143. [COMMISSIO] Opäť v nadväznosti na AGK 2019 Biên Hòa 151 a v nadväznosti 

na Synodu biskupov o Amazónii žiadame zúčastnené provincie, aby sa táto 

medziprovinčná služba kázania zachovala.  

144. [COMMENDATIO] Existuje nepopierateľná tendencia, aspoň v niektorých 

entitách rehole, prijímať pastoračné služby s malým alebo žiadnym záujmom 

o ich súlad s našou charizmou a naším povolaním kazateľov. Odporúčame, aby 

kompetentné autority prejavovali trvalú starostlivosť o to, aby pastoračná 

služba bratov bola skutočne záležitosťou kázania; a odporúčame, aby vo 
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všetkých našich komunitách, keď sa naskytne možnosť alebo príležitosť na 

individuálnu pastoračnú službu, kompetentné autority rozlišovali, do akej 

miery je táto služba v súlade s apoštolským projektom komunity (porov. LCO 

311, § II). 

  

E. KÁZAŤ: DIELO PRAVDY 

„Pravda vás oslobodí.“ Jn 8, 32 

 

145. [DECLARATIO] Mandát kázať udelil kazateľskej reholi Honórius III. Dnes sa 

služba slova zameriava nielen na štruktúrované náboženstvo, ale aj na 

relativizmus pozostávajúci z protikladných názorov, ktoré sa všetky vyhlasujú 

za rovnako pravdivé; digitálne médiá im poskytujú publikum, ktoré nikdy 

predtým nemohli zasiahnuť. Kázanie rehole je naďalej zakorenené 

v „contemplata aliis tradere“. 

146. [DECLARATIO] Celá dominikánska rodina sa snaží hlásať pravdu 

prostredníctvom svedectva a dialógu. Náš brat, blahoslavený Pierre Claverie, 

sa počas celej svojej pastoračnej služby snažil viesť dialóg so všetkými až do tej 

miery, že za to položil svoj život: „Potrebujem pravdu iných.“ 

147. [DECLARATIO] Názory sa od pravdy, ktorou je Kristus, líšia tým, že tie prvé 

rozdeľujú, zatiaľ čo nasledovanie Krista - Pravdy (Jn 14, 6) vytvára jednotu, 

oslobodzuje, obnovuje život, dôveru a nádej. Ako sa hovorí: „V podstatných 

veciach jednota, vo vedľajších sloboda, vo všetkých láska.“  

148. [DECLARATIO] Náš otec svätý Dominik dobre vedel, že schopnosť uvažovať 

nemusí ísť ruka v ruke s pravdou, a preto od samého začiatku rehole posielal 

bratov, aby sa vzdelávali na univerzitách. Aj dnes sa dominikánska rodina 

naďalej formuje v kritickom duchu, aby hľadala pravdu, učila ju a vychovávala 

„tých, ktorí evanjelizujú, učeníkov - misionárov alebo kontemplatívnych 

evanjelizátorov“ (Relatio MO 2022, 14).
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KAPITOLA IV 

SPOLEČENSTVÍ A POSLÁNÍ 
 

  

A. BRATRSKÝ ŽIVOT 

 

149. [DECLARATIO] Celocírkevní synodální proces iniciovaný papežem 

Františkem, který potvrzuje vnitřní souvislost mezi způsobem, jakým církev 

organizuje život církevních společenství, a závazkem těchto společenství 

k evangelizaci, nás ještě naléhavěji vyzývá, abychom vydávali konkrétní 

svědectví o tradici Řádu kazatelů, podle níž evangelijní život a apoštolský život 

jsou dvě stránky téhož povolání. 

150. [DECLARATIO] Svatý Dominik z Caleruegy chtěl, aby řád byl společenstvím 

bratrů ve stylu apoštolů, jejichž učitelem je Kristus, Slovo Boží, které se stalo 

tělem. Tento dominikánský apoštolský život je v srdci církve živen 

dynamickým komunitním životem, který zahrnuje společné slavení svátostí, 

liturgie hodin, modlitby růžence, pokání, setkání u stolu s jídlem a sdílení 

misijních zkušeností. Právě v tomto horizontu chceme představit následující 

body: 

151. [COMMENDATIO] Formální okamžiky řeholního života jsou setkáními, která 

jsou určena k bratrskému budování komunity prostřednictvím dialogu 

o tématech společného zájmu: utváří se tak život komunity, její poslání 

a podporuje se dominikánské povolání každého. 

152. [EXHORTATIO] Abychom využili komunitu jako zdroj života, nabádáme 

každého bratra, aby neustále uvažoval o příběhu svého povolání do řádu, a tak 

pamatoval, odkud jsme přišli, kam jsme byli vedeni, kde se nacházíme a s kým 

sdílíme zkušenost setkání s Bohem. 

153. [COMMENDATIO] Doporučujeme převorům, představeným a konventním 

lektorům, aby podporovali společnou reflexi nad Božím slovem a způsob, 

jakým se může vtělit v životě komunity a v různých misijních aktivitách bratří. 

154. [EXHORTATIO] Vyzýváme všechny bratry, aby pečlivě připravovali slavení 

eucharistie a liturgie hodin, aby jejich důstojnost a úcta vyjadřovaly krásu 

života ve společenství s pečlivou pozorností k pokynům církve. 

155. [ORDINATIO] Nařizujeme provinciím, které dosud nepřipravily své provinční 

liturgické kalendáře, aby tak učinily, aby je, je-li to zapotřebí, po konzultaci 

s Liturgickou komisí řádu (CLIOP) aktualizovali a vyžádaly si jejich oficiální 

schválení. 

156. [COMMENDATIO] V posledních letech se v mnoha jazykových skupinách 

v církvi objevily nové národní překlady Římského misálu (editio typica tertia) 

a byly schváleny nové oficiální biblické texty pro lekcionáře. Doporučujeme 
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provinciím, které pracují společně v odpovídajících jazykových skupinách, aby 

ve spolupráci s Liturgickou komisí řádu (CLIOP) aktualizovaly překlady 

misálu a textů vlastního dominikánského lekcionáře. 

157. [COMMENDATIO] Připomínáme bratřím, že je naléhavě nutné najít řešení 

konfliktů, které ohrožují lidský a duchovní rozvoj komunity. Nejde jen o to 

vyhýbat se zlu, ale především nepřestat bratřím konat dobro. Připomínáme 

výzvy předchozích kapitul k prožívání okamžiků smíření v komunitách (AGK 

2013 Trogir 66). V návaznosti na AGK 2019 Biên Hòa 97, doporučujeme zařadit 

do komunitního projektu jeden den v roce, ve kterém komunita hledá vzájemné 

uzdravení a smíření. 

158. [COMMENDATIO Konflikty v otázkách kázání a misijní praxe musí komunita 

řešit v rámci trvalého hodnocení komunitního projektu (srov. LCO 311 § II). 

159. [EXHORTATIO] Je na komunitě v čele s převorem nebo představeným, aby 

našla co nejhumánnější způsob, jak ukončit napětí, a to za použití všech 

nezbytných prostředků a zdrojů, včetně využití externí odborné pomoci, je-li to 

nutné. 

160. [COMMENDATIO] Doporučujeme provinciálovi, aby v prvním roce svého 

úřadu uspořádal s převory a představenými seminář, který by poskytl odborné 

poradenství k řešení konfliktů v komunitách. 

161. [EXHORTATIO] Připomínáme bratřím, že konventní kapitula a další 

komunitní setkání se podle řehole svatého Augustina mají nést v duchu 

bratrství. Tato setkání se nemají zabývat pouze agendou apoštolské činnosti 

nebo administrativními otázkami, ale také podporovat lidskou a evangelijní 

kvalitu vztahů mezi bratry. Má být vyhrazen čas k tomu, aby se bratři sdíleli 

o tom, jak se jim vede, a nabídli si vzájemnou pomoc. Vyzýváme bratry, aby se 

zamysleli nad tím, co bylo řečeno generální kapitulou v Biên Hòa (AGK 2019 

Biên Hòa 76, 93). 

  

B. RESTRUKTURALIZACE 

 

162. [DECLARATIO] Proces restrukturalizace zahájený generální kapitulou v Římě 

v roce 2010 a pokračující touto kapitulou má jako jeden ze svých hlavních cílů 

dosáhnout synergie mezi životem a posláním, tedy spojení mezi apoštolátem 

a naším společným životem (AGK 2010 Řím 201; AGK 2013 Trogir 154; AGK 2019 

Biên Hòa 58–68). Chceme i nadále doprovázet tento proces restrukturalizace 

podle dvou kritérií: společenství mezi bratry a společenství mezi entitami jako 

součást našeho poslání v církvi. 

163. [EXHORTATIO] Oceňujeme vitalitu evangelního a apoštolského života, která 

se projevuje v tomto procesu restrukturalizace, a to navzdory obtížím, 

zraněním a odporu. Z tohoto důvodu vyzýváme provinciály, aby do jednoho 
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roku v dialogu s magistrem řádu a jeho socii pro každý region určili cíle 

k dosažení, a přitom nezapomínali na potíže, které ještě přetrvávají, aby tak 

provincie, viceprovincie a provinční vikariáty byly posíleny ve svém poslání. 

164. [COMMENDATIO] Vydávat svědectví o společenství zahrnuje potřebu posílit 

společný závazek a integraci života vikariátů v životě provincií při vší náležité 

úctě ke kulturní rozmanitosti. Doporučujeme provinciím s vikariáty, aby 

zvážily všechny prostředky pro tuto integraci: řízení, účast v různých komisích, 

apoštolskou spolupráci a vzájemné návštěvy bratří, a to s cílem, aby se 

pracovalo na autonomii těchto vikariátů, jakkoli je to možné (AGK 2016 Boloňa 

162). 

165. [EXHORTATIO] Vyzýváme promotory pro komunikační prostředky (srov. 

AGK 2019 Biên Hòa 138), aby prostřednictvím skutečné a účinné komunikace 

podporovali vzájemné poznání v řádu. V této době, kdy přemýšlíme 

o synodalitě, naše přítomnost uprostřed církve musí svědčit o milosti být členy 

mezinárodního řádu. 

166. [EXHORTATIO] V řádu existuje rozmanitost provincií a v některých z nich 

historie, okolnosti nebo kulturní kontext působí, že je obtížné mít některé 

konventy. Výzva k synergii mezi společenstvím a posláním nás vyzývá, aby se 

podnikly nezbytné kroky k tomu, aby rozmanité zkušenosti kázání byly 

integrovány do konventního života. Vyzýváme různé entity, aby hledaly 

prostředky, aby se ve svém procesu posílení směrovaly k plné účasti na 

řádovém životě. To je důležité také pro přijímání nových kandidátů a formaci 

noviců a studentů, kteří tak mohou poznávat konventní život řádu a účastnit se 

ho (AGK 2019 Biên Hòa 77). 

167. [COMMENDATIO] V příštích letech se pravděpodobně počet členů některých 

entit sníží, zatímco jiné s mnoha mladými naopak porostou. V současné době 

vidíme v řádu nové kulturní, církevní a sociálně-politické rovnováhy a různé 

zkušenosti s nejistotou ve světě. Doporučujeme magistrovi řádu a jeho radě 

prostudovat, jak vzít v úvahu tuto změnu rovnováhy v organizaci a provázení 

života a poslání řádu. 

168. [COMMENDATIO] Poslední generální kapituly zdůraznily důležitost 

spolupráce (AGK 2019 Biên Hòa 81). V tomto horizontu společenství musí být 

podporovány plodné výměny, které se v řádu odehrály. Žádáme entity, které 

mají tuto zkušenost, aby s pomocí socia pro apoštolský život připravily pro 

příští generální kapitulu zhodnocení aktivit spolupráce a určily kritéria, která ji 

podporují, a aspekty, které ji brzdí. 

169. [EXHORTATIO] Proces restrukturalizace, který v řádu pokračuje, neovlivňuje 

pouze provincie, ale také některé místní komunity, instituce a konkrétní 

projekty. Vyzýváme bratry, aby pokračovali v práci tímto směrem, která by 

umožňovala radost a plodnost ze společného života a sdílení svých 
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apoštolských zkušeností. Aby se kláštery nestaly rezidencemi jednotlivců, 

posílení poslání a společenství začíná posilováním komunitního života. Stejně 

tak v některých provinciích existují jednotlivé projekty nebo instituce, které je 

také třeba restrukturalizovat, aby naše poslání bylo skutečně plodem 

společenství. Proto prosíme tyto konventy, aby v tomto směru pokračovaly 

v práci. 

  

C. ŘÍZENÍ 

 

170. [EXHORTATIO] Řád kazatelů chápe řízení jako bratrskou službu svým různým 

členům. Tento duch služby je zakořeněn v naší poslušnosti Božímu slovu 

a posvátné tradici církve a je inspirován moudrostí svatých. V tomto smyslu 

vyzýváme bratry, aby obnovili naši komunitní formu řízení (LCO 1 § VI), aby 

k obrazu Krista, našeho pravého pastýře, vykonávali autoritu v duchu dialogu 

a bratrské úcty (Relatio MO 2022, 2). Mezi námi by se autorita neměla moc dávat 

najevo, ale podle evangelia by měla být ve službě bratřím, církvi a lidstvu. 

Sdílení Slova, zkušenosti s Bohem, zkušeností bratří a čtení znamení časů 

usnadňují poslušnost. Proto je nutné podporovat dialog o těchto aspektech 

našeho života a poslání. V tomto smyslu konstituce, akty kapitul a komunitní 

projekt (LCO 311 § II; AGK 2019 Biên Hòa 76) konkretizují náš ideál života a tvoří 

objektivní základ poslušnosti.  

171. [EXHORTATIO] Přítomnost komunity bratří nejen zaručuje udržování našich 

struktur, ale zároveň zaručuje kontinuitu a přítomnost řádového kázání. Počet 

bratří, kteří vytvářejí konvent (LCO 253 a 260), je kritériem, které generální 

kapituly považovaly za nezbytné k tomu, aby v našich konventech 

a provinciích mohl vzkvétat evangelní a apoštolský život. Nicméně, když se 

soustředíme pouze na čísla, abychom definovali svůj život a poslání, 

vystavujeme se riziku ztráty zřetele na bohatství a rozmanitosti forem kázání 

a společného poslání řádu. Vyzýváme bratry, aby pamatovali na to, že počet 

vokálů a počet konventů je sice zásadní, nestačí však k tomu, aby plně 

definovaly skutečnost našich kazatelských komunit. 

172. [EXHORTATIO] Vyzýváme převory a představené, aby pokračovali 

v provázení procesů restrukturalizace nejen s ohledem na formální aspekty 

dominikánského života: apoštolský, bratrský nebo ekonomický, ale také na 

dopad, který tyto procesy mají na život komunit a bratří, a na to, jak mohou 

ovlivnit jejich evangelizační poslání (AGK 2016 Boloňa 128; AGK 2019 Biên Hòa 

79, 180c).  

173. [EXHORTATIO] Proces restrukturalizace, který začal před několika lety, 

představuje výzvu k uznání hodnoty rozmanitosti našich komunit. Jako 

dominikáni jsme povoláni k tomu, abychom rostli v interkulturalitě, jejímž 

prostřednictvím se hodnoty a charakteristiky kultury každého bratra vzájemně 
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ovlivňují a plodí vyjádření života a poslání, sdíleného v atmosféře respektu 

a vzájemného uznání. Uvědomujeme si také, že tento proces interkulturality 

není vždy prováděn dobře. Proto vyzýváme provinční a místní představené, 

aby podporovali harmonii a jednotu (AGK 2019 Biên Hòa 103). 

174. [DECLARATIO] Připomínáme provinciálovi a jeho radě, že pokud nebyl 

zvolen žádný bratr spolupracovník k účasti na provinční kapitule, může 

jednoho z nich, pokud to považuje za vhodné, pozvat, aby zpřítomnil povolání 

bratří spolupracovníků v životě provincie (srov. AGK 2019 Biên Hòa 189).  

175. [DECLARATIO] Skandál sexuálního zneužívání se týká celé společnosti a je 

třeba se mu důsledně postavit čelem, přičemž prioritou jsou oběti. Tento 

skandál je ještě větší, když se odehrává uvnitř Kristovy církve. Tato zneužívání 

ze strany některých členů církve nepatří jen do minulosti, ale jsou bohužel až 

příliš reálné i dnes. Tato zneužití se navíc netýkají pouze sexuální oblasti, ale 

mají mnoho dalších forem: duchovní zneužití, zneužití moci atd. Konečně se 

tato zneužití mohou vyskytovat jak vůči osobám mimo řád, tak uvnitř řádu 

samotného. 

176. [ADMONITIO] Taková zneužívání ubližují především samotným obětem. 

V návaznosti na generální kapitulu v Biên Hòa vyzýváme komunity a příslušné 

autority, aby se o tyto oběti staraly, zejména tím, že přijmou vhodné prostředky 

k jejich naslouchání a odpovědi na jejich oprávněné otázky (srov. AGK 2019 Biên 

Hòa, 194). Vyjadřujeme jim zde veškerý svůj soucit a ujišťujeme je o svých 

modlitbách.  

Nesmíme zapomínat, že v širším měřítku tato zneužívání zraňují také různé 

rodinné kruhy: pokrevní rodinu oběti, pokrevní rodinu a řeholní rodinu, k níž 

patří pachatel, a také univerzální církev. Doporučujeme všem bratřím, aby byli 

pozorní ke každé z těchto ran a aby prokazovali spravedlnost a milosrdenství 

vůči všem a každému. 

177. [EXHORTATIO] Naše komunity by měly být prvním místem prevence 

zneužívání, a to díky kvalitě bratrské lásky, která spojuje bratry mezi sebou, 

péči o společné dobro a dobré instituční fungování. Vybízíme každého bratra, 

aby rozvíjel kvalitu své účasti na životě komunity, a ukázal tak, že všichni jsme 

strážci svých bratří. 

178. [COMMENDATIO] Jako odčinění za tato zneužití doporučujeme, aby každá 

komunita věnovala jeden den v roce rozjímání, modlitbě a pokání. Ve všech 

věcech budeme jednat s bdělostí a citlivostí, aby se dobro, o které usilujeme, 

nezvrátilo ve zdroj většího utrpení obětí.
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D. DOMINIKÁNSKÁ RODINA 

 

179. [COMMENDATIO] V souladu s naší odpovědností "být společně bratry 

a sestrami v misii" (AGK 2019 Biên Hòa 85) a na základě doporučení generální 

kapituly v Biên Hòa (AGK 2019 Biên Hòa 258) doporučujeme, aby v těch 

entitách, kde dosud neexistuje, byla vytvořena komise složená ze zástupců 

různých větví dominikánské rodiny. Za účasti provinciála bude tato komise 

sloužit jako koordinační orgán pro spolupráci v činnosti na území entity a jako 

místní struktura v komunikaci s mezinárodní komisí dominikánské rodiny.  

180. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby v příštích třech letech komise 

dominikánské rodiny: 

a. Navrhla členům dominikánské rodiny tvůrčí specifické iniciativy 

evangelizace, které by se prováděly společně a zejména zapojovaly členy 

Dominikánského hnutí mládeže, jako způsob, jak podpořit předávání 

víry novým generacím (AGK 2019 Biên Hòa 140). 

b. Usnadnila spolupráci všech svých větví na konkrétních službách pro 

podporu manželství a rodinného života (AGK 2019 Biên Hòa 168-169). 

Může se zde věnovat zvláštní pozornost teologii těla svatého Jana Pavla 

II. a posynodální exhortaci Amoris Laetitia jako průvodci pro tento typ 

práce. Jde o řešení krizí manželství, posvátnost života a rodinu 

v současné společnosti v různých zemích a kulturách. 

c. Navrhla osobám odpovědným za počáteční formaci dominikánské 

rodiny pořádat roční setkání pro novice a další setkání pro ty, kteří jsou 

ve formaci s časnými sliby, která by byla zaměřena na reflexi Božího 

slova a na naše společné dědictví jakožto členů dominikánské rodiny. 

181. [COMMENDATIO] S vyhlášením motu proprio „Spiritus Domini“ a „Antiquum 

Ministerium“ doporučujeme bratřím, kteří pracují v farní pastoraci, aby 

v koordinaci s promotorem laických sdružení a IDYM a s jejich příslušnými 

řeholními asistenty uvážili možnost představení biskupovi členů laických 

bratrstev a IDYM pro službu lektora, akolyty a katechety (AGK 2019 Biên Hòa 

168). 

182. [ADMONITIO] Připomínáme provinciálům, aby v souladu s pravidly laických 

sdružení a v koordinaci s místními představenými jmenovali řeholní asistenty 

pro každé laické a kněžské sdružení na území provincii (srov. RFLD, 20; RFSD, 

16). 

183. [COMMENDATIO] V souladu s žádostí generální kapituly v Trogiru (AGK 

2013 Trogir 148), výzvou generální kapituly v Boloni (AGK 2016 Boloňa 241, 5) 

a doporučením generální kapituly v Biên Hòa (AGK 2019 Biên Hòa 262) 

doporučujeme, aby byl v každé entitě zřízen společný tým pro podporu 

a rozvíjení nových povolání ve všech větvích dominikánské rodiny (AGK 2016 

Boloňa 256, 2). 
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184. [COMMENDATIO] Doporučujeme generálnímu promotorovi dominikánského 

laikátu, aby při respektování stanov IDYM vyhodnotil a zajistil, aby složení 

mezinárodní komise IDYM odráželo různorodou realitu hnutí v řádu jako 

celku. 

185. [EXHORTATIO] Zveme členy dominikánské rodiny, aby čas od času zahrnuli 

do modliteb liturgie hodin úmysl za entity řádu a dominikánské rodiny. To lze 

provést podle plánu schváleného magistrem řádu a jeho radou (AGK 2019 Biên 

Hòa 448). 

186. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby na dominikánských bohoslužebných 

místech osoba předsedající denní modlitbě čas od času vyzvala přítomné, aby 

se během obecné modlitby denního oficia modlili za magistra řádu. Když 

přednáší modlitbu za papeže a biskupy, připojí dále, pokud to význam textu 

umožňuje, jméno magistra řádu a místního provinciála (srov. AGK 2019 Biên 

Hòa 449).  

187. [COMMISSIO] Pověřujeme postulátora řádu, aby podnikl nezbytné kroky 

k tomu, aby mohli být ekvipolentní kanonizací prohlášeni za svaté dva 

blahoslavení členové našeho řádu: blahoslavený Augustin Kažotić, biskup 

záhřebský (Chorvatsko) a lucerský (Itálie), a blahoslavená Hosana z Kotoru 

(Černá Hora), protože v těchto zemích existuje staletá kontinuita jejich kultu. 

188. [GRATIARUM ACTIO] Děkujeme generální radě za prostudování kritérií pro 

vytvoření nové entity (Biên Hòa 275) a vyzýváme, aby se nadále vyvíjelo veškeré 

úsilí v případě vikariátu Rovníkové Afriky k tomu, aby se stal viceprovincií.
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KAPITOLA V 

VŠE PRO POSLÁNÍ:  
POVOLÁNÍ, POČÁTEČNÍ A TRVALÁ FORMACE 

 

  

A. POVOLÁNÍ 

 

Modlitba za povolání  

189. [COMMISSIO] Společná modlitba je důležitým prostředkem pro nová povolání 

(srov. Boloňa 237). Pověřujeme socia pro bratrský život a formaci, aby 

po konzultaci s Liturgickou komisí Řádu kazatelů připravil obecnou modlitbu 

za povolání pro celý řád, aby byla přeložena do oficiálních jazyků řádu 

a pro usnadnění šíření i do dalších jazyků každé provincie nebo regionu. 

190. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby převoři zajistili každodenní společnou recitaci 

modlitby za povolání; pokud se už neužívá jiná, mají přitom použít modlitbu 

doporučenou výše.  

  

Kritéria přijetí 

191. [ORDINATIO] Nařizujeme provinciím řádu, aby definovaly kritéria přijetí 

kandidátů ve svém Ratio Formationis Particularis, pokud tam ještě nejsou 

zahrnuty. Měla by zahrnovat kritéria přijetí uvedená v LCO 155, s vědomím, že 

kandidáti mohou mít nedostatky, které lze nebo nelze napravit v průběhu 

formace (srov. RFG 84).  

  

Růst povolání 

192. [COMMENDATIO] Pověřujeme provinciály vyhodnocením, proč se společné 

péči o nová povolání pro dominikánskou rodinu nezhostili všichni bratři (srov. 

LC0 165; Boloňa 235–236; Biên Hòa 182-c), a zvážením, zda profesionální 

asistence může pomoci pro růst nových povolání. 

193. [ORDINATIO] Předchozí kapituly se zabývaly praktickými úkoly 

a odpovědností promotora pro povolání (srov. Boloňa 241; Biên Hòa 182-a). Kvůli 

efektivitě této práce provincie ustanoví a budou formovat promotory 

pro povolání mající tyto schopnosti: 

a. podporovat a identifikovat potenciální povolání; 

b. dohlížet na prověřování kandidátů (srov. Biên Hòa 188); a  

c. šířit povědomí o dominikánském životě mezi potenciálními kandidáty, 

např. skrze média a doprovázení (srov. RFG 99).  
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194.  [EXHORTATIO] Ve světě apatickém a lhostejném vůči řeholnímu životu už 

znalost dominikánského povolání nemůže být pokládána za samozřejmou. 

Kvůli zvýšení viditelnosti dominikánského povolání povzbuzujeme bratry, aby 

veřejně svědčili o dominikánském povolání, kdykoli to je možné, např. 

pohostinností komunit, přítomností na internetu, nošením hábitu, svědectvím 

společného života, modlitby, studia a služby, a nakonec kázáním o povolání 

(srov. Biên Hòa 187; RFG 96; Boloňa 235).  

195. [COMMENDATIO] Při příležitosti 60. výročí (6. května 1962) kanonizace 

Martina de Porres doporučujeme každé provincii oslavit život sv. Martina 

de Porres a význam dominikánského bratrství, např. skrze liturgii, novény, 

semináře, přednášky a akce pro podporu povolání. 

196. [EXHORTATIO] Kvůli zvýšení viditelnosti a šíření povolání bratří 

spolupracovníků povzbuzujeme každého provinciála k publikování zpráv 

o současné práci bratří spolupracovníků jeho provincie. 

  

B. POČÁTEČNÍ FORMACE 

  

Bratři ve formaci 

197. [ADMONITIO] Připomínáme formátorům, že dílo Tomáše Akvinského 

o lidských úkonech, vášních a ctnostech má dávat podobu naší formaci (srov. 

RFG 34). Od každého bratra ve formaci se vyžaduje, aby rozvíjel důvěru, 

disciplínu, znalost sebe a upřímnost a přijal plnou odpovědnost za svou vlastní 

formaci (srov. RFG 8; LCO 156).  

198. [EXHORTATIO] Je velkým požehnáním, když muži vstupují do našeho řádu 

s horlivostí pro svatost. Povzbuzujeme bratry ve formaci, aby usilovali o skutky 

zbožnosti a pokání zaměřené k růstu ctností, se zvláštní pozorností věnovanou 

prvořadosti slibu poslušnosti, řeholní observanci a oddanosti studiu podle 

dominikánské tradice (srov. LCO 52, 83).  

199. [ADMONITIO] Neopatrné užívání internetu a sociálních sítí má negativní 

účinky na jednotlivé bratry, na společný život i na celý řád. Připomínáme 

formátorům, že mají bratřím ve formaci pomoci si osvojit rozvážnost potřebnou 

k dobrým morálním soudům při užívání internetu (srov. RFG 23). Jak nám Ježíš 

připomíná, „oko je pro tělo jako svítilna” (Mt 6,22-23).  

  

Formátoři 

200. [COMMISSIO] Zkušenost meziprovinčních formačních setkání pro formátory 

je povzbudivá. Pověřujeme magistra řádu s jeho regionálními socii, aby 

uspořádali systematický výcvikový program pro formátory (srov. RFG 80). 



38 
 

Provincie mají zajistit, že si noví formátoři mohou osvojit nutné dovednosti 

pro svou práci a že se jim dostane náležitého doprovázení (srov. RFG 74; 78). 

201. [COMMISSIO] Formátoři nemají vždy jistotu, co má být zachováno v tajnosti 

a co se má sdílet, takže parametry důvěrnosti jsou nejasné. Navíc, rozlišení mezi 

interním a externím fórem se může zdůrazňovat natolik, že to brání smysluplné 

formaci. Proto pověřujeme socia pro bratrský život a formaci, aby s formátory 

pracoval na souboru pokynů pro tyto záležitosti ve shodě s kanonickým 

právem a nedávnými vatikánskými směrnicemi (srov. RFG 68–72, 82–83; 

Pastores dabo vobis 66).  

202. [DECLARATIO] V návaznosti na AGK 2019 Biên Hòa 212, prohlašujeme: 

„Úspěch formačního procesu vyžaduje důvěru mezi formátorem 

a formovanými. Prohlašujeme, že odpovědnost za vytváření prostředí 

podporujícího důvěru spočívá primárně na formátorovi samém.“  

  

Formační komunity 

203. [ADMONITIO] Aby bratři nehlasovali na základě osobních kritérií, 

připomínáme formačním komunitám standardy pro schvalování žádostí 

o sliby v LCO 155, LCO 216.1 a RFG 132.  

204. [ORDINATIO] Nařizujeme formátorům a examinátorům, aby psali zprávy 

o bratřích ve formaci s ohledem na výše zmíněná kritéria a připomínali tato 

kritéria formačním komunitám před každým hlasováním o připuštění 

ke slibům. 

205. [EXHORTATIO] Povzbuzujeme všechny formátory a formační komunity, aby 

hleděli na liturgickou hudbu jako na nedílnou část formace. Formátoři mají 

pomáhat bratřím si osvojit základní zběhlost v dominikánském chorálu (srov. 

RFG 127).  

206. [COMMISSIO] Pověřujeme Liturgickou komisi řádu, aby poskytla zdroje 

a repertoár dominikánského chorálu bratřím v počáteční formaci. 

  

Dodání Ratio Formationis Particularis a Ratio Studiorum Particularis  

207. [ADMONITIO] Připomínáme provinciálům, kteří ještě nedodali RFP a RSP své 

provincie, aby tak učinili před příští generální kapitulou a zvlášť přitom 

dohlédli na zahrnutí plánů pro bratry spolupracovníky, aby získali autentickou 

dominikánskou formaci ve všech jejích rozměrech (srov. Biên Hòa 211; RFG 153–

154).  
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Autentická dominikánská formace 

208. [DECLARATIO] Prohlašujeme, že autentická dominikánská formace staví 

na souboru předpokladů (srov. RFG 59–62), z nichž všechny jsou 

nepostradatelné, jako: 

a. solidní, přijímající formační komunita, 

b. řádně strukturovaný konventní život, 

c. dostatečný počet bratří ve formaci, 

d. řádně vycvičení formátoři, a 

e. dominikánské centrum studií nebo externí instituce splňující kritéria 

řádu uvedené v RSG 49–54 a 66–69.  

  

Meziprovinční spolupráce 

209. [ORDINATIO] Nařizujeme entitám neschopným poskytnout svým bratrům 

autentickou dominikánskou formaci ve všech etapách počáteční formace, aby 

uzavřely dohodu o spolupráci s jinou entitou řádu, aby tohoto cíle bylo 

do dvou let dosaženo. Poslední slovo pro posouzení, zda daná entita poskytuje 

nebo neposkytuje autentickou dominikánskou formaci, má magistr řádu. 

210. [COMMISSIO] V uplynulých desetiletích generální kapituly povzbuzovaly 

k meziprovinční spolupráci na počáteční formaci, což mnohé provincie úspěšně 

uskutečnily. Pověřujeme socia pro bratrský život a formaci, aby uspořádal 

soubor osvědčených postupů založený na těchto zkušenostech ku prospěchu 

budoucí spolupráce. 

211. [COMMISSIO] Pověřujeme regionální socie, aby prozkoumali potřebu 

a možnosti ustanovení meziprovinčních formačních center v příslušném 

regionu, bez újmy na č. 209 těchto akt, a představili závěry magistrovi řádu. 

212. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby entity spolupracující na počáteční formaci 

uzavřely formální dohody založené ne pouze na prvcích vyjmenovaných 

v dodatku D v RFG, ale také vyjadřující parametry vzájemné odpovědnosti. 

Tyto dohody mají zajistit, aby bratr z jedné entity nebyl pouze vyslán do jiné. 

Vzájemné závazky mohou zahrnovat: 

a. příspěvky mateřské provincie do formačního plánu; 

b. vyslání bratra se slavnou profesí z mateřské provincie do formační 

komunity; 

c. pravidelné návštěvy bratří z mateřské provincie; 

d. záruky liturgické zběhlosti bratří; a 

e. jiné použitelné detaily podle AGK 1998 Boloňa 116.4.  

Kopie této dohody se musí zaslat generální kurii. 
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213. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby socius pro bratrský život a formaci byl 

prostředníkem v případě konfliktu mezi stranami v meziprovinční spolupráci 

na formaci. 

  

C. STÁLÁ FORMACE  

  

Obecné principy 

214. [EXHORTATIO] Povzbuzujeme všechny bratry, aby žili dominikánské 

povolání jako učedníci a apoštolové Krista a neustále se snažili růst jako 

kazatelé milosti a svědci evangelia. Neustálá konverze je zásadní 

pro přitahování nových povolání a předvídání budoucnosti řádu. 

215. [DECLARATIO] Řád pokračuje v procesu restrukturalizace entit. Přitom 

nemůžeme přehlížet růst každého bratra. Prohlašujeme tedy, že stálá formace 

je rozhodující pro život a poslání celého řádu. Tato formace se nedá redukovat 

na akademické kurzy teologického a apoštolského rozvoje, ale musí objímat 

celý život každého bratra (srov. RFG 174).  

  

Plány stálé formace 

216. [ORDINATIO] Nařizujeme provinciálům, aby vytvořili ve svých provinciích 

komisi, která vypracuje systematický provinční program stálé formace 

v souladu s LCO 251-bis a 251-ter. Promotor pro trvalou formaci by měl sloužit 

jako její předseda, s pomocí provinční formační rady, tří členů komise 

pro intelektuální život a případně i nějakého odborníka, který jim může radit. 

217. [COMMISSIO] Žádáme tuto komisi, aby načrtla plán systematické stálé formace 

zohledňující výzvy běžné pro jednotlivé etapy zasvěceného života (srov. LCO 

251-bis):  

a. V prvních deseti letech po slavných slibech: první asignace; přijetí 

odpovědnosti v apoštolátu a v komunitě; osobní a afektivní potřeby 

vlastní této etapě; nebezpečí upadnutí do aktivismu a ztráty 

duchovního života; generační změna atd. Vše má pomáhat k lidskému 

a duchovnímu usazení se (srov. RFG 184–189).  

b. Ve středním věku – podle učitelů duchovního života (např. Kasián, 

Tauler) je tento úsek zvlášť náročný, často spojený s krizí středního 

věku, kdy nás existenciální výzvy provokují k novému promyšlení 

našeho zasvěcení a oddanosti apoštolátu: útěk k závislostem; boj 

s depresí; duchovní acedie; ztráta smyslu povolání a zakotvení 

v provincii; afektivní a apoštolské krize; dvojí život atd. To vše bratra 

vybízí k přehodnocení svého povolání novou teologickou optikou (srov. 

Relatio of the Master of the Order 2021, 30).  
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c. Ve stáří – etapě syntézy a nové výzvy spočívající v učení se být závislým 

na druhých: fyzická omezení; důchod; slábnutí atd. To vyžaduje 

pozitivní, duchovní interpretaci těchto skutečností. Toto období vybízí 

k novému nalezení apoštolské a duchovní plodnosti ve světle 

velikonočního tajemství (srov. AGK Boloňa 249, 253, 254). 

218. [COMMISSIO] Zneužívání je systémovým a institucionálním problémem 

našeho řádu. Abychom obnovili své evangelijní svědectví, musíme problém 

pochopit v jeho celistvosti. Pověřujeme proto magistra řádu vytvořením 

multidisciplinární komise, jejímž cílem jsou: 

a. studovat povahu zneužívání ve všech jeho formách (např. sexuální, 

duchovní, pastorační, ekonomické, zneužívání moci); 

b. studovat její kořeny jak individuálně, tak institucionálně; 

c. studovat neadekvátní institucionální reakci na zneužívání; 

d. identifikovat osvědčené postupy, jak zabránit zneužívání; a 

e. vytvořit pokyny a zdroje pro počáteční a trvalou formaci pro všechny 

bratry, aby prospívali v evangelijních radách. 

Komise by měla předložit své závěry a poslat petice na nadcházející generální 

kapitulu a poskytnout zdroje řádu. Povzbuzujeme je, aby čerpali zejména 

z moudrosti vyvinuté v těch částech světa, které dosáhly největšího pokroku při 

zotavování se z tohoto skandálu 

219. [COMMENDATIO] Doporučujeme, aby socius pro bratrský život a formaci 

sloužil jako předseda výše zmíněné komise. Jejími členy by měli být odborníci 

z potřebných oblastí včetně morální a duchovní teologie, psychologie, 

náboženské formace a kanonického práva. Pro zahrnutí více úhlů pohledu 

a dosažení nejlepšího výsledku by alespoň dva z těchto expertů měly být ženy 

a alespoň jeden člen komise by neměl být členem ani zaměstnancem řádu.
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KAPITOLA VI 

POSLANIE ŠTÚDIA 
  

A. ŠTÚDIUM V ŽIVOTE A POSLANÍ REHOLE 

 

220. [DECLARATIO] Ako kazatelia slova, „mendikanti nielen chleba, ale aj 

múdrosti“ (AGK 2007 Bogotá 103), je naše štúdium úzko spojené s ostatnými 

prvkami nášho života: s bratským životom, ktorý zdieľame, s modlitbou, 

s tichom našich sŕdc, s poslaním hlásania a starostlivosti o tých, ktorých nám 

Cirkev zverila (RSG 7; AGK 2019 Biên Hòa 303). „In dulcedine societatis quaerere 

veritatem“, „hľadať pravdu v sladkosti zdieľaného života“ (sv. Albert, 

Politicorum Pars VIII). Z tohto dôvodu má dominikánske štúdium nevyhnutne 

osobný rozmer (habitus, ktorý sa vyžaduje od každého – RSG 8). Má aj 

komunitný rozmer: hľadáme, žijeme a uskutočňujeme pravdu v bratskom 

spoločenstve. Okrem toho má naše štúdium cirkevný rozmer: prostredníctvom 

prorockého hlásania ohlasujeme „radostnú zvesť o Božom kráľovstve, ktoré je 

blízko“ (RSG, Promulgačný list; RSG 9). A napokon, štúdium má univerzálny 

rozmer, pretože v solidarite s celým ľudstvom sme schopní nájsť pravdu (capax 

veritatis), a preto sme schopní nájsť aj Boha (capax Dei - RSG 2). 

221. [DECLARATIO] Cieľom (telos) dominikánskeho štúdia je teda pravda, alebo 

ešte lepšie, ten, ktorý je Pravda. Hľadáme Pravdu a dostávame ju ako dar, to 

znamená, že nás nachádza a v nás prebýva Ten, ktorý je [nám] „bližší ako [my] 

sami sebe“ (sv. Augustín, Vyznania III). Ako učeníci a hľadajúci sa chceme 

„naučiť, ako sa stať služobníkmi tajomstva Pravdy v tomto svete“ (RSG, 

Promulgančý list). 

222. [DECLARATIO] Contemplari et contemplata aliis tradere. Cieľom a zámerom 

nášho štúdia je „hlásanie Božieho slova“ (RSG 12). Prostredníctvom kázania sa 

stávame užitočnými pre duše našich blížnych (Prvotné konštitúcie, prol.; LCO 77 

§I). Štúdium zamerané na kázanie nás robí služobníkmi „Cirkvi tým, že toto 

[Božie] slovo robíme známym a zrozumiteľným“ (RSG 1; LCO 76) 

a „zdôvodňujeme nádej, ktorú [máme]“ (1Pt 3, 15). Preto je pre všetkých bratov 

(vrátane profesorov) štúdium bytostne spojené s teologickou reflexiou, 

pastoračnou praxou a kázaním (RSG 4 a 70; LCO 239). 

223. [DECLARATIO] Študijný život, ktorý „živí kontempláciu a podporuje 

prežívanie evanjeliových rád“ (RSG 12), si vyžaduje cnosť docibilitas alebo 

pripravenosť učiť sa. Štúdium v reholi je predovšetkým „bezplatným darom od 

Boha“ (RSG 29.1), ale vyžaduje si tiež silnú disciplínu a tvrdú askézu (RSG 29.1). 

Tieto cnosti sú potrebné najmä preto, že sa ocitáme v konfrontácii s mnohými 

pokušeniami: (1) urobiť zo štúdia niečo výlučne osobné, cieľ sám osebe; alebo 

(2) urobiť zo štúdia niečo len funkčné a praktické, napríklad hľadaním 

jednoduchých odpovedí na ťažké témy alebo rýchlym odvolávaním sa na 

autority, bez toho, aby sme si všimli, že to všetko podporuje relativizmus, ktorý 
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chceme prekonať (RSG 5). A napokon, prebytok nástrojov a iných prameňov, 

ľahko dostupných na internete, môže spôsobiť mentálny rozptyl a neschopnosť 

hlbšie uvažovať. 

224. [ORDINATIO] Vzhľadom na rôzne pokušenia, ktorým čelíme v živote štúdia, 

nariaďujeme, aby konventní lektori a miestni predstavení zabezpečili, aby sa 

v ich konvente alebo dome uskutočnilo komunitné štúdium Ratio Studiorum 

Generalis (RSG) (okrem toho, čo je predpísané v AGK 2019 Biên Hòa 300–301).  

225. [EXHORTATIO] Napokon konštatujeme existenciu priepasti medzi 

akademickým štúdiom (niekedy intelektualistickým) a pastoračnou realitou 

(niekedy čisto aktivistickou); medzi domami štúdia a domami apoštolátu. 

Bratom pripomíname, že naše kázanie je doktrinálne aj prorocké a všetky naše 

komunity sú domami kázania a teologickej reflexie. Taktiež nabádame 

provincie, aby prostredníctvom svojich regentov štúdií, ako regionálnej 

inštancie procesu Salamanka, vytvárali interdisciplinárne fóra, na ktorých by sa 

kompetencie našich bratov v akademickej a pastoračnej službe dostali do 

plodnej výmeny. 

 

B. ÚČINNOSŤ RIADENIA 

 

226. [ADMONITIO] Pri zvažovaní nariadenia AGK 2019 Biên Hòa 299, 

konštatujeme, že stále existujú provincie, ktoré ešte nepredložili na schválenie 

svoje Ratio Studiorum Particularis (RSP). Napomíname ich, aby tak urobili do 

jedného roka od zverejnenia týchto aktov. 

227. [COMMISSIO] Poverujeme sócia pre intelektuálny život, aby aktualizoval 

dotazník pre výročnú správu regenta štúdií (AGK 2004 Krakov 158). 

228. [ADMONITIO] Regentom štúdií pripomíname ich povinnosť predkladať 

výročnú správu magistrovi rehole (LCO 93 §I, 8°). 

229. [ORDINATIO] Účinná koordinácia a plánovanie intelektuálneho života 

provincií a celej rehole musí vychádzať z univerzálnej vízie, ktorá sa opiera 

o dary a potreby bratov, ako aj o naliehavú potrebu obnovy intelektuálneho 

života v provinciách a v celej reholi (AGK 2010 Rím 86). Preto v nadväznosti na 

AGK 2019 Biên Hòa 328, nariaďujeme „provinciálom v spolupráci s regentmi 

štúdií, aby v každej entite vypracovali plán doplnkových štúdií svojich bratov. 

Ten sa predloží magistrovi rehole a bude sa aktualizovať do troch mesiacov po 

každej provinčnej kapitule. Odhadne sa v ňom počet a konkrétny podiel bratov, 

ktorí budú vykonávať doplnkové štúdium, ako aj disciplíny, ktorým sa budú 

venovať. Realizácia tohto plánovania bude zahrnutá do výročnej správy 

regentov štúdií a vyhodnotená pri kanonických vizitáciách provincií.“ 

230. [COMMISSIO] Provinciáli a regenti štúdií sú zodpovední za formáciu učencov 

nielen pre svoju provinciu, ale aj pre celú rehoľu (LCO 93 §I, 7°; RSG 44.7; AGK 



44 
 

2004 Krakov 154). Preto v duchu synergie v rámci rehole poverujeme sócia pre 

intelektuálny život, aby pravidelne informoval regentov o dlhodobých 

potrebách akademických inštitúcií pod bezprostrednou jurisdikciou magistra 

rehole a prípadne aj iných inštitúcií rehole. Provinciáli a regenti štúdií by mali 

tieto potreby zohľadniť vo svojich plánoch doplnkových štúdií. 

 

C. POČIATOČNÁ FORMÁCIA 

 

Noviciát a prípravná formácia 

231. [EXHORTATIO] Formácia v dominikánskom živote je procesom postupnej 

integrácie. Zahŕňa celý život človeka (RFG 2). Základné prvky a ciele 

intelektuálnej formácie v noviciáte sú už formulované (LCO 187). Okrem toho, 

keďže mnohí mladí ľudia, ktorí dnes vstupujú do rehole, sú silne poznačení 

sekularizovaným svetom a mnohí z nich sú čerství konvertiti z iných 

kresťanských denominácií alebo nekresťanských náboženstiev, je naliehavo 

potrebné posilniť základnú biblickú a katechetickú formáciu v noviciáte (najmä 

zabezpečiť zrelé pochopenie Katechizmu Katolíckej cirkvi). Preto nabádame 

magistrov novicov (a ich formačné komisie), aby sa do formačného programu 

noviciátu zaviedla alebo posilnila základná biblická a katechetická formácia.  

232. [EXHORTATIO] Vzhľadom na problémy uvedené v predchádzajúcom bode 

nabádame tie provincie, kde existuje prípravné obdobie na noviciát (napr. 

postulát a/alebo prednoviciát), aby sa toto obdobie využilo na základnú 

výučbu viery vrátane všeobecného úvodu do Biblie. Tým by sa lepšie pripravili 

tí, ktorí sú v tejto formácii, na vstup do obdobia noviciátu s pevným katolíckym 

základom. 

 

 Filozofické štúdiá 

233. [ADMONITIO] Štúdium filozofie je podstatnou súčasťou dominikánskej 

intelektuálnej formácie, ktorú si treba vážiť pre ňu samotnú a jej prínos pre 

štúdium teológie. Preto pripomíname regentom a zodpovedným za 

dominikánske študijné strediská, že „v tejto disciplíne by sa malo študovať 

aspoň dva roky, radšej viac, s dosiahnutím bakalára alebo licenciátu“ (RSG 18), 

a napomíname ich, aby v kontinuite s AGK 2019 Biên Hòa 311 zabezpečili 

uplatňovanie tohto pravidla. 

234. [COMMISSIO] S ohľadom na zabezpečenie toho, aby naši bratia dostali 

náležitú filozofickú formáciu (z hľadiska kvantity aj kvality), poverujeme 

magistra rehole, aby na návrh sócia pre intelektuálny život a Stálej komisie pre 

podporu štúdia zriadil komisiu bratov vyučujúcich filozofiu, ktorá by slúžila 

do nasledujúcej generálnej kapituly s cieľom zhodnotiť študijné programy 
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filozofie v počiatočnej formácii (porov. AGK 2001 Providence 120). Táto komisia 

by poskytla odporúčania na zlepšenie uvedených učebných osnov. 

235. [ORDINATIO] Ďalej nariaďujeme, aby regenti štúdia:  

a. Do jedného roka od zverejnenia týchto aktov zaslali sóciovi pre 

intelektuálny život program filozofických štúdií v počiatočnej 

formácii pre vyššie uvedené hodnotenie. Ten by mal obsahovať: 

zoznam predmetov s krátkym opisom, počet hodín, dĺžku trvania 

filozofického študijného programu a prípadne skúšky a písomky 

požadované počas formácie.  

b. Do svojej výročnej správy zahrnúť odpoveď na prípadné odporúčania 

predložené komisiou pre hodnotenie filozofických študijných 

programov. 

 

 Jazyky 

236. [EXHORTATIO] Ako kazatelia Božieho slova by bratia mali poznať Sväté 

písmo v biblických jazykoch. Z tohto dôvodu v nadväznosti na AGK 2001 

Providence 138 nabádame regentov a všetkých bratov zodpovedných za 

dominikánske študijné strediská, aby zabezpečili, že bratia študenti klerici 

v priebehu svojej intelektuálnej formácie získajú aspoň základné, počiatočné 

znalosti biblickej hebrejčiny a gréčtiny.  

237. [ADMONITIO] Štúdium latinčiny je základom pre solídnu intelektuálnu 

formáciu vo filozofii i teológii. Ďalej štúdium latinčiny pre bratov klerikov 

vyžaduje LCO (169 § II) a všeobecná Cirkev (CIC 249, Normy aplikácie Veritatis 

Gaudium, čl. 26, §3; 55, 3; 61–63, 66). S ľútosťou však konštatujeme, že mnohí 

bratia nedostávajú v počiatočnej formácii riadnu výučbu latinčiny, ktorá by im 

umožnila splniť základné požiadavky, ani pokročilé filozofické a teologické 

štúdium. V kontinuite s AGK 2001 Providence 139 preto napomíname regentov 

a všetkých bratov zodpovedných za dominikánske študijné strediská, aby 

zabezpečili, že sa bratia študenti klerici dobre naučia latinčinu. 

238. [COMMENDATIO] Ďalej odporúčame, aby profesori zapojení do počiatočného 

a doplňujúceho štúdia zaradili do výučby klasické filozofické a teologické texty 

v pôvodnom jazyku.  

 

Úprava RSG 

239. [COMMISSIO] Poverujeme magistra rehole, aby na návrh sócia pre 

intelektuálny život a Stálej komisie pre podporu štúdia zahrnul do RSG 

nasledovné:  
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a. štúdium hebrejčiny, gréčtiny a latinčiny 

b. v kontexte „článku III. Dominikánska intelektuálna tradícia: Oblasti 

kompetencií“ (RSG, č. 16–23), formáciu v katolíckej sociálnej náuke, 

otázky týkajúce sa spravodlivosti a pokoja, ľudských práv (vrátane 

práva na život) a starostlivosti o stvorenie, prínos dominikánskej 

školy v Salamanke a metodológiu „procesu Salamanka“ (porov. AGK 

2019 Biên Hòa 170, 315, 316). 

c. Štúdium takých predmetov, ktoré komisia vníma, že chýbajú.  

 

Celostná dominikánska intelektuálna formácia pre všetkých bratov 

240. [DECLARATIO] V nadväznosti na AGK 2019 Biên Hòa 305, vyhlasujeme: 

„Každý brat, prijatý do rehole, má právo na dominikánsku intelektuálnu 

formáciu podľa RSG. V niektorých entitách rehole to nie je možné vzhľadom na 

okolnosti a nedostatok potrebných inštitúcií alebo zdrojov. Predstavuje to 

vážnu nerovnosť, ktorú treba vyriešiť.“ 

241. [DECLARATIO] LCO a RSG hovoria o viacerých možných spôsoboch 

uskutočnenia počiatočnej formácie (porov. LCO 233–234, RSG 54). V súlade 

s LCO však vyhlasujeme, že nie všetky sú rovnako žiaduce. Dostupné možnosti 

treba skôr zoradiť takto, od najžiadanejšej po najmenej žiaducu: 

a. Provincia s vlastným centrom inštitucionálnych štúdií (porov. LCO 

233, §I a II; RSG 49, 54) 

b. Provincia, ktorá posiela svojich študentov do centra štúdia rehole, 

ako je stanovené v LCO 234 (porov. RSG 49) 

c. Provincia, ktorá posiela svojich bratov do nedominikánskeho 

študijného strediska a dopĺňa formáciu, ktorú dostávajú, ako je 

stanovené v LCO 233 §III (porov. RSG 54). 

242. [DECLARATIO] Z dôvodu tohto poradia vhodnosti medzi rôznymi 

možnosťami počiatočnej formácie: 

a. Provincie s vlastným strediskom inštitucionálnych štúdií, ktoré 

poskytujú celostnú a autentickú dominikánsku formáciu (na 

akademicky prísnej úrovni), povzbudzujeme, aby pokračovali vo 

svojej súčasnej forme intelektuálnej formácie (ako to žiada LCO 233, 

§I a II; RSG 49 a 54). 

b. Vysielanie bratov do nedominikánskeho študijného centra 

a dopĺňanie formácie, ktorú tam dostali, by sa malo považovať za 

dočasné riešenie počiatočnej formácie. Cieľom by mal byť prechod 

k väčšej spolupráci a napokon k väčšej autonómii, ako je uvedené 

v predchádzajúcom čísle. 
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243. [COMMENDATIO] Odporúčame spoluprácu medzi provinciami, najmä so 

silnými formačnými programami, aby sa zabezpečil prístup k úplnej 

a autentickej dominikánskej formácii bratom v entitách so slabším formačným 

programom. 

244. [COMMISSIO] Regionálna spolupráca v provinciách je dôležitým spôsobom, 

ako zabezpečiť túto plnú dominikánsku intelektuálnu formáciu. AGK 2019 Biên 

Hòa 327 vyzval na „proces plánovania a hodnotenia s cieľom realizovať 

regionálnu spoluprácu v oblasti inštitucionálnych štúdií“. Zatiaľ čo 

v niektorých regiónoch sa to úspešne podarilo, v iných sa objavili prekážky 

spolupráce a ešte nedošlo k dohodám. V záujme zabezpečenia plnohodnotnej 

dominikánskej intelektuálnej formácie pre bratov v týchto regiónoch je dôležité, 

aby sa určité dohody čoskoro dosiahli. Preto poverujeme magistra rehole, sócia 

pre intelektuálny život a sóciov príslušných regiónov, aby sprostredkovali tieto 

snahy o spoluprácu. V týchto plánoch je dôležité, aby sa „entity, ktoré vysielajú 

bratov študentov, podieľali s určitou spoluzodpovednosťou na tejto úlohe 

formácie“ (AGK 2019 Biên Hòa 327).  

245. [ORDINATIO] Nariaďujeme entitám, ktoré nie sú schopné poskytnúť svojim 

študentom dominikánsku intelektuálnu formáciu podľa predstáv LCO a RSG 

do troch rokov od zverejnenia týchto aktov, že musia poslať svojich bratov na 

formáciu inde, aby získali plnohodnotnú a autentickú dominikánsku 

intelektuálnu formáciu. V konečnom dôsledku je na magistrovi, aby určil, či 

daná entita poskytuje plnohodnotnú a autentickú dominikánsku intelektuálnu 

formáciu (porov. LCO 230, 232; RSG 82.2, 85; Relatio MO 2022, 33). 

 

Medzinárodná spolupráca 

246. [COMMENDATIO] Niektoré provincie zaviedli spôsoby vzájomnej spolupráce, 

v rámci ktorej sú bratia z jednej provincie vysielaní na pomoc v pastoračných 

službách v inej provincii výmenou za finančnú podporu pri ich počiatočnom 

alebo doplnkovom štúdiu. Ďakujeme tým entitám, ktoré zaviedli takéto 

spôsoby spolupráce a odporúčame vzájomné projekty tohto druhu aj v oblasti 

počiatočných a doplnkových štúdií na úrovni celej rehole (AGK 2019 Biên Hòa 

330). 

247. [COMMISSIO] S cieľom podporiť medzinárodný charakter rehole, vo svetle 

RSG 85, poverujeme regentov štúdií, aby podnikli konkrétne kroky, aby bratia 

v počiatočnej formácii mohli stráviť rok v centre štúdií inej krajiny, než je ich 

vlastná, a podľa možnosti v inom jazyku (LCO 234, 4°; AGK 2001 Providence 142; 

AGK 2019 Biên Hòa 330). 

248. [ADMONITIO] Vzhľadom na univerzálnu povahu a poslanie rehole, ktoré 

zahŕňa mnohé kultúry, pripomíname zodpovedným za počiatočnú formáciu, 

že počas počiatočnej formácie by mal každý brat v reholi „dosiahnuť dobrú 
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úroveň ústnej znalosti cudzieho jazyka, najmä jedného z úradných jazykov 

rehole“ (RSG 14.9; porov. AGK 2001 Providence 142). 

 

D. DOPLNKOVÉ ŠTÚDIUM 

 

249. [ORDINATIO] Prítomnosť a poslanie kánonického právnika v provincii je 

nevyhnutné pre jej štruktúru a život. Platí to najmä v týchto časoch, keď sa jeho 

úloha vyžaduje pre: 

a. riešenie otázok zneužívania a nevhodného správania bratov 

b. zabezpečenie nepretržitého dialógu medzi provinciou a generálnou 

kúriou 

c. zabezpečenie správnych postupov týkajúcich sa vzťahov medzi 

danou provinciou a diecézou (diecézami), v ktorých vykonáva svoje 

poslanie.  

Preto nariaďujeme, aby každá provincia, ktorá nemá kánonického právnika 

mladšieho ako 65 rokov, vyslala brata, ktorý by pred nasledujúcou generálnou 

kapitulou získal aspoň licenciát z kánonického práva. To zabezpečí riadne 

právne fungovanie provincie. Pomôže tiež pri formácii budúcich profesorov 

kánonického práva pre Fakultu kánonického práva na Angelicu. 

250. [EXHORTATIO] V kontinuite s AGK 2019 Biên Hòa 312 nabádame regentov 

štúdií, aby do svojho strategického plánovania doplnkových štúdií zahrnuli 

program doktorandského štúdia filozofie, aby sa pripravil dostatočný počet 

bratov špecializovaných na filozofiu (porov. Normy aplikácie Veritatis Gaudium, 

69, §1–3) s cieľom zabezpečiť riadnu počiatočnú formáciu a posilniť trvalý 

dialóg v rámci rôznorodej spoločnosti. 

 

E. INŠTITÚCIE POD BEZPROSTREDNOU JURISDIKCIOU MAGISTRA 

REHOLE 

 

Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského (PUST) 

251. [DECLARATIO] Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského (PUST), ktorej 

počiatky siahajú až do trinásteho storočia, známa aj ako Angelicum, bola vždy 

centrom intelektuálnej formácie členov rehole. V posledných rokoch sa táto 

povesť výrazne zlepšila vďaka spoločnému úsiliu magistra rehole, 

akademického personálu, dekanov a profesorov s cieľom rozvíjať 

dominikánsku a tomistickú identitu univerzity. Vďaka kvalite profesorov 

i obsahu výučby sa univerzita stala žiarivým príkladom hesla contemplari et 

contemplata aliis tradere. 
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252. [GRATIARUM ACTIO] Vyjadrujeme vďačnosť bývalému magistrovi 

fr. Brunovi Cadorému, ako aj súčasnému magistrovi fr. Gerardovi Franciscovi 

Timonerovi III. za ich stálu podporu a prínos k rozvoju a zlepšeniu Angelica. 

Srdečná vďaka patrí aj bývalému rektorovi fr. Michalovi Pałuchovi, súčasnému 

rektorovi fr. Thomasovi-Josephovi Whiteovi, fundraiserovi univerzity 

fr. Benediktovi Croellovi a všetkým bratom a sestrám za ich službu, keďže 

neúnavne pracujú na získavaní finančných prostriedkov na rekonštrukcie, 

štipendiá, kolokviá a iné projekty univerzity. 

Osobitnú vďaku chceme vyjadriť aj sestrám dominikánkam, ktorých vedenie 

v rámci akademickej komunity Angelicum bolo a je pre univerzitu veľkým 

prínosom. Osobitne treba spomenúť päť sestier dominikánok: dekanku 

Teologickej fakulty sr. Catherine Joseph Droste, prodekanku Teologickej 

fakulty sr. Jacinthu Veigas, dekanku Fakulty sociálnych vied sr. Helen Alford, 

prodekanku Fakulty kánonického práva sr. Delfinu Moral-Carvajal 

a administrátorku sr. Mariu Silvu. 

253. [GRATIARUM ACTIO] Rovnako s uspokojením berieme na vedomie 

ukončenie formálneho externého auditu financií univerzity v tomto 

kalendárnom roku s cieľom zabezpečiť maximálnu transparentnosť finančného 

účtovníctva inštitúcie. 

254. [COMMENDATIO] S uspokojením berieme na vedomie programy 

organizované rôznymi inštitútmi Angelica. Berieme na vedomie aj úsilie, ktoré 

sa vynakladá na budúce zriadenie Inštitútu pre medzináboženský dialóg, 

a povzbudzujeme jeho prípadnú spoluprácu so Sieťou rehole pre dialóg 

s kultúrami a náboženstvami. 

255. [GRATIARUM ACTIO] Oceňujeme tiež obrovský prínos Tomistického inštitútu 

prostredníctvom rôznych kurzov, kolokvií a verejných prednášok, vrátane 

mnohých online prednáškových programov v rôznych jazykoch, ktoré ponúka. 

Najmä vedecké kolokviá účinne posilnili medzinárodnú sieť uznávaných 

prednášajúcich univerzity v oblasti dogmatickej, morálnej a ekumenickej 

teológie, vo filozofii a v dialógu medzi vierou a prírodnými vedami. (RSG 80, 

85) 

256. [COMMENDATIO] Podporujeme tiež pokračujúce úsilie, ktoré vyvíja Fakulta 

kánonického práva s cieľom obnoviť svoju štruktúru a poslanie (AGK 2019 Biên 

Hòa 350). 

257. [DECLARATIO] Vyhlasujeme, že budúcnosť univerzity je nevyhnutne 

dvojjazyčná pre jej Filozofickú a Teologickú fakultu a že by to malo zostať ako 

podstatná súčasť centra strategického plánovania univerzity a náboru 

profesorov a študentov. 
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258. [COMMENDATIO] S veľkým uspokojením berieme na vedomie úsilie 

profesorov pri zabezpečovaní najvyššej úrovne vedeckej práce vo výskume, 

v publikáciách a vo výučbe, ako aj neustály pokrok, ktorý sa dosahuje pri 

modernizácii nástrojov výučby. Sme si tiež vedomí, že poslanie a prostriedky 

univerzity sú naďalej v procese vývoja. Preto ich povzbudzujeme, aby 

pokračovali vo svojom akademickom úsilí a aby ďalej pokračovali v aktivitách 

zameraných na získavanie finančných prostriedkov v rámci rehole, ako aj mimo 

nej. 

259. [EXHORTATIO] Vyzývame tri talianske provincie, aby vo svojich strategických 

plánoch pre doplnkové štúdium svojich bratov venovali osobitnú pozornosť 

tomu, aby do nich zahrnuli plán rozvoja budúcich kandidátov profesorského 

zboru Angelica a to na jeho štyroch fakultách. Takéto plánovanie sa má 

uskutočňovať v úzkom kontakte so sóciom pre intelektuálny život a dekanmi 

príslušných fakúlt Angelica. 

260. [EXHORTATIO] Podobne nabádame anglofónne provincie, ako aj Poľskú 

provinciu, aby vo svojich strategických plánoch pre doplnkové štúdium svojich 

bratov venovali osobitnú pozornosť zahrnutiu plánu rozvoja budúcich 

kandidátov profesorského zboru Angelica v oblasti filozofie a teológie. Takéto 

plánovanie sa má uskutočňovať v úzkom kontakte so sóciom pre intelektuálny 

život a dekanmi príslušných fakúlt Angelica. 

 

Convitto Internazionale San Tommaso dʹAquino 

261. [GRATIARUM ACTIO] Ďakujeme rektorovi Convitto Internazionale San 

Tommaso d'Aquino a jeho tímu za počiatočné zlepšenia v Convitte a za ich prínos 

k oživeniu komunitného života. Ďalej ďakujeme darcom za ich štedré 

príspevky na renováciu budovy a ďakujeme bratom zodpovedným za PUST za 

ich úsilie vytvoriť vhodnejšie priestory na život a štúdium. 

262. [COMMISSIO] Vzhľadom na rastúci počet bratov, ktorí budú v nasledujúcich 

rokoch prichádzať do Ríma na doplnkové štúdium na PUST a iné univerzity 

v Ríme, a vzhľadom na súčasnú veľkosť Konventu sv. Dominika a sv. Sixta, 

poverujeme rektora a komisiu Convitto Internazionale San Tommaso d'Aquino, 

aby aj naďalej poskytovali niekoľko miest pre bratov na doplnkovom štúdiu 

(aktualizovanie AGK 2019 Biên Hòa 344). 

263. [COMMENDATIO] Povzbudzujeme rektora Convitto Internazionale San 

Tommaso d'Aquino a jeho tím, aby pokračovali v úsilí o zabezpečenie toho, aby 

naši bratia na doplnkových štúdiách mohli žiť plne dominikánsky spoločný 

život v súlade s tým, čo sa očakáva v domoch našej rehole. To okrem iného 

zahŕňa: spoločnú modlitbu, spoločné stravovanie, kapituly komunity 

a rekreáciu (AGK 2019 Biên Hòa 344). 
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Univerzita vo Fribourgu 

264. [COMMENDATIO] Odporúčame magistrovi rehole obnoviť formálnu dohodu 

rehole s Univerzitou vo Fribourgu a Švajčiarskou biskupskou konferenciou s čo 

najmenšími zmenami súčasnej dohody (porov. AGK 2019 Biên Hòa 352). 

265. [GRATIARUM ACTIO] Ďakujeme dominikánskym profesorom na Univerzite 

vo Fribourgu, vedeniu univerzity, magistrovi rehole a sóciovi pre intelektuálny 

život za proces diskusie, ktorý viedol k založeniu nového Inštitútu 

dominikánskych štúdií v rámci Teologickej fakulty univerzity (porov. AGK 2019 

Biên Hòa 352).  

266. [GRATIARUM ACTIO] Ďakujeme fr. Gillesovi Emerymu za jeho nesmierne 

cenný prínos ako profesora na Teologickej fakulte Univerzity vo Fribourgu 

počas uplynulých 25 rokov a za jeho príspevok ku katolíckej trinitárnej teológii, 

ktorý bol prínosom pre celú Cirkev. 

267. [GRATIARUM ACTIO] Ďakujeme Švajčiarskej a Francúzskej provincii za 

zriadenie silného formačného domu v Konvente sv. Hyacinta vo Fribourgu 

a povzbudzujeme ich, aby pokračovali v tejto prítomnosti, ktorá umožňuje 

francúzsky hovoriacim bratom študentom zo všetkých provincií absolvovať 

časť alebo celú počiatočnú formáciu vo Fribourgu. 

268. [COMMENDATIO] Odporúčame, aby bratia asignovaní do Konventu 

Albertinum a Konventu sv. Hyacinta vo Fribourgu spolu s provinciálmi 

Francúzska a Švajčiarska, ako aj magistrom rehole a sóciom pre intelektuálny 

život zintenzívnili diskusie ohľadom možného zlúčenia týchto dvoch 

konventov, pričom toto zlúčenie by malo zahŕňať aj študentát, aby mohli bratia 

rehole využívať počiatočnú formáciu ponúkanú na teologickej fakulte (porov. 

AGK 2019 Biên Hòa 354).  

269. [DECLARATIO] Hoci príprava budúcich profesorov Teologickej fakulty vo 

Fribourgu (vo francúzskom aj nemeckom jazyku) je zodpovednosťou všetkých 

dominikánskych provincií, osobitným spôsobom je zodpovednosťou 

francúzsky a nemecky hovoriacich provincií rehole (porov. AGK 2019 Biên Hòa 

353). 

270. [EXHORTATIO] Nabádame Švajčiarsku, Francúzsku a Toulousku provinciu, 

aby do svojich strategických plánov zahrnuli doplnkové štúdiá bratov, ktorí 

môžu byť pripravovaní ako budúci kandidáti na frankofónne a bilingválne 

katedry teológie na Univerzite vo Fribourgu, v úzkej spolupráci so sóciom pre 

intelektuálny život (porov. AGK 2019 Biên Hòa 353). 

271. [EXHORTATIO] Vyzývame Provinciu Teutónia a Provinciu Horné Nemecko 

a Rakúsko, aby do svojich strategických plánov zahrnuli doplnkové štúdiá 

bratov, ktorí môžu byť pripravovaní ako budúci kandidáti na germanofónne 
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a bilinguálne katedry teológie na Univerzite vo Fribourgu, v úzkej spolupráci 

so sóciom pre intelektuálny život (porov. AGK 2019 Biên Hòa 353). 

 

École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem (EBAF) 

272. [DECLARATIO] Oceňujeme a podporujeme realizáciu nového doktorandského 

programu, strategického plánu a cieľov, na ktoré poukázal magister rehole pri 

poslednej kanonickej vizitácii. EBAF ako dominikánska medzinárodná 

komunita a akademická inštitúcia by mala naďalej rozvíjať svoju cennú službu 

reholi a Cirkvi v rastúcej spolupráci s PUST-Angelicum, ako aj s inými 

dominikánskymi študijnými centrami a univerzitami (v rámci rehole i mimo 

nej) frankofónneho a anglofónneho sveta (porov. AGK 2019 Biên Hòa 355). 

273. [COMMISSIO] Poverujeme riaditeľa a akademickú radu, aby spresnili 

organizačnú schému EBAF, čím by sa zabezpečila lepšia integrácia jej oblastí, 

najmä biblickej a archeologickej sekcie, a aby po konzultácii s magistrom rehole 

a so sóciom pre intelektuálny život začlenili nových francúzsky aj anglicky 

hovoriacich profesorov, najmä v oblasti archeológie. 

274. [COMMISSIO] Poverujeme francúzsky hovoriace provincie rehole, aby 

v nasledujúcich dvoch rokoch určili jedného brata, ktorý by začal 

postgraduálne štúdium archeológie s cieľom pripojiť sa k archeologickému 

tímu EBAF. Rovnako poverujeme anglicky hovoriace provincie rehole, aby 

v nasledujúcich dvoch rokoch určili jedného brata, ktorý začne postgraduálne 

štúdium archeológie s cieľom pripojiť sa k archeologickému tímu EBAF. Za toto 

plánovanie sú zodpovední provinciáli a regenti štúdia týchto provincií 

v dialógu so sóciom pre intelektuálny život. 

275. [COMMISSIO] Poverujeme riaditeľa a akademickú radu, aby magistrovi rehole 

predložili plán obnovy a posilnenia pedagogického zboru na nasledujúcich 9 

rokov, aby sa včas našli noví bratia, ktorí by nahradili tých, ktorí dosiahnu 

dôchodkový vek. Spolu s ním by mal byť predložený aj plán odchodu do 

dôchodku pre bratov pracujúcich v EBAF, ktorý by mal schváliť magister rehole 

(porov. AGK 2019 Biên Hòa 337).  

276. [GRATIARUM ACTIO] Vyjadrujeme vďačnosť bratom z Konventu sv. Štefana 

za ich angažovanosť v službe poslaniu EBAF a povzbudzujeme ich, aby naďalej 

rozvíjali ducha bratského spoločenstva, budovania mostov a zmierenia, a to tak 

v komunite, ako aj v náročnom spoločensko-politickom kontexte ich poslania. 

277. [COMMENDATIO] Odporúčame riaditeľovi EBAF a osobám zodpovedným za 

získavanie finančných prostriedkov, aby navrhli program štipendií pre bratov 

z rôznych regiónov rehole, najmä z Afriky, Ázie-Tichomoria a Latinskej 

Ameriky/Karibiku (porov. AGK 2019 Biên Hòa 332). 
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Iné inštitúcie pod bezprostrednou jurisdikciou magistra rehole 

278. [GRATIARUM ACTIO] Ďakujeme archivárovi rehole, fr. Augustínovi Laffay, 

za jeho spoluprácu s Historickým inštitútom rehole (porov. AGK 2019 Biên Hòa 

357).  

279. [GRATIARUM ACTIO] Ďakujeme riaditeľovi Historického inštitútu rehole, 

fr. Viliamovi Dócimu, a jeho členom za pokračovanie jeho obnovy 

prostredníctvom publikácií a vedeckých kolokvií. 

280. [EXHORTATIO] Povzbudzujeme regentov štúdií v celej reholi, aby venovali 

väčšiu pozornosť potrebe vychovávať budúcich profesorov cirkevných dejín 

a dominikánskych dejín, aby slúžili v našich inštitucionálnych študijných 

centrách a (svojou publikačnou činnosťou a inými aktivitami) uchovávali 

historickú pamäť rôznych kultúr. Táto služba je dôležitá aj pre trvalú formáciu 

v celej dominikánskej rodine. 

281. [COMMISSIO] Poverujeme magistra rehole, aby pokračoval v obnove 

personálneho obsadenia kolégia spovedníkov v Bazilike Santa Maria Maggiore 

v Ríme a dbal na to, aby bolo zastúpené široké spektrum jazykov, ako aj 

potrebná duchovná, teologická a pastoračná príprava (porov. AGK 2019 Biên Hòa 

360). Pripomíname celej reholi, že tento apoštolát poskytuje kľúčovú 

pastoračnú službu pútnikom v Ríme, úradníkom kúrie, formátorom seminárov, 

rehoľným predstaveným, profesorom a študentom na celom svete.  

282. [GRATIARUM ACTIO] Opätovne oceňujeme dôležité poslanie Komisie Leonina 

pri príprave kritického vydania spisov sv. Tomáša Akvinského, pričom sa 

venujeme aj historickému a kultúrnemu kontextu sv. Tomáša. Ďakujeme 

riaditeľovi a členom komisie za prácu vykonanú v posledných troch rokoch 

a povzbudzujeme ich k ďalšej spolupráci s dominikánskymi entitami 

a inštitucionálnymi študijnými centrami. 

283. [COMMISSIO] Poverujeme riaditeľa a členov Komisie Leonina, aby do konca 

marca 2023 predložili magistrovi rehole plán predpokladanej edičnej činnosti 

na nasledujúcich 9 rokov. 

 

F. ČINNOSTI POD DOHĽADOM MAGISTRA REHOLE 

 

284. [DECLARATIO et GRATIARUM ACTIO] Oceňujeme a ďakujeme magistrovi 

rehole, generálnej rade a bratom zodpovedným za príslušné inštitúcie za 

postup diskusie a vyhlásenie štyroch „aktivít pod dohľadom magistra rehole“ 

(podľa požiadavky AGK 2019 Biên Hòa 366-378). Tieto aktivity spolupráce 

medzi rôznymi entitami rehole sa týkajú štyroch nasledujúcich inštitúcií: 

DOMUNI Universitas, OPTIC, Centrum pre dialóg s kultúrami 
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a náboženstvami v Ázii na UST v Manile a Inštitút pre dialóg s kultúrami 

a náboženstvami v Afrike na Dominikánskej univerzite v Ibadane. 

285. [COMMISSIO] Poverujeme bratov zodpovedných za štyri vyššie uvedené 

„aktivity pod dohľadom magistra rehole“, aby v priebehu nasledujúcich troch 

rokov realizovali ciele, ktoré pre každú z nich určil magister rehole 

v príslušných deklaračných listoch.  

286. [COMMISSIO] Poverujeme magistra rehole a sócia pre intelektuálny život, aby 

informovali nasledujúcu generálnu kapitulu o plnení cieľov stanovených pre 

každú z týchto činností a o vyhodnotení pre prípadné obnovenie ich vyhlásenia 

za „aktivity pod dohľadom magistra rehole“. 

287. [GRATIARUM ACTIO] Ďakujeme rektorovi, bratom a sestrám pracujúcim 

v DOMUNI Universitas za hodnotný online príspevok k dominikánskej 

formácii a intelektuálnemu životu v rôznych jazykoch počas posledných troch 

rokov. Povzbudzujeme ich, aby zabezpečili pokračovanie služby DOMUNI 

Universitas aj v budúcnosti. 

288. [GRATIARUM ACTIO] Ďakujeme riaditeľovi a rade OPTIC za hodnotné 

aktivity, ktoré rozvíjali v posledných troch rokoch, a povzbudzujeme ich, aby 

pokračovali v začleňovaní členov dominikánskej rodiny a v spolupráci 

s dominikánskymi univerzitami a inými akademickými inštitúciami. 

 

SIETE A INÉ AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

 

Sieť dominikánskych univerzít a akademických inštitúcií (NUOP-RUOP) 

289. [GRATIARUM ACTIO et COMMISSIO] Ďakujeme predstaveným 

dominikánskych univerzít a akademických inštitúcií, magistrovi rehole, sóciovi 

pre intelektuálny život a sóciovi pre apoštolský život za vytvorenie Siete 

dominikánskych univerzít (NUOP-RUOP) (porov. Relatio MO 2019, 178; AGK 

2019 Biên Hòa 218). 

290. [COMMISSIO] Poverujeme vedúcich týchto univerzít a akademických 

inštitúcií, magistra rehole a vyššie uvedených sóciov, aby realizovali ciele 

spolupráce predpokladané v schválených štatútoch. 

 

Sieť pre dialóg s kultúrami a náboženstvami v reholi 

291. [GRATIARUM ACTIO] Ďakujeme magistrovi rehole, sóciovi pre intelektuálny 

život a sóciovi pre apoštolský život a vedúcim dominikánskych centier 

pôsobiacich v oblasti dialógu s kultúrami a náboženstvami (ktoré v súčasnosti 

pozostávajú z IDEO, Káhira; DOSTI, Istanbul; Centrum teológie 
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a náboženských štúdií na UST, Manila; a Inštitút pre dialóg s kultúrami 

a náboženstvami v Afrike, Dominikánska univerzita, Ibadan), za vytvorenie 

„Siete pre dialóg s kultúrami a náboženstvami v reholi“ (porov. Relatio 2019, 177; 

AGK 2019 Biên Hòa 307.4). 

292. [COMMISSIO] Poverujeme vedúcich vyššie uvedených inštitúcií, magistra 

rehole a vyššie spomenutých sóciov, aby pokročili v schvaľovaní štatútov 

a realizácii spoločných aktivít v službe celej dominikánskej rodine v tejto 

oblasti.  

 

Pracovná skupina „Proces Salamanka“ 

293. [GRATIARUM ACTIO et EXHORTATIO] Ďakujeme magistrovi rehole, sóciovi 

pre intelektuálny život a sóciovi pre apoštolský život, ako aj povereným 

bratom, za vytvorenie Pracovnej skupiny „Procesu Salamanka“, ktorá sa skladá 

z bratov a sestier pracujúcich spolu s univerzitami a centrami štúdií rehole, ako 

aj s dominikánskou Delegáciou pri OSN. Nabádame pracovnú skupinu, aby 

prispela ku implementácii cieľov spomenutých v AGK 2019 Biên Hòa 316-317. 

 

Salamanka - CIDALC 

294. [GRATIARUM ACTIO] Oceňujeme hodnotnú spoluprácu, ktorá sa 

v posledných rokoch rozvinula medzi CIDALC a Fakultou San Esteban 

v Salamanke, vďaka ktorej sa značný počet bratov mohol oboznámiť 

s dominikánskou teológiou alebo si ju prehĺbiť, najmä s prispením 

dominikánskej školy v Salamanke, a získať kánonické tituly. Povzbudzujeme 

provinciálov a regentov CIDALC, ako aj prezidenta a promótora pre štúdium 

CIDALC a zodpovedných za Fakultu San Esteban, aby hľadali spôsoby, ako 

pokračovať v tejto hodnotnej spolupráci.  

295. [COMMISSIO] Na tento účel poverujeme prezidenta a promótora štúdií 

CIDALC, aby v dialógu s provinciálmi a regentmi štúdií CIDALC a s orgánmi 

Fakulty San Esteban vypracovali konkrétny plán na nasledujúcich 9 rokov, 

vrátane vysielania študentov z týchto entít a prípravy profesorov na 

spoluprácu v tejto úlohe. Na tento účel nech sa zriadi ad hoc komisia, s ktorou 

má spolupracovať sócius pre intelektuálny život. Nech sa ráta s možnou 

účasťou bratov z iných regiónov v tomto programe spolupráce.  

296. [COMMISSIO] Poverujeme magistra rehole a sócia pre intelektuálny život, aby 

v dialógu s Dikastériom pre katolícku výchovu, autoritami provincie Hispania 

a Fakulty San Esteban pokročili v diskusii o inštitucionálnej budúcnosti tejto 

dominikánskej teologickej prítomnosti. Ak je to možné, nemalo by sa upustiť 

od štatútu cirkevnej fakulty, aj keď by na určitý čas mohla prijať formu inštitútu 
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začleneného do dominikánskej univerzity. Týmto spôsobom by naďalej 

odovzdávala dedičstvo školy v Salamanke v spolupráci s inými 

dominikánskymi akademickými inštitúciami. (Podobné poverenie bolo 

sformulované v AGK 1992 Mexico 170). Nech už bude mať táto inštitúcia 

v blízkej budúcnosti akúkoľvek právnu formu, bude si to vyžadovať 

spoluprácu CIDALC, Provincie Hispánia a (ak to bude možné) ďalších 

provincií. 

 

DOSTI - Istanbul 

297. [GRATULATIO] Blahoželáme DOSTI (Dominikánskemu študijnému centru 

v Istanbule) k práci, ktorú vykonalo v oblasti ekumenického 

a medzináboženského štúdia a dialógu za posledné tri roky.  

298. [COMMENDATIO] Odporúčame regentom štúdií, aby zvážili akademické 

programy vrátane sympózií, ktoré ponúka DOSTI.  

 

G. POSILNENIE INTELEKTUÁLNEHO ŽIVOTA REHOLE 

 

299. [EXHORTATIO] Intelektuálna charizma našej rehole sa nedá zredukovať na 

skupinu bratov, ktorí sa individuálne venujú akademickému štúdiu, ale pozýva 

nás k vytvoreniu spoločenstva štúdia. Preto povzbudzujeme bratov profesorov, 

aby tieto centrá inštitucionálnych štúdií boli naďalej strediskami vzdelanosti, 

a nielen miestami formácie bratov študentov (AGK 2004 Krakov 133). Ďalej 

nabádame moderátorov centier inštitucionálnych štúdií, aby s pomocou 

regentov štúdií organizovali stretnutia a výmeny medzi bratmi profesormi 

s týmto cieľom. Odporúčame tiež možnosť pozvať na tento istý účel bratov 

z iných študijných stredísk rehole. 

300. [COMMENDATIO] Hoci nie každá provincia si môže dovoliť vlastné centrum 

inštitucionálnych štúdií, poznamenávame, že bez vlastného centra štúdií môže 

provincia oveľa ľahšie ignorovať svoj intelektuálny život na úkor svojich bratov 

a miestnych cirkví, ktorým slúži. Preto odporúčame, aby do budúcej generálnej 

kapituly mala každá provincia aspoň jedno centrum štúdií (ako je definované 

v LCO 91–92 a RSG 40 a 54), „v ktorom sa bude dominikánska intelektuálna 

tradícia udržiavať, rozvíjať a odovzdávať ďalším generáciám“ (AGK 2004 

Krakov 187). 

301. [COMMISSIO] Ak by provincia nemohla mať žiadne študijné centrum, 

poverujeme jej regenta štúdií, aby organizoval pravidelné stretnutia bratov, 

ktorí sa venujú akademickému životu, pričom tieto podujatia by mohli byť 

otvorené aj pre iných bratov. Toto by malo byť zahrnuté v príslušnej výročnej 

správe. 
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302. [COMMISSIO] Bratia sú zodpovední za poskytovanie nielen duchovnej, ale aj 

intelektuálnej podpory našim mníškam (LCO 146; AGK 2001 Providence 317; 

AGK 2010 Rím 197; AGK 2016 Bologna 134). Preto poverujeme regentov štúdií, 

aby kontaktovali federálne predstavené alebo priorky kláštorov prítomných na 

území ich provincie (v závislosti od miestnych podmienok) s cieľom ponúknuť 

im spoluprácu pri intelektuálnej formácii mníšok zodpovedajúcej ich potrebám, 

s osobitným zameraním na Sväté písmo a teológiu sv. Tomáša Akvinského 

(LCM 101), ako aj na kánonické právo. Malo by sa to uskutočniť do jedného roka 

od zverejnenia týchto aktov a regenti štúdií by to mali zahrnúť do svojej 

výročnej správy. Generálny promótor pre mníšky by mal byť o týchto 

iniciatívach pravidelne informovaný. 

303. [COMMENDATIO] Vo svetle LCO 145 a 146 odporúčame, aby bratia naďalej 

ponúkali svoju spoluprácu pri intelektuálnej formácii sestier apoštolského 

života s náležitým ohľadom na ich inštitucionálnu autonómiu. 

304. [GRATIARUM ACTIO] Ďakujeme členom dominikánskej rodiny za ich 

príspevok k intelektuálnemu poslaniu rehole, a to tak na úrovni provincií, ako 

aj študijných centier celej rehole. 

305. [COMMENDATIO] Vzhľadom na potrebu posilniť prístup ku knižniciam 

a výskumným materiálom, najmä v regiónoch bez dostatočných zdrojov, 

odporúčame, aby komisia knihovníkov (AGK 2019 Biên Hòa 323) navrhla 

konkrétne spôsoby, ako zabezpečiť, aby provincie a študijné centrá rehole 

spolupracovali pri zdieľaní digitálnych a tlačených kníh a iných materiálov 

v súlade s autorským právom, aby mohol existovať „veľký vzájomný prospech 

vďaka spoločnému využívaniu obmedzených a nákladných zdrojov“ (RSG 64). 

Takéto kroky by výrazne prispeli ku kultúre štúdia a podporili by čo 

najvýhodnejšie využívanie knižničných zdrojov. 

306. [GRATIARUM ACTIO] Okrem inštitúcií uvedených vyššie, mnoho našich 

bratov, sestier a iných členov dominikánskej rodiny vyučuje na katolíckych 

vysokých školách a univerzitách po celom svete, vrátane niektorých, ktoré 

spadajú pod konkrétne provincie. Vyjadrujeme im všetkým našu vďačnosť, že 

týmto spôsobom slúžia Cirkvi, reholi a spoločnosti. Povzbudzujeme ich 

k pokračovaniu v ich práci angažovania sa v dialógu medzi katolíckou 

a dominikánskou intelektuálnou tradíciou a rôznymi disciplínami, a k jej 

odovzdávaniu novým generáciám. 

307. [ADMONITIO] Pripomíname bratom zodpovedným za správu 

dominikánskych katolíckych vysokých škôl a univerzít, ktoré spadajú pod 

konkrétne provincie, že ich občianske a cirkevné štatúty by mali obsahovať 

mechanizmy riadenia, ktoré bratom umožňujú vykonávať účinný dohľad nad 

ich katolíckou a dominikánskou identitou podľa noriem kánonického 

a občianskeho práva (porov. Ex Corde Ecclesiae, Všeobecné normy, čl. 2, §3; 4, §1; 

CIC, c. 812).
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KAPITOLA VII 

ZDROJE PRO POSLÁNÍ ŘÁDU: EKONOMIKA 
 

  

A. LIDSKÉ ZDROJE 

 

308. [DECLARATIO] Nejcennější zdroj, který řád pro naplnění svého poslání 

vlastní, jsou bratři. Lidské, duchovní a intelektuální zdroje každého bratra musí 

být chráněny a oceňovány. 

309. [EXHORTATIO] Provincie s velkým počtem bratří studentů vybízíme k tomu, 

aby jim poskytovaly formaci, která je vybaví tak, aby mohli reagovat na potřeby 

jiných entit řádu. 

310. [ADMONITIO] Připomínáme provinciím, které využívají fondů solidarity, že 

musí zajistit autentickou dominikánskou počáteční formaci v souladu s Ratio 

Formationis Generalis. (AGK 2019 Biên Hòa 231) 

 

B. TRANSPARENTNOST A ODPOVĚDNOST 

 

311. [DECLARATIO] Ekonomické zdroje řádu slouží bratřím k jejich poslání a jejich 

dobré využití je nepostradatelným svědectvím našich slibů. 

312. [DECLARATIO] Transparentnost a odpovědnost při správě zdrojů řádu 

ukazuje naši solidaritu s nejpotřebnějšími řádovými entitami. 

313. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby ty provincie, které podle názoru ekonomické 

rady řádu, nepředloží jasnou, transparentní a úplnou ekonomickou zprávu, 

navštívil syndik řádu nebo jeho zástupce, kteří jim se zpracováním reportu 

pomohou. 

 

C. SPOLUPRÁCE / FOND SOLIDARITY  

 

314. [COMMISSIO] Pověřujeme prezidenta a členy Spem Miram International, aby do 

roka předložily Generální radě konkrétní návrh, zda je či není vhodné zachovat 

čtyři existující fondy solidarity a možnost mít pouze jeden, kam budou 

směřovat všechny žádosti o pomoc. 

315. [ORDINATIO] Nařizujeme každé provincii řádu, která v souladu 

s ustanoveními AGK 2016 Boloňa 373 a AGK 2019 Biên Hòa 236 přispívat 

ročním navýšením kontribucí o 10 %. Takto získané příspěvky do rozpočtu 

kurie mají být rozděleny rovným dílem mezi následující tři solidární fondy 

Spem Miram Internationalis: Santo Domingo, Solidarita a počáteční formace. 

316. [EXHORTATIO] Vyzýváme všechny provincie, které obdrží mimořádné 

žádosti od jiného subjektu řádu, aby zvážily možnost směřování ekonomické 
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pomoci, kterou poskytují, jiným subjektům řádu prostřednictvím Spem Miram 

Internationalis. 

 

D. HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA 

 

317. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby instituce a komunity pod přímou jurisdikcí 

magistra řádu měly své roční účetní závěrky externě posouzeny způsobem 

odpovídajícím jejich situaci. (srov. AGK 2019 Biên Hòa 224) 

318. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby generální kurie a každá instituce spadající pod 

přímou jurisdikci magistra řádu, která vlastní nějakou budovu, povinně 

vytvořily ve svém ročním rozpočtu odpovídající rezervu na budoucí renovaci. 

(AGK 2019 Biên Hòa 225) 

319. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby se nevyplácela žádná dotace instituci pod 

přímou jurisdikcí magistra řádu, jejíž roční vyúčtování dosud nebylo schváleno 

generální radou devět měsíců po konci příslušného finančního roku. (srov. AGK 

2019 Biên Hòa 226) 

 

E. FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ZPRÁVY 

 

320. [DECLARATIO] Syndik řádu, fr. Juan Luis Mediavilla García, v souladu s LCO 

569 předložil zprávu o hospodaření generální kurie za fiskální roky 2019–2021. 

Kapitula jeho zprávu schválila. 

321. [DECLARATIO] Prohlašujeme, že následující finanční zprávy byly 

přezkoumány ekonomickou radou řádu a schváleny magistrem řádu 

a generální radou: Fond solidarity, Fond svatého Dominika, Fond Dominika 

Renouarda, Fond na podporu počáteční formace, Fond magistra řádu, Fond 

komise Leonina a správní fondy institucí pod přímou jurisdikcí řádu. 

322. [DECLARATIO] Prohlašujeme, že v souladu s LCO 571, finanční zprávy 

klášterů a institucí spadajících pod přímou jurisdikci magistra řádu, byly 

prostudovány ekonomickou radou řádu a schváleny magistrem řádu 

a generální radou. 

323. [GRATIARUM ACTIO] Děkujeme syndikovi řádu, fr. Juanu Luis Mediavilla 

Garcíovi, ekonomické radě řádu, radě Spem Miram Internationalis 

a Mezinárodnímu dominikánskému fondu za jejich přispění k hospodářské 

správě řádu a jejich solidaritu.
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F. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 

 

324. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby roční příspěvek každé provincie 

a viceprovincie do rozpočtu generální kurie byl určen v souladu s normami 

generální kapituly v Bogotě (AGK 2007 Bogota 261), včetně srážek na lékařskou 

a zdravotní péči, nákladů na formaci a darů jiným řádovým entitám, avšak 

s výjimkou ročního příspěvku generální kurii. Tyto normy zahrnují vysvětlení 

obsažená v různých dokumentech, které provinčním syndikům poskytl syndik 

řádu. (srov. AGK 2019 Biên Hòa 242) 

325. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby běžný příspěvek každé provincie 

a viceprovincie generální kurii nebyl nižší než 3 000 EUR a vyšší než 10 % 

rozpočtu generální kurie. (AGK 2007 Bogota 261; AGK 2013 Trogir 206, AGC 2016 

Boloňa 362, AGK 2019 Biên Hòa 250) 

326. [ORDINATIO] Nařizujeme, že výše výdajů, které může magistr řádu schválit 

bez souhlasu své rady, je 75 000 €. (AGK 2013 Trogir 202; AGK 2016 Boloňa 366, 

AGK 2019 Biên Hòa 251) 

327. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby příspěvek konventů a dalších institucí pod 

přímou jurisdikcí magistra řádu činil 6 % jejich hrubých příjmů. (AGK 2013 

Trogir 207; AGK 2016 Boloňa 363; AGK 2019 Biên Hòa 252) 

328. [COMMISSIO] Pověřujeme syndika a ekonomickou radu řádu, aby věnovaly 

pozornost konkrétní situaci provincií s vážnými a zjevnými ekonomické 

problémy a aby jim pomohly najít dočasná řešení týkající se příspěvku do 

rozpočtu generální kurie řádu. 

329. [ORDINATIO] Nařízujeme syndikovi řádu, aby pokračoval v pořádání 

regionálních schůzí s regionálními syndiky. (srov. AGK 2019 Biên Hòa 243) 

330. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby syndik řádu zahrnul do rozpočtu generální 

kurie roční podporu následujícím institucím pod přímou jurisdikcí magistra 

řádu: 

a. Papežská univerzita sv. Tomáše (Angelicum): až 200 000 EUR, z toho 150 

000 EUR je určeno na běžné provozní náklady a 50 000 EUR na doplnění 

platů za výuku bratří, kteří byli jednoduše asignováni do kláštera sv. 

Dominika a sv. Sixta; 

b. École Biblique et Archéologique Française: až 45 000 EUR na podporu 

výzkumných aktivit bratří vyučujících na École biblique 

c. Leonine Commission: až 180 000 EUR; 

d. Historický ústav: až 150 000 EUR. 

Každá instituce, která obdrží dotaci od generální kurie, podá zprávu o jejím 

využití, a tato zpráva bude dána k dispozici všem kapitulářům na příští 

generální kapitule. 



61 
 

331. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby syndik řádu zahrnul do rozpočtu generální 

kurie roční podporu následujícím subjektům: 

a. Justitia et Pax OSN Ženeva: až 150 000 EUR; 

b. Inter-Afrika (IAOP): až 150 000 EUR; 

c. Asie a Tichomoří: až 50 000 EUR; 

d. Latinská Amerika a Karibik (CIDALC): až 25 000 EUR. 

Každý subjekt, který obdrží dotaci od generální kurie, podá zprávu o jejím 

využití a tato zpráva bude dána k dispozici všem kapitulářům na příští 

generální kapitule. 

332. [EXHORTATIO] Vyzýváme syndika řádu, aby ve spolupráci s ekonomickou 

radou řádu a generální radou i nadále minimalizoval jakékoli zvyšování výdajů 

v rámci rozpočtu generální kurie. (AGK 2019 Biên Hòa 247) 

333. [GRATIARUM ACTIO] Děkujeme všem provinciím za jejich solidaritu s celým 

řádem v době pandemie COVID-19 za zachování jejich příspěvků a vědomí 

zdravotních potřeb bratří. 

334. [COMMENDATIO] V návaznosti na AGK 2019 Biên Hòa 253 doporučujeme, 

aby Fond mnišek (LCM 269 §2) vytvořil každoroční příspěvek určený 

magistrem řádu po konzultaci s Mezinárodní komisí mnišek, který by pokryl 

služby, o které kláštery ve svých potřebách žádají generální kurii. 

335. [COMMENDATIO] V návaznosti na AGK 2019 Biên Hòa 254 žádáme Spem 

Miram Nuns, aby našel přiměřené prostředky na podporu fondu pro počáteční 

formaci bratří. 

336. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby náklady na generální kapitulu byly rozděleny 

spravedlivě a proporcionálně. Veškeré administrativní náklady hradí 

provincie, úměrně příspěvku každého subjektu do běžného rozpočtu generální 

kurie na rok 2022. Náklady na dopravu se rozdělí rovným dílem mezi všechny 

kapituláře, s výjimkou kapitulářů hostitelské provincie (LCO 575 § II). Každý 

delegát musí zaplatit aktuální cenu per diem. (srov. AGK 2007 Bogota 296, AGK 

2010 Řím 260, AGK 2013 Trogir 208, AGK 2016 Boloňa 329, AGK 2019 Biên Hòa 

256).
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KAPITOLA VIII 

ŠTRUKTÚRY PRE POSLANIE: LCO 

Notæ Præviæ 

337. Ad clariorem mutationum in LCO in Capitulo factarum præsentationem, simili 

modo procedemus, prout iam in Actis Capitulorum Generalium præcedentium 

factum est:1 

Servatur ordo numericus LCO. Ad omnem numerum signa propria indicant an 

textus prima, secunda vel tertia vice adprobatus fuerit: 

★★★ constitutio confirmata (habet tria capitula) 

★★ constitutio adprobata (habet duo capitula) 

★ constitutio inchoata (habet unum capitulum) 

 

(nota: cum indicatione ✪ vel ✪✪ notatur si inchoatio vel adprobatio constitutionis 

“cum ordinatione” facta est.) 

 

◆◆◆ ordinatio definitive inserta in LCO 

◆◆ ordinatio secunda vice votata, abrogans ordinationem præviam 

◆ ordinatio prima vice acceptata 

[A] textus abrogatus 

 

Typis “italicis” textus novi imprimuntur. 

Attamen cum pro bona interpratione mutationum factarum necesse sit 

cognoscere textum præcedentem eiusque historiam, referentiæ ad capitula 

præcedentia dantur cum sequentibus siglis: 

B = Bononiæ, 2016 

BH = Biên Hòa, 2019 

 

Hoc capitulum aliquot textus “technice” mutavit quin substantia legis mutaretur. 

Verbum abbreviatum “Techn.” signabit mutationes factas sive ad leges nostras 

CIC accomodandas, sive ad harmonizandos textus cum aliis numeris LCO, sive 

pro mera mutatione in redactione.  

 

In legislatione nostra quae dicuntur de conventibus valent etiam pro domibus nisi 

aliud expresse caveatur (LCO 260 § II). 

 

1 Porov. AGK Romæ [1983], n. 307; Abulæ [1986], n. 188; Oakland [1989], n. 208; Mexici [1992], n. 248; 

Calarogæ [1995], caput IX, pag. 90; Bononiæ [1998], n. 240; Providentiæ [2001], caput X, pag. 149; Cracoviæ 

[2004], n. 352; Bogotæ [2007], n. 288; denuo Romæ [2010], n. 262; Traugurii [2013], n. 211; denuo Bononiæ 

[2016], caput VII, p. 45; denuo Biên Hòa [2019], nn. 379-384. 
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In legislatione nostra ad mentem LCO 252-256 nomine “provinciae” 

proportionaliter comprehenditur et viceprovinciae. 

 

338. LCO 45 § I 

◆ 45. Ord. — § I. – Frater per aliquod tempus moraturus in territorio alterius 

provinciæ, tempestive moneat respectivum priorem provincialem, salvo semper 

n. 137. Ut vero commoratio licite ultra tres menses extendatur, licentia dicti prioris 

provincialis indiget. 

339. LCO 100 (cf. BH 388) 

★ 100. Const. § I. Ministerium prædicationis opus communitarium est et ad 

universam communitatem primo pertinet; unde in traditione Ordinis conventus 

sæpe “sacra prædicatio” vocatur. 

§ II. Fratres cooperatores partem habent in apostolatu totius communitatis non 

solum labore suo quo necessitatibus conventus provident, sed etiam ministerio 

proprie dicto, tam cum fratribus presbyteris cooperando quam secundum 

indolem activitatem apostolicam exercendo. 

§ III. II. Superior una cum fratribus hoc munus commune prædicationis ponderet 

et recipiat, ut communitas integra responsabilis fiat; firmo tamen iure superioris 

decidendi et aliquod ministerium particulare acceptandi. 

§ IV. III. In colloquiis fraternis fratres experientias et quæstiones apostolicas inter 

se conferant ut eas studio communi subiciant et iunctis viribus in coetibus 

specialibus ministerium efficacius exercere valeant. 

340. LCO 115 § II (BH 389) 

◆◆ 115. Ord. Ad opus missionale destinentur qui prius signa vocationis 

missionariæ dederint et bene parati sint ad illud exsequendum. Formatio specialis 

missionariis, tam clericis quam cooperatoribus, detur in aliquo conventu 

missionum vel aliquo instituto specializato, in quibus linguam vernaculam, 

mores, historiam, culturam et pastoralem missionariam populi addiscant. 

341. LCO 165 § II (BH 390) 

◆◆ 165. Ord. § II. Quaelibet provincia vocationum promotorem nominet quod, si fieri 

potest, eiusdem munus primarium sit. 

§ III. Meminerint tamen omnes… [ut in textu] 

342. LCO 199 § I 

★ 199. Const. § I. – Professio simplex facienda est sub hac formula: 

“Ego frater N.N. facio professionem et promitto oboedientiam Deo et b. Mariæ et 

b. Dominico et tibi fratri N.N. magistro Ordinis fratrum Prædicatorum et 

successoribus tuis (vel: tibi fratri N.N. priori provinciali provinciæ...; vel: 

delegato...; vice fratris N.N. magistri Ordinis fratrum Prædicatorum et 

successorum eius), secundum regulam b. Augustini et institutiones fratrum 
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Prædicatorum quod ero oboediens tibi tuisque successoribus ad triennium (vel: 

ad annum).” 

343. LCO 207 § I (BH 391) 

◆◆ 207. Ord. § I. Quando frater per hunc annum, qui pro clerico potest ut talis 

computari annus scholasticus… [ut in textu] 

344. LCO 253 § I (B 270 BH 394) 

★★★ 253. Const. § I. Provincia constat ex tribus saltem conventibus quorum duo 

ad minus habeant octo decem vocales. Insuper, omnes vocales provinciæ saltem 

sint quadraginta. 

345. LCO 352 § I (B 286 BH 399) 

◆◆◆ 352. Ord. — Vocales capituli provincialis sunt: 

§ I. – 1° priores regionales; 

2° 1° vicarii provinciales electi ad normam n. 389, quatenus vocem habeant ad 

normam n. 384-bis et statuti vicariatus; 

3° 2° priores conventuales; supprior vero, si ob ægritudinem aliamve gravem 

causam a priore provinciali acceptam, prior adesse nequit; 

4° 3° socii priorum euntium ad capitulum, ad normam n. 490; 

5° 4° delegati fratrum, ad normam nn. 497─501; 

6° 5° delegatus domus non prioralis cum saltem quattuor fratribus voce activa 

gaudentibus in territorio uniuscuiusque nationis ubi non sit alius conventus 

eiusdem provinciæ;  

7° 6° prior provincialis qui immediate ante capitulum officium in ipsa provincia 

explevit. 

346. LCO 375 

◆ 375. Ord. — § I. – Ad primum Tempore primae sessionis consiliium provinciæ 

quod quæ elapso biennio post prioris provincialis confirmationem locum habebit, 

prior provincialis convocare tenetur ad consilium amplius, præter membra consilii 

provinciæ, vicarios provinciales et priores conventuales stricto sensu;, nisi aliud 

a capitulo provinciali determinatum fuerit quoad vicarios provinciales et priores 

in dissitis regionibus. statutum autem provinciae determinare potest an vicarii 

provinciales et priores a dissitis regionibus convocandi sint, necnon alios forte 

convocandos definire. 

§ II. – In hoc consilio ampliori, quod voto gaudet tantum consultivo, tractanda sunt 

omnia quæ ad bonum provinciæ utilia videbuntur, et in primis inspiciatur an ad 

praxim reductæ sint ordinationes et exhortationes ultimi capituli provincialis et 

generalis. 

347. LCO 382 § II (BH 400) 

◆◆ 382. Ord. — § II. – Prior provincialis habeat archivum secretum in quo 

serventur documenta secreta, de quorum merito successorem suum certiorem 

reddere tenetur. Elapsis septuaginta annis Ppost mortem fratrum de quibus in 
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documentis agitur, ista comburantur, dummodo hoc fieri queat sine præiudicio 

erga eos qui adhuc vivunt, [Techn.] salvo iure civili attentis dispositionibus iuris 

civilis. 

348. LCO 386 § III (B 297 BH 404) 

◆◆◆ 386. Ord. — § III. – Quando Cum autem prior provincialis, secundum 

normas in Libro Constitutionum et Ordinationum vel in statuto provinciæ et 

vicariatus stabilitas, tractare debet cum consilio provinciæ de rebus quæ vicariatum 

respiciunt, tunc primum etiam consilium vicariatus consulat priusquam ad 

consilium provinciæ requirat; casus vero 

confirmandi, instituendi vel amovendi priorem regionalem vicarium provincialem 

prior provincialis tantummodo in consilio provinciæ tractet (cf. n. 373, 1°). 

349. LCO 391, 6° (B 168 BH 437) 

◆◆◆ 391. Ord. 6° conventio duorum capitulorum provincialium vel priorum 

provincialium ad directam assignationem faciendam de provincia ad conventum 

alius provinciæ, salvis nn. 270 § I et II, 497 § I et 600, monito tamen magistro 

Ordinis (cf. appendicem n. 16). Talis conventio recognatur semel saltem in 

quinquennio a prioribus provincialibus quibus interest. 

350. LCO 425 § II (B 306 BH 408) 

★★★ 425. Const. § II. – Socii magistri Ordinis sunt non minus quam octo et non 

plus quam decem. Ex eis duo tres præponuntur negotiis quæ respective 

apostolatum, et vitam intellectualem et vitam fraternam ac formationem in Ordine 

respiciunt, aliis cura confertur de relatione provinciarum cum Ordine et de aliis 

materiis forte a magistro Ordinis ipsis commissis (cf. n. 428). 

351. LCO 427-bis (B 307 BH 409) 

◆◆◆ 427-bis. Ord. Ad socium pro vita fraterna ac formatione in Ordine præcipue hæc 

pertinent: 

1° adiuvare magistrum Ordinis in omnibus quæ pertinent ad vitam fraternam et ad 

formationem religiosam fratrum, sive permanentem sive initialem; 

2° omnes provincias adiuvare ut provideant formationi religiosæ fratrum et florescentiæ 

vitæ fraternæ; 

3° quando oporteat, congregare simul magistros fratrum formationis initialis curam 

habentes sicut et promotores formationis permanentis unius vel plurium regionum; 

4° faciliores reddere provinciis innovationem et formationem formatorum, sicut et 

augmentum et executionem planificationum provincialium ad formationem permanentem 

spectantium. 

352. LCO 429 § II (B 308 BH 410) 

★★★ 429. Const. — § II. – Institutio sociorum pro apostolatu, et pro vita 

intellectuali et pro vita fraterna ac formatione fiat auditis omnibus prioribus 

provincialibus. 

353. LCO 443 § II 
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★ 443. Const. — § II. – Quando agitur de electione superiorum, ut quis eligi vel 

postulari possit, requiritur etiam: 

1° ut sit presbyter; 

2° ut tres annos habeat a professione sollemni; 

3° ut ad audiendas confessiones actualiter probatus sit in Ordine. 

354. LCO 455-bis (B 311 BH 412) 

◆◆◆ 455-bis. Ord. — § I. – Si leges nostræ sic provideant, electio per litteras haberi 

potest iuxta normas sequentes: 

1° infra tempus a præside statutum, quilibet vocalis suffragium suum in aliqua schedula 

scribat ad normam n. 452, 6°; 

2° deinde, schedula in involucro intromissa, super ipsum involucrum bene clausum 

scribat manu propria suum nomen et locum residentiæ. Postea illud in alio involucro 

includat et mittat ad præsidem cum alia inscriptione, tali modo quod possit de facili 

discerni. 

§ II. – Elapso tempore præfixo pro receptione schedularum, præses cum consilio 

provinciali vel cum duobus scrutatoribus a consilio approbatis scrutinium faciat: 

1° omnibus involucris externis coram consilio vel scrutatoribus apertis, examinentur 

nomina electorum super interiora involucra scripta ad videndum utrum unusquisque 

eorum condiciones pro voce activa requisitas habeat; si non habeat, pro nullo habeatur 

suffragium; 

2° comparentur numeri vocalium et involucrorum; 

3° involucra aperiantur et, antequam schedulæ explicentur, ipsa deleantur; 

4° examinentur suffragia ad normam n. 452, 9°, 10°, 11°; 

5° si maioritas pro electione vel postulatione requisita obtinetur, tunc formetur a præside 

decretum electionis et instrumentum authenticum electionis conficiatur. De exitu 

electionis omnes vocales certiores fiant; 

6° si vero maioritas absoluta in primo scrutinio non obtinetur, præses determinet tempus 

pro novo et ultimo scrutinio faciendo, et de omnibus peractis vocales certiores faciat; 

7° capitulum tamen provinciale potest determinare, ut procedatur ad tertium vel etiam 

quartum scrutinium, si in secundo vel tertio adhuc maioritas absoluta non obtinetur. 

355. LCO 455-ter (B 312 BH 413) 

◆◆◆ 455-ter. Ord. — § I. – Si leges nostræ provideant electionem per litteras (cf. n. 

455-bis), permittitur etiam electio per instrumenta electronica. 

§ II. – Pertinet ad priorem provincialem cum consensu sui consilii decernere utrum electio 

facienda sit per litteras vel per instrumenta electronica, et eligere instrumentum 

electronicum aptum et bonæ famæ. 

§ III. – Electio per instrumenta electronica procedit iuxta normas sequentes: 

1° præses mittat omnibus vocalibus instructiones ad accedendum ad instrumentum 

electronicum electum; 

2° infra tempus a præside statutum, quilibet vocalis suffragium suum præbet iuxta 

instructiones receptas; 
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3° elapso tempore præfixo pro suffragio, præses verificet exitum in conspectu consilii 

provincialis vel duorum scrutatorum a consilio adprobatorum; 

4° procedatur ad normam n. 455-bis, § II, 5°, 6° et 7°. 

§ IV. – Ad validitatem electionis per instrumenta electronica requiritur ut: 

1° nullus vocalis excludatur ab electione propter instrumentum electum; 

2° nullus frater vocem passivam habens excludatur ab electione vocalium propter 

instrumentum electum; 

3° constet solos vocales suffragium tulisse, et quidem unumquemque semel tantum; 

4° suffragia singulorum vocalium secreta maneant. 

§ V. – Pertinet ad capitulum provincialem alias normas perficere pro electionibus per 

instrumenta electronica. 

356. LCO 477 (B 315 BH 415) 

◆◆◆ 477. Ord. — § I. – Si statutum vicariatus determinaverit ut vicarius per 

electionem designatus sit designetur, præses electionis est ille frater qui actu regit 

vicariatum ad normam n. 385, § II, 2°, vel eo deficiente antiquior in Ordine e 

superioribus huius regionis statuti vicariatus vel alius frater forte a priore provinciali 

institutus. 

§ II. – Ei competit, audito consilio regionali vicariatus, determinare et omnibus 

vocalibus notificare tempus electionis, infra tamen mensem a cognita vacatione 

officii. 

357. LCO 479 (B 316 BH 416) 

◆◆◆ 479. Ord. — § I. – Ut quis valide eligi possit in priorem regionalem vicarium 

provincialem, salvo n. 443, requiritur ut: 

1° triginta compleverit annos a sua nativitate, decem vero a prima professione; 

2° non fuerit prior regionalis vicarius provincialis in eadem regione eodem vicariatu 

per duo quadriennia mandata immediate præcedentia. 

§ II. – Si quis frater eligi nequeat ex defectu unius vel plurium condicionum de 

quibus in § I, 1° et 2°, fratres eum postulare possunt a priore provinciali, qui 

dispensare potest ab interstitiis et providere provideat ad normam n. 467. 

358. LCO 480 (B 317 BH 417) 

◆◆◆ 480. Ord. § I. – Ad statutum vicariatus provincialis consilium provinciale vel 

ad consilium regionale pertinet determinare utrum vocales debeant specialiter in 

unum convenire pro electione facienda vel suffragium suum per litteras mittere. 

§ II. – Si electio facienda est in congregatione speciali: 

1° præses et locus electionis sint ut in n. 477; 

2° in ipso actu electionis servetur n. 464 (cf. appendicem n. 18). 

§ III. – Si vero vocales non possunt de facili in unum convenire, fiat iuxta normas 

sequentes: n. 455-bis. 

1° infra tempus a præside statutum (n. 477, § II), quilibet vocalis suffragium suum 

in aliqua schedula scribat ad normam n. 452, 6°; 
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2° deinde, schedula in involucro intromissa, super ipsum involucrum bene 

clausum scribat manu propria suum nomen et locum residentiæ. Postea illud in 

alio involucro includat et mittat ad præsidem cum alia inscriptione, tali modo 

quod possit de facili discerni. 

§ IV. – Elapso tempore præfixo pro receptione schedularum, præses cum consilio 

regionali scrutatoribus scrutinium faciat ad normam n. 455-bis § II et iuxta normas 

sequentes: 

1° omnibus involucris externis coram consilio apertis, examinentur nomina 

electorum super interiora involucra scripta ad videndum utrum unusquisque 

eorum condiciones pro voce activa requisitas habeat; si non habeat, pro nullo 

habeatur suffragium; 

2° comparentur numeri vocalium et involucrorum; 

3° involucra aperiantur et, antequam schedulæ explicentur, ipsa deleantur; 

4° examinentur suffragia ad normam n. 452, 9°, 10°, 11°; 

5° 1° si maioritas pro electione vel postulatione requisita obtinetur, tunc formetur 

a præside decretum electionis, instrumentum authenticum electionis conficiatur 

et ad priorem provincialem mittatur iuxta n. 453, § I (cf. appendicem n. 24). De 

exitu electionis omnes vocales per litteras certiores fiant; 

6° si vero maioritas absoluta in primo scrutinio non obtinetur, præses cum consilio 

determinet tempus pro novo et ultimo scrutinio faciendo, et de omnibus peractis 

tum priorem provincialem, tum vocales per litteras certiores faciat; 

7° capitulum tamen provinciale potest determinare, ut procedatur ad tertium vel 

etiam quartum scrutinium, si in secundo vel tertio adhuc maioritas absoluta non 

obtinetur; 

8° 2° si in ultimo vero scrutinio, sive sit secundum (n. 455-bis, § II, 6°), sive tertium 

vel quartum (n. 455-bis, § II, 7°), maioritas absoluta non obtinetur, provisio officii 

ad priorem provincialem devolvitur (cf. n. 464). 

359. LCO 481 (B 319 BH 418) 

◆◆◆ 481. Ord. — § I. – Quoad confirmationem aut cassationem electionis vicarii 

provincialis eiusque acceptationem, serventur nn. 465–473. 

§ II. – Ius instituendi vicarium provincialem devolvitur ad priorem provincialem, salvo n. 

373, 1°: 

1° quando vicariatus tempore vacationis vicarii provincialis non habet condiciones de 

quibus in n. 384, § I; tunc tamen in institutione vicarii vocales conventuum vicariatus 

audiantur ad normam statuti vicariatus;  

2° quando omnes vocales suæ voci renuntiaverint nec a priore provinciali restituti fuerint; 

3° quando quacumque ex causa intra sex menses a cognita vacatione, vicarius provincialis 

non electus aut postulatus fuerit; 

4° quando in processu electionis in congregatione speciali facta fuerint septem scrutinia 

inutilia (cf. n. 480, § II, 2°); 
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5° quando in processu electionis per litteras facta fuerint duo scrutinia inutilia (cf. n. 480, 

§ IV, 2°), vel tres vel quattuor si capitulum provinciale sic determinaverit (cf. n. 455-bis, 

§ II, 7°). 

6° quando fratres, cassata prima electione, eundem fratrem denuo eligunt, nisi illa electio 

fuerit cassata propter formam tantum et non propter personam electi; 

7° quando iam factæ sunt duæ vel ad summum tres electiones a priore provinciali 

confirmatæ et ab electis non acceptatæ; tunc enim, post secundam electionem prior 

provincialis potest, et post tertiam debet vicarium provincialem instituere. 

360. LCO 481 § III 

◆ 481. Ord. — § III. – Si prior provincialis intra mensem a devolutionis notitia vicarium 

provincialem non instituerit, ius providendi ad magistrum Ordinis devolvitur. 

361. LCO 494 § I 

[Techn.] 494. Ord. — § I. – In conventibus ubi unus socius eligendus est, electio 

fiat quoad modum ad normam § IV, 2° et n. 452. 

362. LCO 499 § III (B 327 BH 424) 

◆◆◆ 499. Ord. — § III. – Si vero vocales non possunt de facili in unum convenire, 

fiat proceditur per litteras, priore provinciali præside, ad normam n. 455-bis et iuxta 

normas sequentes:  

1° quilibet vocalis in schedula suffragium suum scribat et sub duplici involucro 

ad priorem provincialem vel priorem regionalem mittat, ad normam n. 480, § III; 

2° elapso tempore præfixo pro receptione schedularum, prior provincialis vel 

regionalis cum suo consilio vel cum duobus scrutatoribus a consilio approbatis 

scrutinium faciat ad normam n. 480, § IV, 1°–4°; 

3° si maioritas pro electione obtinetur, de exitu electionis omnes vocales per 

litteras certiores fiant; 

4° 1° si vero maioritas absoluta in primo scrutinio non obtinetur, prior provincialis 

cum suo consilio procedat secundum normas n. 480, § IV, 455-bis, § II, 6° et 7°; in 

ultimo vero scrutinio, sive sit secundum (n. 6°), sive tertium vel quartum (n. 7°), 

illi duo tantum præsentari possunt qui in præcedenti scrutinio maiorem 

numerum suffragiorum retulerint, firmo n. 450, § III. 

5° 2° in casu deficientiæ delegati, tamquam substitutus ille habeatur qui in ultimo 

scrutinio quoad numerum suffragiorum secundum locum obtinuit, salvo n. 450, 

§ III. 

363. LCO 601 (BH 430) 

[A] 601. Ord. Cum fratres permanenter apud instituta, opera vel alia huiusmodi 

quæ ad conventus vel provincias Ordinis non pertinent officium aliquod exercent 

vel laborem præstant, curet prior provincialis contractum inire in quo omnes 

condiciones accurate stabiliantur. Quando officium exercetur in territorio aliæ 

provinciæ, contractus indiget insuper approbatione prioris provincialis loci. 

◆ 601. Ord. Cum fratres permanenter apud instituta, opera vel alia huiusmodi 

quæ ad conventus vel provincias Ordinis non pertinent officium aliquod exercent 
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vel laborem præstant, curet prior provincialis contractum inire in quo omnes 

condiciones accurate stabiliantur. Quando officium exercetur in territorio aliæ 

provinciæ, contractus insuper notificetur priori provinciali loci. 

 

Vydanie LCO online (AGK 2004, 241; B 339; BH 434) 

364. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby sa úpravy LCO vykonané touto kapitulou 

vydali na webovej stránke Rehole do konca kalendárneho roka 2022. 

 

365. [COMMENDATIO] Sv. Dominik od začiatku pochopil, že jeho bratia sa môžu stať 

jedným srdcom a jednou dušou v Pánovi, ak sa ich vnútorná jednomyseľnosť 

potrebná pre iniciatívu kázania zároveň vyjadrí a bude živiť vonkajšou jednotou 

zvykov. Z tohto dôvodu, aby boli schopní mať na pamäti a dodržiavať ľahšie 

a dokonalejšie to, čo bolo stanovené v Knihe zvykov, dal všetko to, čo sa malo 

dodržiavať, zapísať. Aby to zapísané mohlo všetkým vyjadriť podobu života, 

ktorá sa má dodržiavať, a aby sa nestalo, že keď pohrdneme maličkosťami, 

postupne budeme odpadávať. Preto odporúčame, aby sa magister rehole usiloval 

o spoluprácu bratov, ktorí sú schopní zabezpečiť nielen aktualizovaný preklad 

LCO do oficiálnych jazykov rehole, ale aj jeho ľahkú dostupnosť podľa súčasných 

technických prostriedkov, a prípadnú priebežnú reflexiu jeho aktualizácie. 

Revízia LCO 

366. [COMMISSIO] Generálnej kapitule bolo predložených niekoľko návrhov, 

v ktorých sa uvažuje o reforme právnych štruktúr našej rehole. Tieto otázky sú 

komplexné, týkajú sa zvykov od nepamäti a často majú dôsledky, ktoré sa nedajú 

predvídať v krátkom období generálnej kapituly. Aby sme umožnili tieto otázky 

obozretnejšie zvážiť pred rozhodnutím, poverujeme magistra rádu, aby 

zorganizoval Komisiu pre LCO, ktorej členmi by boli odborníci v oblasti 

kánonického práva a vlastného práva rehole. Táto Komisia pre LCO zváži 

a pripraví správu o týchto návrhoch: a) voľba členov generálnej rady magistra 

rehole; b) zmeniť zvyk rehole, aby sa zabránilo hlasovaniu predstaveného s 

jeho radou pri poradných hlasovaniach (porov. Dodatok k LCO 14-bis a kán. 127 § 1; 

627); c) zmena spôsobu, akým sa narába so zdržaním sa pri voľbách a iných 

hlasovaniach (t. j. určenie absolútnej väčšiny z prítomných voličov, a nie 

z odovzdaných hlasov, porov. LCO 297-bis a kán. 119). Pri posudzovaní týchto 

bodov by mala Komisia pre LCO zvážiť právne a kánonické tradície rehole 

a Cirkvi, vlastné právo iných klerických rehoľných inštitútov pápežského práva, 

Konštitúcie mníšok rehole, rozsah zmien a doplnení textu LCO potrebných na 

uzákonenie týchto návrhov, a všetky ďalšie relevantné kánonické alebo praktické 

úvahy, ktoré môžu byť užitočné pre nasledujúcu generálnu kapitulu pri 

zvažovaní týchto návrhov. Zasadnutia Komisie pre LCO sa môžu konať 
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elektronicky, aby sa náklady znížili na minimum. V správe sa môžu navrhnúť aj 

iné zmeny alebo úpravy vlastného práva rehole, ktoré členovia komisie LCO 

považujú za potrebné zvážiť na nasledujúcej generálnej kapitule. 

367. [COMISSIO] Poverujeme magistra rehole a jeho radu, aby vypracovali dodatok 

k LCO, v ktorom by sa uvádzala forma oznámenia vokálom výsledkov 

hlasovania uskutočneného poštou (LCO 455-bis § II, 5° a 6°). 

Oficiálne jazyky (AGK 1998, 200; B 337; BH 435) 

368. [ORDINATIO] Oficiálnymi jazykmi rehole sú angličtina, francúzština 

a španielčina, pretože majú medzinárodný charakter. Tieto jazyky sa používajú 

vo všetkých dokumentoch rehole a magistra rehole. Hovorí sa nimi na 

generálnych kapitulách. Pre text Knihy konštitúcií a nariadení zostáva jazykom 

latinčina. 

Plánovanie spolupráce medzi provinciami (B 194; BH 438) 

369. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby sa v prípade návrhu medziprovinčnej 

spolupráce vypracoval jasný plán, v ktorom sa stanoví, ako sa bude spolupráca 

podporovať a aký bude jej časový harmonogram. Navrhovaný akt spolupráce by 

mal byť vypracovaný písomne a mal by uvádzať dôvody projektu, zodpovednosť 

zúčastnených, ako sa má projekt finančne podporovať a ako dlho má projekt 

trvať. Tento plán musia pred jeho realizáciou odsúhlasiť príslušné provinčné rady 

a iné príslušné orgány. Musí sa podpísať písomná dohoda, ktorá sa uchová 

v archívoch provincií a iných zúčastnených orgánov. 

370. [COMMISSIO] Poverujeme magistra rehole, aby na nasledujúcej generálnej 

kapitule podal správu o rozsahu uplatňovania tohto postupu v reholi. 

Plánovanie nástupníctva (BH 113) 

371. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby provinciáli so svojimi radami v záujme 

podpory kultúry mobility a životaschopnosti apoštolátu provincie každé štyri 

roky pripravili a preskúmali plán nástupníctva v apoštolátoch provincie. 

OCHRANA (SAFEGUARDING) 

Formace pro ochranu a prevenci zneužívání (srov. B 348; BH 119) 

372. [ORDINATIO] Přikazujeme, aby provinciál zajistil, že bratři, zaměstnanci 

a dobrovolníci, kteří spolupracují s bratry na dlouhodobých řádových aktivitách, 

budou vzděláni, pokud jde o typy zneužívání (jako např. sexuální, psychologické, 

fyzické, emocionální a duchovní), o důležitosti prosazování bezpečné praxe, 

minimalizování rizika zneužívání a okamžité a přiměřené reagování na 

znepokojivé zprávy. Mimo to, by se bratři a tito zaměstnanci a dobrovolníci měli 

účastnit seminářů a workshopů ohledně různých oblastí zneužívání 
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a relevantních požadavcích místního civilního práva. Představení by měli zajistit, 

aby měli všichni bratři přístup k těmto zdrojům.  

 

Strategie týkající se prevence zneužívání (srov. B 348; BH 120) 

 

373. [ORDINATIO] Přikazujeme, aby provinciálové a jejich rady zajistili to, že jejich 

provincie bude mít jasnou a detailní 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 aspoň 

každé čtyři roky a implementovány. Při jejich aktualizaci má být jedna kopie 

poslána magistrovi řádu.  

 

Přezkoumání kandidátů (srov. BH 188) 

 

374. [ORDINATIO] Přikazujeme, aby provinciálové a jejich rady zajistili to, že vlastní 

přezkoumání všech kandidátů běžně zahrnuje psychologické a lékařské 

vyšetření, doporučující dopisy a prověření kriminální a finanční minulosti. 

V případě kandidátů kleriků by se mělo přihlížet k požadavkům platného Ratio 

Nationalis dokumentu Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Žádný 

kandidát, který byl odsouzen za zneužití nezletilého nebo za držení dětské 

pornografie, nesmí být přijat do řádu, při zachování LCO 420. 

 

Vyšetrovanie obvinení 

 

375. [DECLARATIO] Vyhlasujeme, že každý provinciál ako ordinár má zákonnú 

povinnosť odpovedať na obvinenia z deliktov, ktorých sa dopustili bratia pod 

jeho jurisdikciou (kán. 1341, 1717; pozri tiež kán. 697). Ako takému mu právo 

udelilo právomoc požiadať v právnom procese o pomoc iných, či už bratov, alebo 

iných kvalifikovaných osôb. Takéto osoby môžu byť vymenované dlhodobo, ako 

vikár provinciála, ak je jedným z bratov, alebo vymenované ad casum. Ak bolo 

vznesené obvinenie z deliktu proti bratovi, provinciál musí spravidla začať 

predbežné vyšetrovanie; môže ho viesť sám, ale zvyčajne je skôr rozumnejšie 

zveriť ho inej kvalifikovanej osobe. V prípade obvinenia z deliktu voči jednému 

z bratov by mal provinciál využiť radu kvalifikovaného kánonistu a v prípade 
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potreby aj odborníka na občianske právo. V prípade údajných deliktov, ktoré sú 

vyhradené Apoštolskej stolici, musí bezodkladne informovať magistra rehole. 

 

Informovanie miestnej komunity o odsúdeniach a obmedzeniach pastoračnej 

služby brata 

 

376. [ORDINATIO] Spáchanie deliktov našimi bratmi, najmä závažné delikty 

zahŕňajúce zneužívania maloletých alebo držanie detskej pornografie, spôsobuje 

škodu najmä jednotlivcom, ale aj dobru Cirkvi a reholi. Aby sa pomohlo pri 

obnove spravodlivosti, náprave páchateľov a náprave pohoršenia, je nevyhnutné, 

aby zasiahnuté miestne konventy zostali o takýchto bratoch riadne informované. 

Preto nariaďujeme, aby v prípade odsúdenia brata z takéhoto deliktu, provinciál 

o uvedenom odsúdení informoval predstaveného a konventnú kapitulu domu, 

v ktorom tento brat prebýva. Okrem toho, aby sa predišlo ujme či už v podobe 

poškodenia iných alebo vyvolania škandálu, provinciál môže byť tiež povinný 

v rámci spravodlivosti obmedziť verejnú pastoračnú službu brata ako 

administratívne obmedzenie alebo trestný príkaz. A to aj vtedy, ak nebol uznaný 

vinným z deliktu vo formálnom procese. Akékoľvek obmedzenia sa zvyčajne 

ukladajú po konzultácii s diecéznym biskupom (porov. kán. 103, 967 § 2), po 

porade s kvalifikovaným kánonistom a majú sa preskúmať pravidelne, najmenej 

každých päť rokov. Ďalej nariaďujeme, aby po tom, keď boli bratovi uložené 

obmedzenia, či už trestným rozsudkom, trestným predpisom, alebo 

administratívne, provinciál o nich informoval predstaveného a konventú 

kapitulu domu, v ktorom brat prebýva. 

 

Hospodárske pochybenia (porov. BH 227) 

 

377. [ORDINATIO] Každé apoštolské dielo vlastné reholi, dokonca aj to, ktoré iniciuje 

jeden brat, je dielom rehole. Keďže je takým, majetok tohto apoštolského diela sa 

považuje za cirkevný majetok, pretože správne patrí verejnej právnej osobe, 

a preto podlieha požiadavkám V. knihy Kódexu kánonického práva, bez ohľadu 

na prípadný samostatný občiansko-právny status diela. V prípade 

hospodárskeho nesprávneho hospodárenia s takýmto dielom nariaďujeme, aby 

provinciál písomne upozornil zodpovedného brata, pričom nech uvedie 

primeranú lehotu, v ktorej sa musí nesprávne hospodárenie napraviť, pričom táto 

lehota nesmie byť dlhšia ako jeden rok. Ak v tejto lehote nedôjde k náprave, brat 

má byť odvolaný z vedenia diela, bez toho, aby bolo dotknuté uloženie 

príslušných trestných nápravných opatrení za spáchané delikty (napr. kán. 1376). 
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Výročná správa Spem Miram (porov. AGK 2013, 203; B 378; BH 436) 

 

378. [COMMISSIO] Poverujeme magistra rehole s jeho radou, aby do štatútu Spem 

Miram Internationalis vložili požiadavku, že prezident Spem Miram Internationalis 

má predkladať výročnú správu provinciálom a predkladať finančné účty na 

schválenie každej generálnej kapitule. 

 

 

Kritériá dotácií z fondu pre počiatočnú formáciu (porov. BH 232)  

 

379. [COMMISSIO] Poverujeme magistra rehole s jeho radou, aby do štatútu Fondu 

počiatočnú formáciu vložil tieto ustanovenia: a) Provincie, ktoré dostanú tieto 

prostriedky, vypracujú hospodársky plán, ktorý im umožní, aby sa po uplynutí 

desiatich rokov podpory stali v čo najväčšej miere finančne sebestačnými. b) Tieto 

provincie sa budú usilovať o pomoc odborníkov zo svojho regiónu a budú môcť 

využívať odborné znalosti ekonomickej rady rehole. c) Ekonomická rada rehole 

každoročne vykoná vyhodnotenie. d) V prípade nesplnenia záväzkov bez 

opodstatneného dôvodu bude prijímajúca provincia zbavená podpory z týchto 

prostriedkov až do ich realizácie. 

 

Provincie, které nesplňují požadavky LCO 253 § I nebo 257, 1° (BH 278) 

 

380. [ORDINATIO] Nařizujeme, aby – pokud tak ještě neudělaly – 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. Provincie, 

které v příštích pěti letech budou čelit podobnému riziku při plnění těchto 

požadavků, musí dodržet stejný postup. 

 

Vikariáty, ktoré nesplňují požadavky LCO 384 § I (BH 279) 

 

381. [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 
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budou čelit podobnému riziku při plnění těchto požadavků, musí zachovat stejný 

postup. Jasné rozhodnutí bude součástí akt provinční kapituly. 

 

Napomenutia a výklady 

 

382. [DECLARATIO] V súlade s LCO 290 schvaľujeme vyhlásenie Generálnej kapituly 

Biên Hòa, č. 443, a to, že členovia Generálnej rady, priamo asignovaní pod 

bezprostrednú jurisdikciu magistra, majú aktívny a pasívny hlas pri voľbe 

delegátov uvedených v LCO 407 § I, 8°, LCO 408, 6° a LCO 409, 6°. Tento výklad 

teraz schválili dve kapituly. 

383. [ADMONITIO et COMMISSIO] Pripomíname provinciálom, že by mala platiť 

prezumpcia v prospech potvrdenia voľby vhodného kandidáta za priora (porov. 

LCO 459; kán. 149 § I), pokiaľ v súlade s LCO 467 § I nie je kasácia skutočne 

nevyhnutná pre dobro rehole. Poverujeme magistra rehole s jeho radou, aby sa 

postarali o to, aby sa takéto otázky riešili na seminároch pre nových provinciálov, 

ktoré organizuje generálna kúria. 

 

Záverečné vyhlásenie 

 

384. [DECLARATIO] Aby sme sa vyhli akejkoľvek nejasnosti, vyhlasujeme že 

nariadenia predchádzajúcich generálnych kapitúl, ktoré neboli obnovené na tejto 

kapitule ani vložené do LCO už neplatia, pretože boli splnené alebo preto, že ich 

rušíme ako už nepotrebné. 

 

Miesto konania budúcej generálnej kapituly 

 

385. [DECLARATIO] Vyhlasujeme, že nasledujúca generálna kapitula, ktorá bude 

generálnou kapitulou provinciálov, sa bude konať v Krakove v Poľsku od júla do 

augusta 2025. Presný dátum bude stanovený neskôr. 

 

Suffragia pro Vivis 

 

386. [ORDINATIO] Za pápeža Františka, najvyššieho pastiera Cirkvi a najláskavejšieho 

dobrodinca našej rehole, nech odslúži každá provincia jednu sv. omšu. 

Za emeritného pápeža Benedikta XVI. nech odslúži každá provincia jednu sv. 

omšu. 



76 
 

Za fr. Gerarda Francisca Timonera III, magistra rehole, nech odslúži každá 

provincia jednu sv. omšu. 

Za fr. Timothyho Radcliffa, fr. Carlosa A. Azpiroza Costu a fr. Bruna Cadorého, 

bývalých magistrov rehole, nech odslúži každá provincia jednu sv. omšu. 

Za celý biskupský zbor, za sóciov magistra rehole, za generálneho prokurátora 

rehole, za našich dobrodincov a za blaho celej Rehole kazateľov, nech odslúži 

každá provincia jednu sv. omšu. 

 

Suffragia pro Defunctis 

 

387. [ORDINATIO] Za dušu fr. Damiana Byrnea, posledného zosnulého magistra 

rehole, nech odslúži každá provincia jednu sv. omšu. 

Za duše bratov a sestier rehole, ktorí zomreli od poslednej generálnej kapituly, 

nech odslúži každá provincia jednu sv. omšu za všetkých spoločne. 

Za duše všetkých, ktorí zomreli v dôsledku COVID-19 pandémie, nech odslúži 

každá provincia jednu sv. omšu. 

Za duše všetkých, ktorí zomreli vo vojne alebo ktorí sa stali obeťami 

prenasledovania pre svoju vieru, nech odslúži každá provincia jednu sv. omšu. 

Keď sa budú slúžiť tieto predpísané sv. omše buď za živých alebo za mŕtvych, 

nech sa oznámia verejne a v dostatočnom predstihu, aby sa bratia v konvente, 

kde sa majú slúžiť, mohli zúčastniť na svätej omši slávenej na tieto úmysly. 

 

388. [ORDINATIO] Nariaďujeme, aby predstavení všetkých provincií, konventov 

a domov zabezpečili, aby všetci bratia dostali kópiu – aspoň v elektronickej 

podobe – týchto aktov, prečítali si ich a aby ich prediskutovali vo svojich 

komunitách do šiestich mesiacov od ich vyhlásenia a aby dohliadali na to, aby ich 

všetci dodržiavali. 

 

 

 

 


