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Použité zkratky
Z|kladní dokumenty:
LCO – Liber constitutionum et ordinationum (Kniha stanov a nařízení Řádu bratří
kazatelů)
CIC – Codex iuris canonici (Kodex kanonického práva)
LS – Laick| sdružení sv. Dominika
MS – místní sdružení
Stanovy – Stanovy1 Laických sdružení svatého Dominika
Směrnice – Partikul|rní směrnice Laických sdružení svatého Dominika platné na
území České dominik|nské provincie
Vyhl|šení 1987 – Všeobecn| vyhl|šení ke Stanov|m Laických sdružení svatého
Dominika, kter| vydal fr. Damian Byrne OP 16. 2. 1987
Vyhl|šení 2007 – Všeobecn| vyhl|šení ke Stanov|m Laických sdružení svatého
Dominika, kter| vydal fr. Carlos A. Azpiroz Costa OP 15. 11. 2007
Z|vazné modlitby:
T. P. – tempore paschalis, v době velikonoční

Latinsky originalní text Regula fraternitatum Laicalium sancti Dominici, príp. dalsí dokumenty,
uzívají termín Regula, tedy cesky Rehole; na zaklade analogie se stanovami bratrí a podle stavající
praxe je zde dusledne uzívan termín Stanovy.
1
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LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA
Laick| sdružení sv. Dominika patří k těm větvím dominik|nské rodiny, které byly
dříve souhrnně označov|ny n|zvem třetí ř|d. Jejich vznik pravděpodobně souvisí
s rozs|hlým laickým hnutím v církvi koncem 11. století, kdy vznikala kající bratrstva vyznačující se odříkavým způsobem života, častou modlitbou a kajícností
a věnující se službě nemocným a opuštěným. Bratrstva vznikající v blízkosti dominik|nských kostelů nebo kl|šterů přejala často spiritualitu této řeholní rodiny
a podřídila se pravomoci místního představeného. Koncem 13. století dost|v| toto
hnutí kajícníků pevný pr|vní r|mec a v roce 1285 vypracov|v| magistr Ř|du
Munio de Zamora s papežským souhlasem první Řeholi kajícníků sv. Dominika.
V současnosti jsou Laick| sdružení sv. Dominika veřejným církevním sdružením
(konsociací) a na území provincie jej zastupuje provinční moder|tor z řad laiků.
Členové Laických sdružení se podle místa bydliště případně podle konkrétního
apoštolského zaměření seskupují do menších společenství, tzv. místních sdružení.
Každé místní sdružení m| svého představeného – laika, který spolu s radou toto
sdružení řídí, přijím| nové členy a je zodpovědný za jeho vedení a spr|vu. Na
z|kladě starobylé výsady zakl|d| místní sdružení provinci|l Ř|du se souhlasem
diecézního biskupa.
V z|ležitostech nauky a v duchovním životě pom|h| členům sdružení ř|dový asistent, kterým je nejčastěji kněz Ř|du. Z|jemci o členství v Laických sdruženích se
obracejí na konkrétní místní sdružení, kam mohou být po odpovídající době
(postul|tu) se souhlasem rady sdružení přijati. Po uplynutí zkušební doby (novici|tu) mohou složit slib života podle Stanov Laických sdružení sv. Dominika nejprve
na tři roky a potom slib trvalý.
Laick| sdružení sv. Dominika nejsou řeholním společenstvím. Jejich členové jsou
laici (muži i ženy, svobodní, ženatí i vdané) žijí své povol|ní ve světě a nelze je pokl|dat za řeholníky ani za jakýsi mezistupeň mezi „obyčejnými“ laiky a skutečnými
řeholníky. Jako laici mají účast na společném povol|ní Ř|du a svým jedinečným
způsobem slouží posl|ní Ř|du ve světě. N|plní jejich života není jen úsilí o vlastní
posvěcení, ale starost o sp|su všech duší. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je
studium, modlitba a k|z|ní – služba slova. „Hlavní zdroje, ze kterých čerpají sílu
k pokroku ve vlastním povol|ní, ve kterém je co nejtěsněji spjata kontemplace
s apoštol|tem, jsou: naslouch|ní Božímu slovu a čtení Písma sv., čast| účast na mši
sv., časté přijím|ní sv|tosti smíření, slavení liturgie hodin spolu s celou dominik|nskou rodinou, růženec, rozjím|ní, kajícnost, st|lé studium, úcta k Panně Marii, ke
sv. otci Dominiku a ostatním ř|dovým světcům a pravideln| duchovní obnova“ (viz
Stanovy Laických sdružení sv. Dominika, č. 10).
Vedle svědectví života, modlitby a oběti m| dnes apoštol|t Laických sdružení
sv. Dominika i další formy, mezi něž patří např. výuka n|boženství, pr|ce ve farnostech (pastorační a ekonomické rady farností, farní charity apod.), pr|ce s ml|deží,
příprava ke sv|tostem, služba lektor|tu a akolyt|tu, péče o nemocné a opuštěné,
vydavatelsk| a překladatelsk| činnost. To vše v úzké spolupr|ci se všemi větvemi
dominik|nské rodiny.
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ZÁKLADNÍ DOKUMENTY LAICKÝCH SDRUŽENÍ
Jak už je uvedeno výše, dost|v| koncem 13. století hnutí kajícníků shrom|žděných
kolem dominik|nských kl|šterů pevný pr|vní r|mec a v roce 1285 vyd|v| magistr
Ř|du Munio de Zamora s papežským souhlasem první Řeholi kajícníků sv. Dominika.
Změnu Muniovy řehole vyvolalo vyhl|šení Kodexu kanonického práva roku 1917.
Dne 23. dubna 1923 na ž|dost magistra ř|du Ludvíka Theisslinga (1916 – 1925)
pak schv|lil papež Pius XI. Řeholi bratří a sester třetího řádu sv. Dominika ve svëtë
žijících. Tato řehole vyšla o rok později v českém překladu a v komentovaném vyd|ní je pak souč|stí knihy Reginalda Dacíka OP Cesta apoštolské svatosti – Třetí řád
sv. Dominika, vydaném v Dominik|nské edici Krystal v Olomouci v roce 1940.
V polovině 20. století se začín| ukazovat nevhodnost koncepce Theisslingovy řehole a kapitula v Calerueze (1958) a n|sledně v Bologni (1961) doporučila provést
její revizi. V době zased|ní II. vatik|nského koncilu (1962–1965) tak vznik| Nová
řehole třetího sekulárního řádu sv. Dominika vyhl|šena v dubnu r. 1964, kter| však
neodpovídala nové situaci v církvi.
Proto na kapitule v Bogotě (1965) byla vytvořena komise složen| z otců i laiků. Ta
sestavila v dubnu 1967 text nové řehole, který zrevidoval sjezd provinci|lů
v z|ří 1967, přezkoumal jej magistr ř|du a předložil v dubnu 1967 kongregaci pro
řeholníky. Kongregace jej nechala prostudovat nejbližší gener|lní kapitule ř|du
kazatelů a zmocnila ji schv|lit řeholi na zkušební dobu. To se stalo na gener|lní
kapitule v River Forest roku 1968 a zkušební doba byla stanovena na tři roky.
Řehole laických sdružení řádu sv. Dominika byla téhož roku promulgov|na magistrem
ř|du Ániceto Fern|ndezem. Opětovně byla schv|lena po třech letech gener|lní
kapitulou v Tallagh (1971) a fin|lně pak potvrzena Posv|tnou kongregací pro
řeholníky v Římě 4. ledna 1972.
Vyhl|šení Nového kodexu kanonického práva (1983) vyvolalo potřebu revidovat
stanovy laických sdružení sv. Dominika z roku 1972. Gener|lní kapitula v Římě
(1983) proto uložila magistrovi ř|du, aby svolal mezin|rodní shrom|ždění laiků
sv. Dominika, kde budou stanovy upraveny. Toto mezin|rodní shrom|ždění se sešlo
24. – 29. července 1985 v Montrealu a participace laiků na sestavov|ní textu byla
maxim|lní. Nicméně nebylo možné na samotném setk|ní sestavit stanovy v konečném znění, a tak zbytek dopracovali bratři. Konečný text stanov byl n|sledně
definitivně schv|len Kongregací pro řeholníky a sekul|rní instituty v Římě dne
15. ledna 1987 a magistr ř|du Dami|n Byrne OP je promulgoval dne 28. ledna 1987.
Tyto nové Stanovy Laických sdružení sv. Dominika jsou nyní z|kladním dokumentem
Laických sdružení, kterým se dominik|nští laici na celém světě řídí. Jejich první
ofici|lní český překlad byl vypracov|n v březnu 1991 a schv|len provinčním promotorem pro dominik|nský laik|t pro Čechy, Moravu a Slezsko Vojtěchem Soudským OP v zastoupení provinci|la Československé provincie Ř|du bratří kazatelů.
Spolu se Stanovami promulgoval v roce 1987 magistr ř|du Dami|n Byrne OP
i Všeobecná vyhlášení ke Stanovám Laických sdružení sv. Dominika, kter| jsou jakýmisi prov|děcími předpisy a interpretací Stanov. Překlad Všeobecných vyhl|šení
z latinského origin|lu vypracoval Dami|n Němec OP.
Ze setk|ní Mezin|rodního kongresu laických dominik|nských sdružení roku 2007
v Buenos Áires vzešla potřeba úpravy Stanov a jistých doplnění, kter| by odstranila
6

ZÁKLÁDNÍ DOKUMENTY LÁICKÝCH SDRUŽENÍ

pochybnosti ohledně jejich výkladu. Rovněž bylo třeba včlenit do z|kladních dokumentů ustanovení gener|lních kapitul Ř|du určených pro laik|t. Proto magistr
Ř|du Carlos Á. Ázpiroz Costa OP promulgoval 15. listopadu 2007 nov| Všeobecná
vyhlášení ke Stanovám Laických sdružení sv. Dominika.
Požadavky Stanov a ustanovení obsažen| ve Vyhl|šeních (1987, 2007) je však
třeba aplikovat na konkrétní místní podmínky v jednotlivých provinciích. Děje se
tak prostřednictvím partikul|rních norem obsažených ve Směrnicích, které vypracov|vají jednotliv| Laick| sdružení, a potvrzuje je příslušný představený.2
První Směrnice pro území České dominik|nské provincie vypracovala v únoru
1992 pracovní skupina jmenovan| provinčním moder|torem. Text byl přijat provinční radou Laických sdružení 21. března 1992. V dubnu téhož roku jej schv|lil
provinci|l Československé provincie Ř|du bratří kazatelů Dominik Duka OP
a 30. června 1992 text Směrnic schv|lil magistr Ř|du Dami|n Byrne OP. Magistr
Ř|du z|roveň tehdy přenesl pravomoc schvalovat Směrnice a jejich změny na
provinci|la.3 Dne 5. srpna 1992 Dominik Duka OP první Směrnice promulgoval.
V letech 1997 – 1999 byly Směrnice upravov|ny a provinční rada Laických sdružení
postupně schv|lila jejich rozs|hlé dodatky. Konečné znění Směrnic promulgoval
Dami|n Němec OP, provinci|l České dominik|nské provincie, dne 18. dubna 2000.
Další úprava Směrnic v letech 2014 – 2015 byla prov|děna na z|kladě rozhodnutí
provinční rady ze dne 21. června 2014. Z podnětu členů Laických sdružení a po
vzoru některých zahraničních provincií, kde obdobný model řízení se souhlasem
magistra ř|du aplikovali, m| nejvyšší moc shrom|ždění z|stupců všech Místních
sdružení, které se nově nazýv| provinční kapitula, a nikoli provinční rada.4 Tato
kapitula se sch|zí každé 4 roky a volí provinčního moder|tora a členy jeho rady
s hlasovacím pr|vem. Provinční moder|tor se svou radou potom řídí Laick| sdružení v období mezi setk|ním kapituly. Do textu nových Směrnic byly rovněž
zahrnuty požadavky obsažené ve Všeobecných vyhl|šeních ke stanov|m laických
sdružení sv. Dominika z roku 2007.
Úpravy Směrnic n|sledně projednala a schv|lila provinční rada Laických sdružení
na svém zased|ní 6. června 2015 a Benedikt Mohelník OP, provinci|l České dominik|nské provincie, je promulgoval o sv|tku Panny Marie Růžencové, dne 7. října
2015. Origin|lní znění Stanov Laických sdružení, Všeobecných vyhl|šení a souvisejících promulgačních listin a origin|ly Směrnic a promulgačních listin Směrnic
jsou uloženy v archivu provinčního moder|tora.
Nové vyd|ní z|kladních dokumentů obsahuje rovněž znění origin|lních textů (viz
Přílohy) a jejich revidované překlady.

Dríve Smernice potvrzoval magistr radu. Nyní provincní Smernice, schvalene provincní radou
laiku, ratifikuje a promulguje provincial se souhlasem sve rady; narodní Smernice, schvalene narodní radou laiku ve shode s príslusnou provincní radou laiku, ratifikovane príslusnymi provincialy se
souhlasem jejich rad, promulguje predstaveny narodní komise provincialu – srov. Vyhlasení 2007
c. II: Narodní nebo provincní Smernice.
3 V roce 2007 byla pravomoc prenesena na místní predstavene v provincii nebo oblasti obecne pro
cely Rad – viz pozn. 2.
4 Jedna se pouze o zmenu v terminologii. Vsechna ostatní ustanovení o provincní rade jsou aplikovana plne na provincní kapitulu.
2

7

ZÁKLÁDNÍ DOKUMENTY LÁICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKÁ

DEKRET KONGREGACE PRO ŘEHOLNÍKY
A SEKULÁRNÍ INSTITUTY
KONGREGACE PRO ŘEHOLNÍKY Á SEKULÁRNÍ INSTITUTY
DEKRET
Gener|lní magistr Ř|du bratří kazatelů zaslal dne 14. března 1986 prostřednictvím
gener|lního prokur|tora této Kongregaci k prozkoum|ní a definitivnímu schv|lení
text Stanov Laických sdružení sv. Dominika.
Toto dikasterium po n|ležitém prozkoum|ní a vyslechnutí příznivého mínění
Kongresu tímto dekretem schvaluje Stanovy Laických sdružení sv. Dominika podle
textu v latinském znění, který je uložen v archivu dikasteria spolu s připojenými
opravami Kongresu.
Všechna rozhodnutí, kter| jsou s tímto ustanovením v rozporu, ztr|cejí platnost.
D|no v Římě dne 15. ledna 1987.
Vincenzo Fagiolo
Secr.
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Fr. Jerôme Card. Hamer, O.P.
Pref.

DEKRET KONGREGÁCE PRO ŘEHOLNÍKY Á SEKULÁRNÍ INSTITUTY

DECRETUM CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET
INSTITUTIS SAECULARIBUS
CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS
DECRETUM
Magister Generalis Ordinis Fratrum Praedicatorum die 14 Martii 1986 per
Procuratorem Generalem ad hanc Congregationem textum Regulæ Fraternitatum
laicalium Sancti Dominici transmisit ad definitivam ipsius textus approbationem
obtinendam.
Hoc Dicasterium, omnibus mature perpensis et attento voto favorabili Congressus,
præsenti Decreto, Regulam Fraternitatum laicalium Sancti Dominici, iuxta textum,
Latino sermone exaratum, cuius exemplar in Archivo Dicasterii exstat, approbat
una cum correctionibus Congressus in adnexo folio relatis.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, die 15 Ianuarii 1987.
Vincenzo Fagiolo
Secr.

Fr. Jerôme Card. Hamer, O.P.
Pref.
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LIST MAGISTRA ŘÁDU
KE STANOVÁM LAICKÝCH SDRUŽENÍ
Prot. 50/86/87
BRÁTR DÁMIÁN BYRNE OP
profesor posv|tné teologie
a pokorný magistr a služebník celého ř|du kazatelů
LÁICKÝM SDRUŽENÍM SVÁTÉHO DOMINIKÁ
Milovaní bratři a sestry v Kristu a svatém Dominiku.
S radostí V|m před|v|m text Stanov Laických sdružení sv. Dominika, který byl
zcela ned|vno (15. ledna 1987) definitivně schv|len Kongregací pro řeholníky
a sekul|rní instituty.
Předchozí text Stanov promulgovaný roku 1969 magistrem ř|du bratrem Ánicetem
Fern|ndezem byl totiž Ápoštolským stolcem schv|len v roce 1972 pouze ad experimentum (na zkoušku). Gener|lní kapitula konan| v Římě roku 1983 pověřila
magistra ř|du, aby svolal mezin|rodní shrom|ždění laiků sv. Dominika, na němž by
byly stanovy přizpůsobeny a obnoveny. Toto setk|ní konané v kanadském Montrealu ve dnech 24. – 29. července 1985 vypracovalo text, který je nyní definitivně
schv|len.
Mějte tyto Stanovy ve svých srdcích a komunit|ch jako evangelní kvas rozněcující
svatost a podněcující apoštol|t v jednotě s celou dominik|nskou rodinou.
Zdravím V|s v P|nu.
D|no v Římě na sv|tek sv. Tom|še Ákvinského dne 28. ledna 1987.
Fr. J. Martín, O.P.
Sekret|ř
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Fr. Damian Byrne, O.P.
magistr ř|du

LIST MÁGISTRÁ ŘÁDU KE STÁNOVÁM LÁICKÝCH SDRUŽENÍ

FR. DAMIANUS BYRNE, O.P. AD FRATERNITATES
LAICALES SANCTI DOMINICI
Prot. 50/86/87
FR. DAMIANUS BYRNE, O.P.
S. Theologiæ professor
et totius ordinis prædicatorum Humilis magister et servus
AD FRATERNITATES LAICALES SANCTI DOMINICI
Fratres et Sorores in Domino et Dominico carissimi.
Lætitia affectus Vobis trado textum regulæ Fraternitatum laicalium Sancti Dominici
nuperrime definitive approbatum a Congregatione pro Religiosis et Institutis
saecularibus, die 15 ianuarii 1987.
Textus enim regulæ præcedentis, a Magistro Ordinis Fr. Á. Fern|ndez a.D. 1969
promulgatus, a Sede Apostolica solummodo ad experimentum a.D. 1972
approbatus fuerat. Capitulum generale Romæ habitum a.D. 1983 Magistro Ordinis
commiserat congressum internationalem laicorum S. Dominici celebrare ad
regulam Fraternitatum laicalium ad aptandam et renovandam. Qui conventus, in
Canadensi civitate Montréal diebus 24-29 iunii 1985 feliciter actus, textum exaravit
nunc definitive approbatum.
Regula ergo hæc in cordibus et in fraternitatibus Vestris sit tamquam evangelicum
fermentum ad sanctitatem fovendam et ad apostolatum promovendum una cum
tota Familia Dominicana.
Valete in Domino.
Datum Romae die 28 ianuarii 1987, in festo Sancti Thomæ.
Fr. J. Martín, O.P.
A secretis

Fr. Damian Byrne, O.P.
Magister Ordinis
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STANOVY LAICKÝCH SDRUŽENÍ
SVATÉHO DOMINIKA
I.

ZÁKLADNÍ KONSTITUCE DOMINIKÁNSKÉHO LAIKÁTU

Laici v církvi
1. Kristovi učedníci žijící ve světě se mocí křtu a biřmov|ní podílejí na prorockém, kněžském a kr|lovském úřadu našeho P|na Ježíše Krista. Jsou povol|ni
zpřítomňovat Krista světu, „aby všichni lidé na celém světě poznali a přijali
božské poselství sp|sy“ (Apostolicam Actuositatem 3).
Dominik|nský laik|t
2. Někteří z nich jsou vedeni Duchem svatým k životu podle ducha a charismatu
sv. Dominika a jsou včleněni do Ř|du zvl|štním slibem podle svých vlastních
stanov.
Dominik|nsk| rodina
3. Jsou shrom|žděni ve svých společenstvích a tvoří s ostatními větvemi Ř|du
jednu rodinu (LCO 141).
Specifický charakter dominik|nského laik|tu
4. Jejich duchovní život i služba Bohu a bližnímu m| v církvi specifický charakter.
Jako členové Ř|du se podílejí studiem, modlitbou a k|z|ním na jeho apoštolském posl|ní způsobem odpovídajícím laickému stavu.
Apoštolské posl|ní
5. Posilov|ni bratrským společenstvím vyd|vají svědectví především o vlastní
víře, jsou pozorní k potřeb|m lidí své doby a slouží pravdě podle příkladu
sv. Dominika, sv. Kateřiny Sienské a našich předchůdců, kteří oz|řili život
Ř|du a církve zvl|štním způsobem.
6.

Pozorně sledují hlavní cíle apoštol|tu dnešní církve, snaží se zvl|ště poukazovat na pravé milosrdenství proti veškeré úzkosti, h|jí svobodu a podporují
spravedlnost a mír.

7.

Inspirov|ni charismatem Ř|du jsou si vědomi, že zdrojem jejich apoštolské
aktivity je hojnost rozjím|ní.
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REGULA FRATERNITATUM LAICALIUM
SANCTI DOMINICI
(NB. Titulus „fraternitates laicales” exprimi potest modo diverso ad mentem
linguarum diversarum)

CONSTITUTIO FUNDAMENTALIS LAICATUS DOMINICANI
Paragraph 1 (De laicis in Ecclesia).
Inter Christi discipulos, viri et mulieres in sæculo degentes, virtute
Baptismatis et confirmationis, muneris prophetici, sacerdotalis et regalis
Domini nostri Iesu Christi participes facti sunt. Ad hoc vocantur ut Christi
præsentiam in medio populorum vividam reddant et „divinum salutis
nuntium ab universis hominibus ubique terrarum congnoscatur et accipiatur”
(Apost. Act. 4, 3).
Paragraph 2 (De laicatu dominicano)
Aliqui vero, Spiritus Sancti motione ducti ad vitam secundum sancti Dominici
spiritum et charisma adimplendam, Ordini incorporantur speciali
promissione, secundum statuta ipsis propria.
Paragraph 3 (De Dominica Familia)
In communitatibus coadunantur et cum aliis cœtibus Ordinis unam familiam
constituunt (cf. LCO, 141).
Paragraph 4 (De specifico caractere laicatus dominicani)
Peculiari proinde modo signantur tum in propria vita spirituali, cum in
servitio Dei et proximi in Ecclesia. Ut membra Ordinis, eius missionem
apostolicam participant, studio, oratione et prædicatione secundum propriam
laicorum conditionem.
Paragraph 5 (De missione apostolica)
Ad exemplum S. Dominici, S. Catharinæ Senensis et maiorum nostrorum qui
vitam Ordinis et Ecclesiæ illustraverunt, ipsi communione fraterna roborati, in
primis de propria fide testimonium reddunt, hominum huius temporis necessitates audiunt et veritati serviunt.
Paragraph 6
Apostolatus Ecclesiæ hodierni fines præcipuos sedulo considerant, speciali
modo impulsi ad misericordiam veram erga omnes anxietates manifestandam, ad libertatem propugnandam, ad iustitiam et pacem promovendam.
Paragraph 7
Charismate Ordinis inspirati, memores sunt apostolicam actionem ex
abundantia contemplationis procedere.

13

ZÁKLÁDNÍ DOKUMENTY LÁICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKÁ

II. ŽIVOT SDRUŽENÍ
Život sdružení
8. Áť žijí v opravdovém bratrském společenství v duchu blahoslavenství. To ať
se děje za všech okolností: ať projevují skutky milosrdenství, dělí se o to, co
jim n|leží s ostatními členy sdružení, zvl|ště chudými a nemocnými, modlí se
za zemřelé, aby všichni byli jedno srdce a jedna duše v Bohu (Sk 4, 32).
9.

Ve spolupr|ci se všemi ř|dovými bratry a sestrami ať se členové laických
sdružení aktivně účastní života církve a ať jsou vždy připraveni ke spolupr|ci
s ostatními apoštolskými skupinami.

10. Hlavní zdroje, ze kterých členové Laických sdružení sv. Dominika (d|le jen
„LS“) čerpají síly k pokroku ve vlastním povol|ní, v němž je co nejtěsněji spjata
kontemplace s apoštol|tem, jsou:
a) naslouchaní Bozímu slovu a ctení Písma sv., zvlaste Noveho zakona;
b) kazdodenní ucast na slavení liturgie a na eucharisticke obeti, pokud je
to mozne;
c) caste prijímaní svatosti smírení;
d) slavení liturgie hodin spolu s celou dominikanskou rodinou a soukroma
modlitba, jako rozjímaní a ruzenec;
e) obracení srdce duchem a praxí evangelijní kajícnosti;
f) ustavicne studium zjevene pravdy a reflexe problemu teto doby ve
svetle víry;
g) ucta k blahoslavene Panne Marii podle radove tradice, ke sv. Dominikovi, nasemu otci, a ke sv. Katerine Sienske;
h) pravidelna duchovní obnova.
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II. DE VITA FRATERNITATUM
Paragraph 8 (De vita fraternitatum)
In vera communione fraterna ad mentem beatitudinum pro viribus vivant,
quam etiam in qualibet circumstantia exprimant opera misericordiæ
exercendo et quæ sua sunt impertiendo inter sodales fraternitatum, pauperes
præsertim et infirmos; suffragia pro defunctis offerendo; ita ut omnibus sit
semper cor unum et anima una in Deo (Act., 4, 32).
Paragraph 9
Cum fratribus et sororibus Ordinis in apostolatu partem capientes, sodales
fraternitatum vitam Ecclesiæ actuose participent, semper parati ut operam
dent cum aliis consociationibus apostolicis.
Paragraph 10
Fontes præcipui e quibus laici S. Dominici vires hauriunt ad proficiendum in
propria vocatione, quæ coniunctissime contemplativa est simul et apostolica,
hi sunt:
a) Divini verbi auscultatio et sacræ Scripturæ lectio, præsertim Novi
Testamenti.
b) Quotidiana, quatenus possibilis sit, celebratio liturgica et sacrificii
eucharistici participatio.
c) Reconciliationis sacramentum frequens celebratio.
d) Liturgiæ horarum celebratio una cum universa Familia Dominicana,
necnon oratio in privato, sicut meditatio et mariale rosarium.
e) Conversio cordis iuxta spiritum et praxim pænitentiæ evangelicæ.
f) Studium assiduum veritatis revelatæ et constans cogitatio de problematibus huius temporis sub lumine fidei.
g) Devotio erga beatam Virginem Mariam, secundum traditionem Ordinis,
erga sanctum Dominicum patrem nostrum et sanctam Catharinam
Senensem.
h) Spirituales recollectiones periodicæ.
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Formace
11. Předmětem dominik|nské formace je vychov|vat lidi dospělé ve víře, aby byli
připraveni přijímat, slavit a hl|sat Boží slovo. Každ| provincie si připraví
program:
a) postupu formace novych clenu;
b) stale formace vsech, i samostatnych clenu.
12. Každý dominik|n musí být připraven hl|sat Boží slovo. Tímto hl|s|ním
uskutečňuje prorocký úřad, který přijal ve sv|tosti křtu a posílil sv|tostí
biřmov|ní.
Hl|s|ní Božího slova v současném světě zahrnuje ochranu důstojnosti lidské
osoby, života a rodiny. Souč|stí dominik|nského povol|ní je úsilí o jednotu
křesťanů a dialog s nekřesťany i nevěřícími.5
13. Hlavní zdroje dominik|nské formace jsou:
— Bozí slovo a teologicka reflexe;
— liturgicka modlitba;
— historie a tradice Radu;
— soucasne dokumenty církve a Radu;
— poznaní znamení doby.
Slib
14. Áby byli včleněni do Ř|du, musí členové sdružení složit slib6, kterým předepsanou formou slibují žít podle ducha sv. Dominika a způsobem života
předepsaným Stanovami. Slib je časný nebo trvalý.
Při skl|d|ní slibu je užito n|sledující formule (nebo shodné co do podstaty):
„Ke cti všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, a blahoslavené Panny Marie a svatého Dominika, slibuji j| N N před v|mi
N N, představeným tohoto sdružení, a N N, asistentem sdružení
a z|stupcem magistra Ř|du bratří kazatelů, že budu žít podle
Stanov Laických sdružení sv. Dominika po tři roky (po celý život).“

Druhy odstavec c. 12 omylem chybí v textu zverejnenem v Ánalecta SOP 1987 str. 82–87, ale je
soucastí oficialního latinskeho znení schvaleneho Svatym stolcem 15. ledna 1987 (Prot. # D.27-1-87)
6 Latina rozlisuje professio (slib) a promissio (slib, príslib). Pokud si to nevyzaduje srozumitelnost
textu, je zde pouzit vzdy pouze preklad slovem slib.
5
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Paragraph 11 (De formatione)
Dominicanæ formationis propositum est veros adultos in fide præbere ita ut
apti sint ad verbum Dei accipiendum, celebrandum et proclamandum. Cuique
Provinciæ competit rationem conficere:
a) sive formationis progressivæ pro incipientibus.
b) sive formationis permanentis pro omnibus, etiam pro separatis
membris.
Paragraph 12
Quilibet dominicanus aptus esse debet ad verbum Dei prædicandum. In hac
prædicatione exercetur munus propheticum christiani baptizati et Sacramento Confirmationis roborati.
In mundo hodierno verbi Dei prædicatio modo speciali sese extendere debet
ad humanæ personæ dignitatem simulque vitam atque familiam propugnandam. Christianorum unitatem simul ac dialogum cum non christianis et
non credentibus promovere ad dominicam vocationem pertinet.7
Paragraph 13
Fontes præcipui ad dominicanam formationem perficiendam hi sunt:
— Verbum Dei et theologica cogitatio.
— Oratio liturgica.
— Historia et traditio Ordinis.
— Documenta recentiora Ecclesiæ et Ordinis.
— Scientia signorum temporum.
Paragraph 14 (Professio seu promissio)
Ut Ordini incorporentur, sodales tenentur professionem emittere, seu
promissionem qua formaliter promittunt secundum spiritum S. Dominici et
modum vivendi a Regula præscriptum vitam ducere.
Professio vel promissio ad tempus est aut perpetua. In professione emittenda
sequens aut similis quoad substantiam formula adhibeatur:
„Ad honorem Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, et
Beatæ Mariæ Virginis et S. Dominici, ego N.N., coram vobis N.N.,
priore (præsidente) huius fraternitatis et N.N., adsistente, vice
Magistri Ordinis Fratrum Prædicatorum, promitto me velle vivere
secundum Regulam Laicorum S. Dominici per triennium (per
totam vitam)”.

7

Srov. pozn. 5.
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III. STRUKTURA A ŘÍZENÍ SDRUŽENÍ
15. Sdružení je vhodným prostředkem pro rozvoj a růst každého člena v jeho
osobním povol|ní. Četnost setk|v|ní je u jednotlivých místních sdružení (d|le
jen „MS“) různ|. Mírou účasti projevuje každý člen svou věrnost.
16. O přijím|ní kandid|tů rozhoduje rada MS. Předpisy o požadovaných vlastnostech osob a době přijetí jsou stanoveny směrnicemi. Přijetí je vyhrazeno
odpovědnému laikovi po předchozím kladném z|vazném hlasov|ní rady MS.
Kon| se za přítomnosti ř|dového asistenta obřadem podle směrnic.
17. Po uplynutí zkušební doby předepsané směrnicemi a se souhlasem rady MS
odpovědný laik spolu s ř|dovým asistentem přijím| časné nebo trvalé sliby.
Jurisdikce Ř|du a autonomie sdružení
18. LS podléhají jurisdikci Ř|du. Těší se však autonomii laik|tu vlastní, v jejímž
r|mci se sama spravují.
Jurisdikce v celém Ř|du
19. a) Magistr Ř|du jako n|stupce sv. Dominika a hlava celé dominik|nské rodiny
je nadřízen všem sdružením na celém světě. Je zodpovědný za uchov|v|ní
ducha Ř|du ve sdruženích, stanoví praktické normy podle okolností místa
a času a podporuje duchovní dobro a apoštolskou horlivost členů.
b) Gener|lní promotor zastupuje magistra Ř|du pro všechna sdružení a předkl|d| jejich n|vrhy magistrovi Ř|du nebo gener|lní kapitule.
Jurisdikce v provinciích
20. a) Provinci|l je nadřízen sdružením na území své provincie a zřizuje po předchozím souhlasu místního ordin|ře nov| sdružení.
b) Provinční promotor (bratr nebo sestra) zastupuje provinci|la a ex officio je
členem provinční rady LS. Je jmenov|n provinční kapitulou nebo provinci|lem
s radou, po konzultaci s provinční radou LS.
c) Na území provincie m| být zřízena provinční rada LS. Pracuje podle norem
určených směrnicemi a její členové jsou voleni sdruženími. Tato rada volí
provinčního moder|tora.

18

STÁNOVY LÁICKÝCH SDRUŽENÍ SVÁTÉHO DOMINIKÁ

III. DE STRUCTURA ET REGIMINE FRATERNITATUM
Paragraph 15
Fraternitas est medium idoneum ad dedicationem cuiuscumque in propria
vocatione nutriendam et augendam. Periodicitas coadunationum diversa est
secundum fraternitates. Assiduitas cuiusvis sodalis propriam fidelitatem
demonstrat.
Paragraph 16
Candidatorum admissio, servatis dispositionibus a Directorio præscriptis
quantum ad conditionem personarum et tempus admissionis, committitur
responsabili laicali qui (quæ) præhabita votatione decisiva consilii
fraternitatis, ad receptionem candidati, ritu a Directorio determinato, cum
adsistente religioso, procedit.
Paragraph 17
Post tempus probationis a Directorio determinatum et accedente voto Consilii
fraternitatis, responsabilis laicalis accipit, simul cum adsistente religioso,
professionem ad tempus vel perpetuam.
Paragraph 18 (De iurisdictione Ordinis et fraternitatum autonomia)
Fraternitates laicorum subsunt iurisdictioni Ordinis; illa tamen autonomia
gaudent, laicis propria, qua seipsas gubernent.
Paragraph 19 (In universo Ordine)
a. Magister Ordinis, qua S. Dominici successor et totius familiæ dominicanæ
caput, præest omnibus fraternitatibus in mundo. Ipsi competit integrum
spiritum Ordinis in illis servare, normas statuere practicas pro opportunitate
temporum et locorum et promovere bonum spirituale et zelum apostolicum
sodalium
b. Promotor generalis vices gerit Magistri Ordinis pro omnibus fraternitatibus,
quorum vota præsentat Magistro vel Capitulo Generali.
Paragraph 20 (In Provinciis)
a. Prior provincialis præest fraternitatibus intra limites territorii suæ
provinciæ ac, de consensu Ordinarii loci, novas fraternitates erigit.
b. Promotor provincialis (frater aut soror) vices gerit prioris provincialis et
pleno iure participat Consilium provinciale laicorum. Ipse nominatur
a Capitulo provinciali vel a priore provinciali cum suo consilio, audito prius
Consilio provinciali laicorum S. Dominici.
c. In territorio Provinciæ instituatur Consilium provinciale laicorum, quorum
membra eliguntur a fraternitatibus et regulatur iuxta normas a Directorio
definitas. Tali Consilio competit eligere Præsidem provincialem.
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Jurisdikce ve sdruženích
21. a) MS je řízeno představeným s radou, kteří mají plnou zodpovědnost za
vedení a spr|vu sdružení.
b) Rada MS je volena na dobu určitou způsobem stanoveným směrnicemi. Volí
ze svých členů představeného MS.
c) Ř|dový asistent (bratr nebo sestra) pom|h| členům sdružení v z|ležitostech nauky a v duchovním životě. Je jmenov|n provinci|lem po konzultaci
s provinčním promotorem a radou MS.
N|rodní a mezin|rodní rada
22. a) Kde je na území jednoho st|tu více provincií, může být podle norem
stanovených místními směrnicemi ustanovena n|rodní rada.
b) Obdobně je možno, po konzultacích se sdruženími celého Ř|du, ustanovit
mezin|rodní radu, jestliže jsou k tomu vhodné podmínky.
23. Rady MS mohou posílat n|vrhy a ž|dosti provinční kapitule Ř|du bratří
kazatelů; rady provinční a n|rodní gener|lní kapitule. Na tyto kapituly se
doporučuje přizvat členy LS k projedn|v|ní z|ležitostí týkajících se laiků.
Pr|vo, kterým se řídí sdružení
24. Dokumenty, kterými se řídí LS, jsou:
a) stanovy LS (z|kladní konstituce dominik|nského laik|tu, normy života,
struktura a řízení sdružení);
b) všeobecn| vyhl|šení, ať již magistra Ř|du nebo gener|lních kapitul;
c) partikul|rní směrnice.
Pro doplnění legislativního díla Laických sdružení sv. Dominika n|m n|ležící
autoritou schvalujeme a vyhlašujeme „Všeobecn| vyhl|šení ke stanov|m laických
sdružení svatého Dominika“. Takto bude možné snadněji a s větším duchovním
užitkem dos|hnout dodržení Stanov.
D|no v Římě, dne 16. února 1987
Fr. J. Martín, OP
Sekret|ř
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Fr. Damian Byrne, OP
magistr ř|du
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Paragraph 21 (In fraternitatibus)
a. Fraternitas localis gubernatur a præside cum suo consilio, qui plenam
responsabilitatem moderationis et administrationis assumunt.
b. Consilium eligitur ad tempus et secundum modum a Directoriis particularibus statutum. Præses eligitur a consiliariis inter membra Consilii.
c. Adsistens religiosus (frater aut soror) adiuvat sodales in materia doctrinali
et vita spirituali. Ipse nominatur a priore provinciali, auditis prius promotore
provinciali et Consilio locali laicorum.
Paragraph 22 (De Consilio nationali et internationali)
a. Ubi adsunt plures Ordinis provinciæ in eodem ambitu nationali, institui
potest Consilium nationale, secundum normas a Directoriis particularibus
statutas.
b. Simili modo exstare potest Consilium internationale, si tamen opportunum
videatur, consultatis fraternitatibus totius Ordinis.
Paragraph 23
Consilia fraternitatum vota et petitiones ad Capitulum provinciale fratrum
Prædicatorum mittere possunt; Consilia provincialia et nationalia vero ad
Capitulum Generale. Ad ista capitula aliqui responsabiles fraternitatum
libenter invitentur ad materias tractandas quæ laicos spectant.
Paragraph 24 (Statuta fraternitatum)
Statuta propria fraternitatum laicalium sancti Dominici sunt:
a. Regula fraternitatum (Constitutio fundamentalis laicatus OP, normæ vitæ et
regimen fraternitatum)
b. Declarationes generales, seu Magistri Ordinis, seu Capituli Generalis.
c. Directoria particularia
Ad opus legislativum de laicalibus Fraternitatibus Sancti Dominici complendum
«Declarationes generales Regulæ Fraternitatum laicalium Sancti Dominici»
auctoritate qua fungimur adprobamus atque promulgamus. Sic facilius atque
maiore cum fructu spirituali observantia Regulæ consequi poterit.
Datum Romae, die 16 mensis februarii, 1987
Fr. J. Martín, O.P.
A secretis

Fr. Damian Byrne, O.P.
Magister Ordinis
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VŠEOBECNÁ VYHLÁŠENÍ KE STANOVÁM
LAICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA (1987)
Vyhlásil fr. Damian Byrne OP dne 16. února 19878
1. Stanovy, které řídí život Laických sdružení sv. Dominika, jsou z|kladním
z|konem pro laick| sdružení na celém světě; tato Všeobecn| vyhl|šení,
promulgovan| magistrem ř|du, jsou prov|děcími předpisy či interpretací
výše řečených Stanov; provinční nebo n|rodní směrnice, vypracované samotnými laickými sdruženími a potvrzené provinční radou laiků, jsou ratiﬁkované
a promulgované provinci|lem, se souhlasem jeho rady,9 jsou partikul|rními
normami pro laick| sdružení.
2. Áby bratři a sestry z laických sdružení naplňovali to, k čemu se zav|zali, „ne
jako otroci podrobení z|konu, ale jako svobodní lidé v milosti“, prohlašujeme,
že jejich přestoupení nezakl|dají mravní provinění.
3. Zrušeno10.
4. Provinci|lové mají pravomoc dodatečně zplatnit (sanovat) neplatné pr|vní
úkony vykonané ve sdruženích, především v oblasti připuštění ke slibu života
v laických sdruženích.
5. Kromě laických sdružení, o nichž pojedn|vají tyto Stanovy, existují sdružení
kněží, kter| se řídí vlastní řeholí.
6. Jednotlivé směrnice mají kromě jiného určit:
a) podmínky pro prijetí do laickych sdruzení;
b) zkusební období i dobu slibu;
c) jak casto mají bratri a sestry z laickych sdruzení prijímat svatosti a jake
modlitby se mají denne modlit;
d) jak casto a jakym zpusobem slavit setkaní sdruzení, a jak casto konat
formacní setkaní;
e) zpusob rízení, a to jak vnitrního rízení jednotlivych sdruzení, tak
spolecneho rízení sdruzení na urovni provincie ci statu;
f) prubeh volby tech oficialu, pro nez to Stanovy presne neurcují;
g) zpusob a limity dispenzovaní;
h) modlitby za zemrele bratry a sestry z laickych sdruzení a za cely rad.
7. Tradiční pobožností v ř|du je růženec, jímž se za prostřednictví Panny Marie
pozved| mysl k důvěrnému nazír|ní Kristových tajemství. Proto je bratřím
a sestr|m z Laických sdružení sv. Dominika doporučena jeho každodenní recitace.
Puvodní text uverejneny v Analecta Sacri Ordinis Fratrum Prædicatorum – Anno 95 – Fasc. I. (Ianuaris–Iulius 1987) str. 88 byl nasledne modifikovan na zaklade pozadavku generalní kapituly v Mexiku (1992), c. 201 a pozadavku generalní kapituly v Bogote (2007), c. 244. Tyto a dalsí pozadovane
upravy zahrnul magistr Radu Fr. Carlos Á. Ázpiroz Costa do Vseobecnych vyhlasení ke stanovam
Laickych sdruzení sv. Dominika vydanych dne 15. listopadu 2007 (viz Vyhlasení 2007, c. II a III).
Novy text je uveden kurzívou a puvodní znení je uvedeno v poznamce.
9 Puvodní text: potvrzene magistrem radu.
10 Puvodní text: Predstavení sdruzení mohou zakonne docasne ci trvale dispenzovat od ustanovení
Stanov nebo smernic, pokud to uznají za vhodne.
8
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DECLARATIONES GENERALES REGULAE
FRATERNITATUM LAICALIUM SANCTI DOMINICI
Původní text11
1. Regula qua laicales fraternitates Sancti Dominici reguntur, lex fundamentalis
pro fraternitatibus laicalibus totius mundi est; præsentes vero Declarationes
generales, a Magistro Ordinis promulgatæ, explicationes vel interpretationes
supradictæ Regulæ sunt; Directoria autem provincialia vel nationalia, ab ipsis
fraternitatibus elaborata atque a Magistro Ordinis adprobata, particulares
normæ sunt pro localibus fraternitatibus.
2. Ut laicales fratres ac sorores suas obligationes adimpleant, „non sicut servi sub
lege, sed sicut liberi sub gratia constituti”, declaramus quod transgressiones
moralem culpam non constituunt.
3. Fraternitatum superiores Regulæ vel Directorii præscriptionibus, ad tempus
vel habitualiter, si hoc opportunum iudicaverint, legitime dispensare possunt.
4. Priores provinciales potestatem habent convalidandi actus invalidos Fraternitatis, præsertim circa admissiones ad professionem vel promissionem.
5. Præter laicales Fraternitates, de quibus in ista Regula agitur, adsunt
sacerdotales Fraternitates, quæ propria regula gubernantur.
6. Singula Directoria inter alia determinare debent:
a) conditiones pro admissione ad Fraternitatem;
b) tempus probationis ac professionis seu promissionis;
c) frequentiam Sacramentorum atque orationes quas quotidie fratres et
sorores laicales Deo elevare debent;
d) frequentiam adunationum fraternitatum atque earum celebrationis
formam, necnon frequentiam conventuum de spiritualitate;
e) constitutionem tum internam uniuscuiusque fraternitatis tum
communem fraternitatum unius provinciæ vel nationis;
f) modum procedendi ad electionem illorum officialium de quibus in
Regula nihil determinatum invenitur;
g) modus et limites dispensationis;
h) suffragia pro fratribus ac sororibus defunctis atque pro toto Ordine.
7. Rosarium, quo ad familiarem contemplationem mysteriorum Christi mediante
Beata Virgine Maria mens elevatur, traditionalis devotio Ordinis est;
quapropter illius quotidiana recitatio fratribus ac sororibus laicalibus Sancti
Dominici commendatur.

11

Srov. Pozn. 8 az 10
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VŠEOBECNÁ VYHLÁŠENÍ KE STANOVÁM
LAICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA (2007)
Vyhlásil Fr. Carlos A. Azpiroz Costa OP dne 15. listopadu 2007
V březnu roku 2007 svolal gener|lní promotor do Buenos Áires Mezin|rodní kongres laických dominik|nských sdružení, aby znovu rozdmýchal plamen tradice
a povol|ní laické větve Ř|du kazatelů.
Zúčastnilo se jej 56 delegací z celého světa. Proto dokumenty a rezoluce, vydané
šesti komisemi, formulující pr|ci kongresu a schv|lené jeho shrom|žděním, mohou
být pr|vem považov|ny za hlas celého dominik|nského laik|tu.
Mezin|rodní rada laických sdružení se sešla v červnu 2007, aby vypracovala definitivní znění akt kongresu a poté je zaslala magistrovi Ř|du. Z rezolucí vyplynula ne
ani tak nutnost normativní revize Stanov, ale spíše příležitost k doplnění jistých
sjednocujících definic v nich obsažených tak, aby mohly být odstraněny pochybnosti ohledně výkladu Stanov, vyjasněny normativní nesrovnalosti či vyplněny
legislativní mezery a aby mohla být včleněna nařízení z akt gener|lních kapitul
Ř|du, ustanoven| pro laik|t.
V r|mci božského, kanonického a vlastního pr|va Ř|du, v souladu s dominik|nským charismatem a se vším, co je považov|no za vhodné pro život Laických
sdružení sv. Dominika, k větší sl|vě Boží a ke sp|se duší, z moci našeho úřadu
Promulgujeme
n|sledující všeobecn| vyhl|šení ke Stanov|m Laických sdružení sv. Dominika
a ustanovujeme, aby po jejich publikov|ní v n|sledujícím čísle Analecta Ordinis
Prædicatorum a po ozn|mení téhož všem provinčním promotorům nabyla účinnosti dne 8. srpna 2008 o slavnosti našeho svatého otce Dominika a byla
s otevřeností a přijetím hned realizov|na.
Vyhl|šení č. I: Pojmenov|ní, identita a přivtělení členů Laických sdružení
sv. Dominika
§ 1 Laici sv. Dominika jsou ti věřící, kteří byli pokřtěni v katolické církvi nebo do ní
byli přijati, jsou biřmov|ni a v plné jednotě víry, sv|tostí a v jednotě s církevní
hierarchií byli povol|ni na jedinečnou cestu křesťanského života a k povznesení
časných z|ležitostí v duchu charismatu sv. Dominika. Áby byli přivtěleni do ř|du
kazatelů, na jehož apoštolském posl|ní se plně podílejí, skl|dají slib užívajíce
formule obsažené ve Stanov|ch. Pouze tímto slibem mohou vstoupit do laické větve
Ř|du nazvané Laick| sdružení sv. Dominika, kter| podléhají jurisdikci magistra
a dalších představených Ř|du. Trvalému slibu předch|zí nejméně jeden rok novici|tu a tři roky časného slibu; z|znamy o nich mají být uchov|v|ny jak v archivu
místního sdružení, tak v archivu provincie.
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DICHIARAZIONI GENERALI CIRCA LA REGOLA
DELLE FRATERNITE LAICHE DI S. DOMENICO
Per rinnovare la fiamma della tradizione e vocazione del ramo laico dell’Ordine dei
Predicatori, dal Promotore generale fu convocato a Buenos Aires nel marzo 2007 il
Congresso Internazionale delle Fraternite laiche domenicane.
Ad esso hanno partecipato 56 delegazioni provenienti da tutto il mondo, così che
a pieno titolo i documenti e le Risoluzioni redatte dalle sei commissioni nelle quali
furono articolati i lavori congressuali, approvati dall’Ássemblea, possono essere
ritenuti voce di tutti i Laici domenicani.
Il Consiglio internazionale delle Fraternite laiche di S. Domenico, quindi, riunitosi
nel giugno 2007 al fine redigere la versione definitiva degli atti del Congresso, l’ha
inoltrata al Maestro dell’Ordine. Nelle Risoluzioni ivi presentate è emersa la necessit{ non gi{ di una revisione normativa della Regola, bensì l’opportunit{ di talune
puntuali definizioni integrative della stessa affinché o fossero fugati dubbi interpretativi, o chiariti contrasti normativi, o colmate lacune legislative, recependo nondimeno atti ed ordinazioni dei Capitoli generali dell’Ordine che sul Laicato hanno
legiferato.
Nei limiti del Diritto divino, canonico e proprio dell’Ordine, in conformit{ con il
carisma domenicano e con quanto si è dunque ritenuto opportuno per la vita delle
Fraternite laiche di S. Domenico, la gloria di Dio e la salvezza delle anime, con
l’autorit{ che ci compete
Promulghiamo
le seguenti Dichiarazioni generali circa la Regola delle Fraternite Laiche di S.
Domenico stabilendo che, dopo l’immediata pubblicazione nel prossimo numero
degli Analecta Ordinis Praedicatorum e notifica a tutti i Promotori provinciali, esse
entrino in vigore a far data dal 8 agosto 2008, solennit{ di Santo Padre Nostro
Domenico, siano con buona volont{ puntualmente attuate.
Dichiarazione I: Denominazione, identit{ ed incorporazione dei membri
delle Fraternite laiche di S. Domenico
§ 1 I Laici di S. Domenico sono quei fedeli che, battezzati nella Chiesa Cattolica od in
essa accolti, cresimati e nella piena comunione di fede, sacramenti e governo
ecclesiastico, sono stati chiamati per singolare vocazione a tendere alla vita
cristiana e ad animare le cose temporali tramite il carisma di S. Domenico. Per
essere incorporati all’Ordine dei Predicatori del quale pienamente partecipano la
missione apostolica, essi emettono la promessa nella formula prevista dalla Regola.
Solo con la promessa si attua l’ingresso nel ramo laico dell’Ordine, denominato
Fraternite laiche di S. Domenico, soggette alla giurisdizione del Maestro e degli altri
Superiori Maggiori dell’Ordine. La promessa perpetua è preceduta da almeno un
anno di accoglienza iniziale e da tre anni di promessa temporanea di cui
è conservata documentazione in appositi registri custoditi sia presso la Fraternita
locale, sia nell’archivio provinciale.
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§ 2 Formule slibu obsažen| ve Stanov|ch Laických sdružení sv. Dominika
a schv|len| Svatým stolcem nemůže být platně užita pro jiné formy přidružení
k dominik|nské rodině, pokud není stanoveno jinak a pokud magistr Ř|du k tomu
ned| souhlas. K dominik|nské rodině jsou z různých důvodů form|lně přivtěleny
konsociace a sdružení řídící se svými vlastními Směrnicemi, schv|lené podle
z|kona příslušnou autoritou při zachov|ní jejich pr|vního ř|du. Protože pro církev
a pro dominik|nskou rodinu představují ohromné a mnohotv|rné bohatství,
musejí být velice ceněny všemi členy laických sdružení, v duchu svornosti a aktivní
spolupr|ce; jedni druhé ať uzn|vají za bratry a sestry ve sv. Dominiku, každý ve
svém životním stavu a identitě.
§ 3 Laici sv. Dominika jsou vždy přičleněni k nějakému sdružení (pokud možno
v jejich kanonickém trvalém nebo přechodném bydlišti) anebo jsou alespoň ve
st|lém kontaktu se členem provinční nebo vikari|tní rady.
§ 4 Věřící, kteří žijí ve zvl|štní životní situaci, kvůli níž není podle soudu rady
sdružení rozumné připustit je ke slibu, se mohou rovným způsobem podílet na
životě sdružení a účastnit se st|lé formace n|sledov|ním Krista podle dominik|nského charismatu, každý ve své vlastní situaci, při st|lém a plném zachov|v|ní
církevní k|zně a magisteria církve.
Vyhl|šení č. II: N|rodní nebo provinční Směrnice
§ 1 Schv|lení a promulgace n|rodních a/nebo provinčních Směrnic nepřísluší
přímo magistrovi Ř|du. Nicméně ze spravedlivého důvodu může nařídit opravu již
promulgovaných partikul|rních norem. Provinční Směrnice, schv|lené provinční
radou laiků, ratifikuje a promulguje provinci|l se souhlasem své rady; n|rodní
Směrnice, schv|lené n|rodní radou laiků po dohodě s příslušnými provinčními
radami laiků, ratifikované příslušnými provinci|ly se souhlasem jejich rad, promulguje představený n|rodní komise provinci|lů.
§ 2 Tímto se výslovně stvrzuje platnost Všeobecných vyhl|šení č. 1 magistra
fr. D. Byrnea ze dne 16. 2. 1987; ruší se pouze č|st stanovící, že n|rodní Směrnice
vejdou v platnost až po schv|lení magistrem Ř|du.
Vyhl|šení č. III: Dispenz od vlastního pr|va
Při dodržení z|kazu dispenzace od norem Stanov obsahujících božské nebo obecné
čistě církevní pr|vo může pouze magistr Ř|du dispenzovat celý dominik|nský
laik|t od norem Stanov obecnou dispenzí s časovým limitem nebo bez něj.
Provinci|l může v r|mci týchž omezení dispenzovat od norem Stanov nebo
Směrnic partikul|rní dispenzí pro jednotlivé sdružení, dokonce i natrvalo, bez časového omezení.
Představený sdružení může pr|voplatně dispenzovat od norem Stanov, které nejsou konstitutivní ani nejsou spojeny s božským nebo čistě církevním pr|vem, nebo
od norem Směrnic v jednotlivých případech a na stanovenou dobu.
Tímto je výslovně prohl|šeno za zrušené ustanovení Všeobecných vyhl|šení
č. 3 magistra fr. D. Byrnea ze dne 16. 2. 1987.
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§ 2 La formula della promessa contenuta nella Regola delle Fraternite laiche di
S. Domenico approvata dalla S. Sede non è validamente utilizzata per altre forme di
aggregazione alla Famiglia Domenicana, a meno che non sia diversamente ed
espressamente concesso dal Maestro dell’Ordine. Restano salvi tutti i diritti delle
Associazioni e Confraternite che, rette dai propri Statuti legittimamente approvati
dalla competente Áutorit{, a vario titolo, sono formalmente annesse alla Famiglia Domenicana. Queste, costituendo una grande e multiforme ricchezza per la Chiesa e la
Famiglia Domenicana, siano massimamente apprezzate da parte di tutti i membri
delle Fraternite laiche in spirito di concorde e fattiva collaborazione, riconoscendoci
tutti fratelli e sorelle in S. Domenico, ciascuno nella propria condizione ed identit{.
§ 3 I Laici di S. Domenico sono sempre ascritti ad una Fraternita (possibilmente
quella del proprio domicilio o quasi domicilio canonico) o almeno posti in stabile
contatto con un membro del Consiglio provinciale o vicariale.
§ 4 I fedeli che vivono situazioni particolari, per le quali a giudizio del Consiglio di
Fraternita non è prudente siano ammessi alla promessa, possono ugualmente partecipare alla vita della Fraternita e seguire la formazione permanente, in un cammino di sequela di Cristo attraverso il carisma domenicano, ciascuno nella propria
condizione, fatti sempre integralmente salvi la disciplina ed il Magistero della Chiesa.
Dichiarazione II: Direttori nazionali o provinciali
§ 1 L’approvazione e promulgazione dei Direttori nazionali e/o provinciali non
spetta direttamente al Maestro dell’Ordine che tuttavia, per giusta causa, può intimare l’emendazione di norme particolari gi{ promulgate. I Direttori provinciali,
approvati dal Consiglio provinciale dei Laici, sono ratificati e promulgati dal Priore
provinciale con il consenso del suo Consiglio; i Direttori nazionali, approvati dal
Consiglio nazionale dei Laici di concerto con i relativi Consigli provinciali dei Laici,
ratificati dai rispettivi Priori provinciali col consenso dei loro Consigli, sono promulgati dal Presidente di turno del Comitato nazionale dei Priori provinciali.
§ 2 Si dichiara espressamente e parzialmente abrogata la Dichiarazione generale
n. 1 del Maestro Fr. D. Byrne del 16. 02. 1987 nella parte in cui si disponeva che
i Direttori provinciali e nazionali fossero vigenti dall’approvazione del Maestro
dell’Ordine.
Dichiarazione III: Dispensa dal diritto proprio
Fermo il divieto di dispensa dalle norme della Regola che afferiscano il diritto divino
o comune meramente ecclesiastico, solo il Maestro dell’Ordine può dispensare dalle
norme della Regola con dispensa generale per tutti i Laici domenicani con o senza
limiti di tempo.
Il Priore provinciale con gli stessi limiti può dispensare dalle norme della Regola
o del Direttorio con dispensa particolare per singole Fraternite anche in modo
stabile senza limiti di tempo.
Il Presidente della Fraternita può legittimamente dispensare dalle norme non
costitutive e non di diritto divino o meramente ecclesiastico della Regola o del
Direttorio in casi singoli e per un tempo determinato.
Si dichiara esplicitamente abrogata la Dichiarazione generale n. 3 del Maestro
Fr. D. Byrne, promulgata il 16. 02. 1987.
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Vyhl|šení č. IV: Provinční a n|rodní promotor
§ 1 V č|stečné všeobecné dispenzi od č. 20 písm. b) Stanov Laických sdružení
sv. Dominika je bez časového omezení d|no, že do úřadu provinčního a/nebo
n|rodního promotora pro laiky může být, po poradě s provinční/n|rodní radou
laiků, kompetentním představeným jmenov|n řeholní bratr nebo mniška n|ležející
k Ř|du; tam, kde se k tomu nabízí vhodn| příležitost nebo si to vyžaduje nutnost,
též řeholník nebo řeholnice nespadající přímo pod jurisdikci magistra Ř|du,
světský duchovní či dominik|nský laik s trvalými sliby.
§ 2 Výše zmíněného úřadu se nemůže platně ujmout ten, kdo nespad| pod jurisdikci magistra Ř|du, a přitom po svém jmenov|ní nepodepsal smlouvu s provinci|lem
a promotorem a neobdržel písemné povolení svého příslušného představeného.
§ 3 Provinční a/nebo n|rodní promotor nem| ani aktivní, ani pasivní hlas v jakémkoli sborovém org|nu laických sdružení, na jehož činnosti se podílí.
Vyhl|šení č. V: Ř|dový asistent
V jednotlivých situacích, kdy není možné užít všeobecné nebo zvl|štní pr|vo vzhledem k ř|dovému asistentovi (Stanovy, č. 21 písm. c), CIC k|n. 317, § 1, 2), se aplikují
všeobecn| pravidla pro udílení dispenze od všeobecného a vlastního pr|va.
Vyhl|šení č. VI: Dočasný a trvalý indult
§ 1 Pokud časný slib vyprší a není obnoven, může laik svobodně opustit Ř|d. Ten,
kdo složil časný slib, který ještě nevypršel, nebo trvalý slib, nesmí ž|dat o dočasný
indult12 nebo o indult trvale opustit Ř|d, pokud to předtím důkladně nezv|žil před
Bohem a nehledal pomoc u bratří a sester; svou ž|dost s uvedením důvodů ať předloží představenému sdružení, který ji postoupí provinci|lovi se svým vyj|dřením
a stanoviskem rady sdružení. Dočasný nebo trvalý indult, pr|voplatně udělený
a písemně ozn|mený dotyčné osobě, znamen| dispenz od slibu a od dodržov|ní
partikul|rního pr|va Laických sdružení sv. Dominika.
§ 2 Ten, kdo obdržel definitivní indult a znovu ž|d| o začlenění do Ř|du, musí
každop|dně vždy projít obdobím z|kladní formace. Jeho trvalý slib bude přijat
pouze se svolením provinci|la a se souhlasem rady sdružení, k němuž nyní bude
připočten. Pokud někdo ž|d| o přijetí do sdružení a zatají předchozí indult, nesloží
platný slib a není platně přijat.

Pojem indult v textech Zakladních dokumentu Laickych sdruzení sv. Dominika oznacuje zprostení
od slibu a od vsech souvisejících zavazku.
12

28

VŠEOBECNÁ VYHLÁŠENÍ KE STÁNOVÁM LÁICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKÁ (2007)

Dichiarazione IV: Promotore provinciale e nazionale
§ 1 Si concede, in parziale dispensa generale dell’art. 20 b della Regola delle
Fraternite laiche di S. Domenico, senza limiti di tempo, che all’ufficio di Promotore
provinciale e/o nazionale possa essere nominato dalla competente Áutorit{, col
parere del Consiglio provinciale e/o nazionale delle Fraternite laiche sia un frate
o una monaca appartenente all’Ordine sia, ove l’opportunit{ lo consigli o la necessit{ lo richieda, un/a religioso/a non sottoposto/a alla diretta giurisdizione del Maestro
dell’Ordine, sia un chierico secolare, sia un laico domenicano che abbia emesso la
promessa perpetua.
§ 2 Del predetto ufficio non prende validamente possesso colui che, non dipendente
dalla giurisdizione del Maestro dell’Ordine, dopo la nomina non abbia sottoscritto
un accordo con il Priore e Promotore provinciali ed abbia ottenuto licenza scritta
dal proprio competente Superiore.
§ 3 Il Promotore provinciale e/o nazionale non possiede voce né attiva né passiva
in nessun organo collegiale delle Fraternite laiche al quale partecipi.
Dichiarazione V: Assistente religioso
Nei singoli casi di impossibile applicazione del diritto comune o particolare circa
l’Ássistente religioso (Regola, art. 21 c; can. 317, §1, 2), si applicano le norme
generali sulla dispensa del diritto comune o proprio.
Dichiarazione VI: Indulto temporaneo e definitivo
§ 1 Állo scadere della promessa temporanea, se questa non è rinnovata, il Laico può
liberamente lasciare l’Ordine. Colui che abbia emesso la promessa temporanea prima della sua scadenza- o perpetua, non chieda l’indulto temporaneo o l’indulto
di lasciare definitivamente l’Ordine, se non per gravi cause ponderate innanzi a Dio
e con l’aiuto dei confratelli; presenti la sua domanda motivata al Presidente della
Fraternita, il quale la inoltrer{ al Priore provinciale unitamente al suo voto ed
a quello del Consiglio di Fraternita. L’indulto temporaneo o definitivo, una volta
legittimamente concesso e notificato per iscritto all’interessato, comporta la
dispensa dalla promessa e dall’osservanza del diritto particolare delle Fraternite
laiche di S. Domenico.
§ 2 Chi abbia ottenuto l’indulto definitivo, ovunque domandi di essere reincorporato all’Ordine deve essere nuovamente soggetto ai tempi del cammino formativo di
base. La sua promessa perpetua sar{ ricevuta solo su licenza del Priore provinciale
col consenso del Consiglio della Fraternita alla quale sar{ nuovamente ascritto. Non
emette valida promessa e non viene validamente ascritto colui che domandando
l’ammissione ad una Fraternita, taccia del precedente indulto.
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Vyhl|šení č. VII: Propuštění
§ 1 Laik, který složil časný nebo trvalý slib a je shled|n vinným z v|žného porušení
Stanov či Směrnic nebo postr|d| spojení s církevním společenstvím (víra, sv|tosti,
vedení) nebo je příčinou veřejného pohoršení mezi věřícími, pokud po form|lním
varov|ní představeného sdružení pokračuje v tomto chov|ní, může být na ž|dost
rady sdružení propuštěn písemným rozhodnutím provinci|la. Rozhodnutí o propuštění pr|voplatně písemně vydané a ozn|mené dotčené osobě, m| za n|sledek
z|nik pr|v a povinností vyplývajících ze slibu. Takové rozhodnutí platí pro všechna
laick| dominik|nsk| sdružení pod trestem neplatnosti opačných úkonů.
§ 2 Po pečlivém zhodnocení způsobu života a získ|ní jistoty o n|pravě může být
ten, kdo byl propuštěn, opět přivtělen k Ř|du za stejných podmínek, nutných
k platnosti, které jsou uvedeny ve Vyhl|šení č. VI, § 2.
§ 3 Proti výše uvedeným rozhodnutím je vždy možné hierarchické odvol|ní k magistrovi Ř|du.
D|no v Římě 15. listopadu 2007 ve sv|tek sv. Álberta Velikého
Fr. Christophe Holzer OP
Sekret|ř
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Dichiarazione VII: Dimissioni
§ 1 Il Laico che abbia emesso la promessa temporanea o quella perpetua e risulti
imputabile di grave inosservanza della Regola o del Direttorio, o sia venuto meno
alla comunione ecclesiale (fede, sacramenti, governo) o sia causa di pubblico scandalo tra i fedeli, dopo l’ammonizione formale del Presidente della Fraternita, se
perdura nella propria condotta, ad istanza del Consiglio di Fraternita può essere
dimesso con decreto scritto del Priore provinciale. Il decreto di dimissione, una
volta legittimamente irrogato e notificato per iscritto all’interessato, comporta la
cessazione dei diritti e doveri derivanti dalla promessa. Tale decreto vale, a pena di
nullit{ degli atti contrari, per tutte le Fraternite laiche domenicane.
§ 2 Previa attenta valutazione della condizione di vita ed avuta certezza dell’emendazione, chi sia stato dimesso può essere reincorporato all’Ordine alle medesime
condizioni, per la validit{, di cui al § 2 della Dichiarazione VI.
§ 3 Avverso i predetti decreti è sempre ammesso ricorso gerarchico al Maestro
dell’Ordine.
Data a Roma, il 15 novembre 2007, Festa di S. Alberto Magno
Fr. Christophe Holzer OP
a secretis

Fr. Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP
Maestro dell’Ordine

Prot. n. 73/07/1314 Regola
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PROMULGAČNÍ LISTINA PARTIKULÁRNÍCH SMĚRNIC
LAICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
Milé sestry a bratři laických sdružení sv. Dominika!
Laick| sdružení sv. Dominika jsou nedílnou a svébytnou souč|stí dominik|nského
ř|du. Specifickým rysem členů těchto sdružení je, že uskutečňují dominik|nské
charisma ve svém laickém povol|ní především tím, že naplňují své stavovské
povinnosti. Áutonomie při řízení a určov|ní priorit, jak ji partikul|rní stanovy
vymezují, m| napomoci tomu, aby se laick| sdružení mohla podílet na posl|ní ř|du
svým vlastním jedinečným způsobem.
Děkuji všem, kteří se na revizi partikul|rních směrnic podíleli, a všem dominik|nským laikům přeji, aby jim pomohly naplnit jejich osobní povol|ní v dominik|nské
rodině.
Na ž|dost provinčního moder|tora Laických sdružení sv. Dominika promulguji tyto
obnovené partikul|rní směrnice.
D|no v Praze, v konventu sv. Jiljí opata, o sv|tku Panny Marie Růžencové, dne
7. října 2015.

č. j. 84 / 2015
Fr. Benedikt Mohelník OP
provinci|l
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PARTIKULÁRNÍ SMĚRNICE
LAICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA
platné na území České dominik|nské provincie

PREAMBULE
Dominik|nsk| rodina se sest|v| z bratří kleriků a spolupracovníků, z mnišek, ze
sester (kongregace), z členů sekul|rních institutů, z členů sdružení kněží, j|hnů
a laiků a dalších asociací legitimně k ní připojených (srov. LCO č. 1 – Z|kladní
ústava, § IX; LCO č. 141–153).
Z|kladním dokumentem Laických sdružení sv. Dominika (d|le jen „LS“) jsou
Stanovy13 Laických sdružení sv. Dominika (d|le jen „Stanovy“), vypracované na
mezin|rodním zased|ní LS v Montrealu ve dnech 24. – 29. července 1985, schv|lené
Kongregací pro řeholníky a sekul|rní instituty a promulgované spolu s Všeobecnými
vyhl|šeními ke Stanov|m Laických sdružení sv. Dominika magistrem ř|du
fr. Dami|nem Byrnem OP dne 28. ledna 1987 (d|le jen „Vyhl|šení 1987“)
a Všeobecn| vyhl|šení ke Stanov|m Laických sdružení sv. Dominika, kter| vydal
magistr ř|du fr. Carlos A. Azpiroz Costa OP dne 15. listopadu 2007 (d|le jen
„Vyhl|šení 2007“).
V těchto partikul|rních směrnicích (d|le jen „Směrnicích“) jsou Stanovy, Vyhl|šení
1987 a Vyhl|šení 2007 aplikov|ny na konkrétní místní podmínky LS na území
České dominik|nské provincie (srov. Stanovy č. 24; Vyhl|šení 1987 č. 1; Vyhl|šení
2007 č. II § 1).

13

Srov. pozn. 1.
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I.

ŽIVOT BRATŘÍ A SESTER

Obecn| ustanovení
1. Členové LS n|sledují sv. Dominika, který toužil po sp|se duší a tomuto cíli
podřizoval celý svůj život. Podle jeho vzoru hl|sají slovem i životem poznanou
pravdu a usilují o vlastní křesťanskou dokonalost ve společenství bratří
a sester.
2. Způsob života a posl|ní členů LS vymezují Stanovy, které z|roveň předkl|dají
hlavní prostředky k uskutečňov|ní a prohlubov|ní tohoto posl|ní. Členové ať
uchov|vají Stanovy ve svých srdcích a společenstvích jako vynikající prostředek růstu ve svém povol|ní a usilují o hlubší porozumění předpisům
Stanov a jejich věrnější zachov|v|ní.
3. Členové LS ať moudře a zodpovědně, „ne jako otroci podrobení z|konu, ale
jako svobodní lidé v milosti“ (srov. LCO č. 1 – Základní ústava, § VI, Řehole
sv. Augustina, č. 8), v neust|lém dialogu s Bohem a ve spojení s ostatními členy
sdružení nach|zejí vlastní konkrétní podobu naplňov|ní slibu podle svého
stavu, aktu|lních možností a potřeb církve, s ohledem na apoštolské projekty
České dominik|nské provincie a celého Ř|du.
4. Hlavními pilíři dominik|nského povol|ní jsou modlitba, studium a apoštol|t.
Modlitba a studium jsou zdroje, z nichž apoštol|t čerp| sílu a pozn|ní pravdy.
Specifickým prvkem života členů LS je kajícnost. Všichni členové ať se starají
o to, aby v jejich životě osobním i společném ž|dný z těchto prvků nechyběl.
5. § 1 Pro snazší a spr|vnější vymezení osobního povol|ní a k podpoře společného života členů LS jsou některé z prostředků, respektive forem apoštol|tu
uloženy všem členům jako z|vazné. Tyto z|vazky jsou vymezeny zvl|ště v č. 9,
14 a 21 Směrnic. Představují minimum povinností, které by mělo být východiskem st|lého duchovního růstu a zpřesňov|ní a upevňov|ní povol|ní každého
člena. Členové ať se vyhýbají samoúčelnému plnění povinností a po vzoru
sv. Dominika se nechají vést a utv|řet touhou opětovat Boží l|sku a sloužit
sp|se všech lidí.
§ 2 Jednotliv| místní sdružení (d|le jen „MS“) mohou pro podporu společného
života a apoštol|tu svých členů přijímat další společné z|vazky způsobem,
který určí rada MS.
6. § 1 Slib života podle Stanov14 a jednotlivé předpisy Stanov a Směrnic nezavazují členy LS pod hříchem (srov. Vyhl|šení 1987, č. 2). Opomíjením a porušov|ním předpisů se však členové zříkají podílu na dobrodiních a zaslíbeních
Ř|du.
§ 2 Od jednotlivých předpisů a z|vazků osvobozuje dispenz, z|měna za jiný
úkon zbožnosti či l|sky, nemožnost nebo přek|žka ve svědomí.
§ 3 Dispenz může udělit magistr ř|du (i pro celé LS), provinci|l (i pro celé MS),
provinční promotor v zastoupení provinci|la a představený MS. Ž|dost
Sliby skladane v LS jsou svou povahou soukrome sliby, avsak mají specifickou pravní povahu
vyplyvající z vlastního prava LS.
14
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o dispenz předkl|d| člen LS svému představenému nebo provinci|lovi.
Provinci|l je povinen před udělením dispenze projednat ž|dost s příslušným
představeným (srov. Vyhl|šení 2007, č. III, Směrnice č. 99).
§ 4 Dočasný nebo trvalý indult15 je opr|vněn udělit provinci|l, a to vždy po
konzultaci s představeným MS a jeho radou, podle vhodnosti též s provinčním
moder|torem. O udělení indultu ať jsou kromě žadatele neprodleně uvědoměni představený MS a ř|dový asistent (srov. Vyhl|šení 2007, č. III a Směrnice
č. 100 § 1).
Zdroje a cíle povol|ní
7. Z|kladním motivem Dominikova apoštolského působení bylo soucítění s tělesnou i duchovní bídou lidí. I pro jeho n|sledovníky zůst|v| soucit a milosrdenství prvním podnětem i cílem. S nimi ať dominik|nští laici spojují své osobní
z|vazky a apoštolské aktivity, ať jsou pozorní k potřeb|m svých bližních a ať
jsou vždy připraveni pom|hat jim v tělesné i duchovní nouzi i za cenu vlastního uskrovnění a sebez|poru. Áť se všemi svými silami snaží přispět ke
spravedlnosti a míru v celém stvoření.
Společný život
Srov. Stanovy č. 3, 5, 8, 9, 10 písm. d), č. 15 a Vyhlášení 2007 č. I § 3.
8. Členové LS jsou povol|ni k životu ve společenství bratří a sester, kteří se zvl|štním Božím darem spojili v apoštolském duchu sv. Dominika (srov. LCO č. 149
§ 1). Společný život napom|h| duchovnímu růstu a upevňov|ní ctností a je
důležitým prostředkem přípravy na apoštolské posl|ní; příkladný život ve
společenství bratří a sester je z|roveň důležitou formou apoštol|tu.
9. § 1 Členové MS berou na sebe z|vazek společného života, proto se sdružení
pravidelně, alespoň 10kr|t ročně, sch|zí na společných setk|ních. Souč|stí
každého setk|ní ať je společné slavení liturgie hodin. Přiměřené místo ať je
věnov|no modlitbě růžence, společnému čtení a rozjím|ní Božího slova a vzděl|v|ní.
§ 2 Naplněním z|vazku společného života jednotlivých členů je jejich účast na
společných setk|ních MS.
§ 3 Každý člen MS, který se z v|žných důvodů nemůže účastnit společného
setk|ní, ať informuje o důvodech svého představeného a ať udržuje co nejtěsnější kontakt s MS a využije všech dostupných prostředků k participaci na
společném životě.
10. Členové MS ať hledají i jiné formy společného života, ať se neuzavírají ve svém
MS, ale účastní se života celé dominik|nské rodiny a církve. Společn| setk|ní
členů MS ať jsou otevřen| všem z|jemcům (nově příchozím, členům jiných
MS, těm, kterým členství zaniklo, hostům apod.)
11. Konkrétním projevem milosrdenství členů LS je pomoc potřebným jak v r|mci
vlastního MS, tak v r|mci provincie a celého ř|du. Z toho důvodu ať si MS zřídí
fond potřebných, z něhož může vypom|hat svým členům v nouzi, hradit
15

Srov. pozn. 12.
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výdaje spojené s účastí MS na formačních setk|ních či kapitul|ch, případně
kontribuce (srov. Směrnice č. 7).
Modlitba
Srov. Stanovy č. 4, 7, 8, 10, 11, 13; Vyhlášení 1987 č. 7.
12. Sv. Dominik byl doma i na cest|ch, ve dne i v noci vytrvalý ve slavení božského
oficia a v modlitbě a s velkou zbožností slavil božsk| tajemství (srov. LCO
č. 56). Modlitba je prvním a nejdůležitějším zdrojem milosti pro růst v osobním povol|ní a pro hl|s|ní. Teprve to, co je modlitbou přisvojeno, může být
před|v|no ostatním. Ř|dov| tradice klade velký důraz zvl|ště na modlitbu
liturgickou.
13. Každý člen LS:
a) Áť se casto ucastní slavení mse svate, liturgie hodin a ostatních forem
liturgickeho zivota Radu a církve. Pri slavení liturgie hodin ať dava
prednost spolecnemu slavení pred soukromou modlitbou a pamatuje,
ze zakladními pilíri teto modlitby jsou ranní a vecerní chvaly.
b) Áť horlive pestuje osobní modlitbu a cvicí se ve vnitrní rozjímave
modlitbe. Áť se casto venuje rozjímaní Písma svateho a ctení jinych
duchovních textu.
c) Áť uctíva Krista v tajemství eucharistie, aby z tohoto obdivuhodneho
spojení cerpal vzrust víry, nadeje a lasky; ať se casto modlí pred
Nejsvetejsí svatostí.
d) Áť ma na srdci tradicní radovou zboznou uctu k Panne Marii. Áť
zachovava pravou zboznost a uctu k svatemu Dominikovi a k radovym
svetcum, aby se povzbuzoval k jejich nasledovaní a upevnoval se ve
svem povolaní.
e) Áť ve svych modlitbach pamatuje take na zemrele cleny MS a na
zemrele cleny a dobrodince dominikanske rodiny; ať nechava slouzit
mse za zemrele.
f) Áť neopomíjí pravidelna duchovní cvicení (rekolekce a exercicie).
14. Jednota společenství se zvl|štním způsobem v souladu s ř|dovou tradicí
projevuje ve společné modlitbě. K naplnění této jednoty je zav|z|n každý člen
LS, a proto se:
a) denne pomodlí modlitby Salve Regina a O lumen;
b) denne pomodlí za zemrele cleny a dobrodince dominikanske rodiny;
tradicní radovou modlitbou za zemrele je Zalm 130 (129) De profundis
a Odpocinutí vecne;
c) alespon jednou tydne pomodlí cast liturgie hodin a cast ruzence. Nejvhodnejsí dobou pro tyto cinnosti je nedele, den Pane, prípadne ostatní
vyznamne dny liturgickeho roku a dominikanskeho kalendare;
d) kazdorocne zucastní alespon dvoudenních spolecnych duchovních
cvicení.
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Studium
Srov. Stanovy č. 4, 10, písm. a), f), č. 13.
15. Sv. Dominik s sebou st|le nosil evangelium svatého Matouše a listy svatého
Pavla; vodil bratry do škol a posílal je do větších měst, aby studovali, k|zali
a vytvořili konvent (srov. LCO č. 6). Studium je dalším způsobem, kterým si
duše osvojuje božsk| tajemství. Ustavičné studium živí kontemplaci, napom|h| pochopení a věrnějšímu plnění osobního povol|ní a je důležitou podmínkou
kazatelského posl|ní. Pro strohost a n|ročnost je jednou z forem askeze.
16. Světlem a pramenem studia je Bůh zjevující se v Písmu svatém a Tradici.
Členové LS ať se proto věnují pravidelné četbě a rozjím|ní Písma sv., studiu
spisů svatých Otců a doporučených křesťanských autorů a průběžně se
seznamují s dokumenty církve a Ř|du. Áť ve všem cítí s církví a jsou poslušni
církevního magisteria, kterému je svěřeno autentické vykl|d|ní Božího slova.
17. Členové LS ať se průběžně vzděl|vají v katolické nauce a snaží se rozvíjet své
filozofické a teologické pozn|ní. Ve studiu ať se opírají zejména o nauku
sv. Tom|še Ákvinského, kter| je dědictvím Ř|du, obohacuje intelektu|lní život
dominik|nů a d|v| mu vlastní r|z. Poučení a povzbuzení ať čerpají také ze
studia dějin církve a Ř|du.
Apoštol|t
Srov. Stanovy č. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12.
18. Sv. Dominik nesmírně žíznil po sp|se všech lidí. Posílal bratry, aby k|zali všem
lidem, skupin|m a n|rodům, věřícím i nevěřícím a zejména chudým (srov. LCO
č. 98). Hl|s|ní Božího slova a zvěstov|ní Krista n|rodům je nejpřednějším
úkolem Ř|du. Členové LS jsou k apoštol|tu pověřeni a uschopněni skrze
sv|tost křtu a biřmov|ní; Kristus je ustanovuje svými svědky a vybavuje
smyslem pro víru a milostí slova. Dominik|nský apoštol|t se m| vyznačovat
evangelním duchem, autentickou naukou církve a sepětím se sv|tostmi.
19. Členové LS se na konkrétních apoštolských projektech Ř|du mohou podílet
modlitbou, přin|šením obětí, činnou službou nebo finanční podporou.
Nutným předpokladem každého apoštol|tu je opravdový duchovní život
usilující o svatost a dokonalost; k nejúčinnějším form|m apoštol|tu patří
svědectví příkladného života. Hlavními oblastmi laického apoštol|tu jsou
rodina, farnost, MS a společenské prostředí (zaměstn|ní, studium, bydliště,
příbuzní a př|telé, obec, st|t).
20. Důležitým znakem dominik|nského apoštol|tu je, že tato služba je společným
dílem bratří a sester. Členové LS ať proto spolupracují mezi sebou navz|jem,
ať se ve své službě vz|jemně podporují a ochotně se zapojují do úkolů MS
a Ř|du. Formy účasti na posl|ní Ř|du ať volí s přihlédnutím k potřeb|m MS,
Ř|du a církve. Áť pom|hají diecézní apoštol|tní činnosti pod řízením místního
ordin|ře a spolupracují s ostatními apoštolskými skupinami (srov. CIC k|n.
311 a 328).
21. Účast na apoštolském posl|ní projevují členové LS formou neveřejného
z|vazku, který odpovíd| jejich osobnímu charizmatu, potřeb|m církve, ř|du
a daného MS.
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Kajícnost
Srov. Stanovy č. 5, 8, 10 písm. c), e).
22. Kajícnost je od samého poč|tku jedním z hlavních prvků života laických
bratrstev. Vych|zí z pravdivého pozn|ní sebe a Boha, z touhy cele se odevzdat
službě Bohu a bližnímu a připodobnit se Kristu trpícímu a obětujícímu se za
druhé. Je nezbytn| pro zachov|ní věrnosti osobnímu povol|ní a podporuje
apoštolskou bdělost a horlivost. Dobrovolné pok|ní je jednou z forem účasti
na apoštolském posl|ní Ř|du.
23. § 1 Členové LS ať pěstují ctnost kajícnosti věrným kon|ním svých povinností
(stavovské povinnosti, křestní z|vazky, z|vazky plynoucí ze slibu života podle
Stanov), trpělivým sn|šením těžkostí života a také dobrovolným kon|ním
skutků pok|ní (kající modlitby, společně slavené kající pobožnosti, omezení se
v něčem, odepření si něčeho, kon|ní i nepříjemných prací ke společnému
užitku, hmotn| podpora potřebných).
§ 2 Podle staré ř|dové tradice se mezi postní dny počítají středy a p|tky
celého roku (nepřipadnou-li na ně slavnosti) a vigilie slavností Narození P|ně,
sv. Dominika, Nanebevzetí Panny Marie a Bíl| sobota. K tradičním ř|dovým
modlitb|m pro dobu postní patří kající žalmy a Verše o utrpení našeho P|na
Ježíše Krista od sv. Kateřiny de Ricci. O Popeleční středě a na Velký p|tek je
vhodné zachovat přísnější formu půstu, např. půst o chlebu a vodě nebo čaji.
§ 3 Každý člen LS ať denně zpytuje svědomí a často přijím| sv|tost smíření.

II. FORMACE BRATŘÍ A SESTER
24. Formace je úkolem každého člena LS pro celý život. Pro sv| specifika jsou
přesto jednotliv| období odlišena.
a) Formace uchazecu probíha pod vedením novicmistra podle programu
postulatní formace zpusobem, ktery stanoví rada MS.
b) Formace novicu probíha na samostatnych noviciatních setkaních pod
vedením novicmistra podle programu noviciatní formace. Ucast na
techto setkaních je pro novice zavazna.
c) Stala formace probíha individualne a v ramci pravidelnych setkaní MS
podle programu stale formace.
25. Za program novici|tní i st|lé formace zodpovíd| provinční moder|tor, který
na něm spolupracuje se svou radou. Program formace schvaluje provinční
kapitula (srov. Stanovy č. 11 a Směrnice č. 57 písm. d), č. 55 písm. f)
26. Jedenkr|t ročně se kon| provinční setk|ní form|torů LS, tj. těch, kteří mají na
starosti formaci členů LS (novicmistři, představení MS, případně jiní členové
rady MS, provinční moder|tor, jeho socius a jeho asistent pro formaci, je-li
jmenov|n, provinční promotor a ř|doví asistenti). Setk|ní zajišťuje provinční
moder|tor (případně jeho asistent pro formaci). Účelem setk|ní je:
a) projednavaní postupu a obsahu formace;
b) formace tech, kterí jsou povereni vest druhe.
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Novicmistr
27. § 1 Každé MS ať m| svého novicmistra. Pokud je to možné, ať je členem
daného MS. MS bez novicmistra nesmí přijímat nové členy.
§ 2 Novicmistr je jmenov|n na tři roky ř|dovým asistentem po dohodě
s radou MS. Představený MS informuje o jeho jmenov|ní provinčního moder|tora.
§ 3 Novicmistrem nemůže být představený MS. Výjimku uděluje provinční
moder|tor.
§ 4 Pokud to okolnosti vyžadují, může mít více MS společný novici|t i novicmistra.
28. Novicmistr:
a) Pomaha novym clenum LS stat se samostatnymi a odpovednymi
kresťany, schopnymi hlasat Bozí slovo v duchu radove tradice.
b) Ma na starosti formaci novych clenu a uchazecu (postulatní a noviciatní
formace). Její prubeh zabezpecuje ve spolupraci s radovym asistentem
a radou MS podle provincního programu formace.
c) Spolupracuje s radou MS a radovym asistentem pri zajisťovaní stale
formace clenu MS.
d) Je povinen ucastnit se jednou rocne provincního setkaní formatoru LS.
V prípade opakovane neucasti bez zavazneho duvodu se na MS pohlízí
jako by nemelo novicmistra (srov. Smernice c. 27, 34).

III. STRUKTURA A ŘÍZENÍ LS
Místní sdružení (MS)
29. Z|kladní jednotkou LS je místní sdružení (MS).
Zřízení MS
30. § 1 K založení nového MS se vyžaduje alespoň pět členů.
§ 2 V případě více kandid|tů v místě, kde není MS, budou tito přijati do
vhodného MS, které zajistí jejich z|kladní formaci. Způsob určí rada dotyčného
MS. Po složení slibů mohou při naplnění podmínek podle § 1 založit vlastní MS.
31. MS zřizuje provinci|l po konzultaci s provinčním moder|torem a po písemném souhlasu místního diecézního biskupa (srov. CIC k|n. 312 § 2); z|roveň
(na dobu nejdéle jednoho roku) jmenuje představeného a případně také novicmistra tohoto MS. Během jednoho roku proběhnou ř|dné volby rady MS a ta
ze svých členů zvolí nového představeného způsobem stanoveným Směrnicemi (srov. Směrnice č. 84 a 85).
32. Samým zřízením provinci|lem se MS st|v| veřejnou církevní pr|vnickou
osobou. Dokladem o existenci a pr|vní subjektivitě je zřizovací listina vystaven| provinci|lem. Ofici|lní n|zev MS zní: Místní sdružení v N, příp. pro více
sdružení v jednom místě pak: X. místní sdružení v N, kde X. je pořadové číslo.
Podle charakteru činnosti může být MS jako církevní pr|vnick| osoba evidov|no st|tními org|ny.
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Zrušení MS
33. N|vrh na zrušení MS pod|v| provinci|lovi provinční moder|tor se souhlasem
své rady. Souč|stí n|vrhu je jeho zdůvodnění. Provinci|l může zrušit MS i bez
tohoto n|vrhu, ale vždy až po konzultaci s provinčním moder|torem a provinčním promotorem.
34. Důvod pro zrušení MS může být n|sledující:
— pocet jeho clenu je po tri roky mensí nez 3;
— MS neplní sve zavazky vyplyvající ze stanov a Smernic; zejmena zavazky
tykající se spolecnych setkaní, novicmistra, ucasti na kapitule a setkaní formatoru (srov. Stanovy c. 3, 8, 9 a 15 a Smernice c. 8, 9 § 1, 10, 27, 28
písm. d) a 49).
35. Členové zrušeného MS ať jsou přijati jiným MS.
36. Archiv zrušeného MS je převeden do archivu LS.
Rada MS
37. Rada MS:
a) Rídí cinnost sdruzení.
b) Projednava prijímaní uchazecu a skladaní slibu (srov. Smernice c. 90, 92
a 93); resí prípady dlouhodobe neucasti clenu MS na zivote sdruzení
(srov. Smernice c. 76).
c) Ma poradní hlas pri jmenovaní radoveho asistenta (srov. Smernice c. 43).
d) Ma rozhodující hlas pri jmenovaní zastupce MS na setkaní provincní
kapituly, pokud dotycny není clenem daneho MS (srov. Smernice
c. 49 § 3).
e) Ma na starosti stalou formaci clenu MS; její prubeh zabezpecuje ve
spolupraci s radovym asistentem a novicmistrem podle provincního
programu formace.
f) Organizuje ve spolupraci s radovym asistentem rekolekce pro cleny MS.
g) V prípade potreby se nektery z clenu rady MS ucastní provincního
setkaní formatoru LS, zvlaste tehdy, není-li na tomto setkaní prítomen
novicmistr tehoz MS, príp. jeho predstaveny.
h) Zajisťuje kontakt s jinymi MS a s ostatními vetvemi dominikanske
rodiny.
38. V případě malého počtu členů se mohou členové MS rozhodnout radu MS
nevolit. V takovém případě plní úkoly rady celé MS, a platí pro ně vše, co je
řečeno o radě MS s výjimkou ustanovení o funkčním období a volb|ch rady MS.
Představený MS
39. Představený MS:
a) Rídí cinnost rady MS a spolecna setkaní clenu MS.
b) Zajisťuje kontakt s provincním moderatorem a radovym asistentem
a zastupuje MS na provincní kapitule.
c) Prijíma uchazece do MS a sliby zivota podle Stanov skladane cleny MS
(srov. Smernice c. 91 a 94).
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d) Informuje provincního moderatora o jmenovaní novicmistra, prijetí
uchazecu, slození slibu a o ukoncení clenství.
e) Zasíla provincnímu moderatorovi písemnou kopii zapisu o volbe rady
a predstaveneho MS, prípadne tez kopii potvrzení predstaveneho MS
provincialem (srov. Smernice c. 87).
f) Zajisťuje usporadaní a prubeh voleb rady MS a predstaveneho MS;
predseda teto volbe.
g) Ma pravo dispenzovat cleny MS od jednotlivych predpisu Stanov
a Smernic, ale pouze ve vybranych prípadech a na omezenou dobu
(srov. Vyhlasení 2007 c. III, Smernice c. 6 § 3, 99 § 3).
h) Je-li MS evidovano statními organy jako církevní pravnicka osoba,
zodpovída za radne vedení ucetnictví a ucetní agendy a za dodrzovaní
vsech povinností, ktere ma MS vuci statu (plnení danovych povinností,
podavaní danoveho priznaní apod.)
i) Je povinen spravovat archiv MS. V archivu ať jsou ulozeny:
— original zrizovací listiny MS;
— dalsí dokumenty, existují-li (doklad o registraci MS, doklad o pridelení IC, smlouva o uctu, ucetní agenda apod.);
— zapisy o volbe rady a predstaveneho MS, prípadne tez o potvrzení
predstaveneho MS provincialem, zapisy o prijetí clenu a o slození
slibu;
— seznam vsech clenu MS s kontaktními adresami, s daty prijetí do
sdruzení a slození slibu, príp. rozhodnutí o udelenem indultu16. Tyto
udaje slouzí pouze pro evidenci clenu sdruzení a udelenych indultu.
40. Oficium představeného MS končí přijetím volby novým představeným MS,
abdikací nebo odvol|ním provinci|lem.
41. Po skončení svého oficia je představený MS povinen předat úplný archiv
svému n|stupci.
42. Představený jmenuje svého z|stupce (z členů rady MS), který ho bude za jeho
nepřítomnosti zastupovat. V případě uvolnění oficia představeného MS plní
z|stupce jeho úkoly do té doby, než je zvolen a případně provinci|lem
potvrzen nový představený.
Ř|dový asistent
43. Ř|dový asistent je písemně jmenov|n provinci|lem po konzultaci
s provinčním promotorem a radou MS. Tuto funkci může vykon|vat: ř|dový
bratr, ř|dov| sestra nebo člen Sdružení kněží a j|hnů sv. Dominika.
44. Ř|dový asistent:
a) Ucastní se co nejcasteji setkaní MS a vykonava dohled v zalezitostech
nauky, duchovního zivota a bratrskeho souzití clenu MS.
b) Je prítomen prijímaní uchazecu a skladaní slibu v MS (srov. Smernice
c. 91 a 94).
16

Srov. pozn. 12.
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c)
d)
e)
f)
g)

Zprostredkovava kontakt s jinymi vetvemi dominikanske rodiny.
Ucastní se setkaní formatoru LS.
Ucastní se zasedaní rady MS a ma zde poradní hlas.
Po dohode s radou MS jmenuje novicmistra.
Spolupracuje s radou MS a novicmistrem pri zajisťovaní stale formace
a formace novych clenu a uchazecu.
h) Ve spolupraci s radou MS a provincním promotorem zabezpecuje obsah
kazdorocních rekolekcí.
Provincie
45. Laick| sdružení sv. Dominika na území České dominik|nské provincie mají
status veřejné církevní pr|vnické osoby.
46. Nejvyšším představeným LS na úrovni provincie je provinci|l (srov. Stanovy
č. 20 písm. a).
47. V duchu Stanov a ř|dové tradice je na úrovni provincie vytvořen org|n řídící
činnost LS v provincii. Tento org|n se nazýv| provinční kapitula (srov. Stanovy
č. 20 písm. c)17.
Provinční kapitula
48. Provinční kapitula18 je vrcholným org|nem LS na území České dominik|nské
provincie; koordinuje a řídí činnost všech MS na území České dominik|nské
provincie.
49. § 1 Povinností každého MS je vyslat na setk|ní provinční kapituly svého
z|stupce s aktivním volebním hlasem.
§ 2 Z|stupcem MS na setk|ní provinční kapituly je představený MS.
§ 3 Pokud se představený MS nemůže ze spravedlivého důvodu setk|ní provinční kapituly zúčastnit, vyšle svého z|stupce nebo, není-li to možné, je
opr|vněn pověřit jiného člena MS s aktivním volebním hlasem, aby jej zastupoval. V opr|vněných případech může představený MS se souhlasem rady MS
pověřit zastupov|ním člena LS s aktivním volebním hlasem, který není členem
daného MS (srov. Směrnice č. 37 písm. d). Pověřený deleg|t MS je povinen
před zah|jením setk|ní provinční kapituly předložit provinčnímu moder|torovi pověřovací list od představeného daného MS.
50. § 1 Členy provinční kapituly s aktivním volebním hlasem jsou z|stupci MS
a d|le ex officio:
— provincní moderator (Smernice c. 56 a 57)
— socius provincního moderatora v prípade, ze zastupuje neprítomneho
provincního moderatora (Smernice c. 63 § 2, 3)
— volení clenove rady provincního moderatora (Smernice c. 55 písm. b)
Ve Stanovach c. 20 písm. c) je pouzito termínu rada. Ve Smernicích se pro tento organ pouzíva termínu
provincní kapitula, ktery je blíze radove tradici. Veskera ostatní ustanovení Stanov, jako je volba clenu
tohoto organu a volba provincního moderatora, jsou zachovana. Termín rada se ve Smernicích pouzíva pro
radu provinciala a pro radu provincního moderatora (srov. Smernice c. 58 a nasl.).
18 Srov. pozn. 17
17
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51.
52.

53.

54.
55.

§ 2 Členy provinční kapituly s poradním hlasem ex officio jsou:
— provincní promotor (Smernice c. 66 a 67)
— socius provincního moderatora (Smernice c. 63 § 1)
— asistenti provincního moderatora (Smernice c. 57 písm. g)
Pr|vo hlasovat a volit, které nabyli jiným způsobem na z|kladě těchto Směrnic
(představený či pověřený z|stupce MS, volený člen rady apod.), není tímto
ustanovením nijak dotčeno.
Provinční kapitula se slaví každé 4 roky.
§ 1 Provinční kapitulu svol|v| a řídí provinční moder|tor. Nemůže-li tak
učinit, zastupuje jej jeho socius. V případě nutnosti může svolat provinční
kapitulu provinci|l, který rovněž určí, kdo kapitulu bude řídit.
§ 2 Svol|ní ať je provedeno písemně s ud|ním data a místa setk|ní, a to
nejpozději 2 měsíce před datem zased|ní. Pozv|nka ať je zasl|na všem
představeným MS v r|mci provincie a členům provinční kapituly ex officio
(srov. Směrnice č. 50).
§ 3 Provinční kapitula je usn|šeníschopn| při jakémkoli počtu účastníků. Je-li
však počet přítomných opr|vněných hlasovat menší než jedna třetina pozvaných, podléhají její rozhodnutí potvrzení provinci|lem.
Představení MS a členové provinční kapituly ex officio obdrží nejpozději
6 týdnů před setk|ním materi|ly, které zde budou projedn|v|ny. Představení
MS jsou povinni je neprodleně předat tomu, kdo bude MS na kapitule
zastupovat a sezn|mit s nimi všechny členy MS, aby se k nim mohli vyj|dřit.
Každý člen LS může provinční kapitule posílat své n|vrhy a ž|dosti, a to buď
přímo, nebo prostřednictvím z|stupce svého MS na kapitule.
Provinční kapitula na svém zased|ní zejména:
a) Volí provincního moderatora zpusobem stanovenym Smernicemi
v c. 77–80 a c. 88–89.
b) Volí 4 cleny rady provincního moderatora zpusobem stanovenym
Smernicemi v c. 77–80 a c. 88–89.
c) Muze docasne na období do prístího setkaní provincní kapituly zmenit
pocet volenych clenu rady provincního moderatora.
d) Projednava a schvaluje partikularní smernice a nove navrhy a pripomínky k temto smernicím (srov. Vyhlasení 2007 c. II § 1).
e) Vytycuje apostolske cíle a ukoly LS na prístí ctyrlete období s ohledem
na aktualní vyzvy doby, na smerovaní celeho radu a ceske provincie,
v uzke spolupraci s ostatními vetvemi radu.
f) Projednava a schvaluje program noviciatní a stale formace.
g) Schvaluje vysi kontribucí a jejich splatnost.
h) Schvaluje financní limity pro nakladaní s majetkem a financními prostredky pro MS (obecne nebo pro konkretní MS), ekonoma LS, provincního moderatora a provincního moderatora s jeho radou (srov. Smernice c. 73).
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i) Projednava a schvaluje cinnost provincního moderatora a rady provincního moderatora za uplynule období.
j) Stanovuje ukoly pro provincního moderatora a radu provincního moderatora na nasledující období.
k) Stanovuje prostredky pro sírení oficialních informací a zajisťovaní kontaktu provincní rady s místními sdruzeními.
Provinční moder|tor
56. § 1 Provinční moder|tor je volen provinční kapitulou nebo jmenov|n
provinci|lem (srov. Směrnice č. 88–89).
§ 2 Oficium provinčního moder|tora končí potvrzením volby nebo přijetím
úřadu po jmenov|ní, abdikaci nebo odvol|ním provinci|lem. Odvolat provinčního moder|tora může provinci|l jen na z|kladě doporučení rady provinčního moder|tora nebo provinční kapituly či z důvodu hrubého porušení
Stanov, Směrnic nebo jiných souvisejících pr|vních norem.
§ 3 V případě uvolnění oficia provinčního moder|tora, rozhodne rada provinčního moder|tora, zda bude provinční kapitula svol|na v ř|dném termínu
nebo určí nové datum svol|ní kapituly.
57. Provinční moder|tor zejména:
a) Zastupuje LS v provincii jako pravnickou osobu a ma pravo ucasti jako
host na radove provincní kapitule.
b) Svolava provincní kapitulu a rídí ji. Predseda volbam na provincní
kapitule.
c) Svolava a rídí zasedaní rady provincního moderatora (srov. Smernice
c. 60) a muze poverovat cleny rady ukoly souvisejícími s vykonem
sveho oficia.
d) Ma na starosti zalezitosti formace, spolecneho zivota a apostolatu19
(srov. CIC kan. 328 a 329); zodpovída predevsím za:
— aktualizaci programu noviciatní a stale formace;
— provincní setkaní formatoru LS20;
— kontakty s jinymi vetvemi dominikanske rodiny a s LS v zahranicí.
e) Jmenuje a odvolava sveho socia z rad radnych clenu LS a je zodpovedny
za jeho cinnost. Ustanovení socia podleha souhlasu rady provincního
moderatora. Jmenovaní a odvolaní ať se deje písemne a je platne dnem
vyhlasení.
f) Jmenuje a odvolava ekonoma LS z rad radnych clenu LS a je zodpovedny za jeho cinnost. Ustanovení ekonoma LS podleha souhlasu rady
provincního moderatora. Jmenovaní a odvolaní ať se deje písemne a je
platne dnem vyhlasení.
K zajistení programu noviciatní a stale formace muze vyuzít cleny rady provincního moderatora,
predevsím asistenta pro formaci a pro komunikaci se zahranicím asistenta pro zahranicní kontakty.
20 Srov. pozn. 19
19
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g) Ma pravo jmenovat asistenty, kterí mu pomahají ve vykonavaní oficia
v jednotlivych vymezenych oblastech, a je zodpovedny za jejich cinnost.
Ke jmenovaní není treba souhlasu jeho rady. Jmenovaní a odvolaní ať se
deje písemne a je platne dnem vyhlasení.
h) Zajisťuje evidenci MS (srov. Smernice c. 68 písm. f) a ma pravo je
vizitovat sam nebo prostrednictvím sveho povereneho zastupce.
i) Je povinen spravovat archiv LS (srov. Smernice c. 68).
j) Ma pravo nakladat s majetkem a financními prostredky do limitu
stanoveneho provincní kapitulou, s prostredky nad tento limit nakladat
nesmí (srov. Smernice c. 55 písm. h) a c. 73 § 3). Z hospodarení s temito
prostredky se zodpovída provincní kapitule.
Rada provinčního moder|tora
58. § 1 Rada provinčního moder|tora21 spolu s provinčním moder|torem koordinuje a řídí činnost LS na území České dominik|nské provincie v době mezi
setk|ními provinční kapituly, které se ze své činnosti zodpovíd|.
§ 2 V případech schvalov|ní se počítají pouze hlasy členů rady s aktivním
volebním hlasem; k platnosti je třeba přítomnosti alespoň většiny členů
opr|vněných hlasovat. V případech jiných hlasov|ní může rada spolu
s provinčním moder|torem rozhodnout jinak.
59. § 1 Členy rady provinčního moder|tora s aktivním volebním hlasem jsou:
— byvaly provincní moderator, kteremu bezprostredne skoncilo oficium
— socius provincního moderatora
— clenove volení provincní kapitulou (srov. Smernice c. 55 písm. b)
§ 2 Členy rady provinčního moder|tora s poradním hlasem jsou:
— provincní promotor
— clenove jmenovaní provincním moderatorem (ekonom LS a asistenti
provincního moderatora), pokud nejsou zaroven volenymi cleny rady
provincního moderatora.
§ 3 Oficium členů rady provinčního moder|tora končí v okamžiku potvrzení
volby nového provinčního moder|tora nebo jejich abdikací. U členů jmenovaných provinčním moder|torem též odvol|ním provinčním moder|torem.
§ 4 V případě neobsazení více než poloviny volených členů rady provinčního
moder|tora, je provinční moder|tor nebo ten, kdo jej zastupuje, povinen
svolat provinční kapitulu, pokud do ř|dného setk|ní provinční kapituly zbýv|
více než půl roku.
60. Rada provinčního moder|tora se sch|zí minim|lně dvakr|t ročně. Radu
svol|v| provinční moder|tor. Způsob setk|ní si určí sama rada.
61. Mezi úkoly rady provinčního moder|tora spolu s provinčním moder|torem
patří zejména:
21

Srov. pozn. 17
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a) Vest provincii LS k cílum vytycenym provincní kapitulou.
b) Schvalení zpravy o hospodarení za kalendarní rok. Zpravu predklada
ekonom LS spolu s danovym priznaním nejpozdeji do konce unora nasledujícího roku. Rada projedna prípadne pripomínky, a je-li treba,
poverí ekonoma prepracovaním zpravy. Schvalenou verzi zpravy
o hospodarení ulozí provincní moderator v archivu LS a zasle provincialovi (srov. CIC kan. 319).
c) Schvalení nadlimitních transakcí pro ekonoma LS a pro provincního
moderatora, ale pouze do vyse sveho limitu, ktery jí byl stanoven provincní kapitulou. Pritom je zodpovedna za nakladaní s majetkem a financními prostredky do vyse uvedeneho limitu; s prostredky nad tento
limit nakladat nesmí (srov. Smernice c. 55 písm. h a c. 73 § 3).
d) Álespon jednou rocne informovat cleny LS o stavu provincie a seznamit
je se zpravou o hospodarení prostredky stanovenymi provincní kapitulou, a to nejpozdeji do jednoho mesíce od jejího schvalení (srov.
Smernice 61 písm. b).
e) Pred zasedaním provincní kapituly shromazdit a pripravit veskere
podklady k jednaní.
62. Kromě výše uvedených úkolů může provinční moder|tor pověřit radu nebo
její členy jinými úkoly souvisejícími s výkonem jeho oficia.
Socius provinčního moder|tora
63. § 1 Provinční moder|tor ať m| svého socia, který mu pom|h| ve výkonu oficia
nad celým LS.
§ 2 Socius zastupuje provinčního moder|tora v době jeho nemoci či nepřítomnosti, které mu br|ní ve výkonu oficia.
§ 3 V případě uvolnění oficia provinčního moder|tora v průběhu funkčního
období přebír| vešker| jeho pr|va a povinnosti.
§ 4 Socius je ustanoven provinčním moder|torem z řad ř|dných členů LS po
souhlasu rady provinčního moder|tora (srov. Směrnice č. 57 písm. e).
§ 5 Jeho oficium končí abdikací přijatou moder|torem, odvol|ním moder|torem nebo potvrzením volby nového moder|tora (srov. Směrnice č. 59 § 3).
Ekonom LS
64. § 1 Na úrovni provincie ať je ustanoven ekonom LS.
§ 2 Ekonom LS je ustanoven provinčním moder|torem se souhlasem rady
provinčního moder|tora z řad ř|dných členů LS (srov. Směrnice č. 57 písm. f).
§ 3 Jeho oficium končí abdikací přijatou moder|torem, odvol|ním moder|torem nebo potvrzením volby nového moder|tora (srov. Směrnice č. 59 § 3).
65. Ekonom LS
a) Predklada provincnímu moderatorovi pololetní písemne vyuctovaní,
ktere moderator po prostudovaní zaklada do archivu LS.
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b) Jednou rocne predklada provincnímu moderatorovi a rade provincního
moderatora ke schvalení písemnou zpravu o hospodarení spolu s danovym priznaním; vzdy nejpozdeji do konce unora nasledujícího roku.
c) Zodpovída za radne vedení ucetnictví a ucetní agendy a za dodrzovaní
vsech povinností, ktere ma LS vuci statu (plnení danovych povinností,
podavaní danoveho priznaní apod.).
d) Je zodpovedny za nakladaní s majetkem a financními prostredky do
limitu stanoveneho provincní kapitulou. S prostredky nad tento limit
samostatne nakladat nesmí (srov. Smernice c. 55 písm. h) a c. 73 § 3).
Provinční promotor
66. § 1 Provinční promotor zastupuje provinci|la a je jmenov|n provinční kapitulou bratří nebo provinci|lem s jeho radou, po konzultaci s provinční kapitulou
LS nebo v mezidobí s provinčním moder|torem a radou provinčního moder|tora (srov. Stanovy č. 20 písm. b).
§ 2 Provinčním promotorem je jmenov|n řeholní bratr n|ležející k Ř|du.22
67. Provinční promotor:
a) Je clenem provincní kapituly LS, ucastní se jejích zasedaní a ma zde
poradní hlas.
b) Je clenem rady provincního moderatora, ucastní se jejích zasedaní a ma
zde poradní hlas.
c) Zajisťuje kontakt LS s ostatními vetvemi dominikanske rodiny, napomaha spolupraci v oblasti formace a apostolatu.
d) Jako zastupce provinciala vykonava dohled v zalezitostech nauky,
duchovního zivota a bratrskeho souzití clenu LS, predevsím v ramci
provincního setkaní formatoru LS (srov. Smernice c. 26).
e) Jako zastupce provinciala spolupracuje s radovymi asistenty pri vykonavaní dohledu v zalezitostech nauky a duchovního zivota, podílí se na
jejich formaci v souvislosti s oficiem radoveho asistenta a resí prípady
porusení církevní kazne ve sdruzeních. Ma pravo vizitovat jednotliva MS.
f) Ma poradní hlas pri jmenovaní radovych asistentu (srov. Smernice c. 43).
g) Ma pravo v zastoupení provinciala dispenzovat cleny LS od jednotlivych
predpisu Stanov a Smernic (srov. Stanovy c. 20 písm. b, Vyhlasení 2007
c. III a Smernice c. 6 § 3, 99 § 2).

Vyhlasení 2007 c. IV pripoustí moznost, ze provincním promotorem je jmenovan reholník nebo
reholnice nespadající prímo pod jurisdikci magistra Radu, svetsky duchovní ci dominikansky laik
s trvalymi sliby, pokud ma souhlas sveho predstaveneho a podepsal smlouvu s provincialem. Vyuzití
teto moznosti se vsak v nasí provincii nepraktikuje, a proto není do Smernic zahrnuta.
22
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IV. POVINNOSTI PŘI SPRÁVĚ OFICIA

Archiv LS
68. Provinční moder|tor spravuje archiv LS. Áť jsou v něm uloženy:
a) Zakladní dokumenty LS:
— stanovy, vseobecna vyhlasení a partikularní smernice,
— promulgacní listiny zakladních dokumentu.
b) Doklady o zrízení a pravní subjektivite LS:
— zrizovací listina,
— doklad o pridelení identifikacního císla (IC),
— osvedcení o registraci Financního uradu – doklad o pridelení danoveho identifikacního císla (DIC),
— vypisy z Rejstríku evidovanych pravnickych osob Ministerstva kultury Ceske republiky,
— potvrzení volby provincního moderatora.
c) Zaznamy o praci provincní kapituly a provincního moderatora a rady
provincního moderatora: pozvanky na zasedaní, prezencní listiny,
program a zapisy z jednaní, zapisy o volbach.
d) Listiny nebo jejich kopie o ustanovení a odvolaní vsech oficií na urovni
provincie (socius, ekonom LS, asistenti aj.).
e) Pololetní písemne vyuctovaní a rocní zpravy o hospodarení a veskera
související agenda spojena s cinností ekonoma LS.
f) Evidence MS:
— kopie zrizovacích listin MS, prípadne tez kopie listin o evidenci MS
jako církevní pravnicke osoby statními organy, kopie dokladu
o pridelení IC, príp. DIC, a kopie smlouvy o uctu MS;
— seznam MS obsahující nasledující udaje: kontaktní adresa, jmeno
predstaveneho, novicmistra a radoveho asistenta, zpravy o prijetí
clenu a o jejich slibech, zapisy o volbach rady a predstaveneho MS,
prípadne tez o potvrzení predstaveneho MS provincialem, pocet
clenu s volebním hlasem, kopie jmenovací listiny radoveho asistenta, zaznamy o prestupech clenu.
g) Kontakty na sdruzení v zahranicí.
h) Dulezita korespondence.
i) Materialy k formaci, zejm. schvalene plany formace (srov. Smernice
c. 55 písm. f)
j) Dalsí materialy urcene provincní kapitulou, provincním moderatorem
a radou provincního moderatora.
Po skončení svého oficia je moder|tor povinen předat úplný archiv svému
n|stupci.
Nakl|d|ní s majetkem a finančními prostředky
69. Provinční moder|tor a představení MS ať nakl|dají s majetkem jako dobrý
hospod|ř, ať dbají na to, aby činnost LS resp. MS byla vykon|v|na s ohledem
na potřeby církve a ve spolupr|ci s jinými sdruženími křesťanů. Významnější
pastorační a apoštol|tní aktivity ať nejsou kon|ny bez vědomí a souhlasu
místního ordin|ře.
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70. Prostředky se získ|vají z kontribucí odsouhlasených provinční kapitulou
a z dobrovolných příspěvků členů LS a jiných d|rců. Každý z členů LS a d|rců
m| pr|vo vědět, jak bylo s těmito prostředky naloženo. K tomu účelu slouží
písemné zpr|vy předkl|dané provinční kapitule a radě provinčního moder|tora a uložené v archivu LS (srov. Směrnice č. 61 písm. b).
71. Stejně jako na úrovni MS ať se i na provinční úrovni pamatuje na potřebné
a ačkoli provincie nem| vlastní fond pro potřebné jako MS, ať se získané prostředky využívají především na společné apoštolské projekty a dobročinné
účely.
72. Činnost LS a spr|va majetku podléhají řízení provinci|la (srov. CIC k|n. 315
a 319, Stanovy č. 20). Z toho vyplývají n|sledující povinnosti:
a) LS jsou povinna jednou rocne predkladat provincialovi písemnou
zpravu o hospodarení, kterou vyhotoví ekonom LS a schvaluje provincní moderator s radou provincního moderatora (srov. Smernice c. 61
písm. b).
b) Vyznamnejsí projekty MS ať jsou predem projednany s provincním
moderatorem a jeho radou.
c) Projekty LS a jednotlivych MS, ktere zahrnují nakladaní s majetkem
nebo s financními prostredky v hodnote prevysující castku stanovenou
provincní kapitulou vyzadují predchozí souhlas provincního moderatora, resp. provincního moderatora s jeho radou. Ti mohou schvalovat
zmínene nakladaní pouze do vlastního limitu urceneho pro ne provincní kapitulou. Pri jinych nadlimitních projektech je vyzadovan souhlas
provinciala. Predstaveny MS je pote povinen o takove cinnosti jednou
rocne informovat provincního moderatora a jeho radu a predkladat jí
zpravu o hospodarení nejpozdeji do konce unora nasledujícího roku.
Tato zprava ať je ulozena v archivu LS. U projektu schvalovanych
provincialem je kopie teto zpravy predana provincialovi.
73. § 1 Jednotliví provinční ofici|lové vykon|vají své oficium bez n|roku na
odměnu; jejich služba je ch|p|na jako podíl na životě sdružení a apoštolském
posl|ní Ř|du. Mají však n|rok na hrazení výdajů, které jim vznikly v souvislosti s výkonem oficia: jízdné, poštovné, n|kup kancel|řských potřeb,
příprava a tisk potřebných materi|lů apod.
§ 2 Požadavek na úhradu předkl|dají ekonomovi LS, výdaje dokl|dají platným
dokladem. Ekonom LS jejich požadavek vyřídí, pokud nepřesahuje jemu
stanovený limit. V případě překročení limitu si vyž|d| příslušné schv|lení
provinčním moder|torem, provinčním moder|torem s jeho radou nebo
provinci|lem.
§ 3 Limity výdajů, které spravuje ekonom LS samostatně, a výdajů, které
vyžadují souhlas provinčního moder|tora, příp. též souhlas jeho rady, stanoví
provinční kapitula. Výdaje nad tyto limity musí schv|lit provinci|l (srov.
Směrnice č. 55 písm. h a č. 72).
74. Veškeré nakl|d|ní s majetkem musí být zaneseno v účetnictví LS, resp. MS.
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V. VOLBY
Volební hlas
75. § 1 Volební hlas (aktivní i pasivní)23 m| každý ř|dný člen. Ř|dným členem LS
je ten, kdo složil časný nebo trvalý slib (srov. Stanovy č. 14).
§ 2 Pr|vo volit (aktivní volební hlas) může být omezeno ustanovením definujícím voliče opr|vněné ke konkrétní volbě. Toto ustanovení musí být
u příslušné volby výslovně uvedeno.
76. § 1 V případě, že se člen LS po dobu delší jednoho roku neúčastní společného
života MS, pozbýv| aktivního i pasivního volebního hlasu. Rada MS může
podle okolností rozhodnout, že v konkrétním případě se toto ustanovení
neuplatní.
§ 2 Kdo pozbyl volebního hlasu z důvodu neúčasti na společném životě, znovu
jej nabude po uplynutí jednoho roku od obnovení své účasti v životě sdružení.
Rada MS může toto období zkr|tit.
§ 3 O zbavení a nabytí volebního hlasu informuje představený MS dotčeného
člena MS a provinčního moder|tora.
Postup při volbě
77. Při každé volbě ať je předseda, zapisovatel a dva sčitatelé (srov. CIC k|n.
173).24
78. Je vyloučeno d|t se zastupovat při hlasov|ní. Platně mohou hlasovat jen
přítomní voliči. (srov. CIC k|n. 167 § 1). K platnosti volby se vyžaduje
přítomnost nadpoloviční většiny voličů. Každ| volba se děje skrutiniem neboli
tajnými hlasy napsanými na lístcích, a to samotnými voliči. K platnosti hlasu se
vyžaduje, aby byl svobodný, tajný, určitý, jistý a bezvýhradný (srov. CIC k|n.
172 § 1; LCO č. 449 a 450).
79. Když je hlasov|ní pr|voplatně vykon|no, ať se pokl|d| za zvoleného ten,
který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů, přičemž se do celkového
počtu hlasů nezapočít|vají hlasy neplatné a hlasy těch, kteří se zdrželi
hlasov|ní. K dosažení této většiny se může konat více, maxim|lně však sedm
skrutinií.
80. V případě, že zvolený volbu nepřijme, volby se opakují.
81. Případy, kdy z nějakého důvodu nelze dos|hnout konečného výsledku, řeší
provinci|l.
Volba rady a představeného MS
82. Představený MS nebo jeho z|stupce je povinen na tuto volbu svolat všechny
voliče způsobem předepsaným radou MS. Rada MS d|le stanoví důsledky
nedodržení předepsaného způsobu svol|v|ní voličů (srov. CIC kán. 166).

Mít aktivní hlas znamena mít pravo volit; mít pasivní hlas znamena pravo by t zvolen.
Volby se rídí ustanovením CIC kan. 164–179. Kan. 173 stanoví, ze scitatele musí byt z rad volicu.
Pro zapisovatele podmínky stanoveny nejsou, je tedy mozne, aby jím byl v prípade volby predstaveneho radou MS, kdokoli. Je vhodne, aby zapisovatel byl clenem MS, kde rada volí predstaveneho.
23
24
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83. Volbě rady MS a představeného MS předsed| dosavadní představený nebo
jeho z|stupce nebo ten z přítomných voličů, který je nejdéle členem LS.
84. Členové MS volí ze svého středu radu MS. Počet členů rady MS se stanovuje
dohodou členů MS. Rada MS je volena na tři roky. Způsob volby stanoví
Směrnice č. 77–80 (srov. Stanovy č. 21 písm. a, b).
85. Členové rady n|sledně volí bez zbytečného odkladu, nejlépe ten samý den, ze
svého středu představeného MS na tři roky. Způsob volby stanoví Směrnice
č. 77–80 (srov. Stanovy č. 21 písm. a, b).
86. § 1 Z|pis o volbě před| předseda volby nově zvolenému představenému MS,
ten zašle kopii z|pisu provinčnímu moder|torovi a origin|l z|pisu uloží
v archivu MS (srov. Směrnice č. 39 písm. f)
§ 2 V případech, kdy nebyla volba úspěšn|, pošle předsedající z|pis o volbě
provinčnímu moder|torovi a ten n|sledně řeší situaci s provinci|lem.
87. § 1 Je-li MS evidov|no st|tními org|ny jako církevní pr|vnick| osoba,
vyžaduje volba představeného MS potvrzení provinci|lem. Zvolený do úřadu
představeného je v tomto případě povinen si do 8 dnů od přijetí volby vyž|dat
potvrzení volby od provinci|la, s|m nebo prostřednictvím jiného. Písemné potvrzení volby uloží představený v archivu MS a zašle je provinčnímu moder|torovi k uložení do archivu LS (srov. CIC k|n. 179 a 317).
§ 2 Před potvrzením volby ať se nový představený zdrží všech z|sadních
rozhodnutí, především v oblasti nakl|d|ní s majetkem. Stejně ať jedn| představený MS, kterému skončilo oficium v době do volby nového představeného.
Volby provinčního moder|tora a jeho rady
88. Provinčního moder|tora a volené členy Rady provinčního moder|tora volí
členové Provinční kapituly s aktivním volebním hlasem (viz Směrnice č. 50
§ 1) způsobem, který stanoví Směrnice č. 77–80.
89. Při volbě se postupuje n|sledovně:
a) Provincní kapitula ať nejprve vyslechne zpravu provincního moderatora a jeho rady za uplynule období a nasledne ať prikrocí k volbe
provincního moderatora.
b) Volbe provincního moderatora predseda dosavadní provincní moderator, nebo, není-li prítomen, jeho socius nebo ten, kdo je provincialem
poveren svolaním provincní kapituly.
c) Nove zvoleny provincní moderator pozada bezprostredne po volbe provinciala o potvrzení volby. Toto potvrzení je mozne udelit jinou nez
písemnou formou. Nejpozdeji do 7 dnu je vsak nove zvoleny provincní
moderator povinen vyzadat si od provinciala, buď sam, nebo prostrednictvím jineho, písemne potvrzení volby, ktere se ulozí do archivu LS
(srov. CIC kan. 179 a 317).
d) V prípade, ze není provincní moderator zvolen, jmenuje jej provincial
z rad clenu LS, kterí slozili trvale sliby a mají volební hlas.
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e) Po potvrzení volby provincního moderatora provincialem nebo po jeho
jmenovaní se novy provincní moderator ujme uradu a prevezme rízení
setkaní provincní kapituly. Rovnez predseda dalsím volbam.25
f) Nasledne pristoupí provincní kapitula k volbe clenu provincní rady.
Zpusob volby (postupne nebo soucasne) urcí pri zachovaní pravidel
techto Smernic sama provincní kapitula (srov. Smernice c. 55 písm. b).

VI. ČLENSTVÍ V LS
Přijím|ní kandid|tů, sliby
90. Uchazeč o členství může po odpovídající době (zpravidla ne menší než tři
měsíce) své účasti na životě MS pož|dat o přijetí. Rada MS po vyslechnutí
n|zoru ř|dového asistenta, novicmistra a členů MS rozhodne o přijetí prostou
většinou hlasů. Pro přijetí se vyžaduje splnění n|sledujících podmínek:
uchazeč dovršil věk 18 let, je katolík, je biřmov|n. Charakter života člena LS
nedovoluje, aby byl z|roveň členem jiného sdružení věřících, o nichž mluví CIC
k|n. 303 (srov. Vyhl|šení 2007 č. I § 1).
91. Uchazeč je přijat na zkušební dobu jednoho roku (novici|t) představeným MS
za přítomnosti z|stupce magistra Ř|du, kterým je zpravidla ř|dový asistent,
obřadem podle přílohy Směrnic (srov. Stanovy č. 16).
92. § 1 V dostatečném předstihu před uplynutím zkušební doby ať uchazeč
pož|d| o složení časného slibu na dobu určitou ne delší než na tři roky. Na
z|kladě posudku novicmistra a ř|dového asistenta rozhodne rada MS prostou
většinou hlasů o složení časného slibu života podle Stanov.
§ 2 Místo ž|dosti o složení slibu může uchazeč pož|dat o prodloužení
zkušební doby (novici|tu). Na z|kladě posudku novicmistra a ř|dového
asistenta rozhodne rada MS prostou většinou hlasů o prodloužení zkušební
doby – maxim|lně o jeden rok.
93. V dostatečném předstihu před uplynutím doby, na kterou byly složeny časné
sliby, ať uchazeč pož|d| o trvalý slib („po celý život“) nebo ještě jednou
o časný slib na dobu určitou ne delší než tři roky. Na z|kladě posudku
novicmistra a ř|dového asistenta rozhodne rada MS prostou většinou hlasů
o složení slibu podle Stanov. Schv|lení trvalých slibů musí předch|zet
minim|lně tříleté období slibů časných (srov. Vyhl|šení 2007 č. I § 1).
94. Pokud ž|d| o vstup do LS nebo o složení slibu osoba, které byl udělen trvalý
indult26 od předchozího slibu v LS, bude připuštěna ke vstupu nebo ke slibu
pouze se svolením provinci|la a se souhlasem rady sdružení. Pokud někdo
ž|d| o přijetí do LS a zatají předchozí indult, není platně přijat a nesloží platný
slib (srov. Vyhl|šení 2007 č. VI § 2).

Tímto ukonem koncí oficium byvalemu provincnímu moderatorovi a oficia vsem clenum
provincní rady (srov. Smernice c. 56 § 2 a 59 § 3).
26 Srov. pozn. 12
25
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95. Slib života podle Stanov přijím| představený MS za přítomnosti z|stupce
magistra Ř|du, kterým je zpravidla ř|dový asistent, obřadem podle přílohy
Směrnic (srov. Stanovy č. 7).
96. § 1 Kdo po uplynutí zkušební doby nepož|d| o složení slibu nebo o prodloužení zkušební doby nebo není jeho ž|dost schv|lena, přest|v| být členem
LS (srov. Směrnice č. 101).
§ 2 Kdo po uplynutí doby platnosti časných slibů nepož|d| o složení slibu nebo
mu není dovoleno slib složit, přest|v| být členem LS (srov. Směrnice č. 101).
Přestup
97. Člen LS může přestoupit do jiného MS se souhlasem rady tohoto MS a s vědomím rady MS, kterého byl dosud členem. O přestupu ať je n|sledně uvědoměn
provinční moder|tor (srov. Směrnice č. 68 písm. f)
Přidružení věřící
98. Věřícím, kterým z důvodu specifické životní situace není radou MS dovoleno
složit slib, ať je umožněno podílet se na životě MS a užívat dobrodiní z formace a života v duchu sv. Dominika (srov. Vyhl|šení 2007 č. I § 4).
Dispenze, zproštění od slibu a ukončení členství
Srov. Vyhlášení 2007 č. III a VI
99. § 1 Všeobecn| dispenz od Stanov a dispenz bez časového omezení pro
všechny členy LS je vyhrazena magistrovi ř|du. Nesmí se však týkat norem,
které jsou d|ny božským nebo obecným církevním pr|vem.
§ 2 Provinci|l může dispenzovat od Stanov a Směrnic členy LS v provincii, a to
dokonce trvale. Nesmí se to však týkat norem, které jsou d|ny božským nebo
obecným církevním pr|vem.
§ 3 Představený MS může dispenzovat od Stanov a Směrnic v r|mci svých
pravomocí pouze dočasně a ve speci|lních případech. Nesmí se to však týkat
norem, které jsou d|ny božským nebo církevním pr|vem.
100. § 1 Pokud někdo po důkladném zv|žení před Bohem a po poradě s jinými se
rozhodne pož|dat o dočasné nebo trvalé zproštění od slibu (indult27), předloží
svou ž|dost s uvedením důvodů svému představenému. Ten ji předloží
provinci|lovi spolu s vyj|dřením rady MS. Provinci|l své rozhodnutí ozn|mí
písemně žadateli, provinčnímu moder|torovi a představenému MS.
§ 2 Pokud někdo, kdo byl zproštěn trvale slibu (indult), pož|d| o přijetí do LS,
musí projít celou formací znovu. Skl|dat trvalé sliby může pouze se souhlasem
provinci|la a rady MS, kde sliby skl|d|. Zatajení předchozího zproštění od
slibů (indultu) činí takové sliby neplatnými a dotyčný není členem LS.
§ 3 Ten, kdo byl zproštěn slibu, přest|v| být členem LS.
101. Člen LS, který se nerozhodl obnovit časné sliby, může svobodně opustit LS.
Dnem ukončení platnosti časných slibů přest|v| být členem LS.

27

Srov. pozn. 12
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Propuštění
Srov. Vyhlášení 2007 č. VII
102. § 1 Pokud se laik s časnými nebo trvalými sliby dopustil v|žného přestupku
proti Stanov|m nebo Směrnicím nebo netvoří dostatečnou jednotu s církví či
způsobil veřejný skand|l mezi věřícími a přes varov|ní představeného ve
svém postoji setrv|v|, může být na ž|dost rady MS propuštěn provinci|lem
z LS. Přijetím písemného dekretu o vyloučení přest|v| být dotyčný členem LS,
je zproštěn slibu a je zbaven všech pr|v a povinností vyplývajících z členství
v LS.
§ 2 Osoba propuštěn| z LS může být po n|pravě a zv|žení všech okolností
znovu přijata do LS. O přijetí rozhoduje provinci|l po konzultaci s provinčním
moder|torem a dotyčn| osoba musí projít znovu celou formací.
§ 3 Proti rozhodnutí o propuštění je možné se odvolat k magistrovi ř|du.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ř|dový oděv
103. § 1 Členové LS mohou nosit ř|dový oděv (h|bit) při aktivním spolupůsobení
při liturgických a paraliturgických úkonech na dominik|nské půdě28 a v uzavřeném společenství při význačných příležitostech (např. přijím|ní do
sdružení, slib). Podle ř|dové tradice mají pr|vo na pohřbení v h|bitu.
§ 2 Mužský ř|dový oděv členů LS je shodný s ř|dovým oděvem bratří
(srov. LCO příloha 329), ženský ř|dový oděv je shodný s ř|dovým oděvem
sester dominik|nské kongregace (srov. Kniha Stanov a směrnic České kongregace sester dominik|nek, č. 3130). Členky LS ale nenosí k ř|dovému oděvu
z|voj ani jinou unifikovanou pokrývku hlavy.
Platnost partikul|rních směrnic
104. Partikul|rní směrnice a jejich změny musí být vždy projedn|v|ny a schv|leny
provinční kapitulou.
105. Platnosti a účinnosti nabývají Partikul|rní směrnice potvrzením a vyhl|šením
provinci|lem s jeho radou (srov. Vyhl|šení 2007 č. II § 1).
Pojmem dominikanska puda se rozumí kostely a kaple klasteru bratrí, mnisek a sester dominikanskych
kongregací.
29 Tunika habitu, vpredu i vzadu sesita, ať nesaha níze nez po kotníky vcetne. Kapa ať je o ctyri prsty kratsí
nez tunika a skapulír o neco kratsí nez kapa. Skapulír ať je tak siroky, aby zakryval sev spojující rukavy
s tunikou. Otvor kapuce – bíle i cerne – ať je nanejvys o dlan delsí nez oblicej. Prední cast ať nespada pod
hrudní kost, zadní ať nepada víc nez o ctyri prsty pod opasek, ani postranní díly ať nevisí z ramen níze nez
do poloviny ramenní kosti (LCO - Príloha 3. Radovy odev)
30 V noviciate dostavají sestry reholní odev Radu sv. Dominika. Je to bíla ríza se skapulírem. Ríza je prepasana kozenym pasem, na nemz je zavesen patnactidesatkovy ruzenec. K uplnosti odevu patrí cerna kapa.
Profesní sestry nosí cerny zavoj, novicky bíly. Bíly habit nam pripomína povinnost uchovat si krestní
nevinnost, k bdelosti a kazni nas pobada kozeny pas, se skapulírem prijímame slíbenou prízen a ochranu
Panny Marie, s Matkou Bozí nas take spojuje drahe radove dedictví - ruzenec, reholní zavoj je znamením
naseho zasvecení, zreknutí se sveta a zasnoubení Kristu, cerna kapa nas ucí, ze cistota duse se uchova jen
pokorou a vnitrní odlouceností od sveta. Reholní odev je zhotoven z praktickych, bezne dostupnych
latek. Delka reholního odevu je asi 15 cm od zeme, delka zavoje po pas. Od první profese nosí sestry
posveceny zavoj i skapulír. Svetit je mohou vsichni knezí. (Kniha Stanov a smernic Ceske kongregace
sester dominikanek, c. 31)
28
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ŘEHOLE SV. BISKUPÁ ÁUGUSTINÁ

ŘEHOLE SV. BISKUPA AUGUSTINA31
1. Především, drazí bratři, milujte Boha a pak bližního, neboť tato přik|z|ní jsou
n|m d|na jako nejdůležitější. Á protože žijete v řeholním společenství, d|v|me v|m
tyto předpisy.
Na prvním místě dbejte o zachov|v|ní jednomyslnosti, vždyť proto jste se sdružili
v jednu společnost. Mějte jednu duši a jedno srdce v Bohu32 (Sk 4, 32). O ničem neříkejte, že je to vaše vlastní, ale mějte všechno společné. Představený ať přiděluje
jídlo a oděv, ne všem stejně, poněvadž nem|te všichni stejné síly, ale každému
podle jeho potřeb. Vždyť čtete ve Skutcích apoštolů, že mëli všechno společné
a z toho se rozdëlovalo každému, jak potřeboval (Sk 4, 32.35).
Kteří měli něco ve světě, ať při vstupu do kl|štera ochotně svolí, aby to bylo společné. Kteří nic neměli, ať nevyhled|vají v kl|šteře to, co neměli ani venku. Ávšak
onemocní-li, ať se jim poskytne vše, co potřebují, i kdyby byli dříve tak chudí, že by
si nemohli zjednat ani nejpotřebnější. Ále oni ať se nepovažují za šťastné proto, že
se jim dostalo pokrmu a oděvu, jaký neměli ve světě.
Áni ať se nevypínají, že jsou přidruženi k těm, k nimž se ve světě neodv|žili přiblížit, ale ať pozvednou srdce a netouží po světských marnostech, aby nakonec kl|štery neprospívaly jen bohatým, nikoli chudým, kdyby se tam bohatí pokořovali
a chudí pyšnili.
Naopak ať ti, kteří se ve světě něčím zd|li, nepohrdají svými bratřími, kteří přišli
z chudoby do svaté společnosti. Spíše ať se snaží chlubit společností chudých bratří
než společenským postavením svých rodičů. Áť se nevyn|šejí tím, že přispěli něčím
ze svého majetku ke společnému životu, a nejsou pyšnější pro to, co dali kl|šteru,
než kdyby užívali své bohatství ve světě. Vždyť všechny ostatní nepravosti působí,
že vznikají špatné skutky, kdežto pýcha ohrožuje i skutky dobré a kazí je. Co prospěje rozdat všechno chudým a st|t se chudým, když se uboh| duše tím, že se
vzdala majetku, st|v| pyšnější, než byla dříve, dokud ho užívala? Žijte tedy všichni
jednomyslně a svorně a ctěte v sobě navz|jem Boha, jehož chr|my jste se stali.
2. Své modlitby vykon|vejte v určené hodiny a doby. V oratoři nekonejte nic jiného,
než k čemu byla určena a odkud m| i jméno, abyste tam nepřek|želi bratřím, kteří
se chtějí modlit i mimo stanovené hodiny, mají-li kdy. Když se modlíte k Bohu
žalmy a hymny, uvažujte v srdci o tom, co vyslovujete ústy33. Zpívejte jen to, co se
m| podle předpisů zpívat. Není-li něco předeps|no, aby se zpívalo, nezpívejte to.

Text zde uvedeny je kompletne prevzat z LCO, kde je uveden text prevzaty Radem podle toho, jak
je dochovan v prototypu uchovavanem v generalním radovem archivu.
Císlovaní v textu je prevzato z vydaní VERHEYEN, L. OPRÆM. La règle de Saint-Augustin I. La
tradition manuscrite. Paris: 1969, s. 417–437.
[Prekladateli byly k textu pridany nektere poznamky, ktere vetsinou vychazejí ze srovnaní textu
rukopisu prevzateho Radem s textem vyse uvedeneho kritickeho vydaní porízeneho Verheyenem.]
32 Zatímco radovy rukopis zde obsahuje obrat in Deo (v Bohu), kriticke vydaní ma variantu in Deum
(do Boha), ktera více znamena spolecne smerovaní v zamerení na Boha. [pozn. prekladatele.]
33 Zatímco radovy rukopis zde obsahuje obrat ore (usty), kriticke vydaní ma termín voce (hlasem).
[pozn. prekladatele.]
31
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3. Tělo ovl|dejte posty a zdrženlivostí od pokrmu a n|poje, pokud to dovoluje
zdraví. Nemůže-li se někdo postit, ať aspoň nejí mimo čas společného stolu, není-li
nemocen.
Jakmile zasednete ke stolu, poslouchejte až do konce jídla bez hluku a hovoru, co se
v|m podle obyčeje čte, aby nejenom ústa požívala pokrm, ale i sluch se toužil nasytit slovem Božím.
Pod|v|-li se jiný pokrm těm, kteří v dřívějším způsobu života zesl|bli, nemají to
ostatní těžce nést. Áť to nepovažují za nespravedlivé ti, kteří se ve světském způsobu
života stali odolnějšími, a ať je nepokl|dají za šťastnější, protože dost|vají to, čeho se
jim neposkytuje. Áť se spíše považují za šťastné, že mají dost sil k tomu, co jiní nemohou dělat. Dostanou-li ti, kteří přišli do kl|štera z jemnějšího způsobu života, nějaké
pokrmy, šaty nebo přikrývky, které se ned|vají silnějším, a proto šťastnějším, ať
uv|ží ti, kteří je nedost|vají, kolik oni opustili, když přešli ze světského způsobu
života k nynějšímu, třebaže ještě nedos|hli takového uskrovnění jako ostatní,
tělesně silnější. Áť nechtějí všichni bratři to, co lepšího se dost|v| některým – ne
z úcty, ale ze shovívavosti –, aby v kl|šteře nezavl|dla tak odporn| převr|cenost, že
by bohatí žili podle svých možností v chudobě a chudí zchoulostivěli.
Protože se nemocným dost|v| méně, aby se jim nepřitížilo, nutno o ně po nemoci
tím více pečovat, aby se rychleji zotavili, a to i o ty, kteří přišli ze světa z nejnuznějších poměrů. Takže i jim se v nynější nemoci poskytuje totéž, co zajišťoval
bohatým jejich dřívější způsob života. Ále když nabudou dřívějších sil, ať se vr|tí ke
šťastnějšímu způsobu života, protože se na Boží služebníky sluší, aby měli co nejmenší požadavky; aby se po uzdravení neodd|vali z|libě v jídle, které potřebovali
pro zotavení z nemoci. Považujte za bohatší ty,34 kteří statečněji sn|šejí chudobu.
Vždyť je lépe mít menší požadavky než nadbytek.
4. V|š oděv ať není n|padný a nesnažte se líbit oděvem, ale mravy. Když vyjdete
z kl|štera, jděte pospolu; a když dojdete k cíli, zůstaňte pohromadě. Ve vaší chůzi,
v chov|ní, v oděvu a v ž|dném pohybu ať není nic, co by mohlo pozorující pohoršit,
ale vše ať je ve shodě s vaším svatým stavem.
I kdyby v|š pohled padl na některou ženu, neupírejte ho na ž|dnou. Jistě v|m není
zak|z|no vidět cestou ženy, ale je hříšné zatoužit po nich nebo si př|t, aby ony zatoužily po v|s. Neboť vz|jemn| nezřízen| ž|dost vznik| a živí se nejen nevyjevenou
(mlčenlivou) touhou, ale i ž|dostivým pohledem.35 Neříkejte, že m|te čistou duši,
m|te-li nečisté oči, neboť nečisté oko prozradí nečisté srdce. A když se vz|jemně
prozradí nečist| srdce, třeba mlčky, vz|jemným pohledem, a mají zalíbení v této
tělesné ž|dosti, ztr|cí se čistota mravů, i kdyby těla zůstala nedotčena. Upír|-li
někdo z v|s zrak na ženu a těší se z jejího upřeného pohledu, ať se nedomnív|, že ho
přitom nikdo nevidí. Jistě to vidí druzí, o nichž se domnív|, že to nezpozorovali.
Radovy rukopis zacína tuto vetu obratem Illos æstiment ditiores (ať je povazují za bohatsí ti,…),
zatímco kriticke vydaní uvadí Illi se æstiment ditiores (Áť sebe povazují za bohatsí ti,…). [pozn.
prekladatele.]
35 Radovy rukopis ma obrat Nec solo tacito affectu, sed affectu et aspectu quoque… (nejen nevyjevenou (mlcenlivou) touhou, ale i zadostivym pohledem), zatímco kriticke vydaní uvadí Nec solo tacito
tactu et affectu, sed aspectu quoque… (nejen mlcenlivym dotykem a touhou, ale i zadostivym
pohledem). [pozn. prekladatele.]
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Konečně, i kdyby se to utajilo a nikdo to neviděl, co onen Pozorující nahoře, před
nímž není nic tajné? Copak se můžeme domnívat, že nevidí, když pozoruje tím
trpělivěji, čím je moudřejší? Áť se Bohu zasvěcený muž bojí, že by se mu znelíbil,
kdyby se chtěl hříšně zalíbit ženě. Áť uv|ží, že On všechno vidí, aby nezatoužil po
hříšném pohledu na ženu. I v této z|ležitosti se doporučuje b|zeň slovy Písma:
Ohavný je před Pánem, kdo upírá zrak. (Př 27, 20).
Jste-li tedy v kostele nebo kdekoli jinde, kde jsou ženy, chraňte vz|jemně svou
cudnost. A tak Bůh, který ve v|s přebýv|, bude v|s chr|nit vaším vlastním úsilím.
Jestliže zpozorujete u někoho z v|s tuto volnost v pohledech, o níž mluvím, napomeňte ho hned, aby nepokračovalo to, co hříšně začal, ale aby se to okamžitě
napravilo.36 Uvidíte-li však, že se po napomenutí chov| stejně, třeba někdy jindy, je
bratr, který ho vidí, povinen to ozn|mit, aby jeho raněn| duše byla vyléčena. Ávšak
dříve ať upozorní druhého nebo třetího (bratra), aby bylo zajištěno svědectví dvou
nebo tří, a tak mohl být s n|ležitou přísností potrest|n.
Nemyslete si, že jste zlomyslní, když to ozn|míte. Naopak, jistě nejste bez viny,
nech|v|te-li svým mlčením hynout bratra, kterého jste mohli upozorněním zachr|nit. Vždyť m|-li tvůj bratr na těle r|nu, kterou chce zatajit ze strachu před řez|ním,37 nebyl bys necitelný, kdybys to zamlčel, a soucitný, když to ozn|míš? Tím spíš
to tedy m|š ozn|mit, aby v jeho duši (srdci) nehnisala mnohem horší r|na. Jestliže
se však bratr nepolepšil po vašem napomenutí, dříve než upozorníte bratry, kteří
by ho usvědčili, kdyby zapíral, oznamte to představenému, aby se věc neroznesla,
kdyby se bratr polepšil po soukromé domluvě. Ále jakmile zapír|, ať o něm vydají
svědectví jiní, třeba i veřejně, aby nebyl obviněn výpovědí jediného bratra, nýbrž
usvědčen dvěma nebo třemi. Usvědčenému ať je pro polepšení uloženo pok|ní
podle dobrozd|ní představeného nebo kněze, pod jehož spr|vu patří. Kdyby je
odepřel přijmout, vylučte ho ze své společnosti, i kdyby s|m než|dal o propuštění.
To není krutost, ale milosrdenství, aby svou zhoubnou n|kazou nezahubil mnohé
jiné. Á co jsem řekl o z|kazu upírat zrak, zachov|vejte pečlivě a věrně také při
jiných proviněních, když je zpozorujete, zamezujete jim, oznamujete je, usvědčujete
z nich a soudíte je, a to s l|skou k lidem a s nen|vistí k nepravostem. Proviní-li se
někdo tak dalece, že přijme tajně od někoho dopis nebo dar, promiňte mu a modlete se za něho, vyzn|-li se z toho s|m. Je-li však přistižen při činu a dok|že-li se mu
vina, ať je přísně potrest|n podle dobrozd|ní představeného nebo kněze.
5. Oděv mějte na jednom místě pod dohledem jednoho, dvou nebo i více bratří,
podle toho, kolik je jich třeba, aby byl udržov|n v poř|dku a nebyl poškozen od
molů. Á jako m|te pokrm z jedné spižírny, dost|vejte i oděv z jedné šatny. Pokud
možno, nestarejte se sami, abyste dostali oděv vhodný pro roční dobu, ani zda
dostanete šaty, které jste odevzdali, nebo jiné, které nosil jiný bratr, jen když se v|m
neodpír|, co potřebujete.
Radovy rukopis ma obrat ne cœpta progrediantur, sed de proximo corrigantur (aby nepokracovalo
to, co hrísne zacal, ale aby se to okamzite napravilo); kriticke vydaní uzíva obrat ne cœpta
progrediatur, sed de proximo corrigatur (aby nepokracoval v tom, co hrísne zacal, ale aby se
okamzite napravil). [pozn. prekladatele.]
37 Radovy rukopis ma obrat dum timet secari (ze strachu pred rezaním), zatímco kriticky text uzíva
obratu dum timet sanari (ze strachu pred lecením). [pozn. prekladatele.]
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Jestliže však vznik| mezi v|mi nespokojenost a rept|ní a stěžuje-li si někdo, že
dostal horší oděv, než měl, a že si nezasluhuje, aby nosil šaty po jiném bratru,
poznejte z toho, kolik v|m chybí ze svatého roucha srdce, když se h|d|te kvůli
rouchu těla. Trpí-li se v|m ta slabost, že dost|v|te, co jste si uložili, mějte aspoň
všechny věci uskladněny v jedné místnosti pod společným dohledem, aby nikdo
neobstar|val nic pro sebe. Ále pracujte všichni společně a pro společenství s větší
chutí a vytrvaleji, než kdybyste pracovali pro sebe. L|ska totiž, jak je ps|no, nevyhledává to, co jí patří (srov. 1 Kor 13, 5), a ned|v| přednost vlastnímu před společným,
nýbrž společnému před vlastním. Proto čím více budete pečovat o společný z|jem
než o vlastní, tím jste lepší, aby ve všech pomíjejících potřeb|ch měla prvenství
l|ska, kter| zůst|v| na věky.
Z toho n|sleduje, že nesmíte přijímat tajně, když někdo daruje svým synům v kl|šteře nebo jiným příbuzným oděv nebo jinou věc, ale představený m| pr|vo d|t ji
k společnému užív|ní nebo jinému bratru, který ji potřebuje. Kdyby někdo zatajil
darovanou věc, ať je potrest|n, jako by ji odcizil.
Oděv si perte podle rozhodnutí představeného buď sami, nebo jej dejte pr|t, abyste
přílišnou touhou po čistém oděvu neposkvrnili svou duši. Vyžaduje-li to zdraví,
neodpírejte tělu l|zně podle lékařského předpisu, takže se bratr na př|ní představeného podrobí léčbě, i když k ní nem| chuti. Jestliže si to však bratr přeje a není
mu to snad na prospěch, ať se mu nevyhoví. Neboť někdy se domnív|me, že n|m
prospív|, co n|m ve skutečnosti škodí. Konečně, jestliže si služebník Boží nařík| na
nějakou skrytou chorobu, ať se mu bez pochybov|ní uvěří. Není-li však jisté,
přispív|-li příjemný lék k vyléčení, poraďte se s lékařem.
Do l|zní, nebo kam je třeba jít, nemají chodit méně než dva nebo tři. Kdo potřebuje
vyjít, ať jde s těmi, které mu určí představený.38
Péče o nemocné, zotavující se nebo trpící slabostí, i bez horečky, ať je svěřena
jednomu bratru. Ten vyž|d| ze spižírny všechno, co považuje pro každého za
potřebné. Ti, kdo pečují o spižírnu, šatnu nebo knihy, ať bez rept|ní slouží svým
bratřím. Knihy ž|dejte každého dne v určenou hodinu; kdo o ně bude ž|dat mimo
určenou hodinu, ať se mu nevyhoví. Jestliže však bratři potřebují šaty nebo obuv, ať
jim je spr|vcové šatny vydají podle toho, jak ž|dají.
6. Spory buď vůbec nemějte, nebo je co nejrychleji ukončete, aby hněv nevzrostl
v nen|vist a neudělal z třísky tr|m a z duše vražednici, jak je ps|no: Kdo nenávidí
svého bratra, je vrah (1 Jan 3, 15). Kdo z v|s by někomu ublížil nad|vkou, hněvivými
slovy nebo dokonce nařčením, ať hledí co nejdřív napravit svou vinu zadostiučiněním a uražený ať mu bez výčitek odpustí. Jestliže si však ublížili navz|jem, ať si to
navz|jem prominou pro vaše modlitby, které mají být tím světější, čím jsou častější.
Kdo je častěji pokoušen ke hněvu, ale upřímně se snaží dos|hnout odpuštění od
uraženého, je lepší než bratr, který se ned| tak snadno popudit ke hněvu, ale těžko
se odhodl|v| prosit za odpuštění. Ten, kdo nechce nikdy prosit za odpuštění nebo
neprosí upřímně, je nadarmo v kl|šteře, i když z něho není vyloučen. Varujte se

Kriticky text porízeny Verheyenem ma zde delsí ctení: Nec ille qui habet aliquando eundi
necessitatem, cum quibus ipse voluerit, sed cum quibus præpositus iusserit ire debet. (Kdo potrebuje
vyjít, ať nejde s temi, ktere by sam chtel, ale s temi, ktere mu urcí predstaveny.) [pozn. prekladatele.]
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tedy tvrdých slov. Jestliže přece vyjdou z vašich úst, nev|hejte podat lék těmi ústy,
kterými jste poranili.
Kdyby potřeba udržet k|zeň vynutila v|m, představení, tvrd| slova, nejste povinni
prosit za odpuštění své podřízené, i když cítíte, že jste překročili míru, aby se
přílišným pokořov|ním neumenšila v|žnost nadřízených u podřízených.39 Ale je
třeba, abyste prosili o odpuštění P|na všech, který ví, jak milujete ty, které snad
přísněji trest|te. Áť mezi v|mi nevl|dne l|ska smysln|, ale duchovní.
7. Poslouchejte svého představeného jako otce,40 a ještě mnohem víc kněze, který
se o v|s všechny star|. Áby se všechno toto zachov|valo a nezůstalo bez trestu ž|dné nedbalé opomenutí, ale každ| chyba aby byla pok|r|na a napravena, je svatou
povinností představeného trestat přestupky a to, co přesahuje jeho možnosti nebo
síly, ozn|mit knězi, který m| u v|s větší autoritu.
Áť se představený nepokl|d| za šťastného, že může nad v|mi vl|dnout, ale že v|m
smí s l|skou sloužit. Představenému před v|mi n|leží čest, ale před Bohem ať
v b|zni zaujím| místo u vašich nohou. Áť je pro všechny příkladem dobrých skutků.
Áť napomín| nepokojné, těší malomyslné, pečuje o nemocné a je trpělivý ke všem.
Nechť m| v l|sce disciplínu a kvůli b|zni ji ukl|d|.41 Třebaže je obojí nutné, přece
ať si raději přeje, abyste ho měli r|di, než se ho b|li, a m| na paměti, že z v|s bude
vyd|vat počet Bohu. Mějte tedy horlivější poslušností soucit nejen se sebou, ale
i s ním, protože je sice mezi v|mi na vyšším místě, ale též ve větším nebezpečí.
8. Dej Bůh, abyste toto vše zachov|vali z l|sky k duchovní kr|se a šířili dobrým
životem líbeznou vůni Kristovu, ne jako otroci podrobení z|konu, ale jako svobodní
lidé v milosti. Ábyste se mohli shlížet v této knížce jako v zrcadle a aby se něco
nezanedbalo ze zapomenutí, buď v|m jednou v týdnu čtena. Á shled|te-li, že zachov|v|te všechno, co je v ní ps|no, děkujte P|nu, d|rci všeho dobra. Jestliže však někdo
zjistí, že proti ní nějak chybuje, lituj minulého přestupku, varuj se ho v budoucnosti
a modli se, aby ti Bůh vinu odpustil a abys nebyl uveden do pokušení.

Končí se Řehole svatého biskupa Áugustina

Kriticky text tu ma dosti odlisne ctení: Quando autem necessitas disciplinæ minoribus [text O.P.:
moribus] cœrcendis dicere vos verba dura compellit, si etiam in ipsis [text O.P.: ipsi] modum vos
excessisse sentitis, non a vobis exigitur, ut ab eis [text O.P.: a vobis subditis] veniam postuletis. (Kdyby
potreba udrzet kazen hochu vynutila vam ríci tvrda slova, nejste je povinni prosit za odpustení,
i kdyz cítíte, ze jste prekrocili míru.) V komentarích k reholi je vysvetleno, ze termínem minores jsou
oznaceni nezletilí chlapci, kterí byli do klastera svereni na vychovu; v tomto smyslu se tedy nejedna
o vztah mezi nadrízenym a podrízenymi uvnitr komunity, ale o vztah k podrízenym nedospelcum,
kterí nejsou cleny komunity. [pozn. prekladatele.]
40 Kriticky text zde vklada dalsí slova: honore servato, ne in illo offendatur Deus (pri zachovaní
nalezite ucty, aby v predstavenem nebyl urazen Buh). [pozn. prekladatele.]
41 V nove dobe prekladají nekterí: Mej v lasce kazen a… bdi nad jejím zachovavaním. Ále slovem
disciplína byvalo v klasterech oznacovano bicovaní, a to ma zde sv. Áugustin na mysli. [pozn.
prekladatele.]
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VYBRANÉ KÁNONY Z CIC
Předpisy Kodexu kanonického pr|va citované ve Směrnicích.
K|n. 166
§ 1. Předsedající sboru nebo společenství svol| všechny, kteří patří ke sboru nebo
společenství; jestliže musí být svol|ní provedeno osobně, je platné, jestliže se tak
stalo v místě trvalého bydliště nebo přechodného bydliště nebo v místě pobytu.
§ 2. Jestliže některý z těch, kteří měli být svol|ni, byl opomenut, a proto se nezúčastnil, je volba platn|; avšak z jeho podnětu, po prok|z|ní opomenutí a neúčasti, je
příslušný představený povinen volbu, i když již potvrzenou, zrušit, za předpokladu,
že je pr|vně zjištěno, že spr|vní odvol|ní bylo pod|no do tří dnů od obdržení
zpr|vy o volbě.
§ 3. Jestliže byla opomenuta více než třetina voličů, je volba neplatn| samým pr|vem, kromě případu, že se všichni volby skutečně zúčastnili.
K|n. 172
§ 1. K platnosti hlasu se vyžaduje:
1. aby byl svobodný; proto je neplatný hlas toho, kdo byl v|žným strachem nebo
podvodem, přímo nebo nepřímo donucen volit určitou osobu nebo různé osoby
disjunktivně (buď tu anebo tu); 2. aby byl tajný, jistý, bezpodmínečný a určitý.
§ 2. Podmínky připojené k hlasu před volbou se považují za nestanovené.
K|n. 173
§ 1. Před zač|tkem volby se ustanoví z řad voličů nejméně dva sčitatelé.
§ 2. Sčitatelé seberou hlasy a před volbě předsedajícím zjistí, zda počet hlasovacích
lístku odpovíd| počtu voličů, a pak hlasy sečtou a ozn|mí, kolik kdo obdržel.
§ 3. Jestliže počet hlasů převyšuje počet voličů, je volba neplatn|.
§ 4. Veškeré volební jedn|ní ř|dně zaznamen| volební zapisovatel, a listiny podepíše alespoň tento zapisovatel, předsedající a sčitatelé hlasů; listiny je nutno pečlivě
uchovat v archivu sboru.
K|n. 179
§ 1. Jestliže volba vyžaduje potvrzení, je zvolený povinen do osmi dnů užitečného
času od přijetí volby vyž|dat si potvrzení volby od příslušného představeného, buď
s|m, nebo prostřednictvím jiného; jinak ztr|cí všechna pr|va, pokud neprok|že, že
mu ve vyž|d|ní potvrzení zabr|nila spravedliv| přek|žka.
§ 2. Jestliže příslušný představený uznal zvoleného za vhodného podle k|n. 149, § 1,
a jestliže volba byla provedena podle pr|va, musí zvoleného potvrdit.
§ 3. Potvrzení musí být d|no písemně.
§ 4. Zvolenému není dovoleno, dříve než obdržel potvrzení volby, se vměšovat ve
věcech duchovních nebo hmotných do spr|vy úřadu, a jedn|ní, které konal, je neplatné.
§ 5. Sdělením potvrzení volby získ|v| zvolený úřad plným pr|vem, pokud pr|vo
nestanoví jinak.
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K|n. 303
N|zvem „třetí ř|dy“ nebo jiným vhodným pojmenov|ním se označují sdružení,
jejichž členové žijí ve světě apoštol|tním životem a usilují o křesťanskou dokonalost podle ducha některého řeholního společenství pod vyšším vedením téhož
společenství.
K|n. 311
Členové společností zasvěceného života, kteří jsou v čele nebo pom|hají sdružením,
kter| jsou spojena s jejich společenstvím, dbají, aby sdružení pom|hala diecézní
apoštol|tní činnosti pod řízením místního ordin|ře ve spolupr|ci se sdruženími,
kter| jsou v diecézi určena k apoštol|tu.
K|n. 312
§ 1. Ke zřízení veřejného sdružení jsou příslušní tito představení: 1. Ápoštolský
stolec pro celocírkevní nebo mezin|rodní sdružení; 2. Biskupsk| konference na
svém území pro n|rodní sdružení, kter| jsou ze svého zřízení určena k činnosti
v celém n|rodě; 3. diecézní biskup pro své území, ne však administr|tor diecéze,
pro diecézní sdružení, s výjimkou těch sdružení, k jejichž zřízení vyhradilo papežské privilegium pr|vo jiným osob|m.
§ 2. Písemný souhlas diecézního biskupa se vyžaduje k platnému zřízení sdružení
nebo jeho složky v diecézi, a to i když se zřizuje na z|kladě papežského privilegia;
souhlas, který udělil diecézní biskup ke zřízení domu řeholní společnosti, platí
z|roveň i pro zřízení sdružení, které patří k této společnosti, a to buď v témže
domě, nebo při kostele s tímto domem spojeném.
K|n. 315
Veřejn| sdružení mohou ze svého podnětu vykon|vat činnost, odpovídající jejich
vlastnímu charakteru, při čemž se řídí stanovami a podléhají vyššímu řízení církevním představeným podle k|n. 312, § 1.
K|n. 317
§ 1. Pokud není ve stanov|ch uvedeno jinak, přísluší církevnímu představenému
podle k|n. 312, § 1, aby potvrdil představitele veřejného sdružení, který byl sdružením zvolen, nebo ustanovil navrženého nebo na z|kladě vlastního pr|va ho
jmenoval; kaplana nebo duchovního r|dce jmenuje týž církevní představený po
projedn|ní s představenstvem sdružení, pokud je to vhodné.
§ 2. Ustanovení § 1 platí i pro sdružení zřízen| členy řeholních společností na
z|kladě papežského privilegia jinde než při vlastních kostelích nebo domech; ve
sdruženích zřízených členy řeholních společností při vlastním kostele nebo domě
přísluší jmenov|ní nebo potvrzov|ní představitele a kaplana podle stanov představenému společnosti.
§ 3. Ve sdruženích, kter| nejsou duchovensk|, smí úřad představitele zast|vat laik;
kaplanovi nebo duchovnímu r|dci se tento úřad neuděluje, pokud stanovy neurčují
jinak.
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§ 4. Ve veřejných sdruženích věřících, kter| jsou určena přímo k apoštol|tu, nesmějí
být představiteli osoby, které zast|vají vedoucí funkci v politických stran|ch.
K|n. 319
§ 1. Z|konné zřízené veřejné sdružení spravuje, pokud není stanoveno jinak, podle
stanov majetek, který m| v držení, pod vyšším řízením církevního představeného
podle k|n. 312, § 1, jemuž je každoročně povinno předložit vyúčtov|ní spr|vy.
§ 2. Rovněž je povinno témuž představenému předložit pravdivé vyúčtov|ní využití
darů a sbírek, které získalo.
K|n. 328
Osoby, které jsou v čele sdružení křesťanů laiků, včetně těch sdružení, kter| byla
zřízena na z|kladě papežského privilegia, dbají, aby jejich sdružení spolupracovala
s jinými sdruženími křesťanů tam, kde je to vhodné, a aby r|da napom|hala různé
křesťanské činnosti, hlavně vykon|vané na stejném území.
K|n. 329
Představitelé sdružení křesťanů laiků dbají, aby členové sdružení byli n|ležitě
vzděl|ni pro výkon vlastního apoštol|tu křesťanů laiků.
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1. ZÁKLÁDNÍ ÚSTÁVÁ
(CONSTITUTIO FUNDAMENTALIS)
§ I. - Úkol Ř|du vyj|dřil papež Honorius III. v listě svatému Dominikovi a jeho
bratřím těmito slovy: „Ten, který obohacuje svou církev st|le novým potomstvem,42
chtěl připodobnit tuto poslední dobu dob|m dřívějším a šířit katolickou víru. Proto
v|m vnukl zbožnou touhu, abyste si zvolili chudobu a přijali řeholní život, věnovali
se hl|s|ní Božího slova a po celém světě zvěstovali jméno našeho P|na Ježíše
Krista“.43
§ II. - Ř|d bratří Kazatelů, založený svatým Dominikem, je si totiž „od poč|tku
vědom, že byl založen zvl|ště pro k|z|ní a pro sp|su duší“.44 Áť se tedy naši bratři
podle příkazu zakladatele „chovají všude počestně a zbožně jako muži, kteří si přejí
pečovat o sp|su svou a o sp|su jiných, jako muži evangelia, kteří jdou ve stop|ch
svého Spasitele a mluví s Bohem nebo o Bohu buď sami u sebe, nebo s bližními“.45
§ III. - Ábychom se zdokonalovali tímto n|sledov|ním Krista v l|sce k Bohu
a k bližnímu, jsme profesí přijati do našeho Ř|du a zcela zasvěceni Bohu. Novým
způsobem se odd|v|me cele církvi a k neztenčenému „hl|s|ní Božího slova jsme
cele určeni“.46
§ IV. - M|me účast na posl|ní apoštolů a bereme na sebe i způsob jejich života, jak ho
ch|pal svatý Dominik. Jednomyslně žijeme společným životem, věrně zachov|v|me
sliby evangelijních rad, se zanícením kon|me společnou liturgii, zejména eucharistii
a božské oficium, i vnitřní modlitbu, ustavičně studujeme a vytrv|v|me v řeholní
observanci. To všechno přispív| nejen k Boží sl|vě a k našemu posvěcení, ale také to
přímo slouží sp|se lidí. Tyto prvky totiž svorně připravují na k|z|ní a podněcují
k němu, ovlivňují ho a zase naopak jsou jím ovlivňov|ny. Jsou-li tyto prvky mezi
sebou pevně spojeny, harmonicky vyv|ženy a přispív|-li každý z nich k plodnosti
ostatních prvků, vytv|řejí tak ve své syntéze vlastní život Ř|du, život v plném smyslu
apoštolský, v němž mají k|z|ní a nauka vych|zet z překypující kontemplace.
§ V. - Kněžským svěcením jsme se stali spolupracovníky biskupů. Naší vlastní povinností je úkol prorocký. Se zřetelem na podmínky lidí, doby a místa hl|s|me všude
slovem i příkladem radostnou zvěst Ježíše Krista. Tak m|me vzbuzovat víru nebo
hlouběji utv|řet celý život k budov|ní Kristova těla, což se naplňuje ve sv|tostech
víry.
§ VI. - Podoba Ř|du jako řeholního společenství vych|zí z jeho posl|ní a z bratrského
společenství. Protože služba slova a přisluhov|ní sv|tostmi víry je úkolem kněží, je
n|š ř|d [religio nostra] kněžský. Na jeho posl|ní mají v mnoha ohledech účast také
bratři spolupracovníci, kteří tak zvl|štním způsobem realizují obecné kněžství.
Pověření kazatelů zcela k hl|s|ní evangelia slovem i skutkem se projevuje i v tom, že
jsou slavnou profesí zcela a navždy spojeni s životem a posl|ním Kristovým.
Z prímluvy za katechumeny na Velky patek
Honorius III. sv. Dominiku, 18. 1. 1221, MOPH (Monumenta Ordinis fratrum Prædicatorum
historica) sv. XXV, s. 144.
44 Prvotní stanovy O.P., uvod
45 Prvotní stanovy O.P., cast II., hl. 31.
46 Honorius III. všem církevním prelátům, dne 4. unora 1221. In MOPH, sv. XXV, s. 145.
42
43
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Ř|d m| všeobecný charakter, neboť je ve spojení s celou církví posl|n ke všem
n|rodům. K plnění tohoto posl|ní mu napom|h| exempce47 a pln| jednota se svou
hlavou, magistrem Ř|du, k němuž jsou všichni bratři bezprostředně v|z|ni profesí.
Studium a hl|s|ní evangelia totiž vyžadují disponibilitu všech.
Tímto posl|ním Ř|du se zvl|štním způsobem potvrzuje a rozvíjí zodpovědnost
a osobní milost bratří. Každý bratr m| totiž být po ukončení formace považov|n za
zralého muže, neboť učí jiné lidi a bere na sebe v Ř|du různé úkoly. Z tohoto důvodu
Ř|d stanoví, aby jeho vlastní z|kony nezavazovaly pod hříchem, ale aby je bratři
přijímali moudře, „ne jako otroci podrobení z|konu, ale jako svobodní lidé v milosti“.48
K dosažení cíle Ř|du m| představený moc dispensovat, „když to někdy pokl|d| za
prospěšné, hlavně v tom, co se jeví jako přek|žka pro studium nebo užitek duší“.49
§ VII. - Společenství a všeobecnost našeho ř|du určují také jeho řízení. V něm vynik|
organick| a spoř|dan| účast všech složek na uskutečňov|ní vlastního cíle Ř|du. Ř|d
totiž není omezen na komunitu bratří, ačkoli komunita je z|kladní buňkou, ale
rozšiřuje se ve společenství konventů, které tvoří provincii, a ve společenství provincií, z kterých je vytvořen Ř|d s|m. Proto na jeho řízení, které je všeobecné v hlavě,
totiž v kapitule a v magistrovi Ř|du, mají úměrně účast provincie a konventy s přiměřenou autonomií. V důsledku toho je naše řízení svým způsobem v rukou všech,
neboť představení nabývají obvykle svého oficia volbou bratří, kterou potvrdí vyšší
představený. Kromě toho mají komunity při projedn|v|ní důležitých z|ležitostí
mnohon|sobně podíl na svém řízení prostřednictvím kapituly nebo rady.
Toto společné řízení je vhodné k rozvoji Ř|du a k častému opětnému rozlišov|ní
[recognitio]. Neboť představení, a skrze své z|stupce i bratři, se na gener|lních
kapitul|ch provinci|lů a definitorů starají společně, a to se stejným pr|vem a se
stejnou svobodou, aby se posl|ní Ř|du dost|valo podpory a aby se Ř|d s|m vhodně
obnovoval. Toto ustavičné opětné rozlišov|ní je nutné nejen pro udržení ducha
křesťanského soužití, ale i pro vlastní posl|ní Ř|du, které Ř|d zavazuje, aby svou
přítomnost ve světě přizpůsoboval každé generaci.
§ VIII. - Z|kladní úkol Ř|du a z něho vyplývající způsob života si zachov|vají v každé
době svou důležitost v církvi. Ále jak n|s poučuje naše tradice, je zvl|ště důležité jim
porozumět a oceňovat je, když nastanou podmínky pro změny a vývoj. Za takových
okolností je úmyslem Ř|du statečně obnovovat s|m sebe a přizpůsobovat se
okolnostem, tím že rozlišuje a schvaluje to, co je v př|ních lidí dobré a užitečné, a to
potom přejím| do nezměnitelného souladu z|kladních prvků svého života.
Tyto prvky se u n|s nemohou podstatně změnit a mají určovat formy života a k|z|ní
přizpůsobené potřeb|m církve a lidí.
§ IX. - Dominik|nsk| rodina se sest|v| z bratří kleriků a spolupracovníků, z mnišek,
ze sester, z členů sekul|rních institutů a z členů sdružení kněží a laiků. N|sledující
Stanovy a nařízení se však týkají jen bratří, není-li výslovně stanoveno jinak; jejich
předpisy sice dbají o nutnou jednotu Ř|du, avšak nevylučují nutnou různost podle
z|konů samých.
Exempce = vynetí; zde je míneno vynetí z pravomoci biskupa – pozn. red.
Rehole sv. Áugustina, c. 8.
49 Prvotní stanovy O.P., uvod.
47
48
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6. – Velmi z|leží na jednomyslné účasti všech bratří, aby tak apoštolsk| součinnost
a bratrské společenství přin|šely hojnější plody: „Dobro společně ochotně přijímané se rychle a snadno šíří.“50 Proto ať se ve všech konventech konají rozhovory
o zvelebení apoštol|tu a řeholního života.
56. – Áť bratři n|sledují příklad svatého Dominika, který doma i na cest|ch, ve dne
i v noci byl vytrvalý v slavení božského oficia i v modlitbě a s velkou zbožností slavil
božsk| tajemství.
98. – Svatý Dominik nesmírně žíznil po sp|se všech lidí a n|rodů. Áť bratři vědí, že
po jeho příkladu jsou posl|ni ke všem lidem, skupin|m a n|rodům, k věřícím i nevěřícím, a zejména k chudým. Proto mají upřít mysl na hl|s|ní evangelia, ustavení
církve mezi pohany a na objasňov|ní a upevnění víry v křesťanském lidu.
141. – Všechny skupiny tvořící dominik|nskou rodinu (srov. č. 1 § IX) mají účast na
společném povol|ní a slouží svým jedinečným způsobem posl|ní Ř|du ve světě.
142. – Mnišky Ř|du podle úmyslu svatého Dominika svým kontemplativním řeholním životem jsou zcela volné pro vztah s Bohem. Z něho je živen apoštolský život
bratří i jiných skupin dominik|nské rodiny, zatímco mnišky vyd|vají svědectví
modlitby, mlčení a pok|ní.
143. – Úzké vnitřní duchovní společenství mnišek s bratřími se opír| také o pouto
pr|vní, jímž jsou mnišky spojeny s Ř|dem způsobem určeným v jejich stanov|ch.
144. – (Kongregační) sestry, proniknuté duchem a horlivostí svatého Dominika,
vyd|vají svědectví evangeliu slovem i skutkem. Jsou spojeny důvěrným společenstvím s bratřími k budov|ní Božího lidu.
145. – Proto ať bratři a sestry spolupracují ruku v ruce a mají společný apoštolský
pl|n.
146. – Áť naši představení poskytují s bratrskou starostlivostí mnišk|m a sestr|m
všemožnou pomoc. Bratři pak ať jim podle pokynů představených ochotně slouží
v oblasti nauky, sv|tostí a pastorace.
147. – Členky sekul|rních institutů přidružených k Ř|du slibují zachov|vat evangelijní rady ve světě podle ducha svatého Dominika.
148. – Bratři ať pom|hají členk|m k dokonalosti a institutům ke vzrůstu. Áť s nimi
bratrsky spolupracují, aby byly s to plodně apoštolovat ve světě.
149. – § I. - Laick| sdružení našeho Ř|du jsou sdruženími laiků, kteří se zvl|štním
Božím darem spojili v apoštolském duchu svatého Dominika a usilují o sp|su svou
a jiných lidí životem podle evangelijních rad způsobem, který Ř|d pro jejich světský
stav přizpůsobil a ř|dně schv|lil.
§ II. - Áť existují i sdružení kněží, kteří by se snažili upravit svůj život a svou službu
podle ducha svatého Dominika.
150. – Áť se bratři snaží co nejvíc tato sdružení podporovat a oboustranně s nimi
spolupracovat, aby Ř|d mohl plněji vykon|vat svou službu na různých polích jak
151. – Struktura a řízení sdružení jsou určeny v jejich pravidlech.
50

HUMBERT DE ROMÁNIS, Expositio Regulæ, XVI. In Opera de vita regulari (ed. Berthier I, s. 72).
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152. – Další sdružení či bratrstva připojen| k Ř|du napom|hají k obnově křesťanského života v Božím lidu, slouží duchovnímu dobru věřících a z|roveň spolupracují
s Ř|dem v některé specifické oblasti apoštol|tu (srov. přílohu č. 4).
153. – Proto ať se bratři snaží zvelebovat ř|dov| sdružení či bratrstva, zejména
Nejsvětějšího Jména Ježíš a posv|tného růžence, a rovněž i ostatní naše sdružení, se
zřetelem na místní a dobové okolnosti, aby byla užitečn| věřícím. Pokud jde o jejich
strukturu a řízení, ať se zachovají jejich statuty.
297-bis. – Výsledek projedn|v|ní z|ležitosti m| pr|vní z|vaznost, je-li přítomna
většina těch, kteří mají být svol|ni, a souhlasí-li s ním absolutní většina přítomných.
Ábsolutní většina je to, co přesahuje polovinu součtu hlasů, přičemž se do součtu
nepočítají hlasy neplatné a hlasy těch, kteří se zdrželi hlasov|ní.
449. – § I. - Je vyloučeno d|t se zastupovat při hlasov|ní. Platně mohou hlasovat jen
přítomní voliči.
§ II. - Každ| volba se děje skrutiniem neboli tajnými hlasy napsanými na lístcích,
a to samotnými voliči. Naše pr|vo vylučuje volbu dohodou [per compromissum].51
§ III. - K platnosti hlasu se vyžaduje, aby byl svobodný, tajný, určitý, jistý
a bezvýhradný (srov. CIC k|n. 172 § 1).
§ IV. - Podle našeho pr|va nemůže nikdo d|t platně hlas s|m sobě.
450. – § I. - Když je hlasov|ní pr|voplatně vykon|no, ať se pokl|d| za zvoleného
bratr, který obdržel absolutní většinu hlasů, nepočítaje v to hlasy neplatné (srov. č.
297-bis – pozn. red.).
§ II. - K dosažení této většiny se může konat více skrutinií. Ále není-li předeps|no
jinak, končí volba třetím skrutiniem, při němž už stačí relativní většina.
§ III. - Při skrutiniu, kterým končí volba a při kterém stačí relativní většina, ať se
v případě rovnosti hlasů pokl|d| za zvoleného ten, který je déle v Ř|du.
§ IV. - Jde-li o postulaci, vyžadují se vždy alespoň dvě třetiny hlasů (srov. CIC k|n.
181 § 1 a LCO č. 297-bis). V případech, kdy v posledním hlasov|ní mohou být podle
našich z|konů navrženi pouze dva, z nichž jeden m| být postulov|n, ale nedostal
dvě třetiny hlasů, m| být pokl|d|n za zvoleného ten druhý.
3. Ř|dový oděv
(LCO č. 50)
Tunika h|bitu, vpředu i vzadu sešit|, ať nesah| níže než po kotníky včetně. Kapa ať
je o čtyři prsty kratší než tunika a škapulíř o něco kratší než kapa. Škapulíř ať je tak
široký, aby zakrýval šev spojující ruk|vy s tunikou.
Otvor kapuce – bílé i černé – ať je nanejvýš o dlaň delší než obličej. Přední č|st ať
nespad| pod hrudní kost, zadní ať nepad| víc než o čtyři prsty pod opasek, ani
postranní díly ať nevisí z ramen níže než do poloviny ramenní kosti.

Volba per compromissum znamena, ze sbor volicu na zaklade sve dohody prenese pravo volby na
jmenovite urcenou skupinu ci jednoho jmenovite urceneho, kterí na zaklade jejich poverení (t. j. per
compromissum) zvolí (ci vyvolí) osobu, na niz se pak pohlízí, jako by ji zvolil prvotní sbor volicu
[pozn. red.]
51
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Zde uvedené vzory se týkají pouze listin vydávaných LS. Podobu ostatních listin (např.
zřízení MS, potvrzení volby) si určují jejich vydavatelé.
Vydávané listiny se mohou v detailech lišit od tëchto vzorů, ale vždy musí být zachována obsahová stránka včetnë všech uvedených údajů. Elektronická verze je k dispozici
u provinčního moderátora nebo na internetových stránkách.
N|vrh na zrušení MS
33. N|vrh na zrušení MS pod|v| provinci|lovi provinční moder|tor se
souhlasem své rady. Souč|stí n|vrhu je jeho zdůvodnění. Provinci|l může
zrušit MS i bez tohoto n|vrhu, ale vždy až po konzultaci s provinčním
moder|torem a provinčním promotorem.
34. Důvod pro zrušení MS může být n|sledující:
— pocet jeho clenu je po tri roky mensí nez 3;
— MS neplní sve zavazky vyplyvající ze stanov a Smernic; zejmena zavazky
tykající se spolecnych setkaní, novicmistra, ucasti na kapitule a setkaní
formatoru (srov. Stanovy c. 3, 8, 9 a 15 a Smernice c. 8, 9 § 1, 10, 27, 28
písm. d) a 49).
Fr. N N
Provinci|l České dominik|nské provincie
Husova 234/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město
NÁVRH NÁ ZRUŠENÍ
…… [celý n|zev MS] ……
V|žený o. provinci|le,
j| bratr/sestra N N, provinční moder|tor Laických sdružení sv. Dominika v ČR
navrhuji se souhlasem rady provinčního moder|tora konané dne … [datum zased|ní] …
v … [místo zased|ní] …) podle čl. 33. a 34. Partikul|rních směrnic Laických sdružení
sv. Dominika zrušení … [celý n|zev MS] …
Důvodem ke zrušení MS je skutečnost, že počet jeho členů je od … [datum] … menší
než 3.
nebo

Důvodem ke zrušení MS je skutečnost, že neplní své z|vazky vyplývající ze Stanov a
Směrnic; zejména … [důvody pro zrušení] …
Zbývající členové MS budou přijati do …[celý n|zev MS] …
V ……………….. dne ……

NN
provinční moder|tor LSSD
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Svol|vací listina provinční kapituly
52. § 1 Provinční kapitulu svol|v| a řídí provinční moder|tor. Nemůže-li tak
učinit, zastupuje jej jeho socius. V případě nutnosti může svolat provinční
kapitulu provinci|l, který rovněž určí, kdo kapitulu bude řídit.
§ 2 Svol|ní ať je provedeno písemně s ud|ním data a místa setk|ní, a to
nejpozději 2 měsíce před datem zased|ní. Pozv|nka ať je zasl|na všem
představeným MS v r|mci provincie a členům provinční kapituly ex officio
(srov. Směrnice č. 50).
Všem představeným MS,
sociovi, členům rady a asistentům provinčního moder|tora,
a všem členům laické provincie.
Ř|dnou (nebo mimořádnou) provinční kapitulu Laických sdružení sv. Dominika
budeme slavit v … [místo kon|ní] … od …. do …
(možno doplnit podrobnëjší informace o místë konání, ubytování apod.)
Program provinční kapituly daný čl. 55 Partikul|rních směrnic bude n|sledující:
- Projedn|ní činnosti provinčního moder|tora a rady provinčního
moder|tora za uplynulé období
- Volba provinčního moder|tora
- Volba členů rady provinčního moder|tora
- Projedn|ní zaslaných n|vrhů, především týkajících se úpravy
partikul|rních směrnic a programu novici|tní a st|lé formace
- Stanovení výše kontribucí a jejich splatnosti a stanovení finančních limitů
pro jednotlivé ofici|ly
- Stanovení apoštolských cílů a úkolů LS a stanovení úkolů pro provinčního
moder|tora a jeho radu na n|sledující období
- Stanovení prostředků pro šíření ofici|lních informací a zajišťov|ní
kontaktu provinční rady s místními sdruženími
(možno doplnit další body k projednání)
Protože účast z|stupců všech MS přispív| k dobru nejen místních sdružení, ale i celé
dominik|nské rodiny, vyzýv|m představené jednotlivých MS, aby splnili svou
povinnost a v souladu s čl. 49 Partikul|rních směrnic se zúčastnili kapituly buď sami,
nebo prostřednictvím svého jmenovaného z|stupce. Z|roveň je ž|d|m, aby
podklady pro kapitulu projednali ve svých MS, zvl|ště pak s novicmistry a ř|dovými
asistenty.
Všechny členy Laických sdružení vyzýv|m k modlitb|m za dominik|nskou rodinu
a za zd|rné jedn|ní Provinční kapituly. Své n|vrhy k projedn|ní můžete pod|vat
prostřednictvím svých z|stupců nebo přímo provinčnímu moder|torovi.
V ……………….. dne ……
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Pověřovací list deleg|ta na provinční kapitule
Laick| sdružení sv. Dominika
Místní sdružení …… [celý n|zev MS] ……
POVĚŘOVÁCÍ LIST DELEGÁTÁ NÁ PROVINČNÍ KÁPITULE
slavené v … [místo kon|ní] … od …. do …

J|, níže podepsaný/| N N, představený/| místního sdružení … [celý n|zev MS] …,
pověřuji bratra/sestru
N N,
z místního sdružení …… [celý n|zev MS] ……,
aby mne zastupoval/a na provinční kapitule uvedené v z|hlaví tohoto listu
a deleguji mu/jí na dobu kon|ní kapituly všechny své pravomoci potřebné k mému
zastupov|ní.
V ……. dne ……
NN
Představený MS
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Z|pis o volbě rady MS
Laick| sdružení sv. Dominika
Místní sdružení …… [celý n|zev MS] ……
ZÁPIS O VOLBĚ RÁDY MÍSTNÍHO SDRUŽENÍ
konané dne … [datum volby] … v … [místo volby] …
Vzhledem k tomu, že skončilo volební období rady (příp. nahradit jiným důvodem,
např. rezignací rady), svolal jsem j|, bratr/sestra N N, předseda volby, v předepsané
lhůtě písemně všechny voliče k volbě. Volby jsme vykonali podle Stanov a Partikul|rních směrnic Laických sdružení sv. Dominika.
předseda volby: N N
zapisovatel: N N

1. sčitatel: N N
2. sčitatel: N N

VOLBA RADY MS
počet opr|vněných voličů: .................

počet přítomných voličů: .....................

Sdružení odhlasovalo, že rada bude mít ...........členy/členů.
V(-e) ........................... skrutiniu byli zvoleni tito členové rady:
1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
3. ............................................................................................................................
4. ............................................................................................................................
Vyj|dření zvolených:52
1. Přijím|m – nepřijím|m oficium člena MS ................................... [podpis] .....................................
2. Přijím|m – nepřijím|m oficium člena MS ................................... [podpis] .....................................
3. Přijím|m – nepřijím|m oficium člena MS ................................... [podpis] .....................................
4. Přijím|m – nepřijím|m oficium člena MS ................................... [podpis] .....................................
V … [místo volby] … dne … [datum volby] …
předseda volby ............... [podpis] .........................
zapisovatel......................... [podpis] .........................

1. sčitatel ............. [podpis]............................
2. sčitatel ............. [podpis]............................

K zápisu se připojí Přehled odevzdaných hlasů (viz str. 75)

52

Upraví se podle poctu volenych clenu rady MS
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Z|pis o volbě představeného MS radou sdružení
Laick| sdružení sv. Dominika
Místní sdružení …… [celý n|zev MS] ……
ZÁPIS O VOLBĚ PŘEDSTÁVENÉHO MÍSTNÍHO SDRUŽENÍ
konané dne … [datum volby] … v … [místo volby] …
Vzhledem k tomu, že skončilo volební období rady (příp. nahradit jiným důvodem,
např. rezignací rady), svolal jsem j|, bratr/sestra N N, předseda volby, v předepsané
lhůtě písemně všechny voliče k volbě. Volby jsme vykonali podle Stanov a Partikul|rních směrnic Laických sdružení sv. Dominika.
předseda volby: N N
zapisovatel: N N

1. sčitatel: N N
2. sčitatel: N N

VOLBA PŘEDSTÁVENÉHO MS
počet opr|vněných voličů: .................

počet přítomných voličů: ....................

V(-e) ….. skrutiniu byl(a) představeným(-nou) MS zvolen bratr (sestra):
............................................................................................................................................................................................
Vyj|dření zvoleného(-né):
Přijím|m – nepřijím|m oficium představené(ho) MS ..................... [podpis] .............................

V … [místo volby] … dne … [datum volby] …
předseda volby ................ [podpis] .........................
zapisovatel ......................... [podpis] .........................

1. sčitatel ............. [podpis] ...........................
2. sčitatel ............. [podpis] ...........................

K zápisu se připojí Přehled odevzdaných hlasů (viz str. 75)

73

ZÁKLÁDNÍ DOKUMENTY LÁICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKÁ

Z|pis o volbě představeného MS celým sdružením
Laick| sdružení sv. Dominika
Místní sdružení …… [celý n|zev MS] ……
ZÁPIS O VOLBĚ PŘEDSTÁVENÉHO MÍSTNÍHO SDRUŽENÍ
konané dne … [datum volby] … v … [místo volby] …
Vzhledem k tomu, že skončilo volební období rady (příp. nahradit jiným důvodem,
např. rezignací rady), svolal jsem j|, bratr/sestra N N, předseda volby, v předepsané
lhůtě písemně všechny voliče k volbě. Volby jsme vykonali podle Stanov a Partikul|rních směrnic Laických sdružení sv. Dominika.
předseda volby: N N
zapisovatel: N N

1. sčitatel: N N
2. sčitatel: N N

HLÁSOVÁNÍ O NÁVRHU NÁ ZÁSTUPOVÁNÍ RÁDY CELÝM MS53
podle čl. 38 Partikul|rních směrnic Laických sdružení sv. Dominika
Počet opr|vněných voličů: .........................

Počet přítomných voličů: ....................

Pro n|vrh........................ [počet] .......................
N|vrh byl – nebyl přijat.

Proti n|vrhu ............. [počet] ......................

VOLBÁ PŘEDSTÁVENÉHO MS
Počet opr|vněných voličů: .................

Počet přítomných voličů: ....................

V(-e) …….. skrutiniu byl(a) představeným(-nou) MS zvolen bratr (sestra):
............................................................................................................................................................................................
Vyj|dření zvoleného(-né):
Přijím|m – nepřijím|m oficium představené(ho) MS ..................... [podpis] .............................
V … [místo volby] … dne … [datum volby] …
předseda volby ............... [podpis] .........................
zapisovatel......................... [podpis] .........................

1. sčitatel ............. [podpis]............................
2. sčitatel ............. [podpis]............................

K zápisu se připojí Přehled odevzdaných hlasů (viz str. 75) pro hlasování o návrhu
i pro volbu samotnou.
Pokud k hlasovaní doslo pri nektere minule volbe a nebyl podan podnet na zmenu, nahradí se
odstavec pouze odkazem na dany zapis: Rozhodnutím MS ze dne ……… zastava podle cl. 38 Partikularních smernic Laickych sdruzení sv. Dominika funkci rady MS cele sdruzení.
53
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Přehled odevzdaných hlasů
1. skrutinium
Počet platných hlasů:..................................
Kandid|t
počet hlasů
................................................... ............................
................................................... ............................
................................................... ............................
................................................... ............................

2. skrutinium
Počet platných hlasů:..................................
Kandid|t
počet hlasů
.................................................. ............................
.................................................. ............................
.................................................. ............................
.................................................. ............................

3. skrutinium
Počet platných hlasů:..................................
Kandid|t
počet hlasů
................................................... ............................
................................................... ............................
................................................... ............................
................................................... ............................

4. skrutinium
Počet platných hlasů:..................................
Kandid|t
počet hlasů
.................................................. ............................
.................................................. ............................
.................................................. ............................
.................................................. ............................

5. skrutinium
Počet platných hlasů:..................................
Kandid|t
počet hlasů
................................................... ............................
................................................... ............................
................................................... ............................
................................................... ............................

6. skrutinium
Počet platných hlasů:..................................
Kandid|t
počet hlasů
.................................................. ............................
.................................................. ............................
.................................................. ............................
.................................................. ............................

7. skrutinium
Počet platných hlasů:..................................
Kandid|t
počet hlasů
................................................... ............................
................................................... ............................
................................................... ............................
................................................... ............................

Za zvoleného se pokládá ten, který
obdržel nadpoloviční vëtšinu platných
hlasů (nepočítají se hlasy neplatné a hlasy
tëch, kteří se zdrželi hlasování).

V … [místo volby] … dne … [datum volby] …
předseda volby ................ [podpis] .........................

1. sčitatel ............. [podpis] ...........................

zapisovatel ......................... [podpis] .........................

2. sčitatel ............. [podpis] ...........................
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Jmenov|ní a odvol|ní socia/ekonoma/asistenta
57. Provinční moder|tor zejména:
e) Jmenuje a odvolava sveho socia z rad radnych clenu LS a je zodpovedny
za jeho cinnost. Ustanovení socia podleha souhlasu rady provincního
moderatora. Jmenovaní a odvolaní ať se deje písemne a je platne dnem
vyhlasení.
f) Jmenuje a odvolava ekonoma LS z rad radnych clenu LS a je zodpovedny za jeho cinnost. Ustanovení ekonoma LS podleha souhlasu rady
provincního moderatora. Jmenovaní a odvolaní ať se deje písemne a je
platne dnem vyhlasení.
g) Ma pravo jmenovat asistenty, kterí mu pomahají ve vykonavaní oficia
v jednotlivych vymezenych oblastech, a je zodpovedny za jejich cinnost.
Ke jmenovaní není treba souhlasu jeho rady. Jmenovaní a odvolaní ať se
deje písemne a je platne dnem vyhlasení.
Laick| sdružení sv. Dominika
Husova 234/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 00408387
LISTINÁ O JMENOVÁNÍ
SOCIÁ PROVINČNÍHO MODERÁTORÁ
J|, bratr/sestra N N, provinční moder|tor Laických sdružení sv. Dominika v ČR, pro
dobro Laických sdružení a celé dominik|nské rodiny jmenuji (se souhlasem rady
provinčního moder|tora konané dne … [datum zased|ní] … v … [místo zased|ní] …) podle
čl. 57. Partikul|rních směrnic Laických sdružení sv. Dominika tebe, bratra/sestru
N N,
sociem provinčního moder|tora,
abys mi dle čl. 63 Partikul|rních směrnic Laických sdružení sv. Dominika pom|hal/a
ve výkonu mého oficia, zastupoval/a mě v nemoci či nepřítomnosti a v případě, že
předčasně ukončím své oficium, svolal/a nové volby a zastupoval/a celé sdružení do
té doby, než bude zvolen nový provinční moder|tor.
K této službě Ti vyprošuji Boží požehn|ní a těším se na spolupr|ci.
V ……………….. dne ……
NN
provinční moder|tor LSSD
Obdobný list se použije pro jmenování ekonoma Laických sdružení, případnë
asistentů, kde se vypustí část o souhlasu rady provinčního moderátora.
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Laick| sdružení sv. Dominika
Husova 234/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 00408387
LISTINA O ODVOLÁNÍ
SOCIÁ PROVINČNÍHO MODERÁTORÁ
J|, bratr/sestra N N, provinční moder|tor Laických sdružení sv. Dominika v ČR,
odvol|v|m (po projedn|ní s radou provinčního moder|tora konané dne … [datum
zased|ní] … v … [místo zased|ní] …) podle čl. 57. Partikul|rních směrnic Laických
sdružení sv. Dominika tebe, bratra/sestru
N N,
z oficia socia provinčního moder|tora,
z důvodu … [důvod odvol|ní] …
Děkuji ti za veškerou službu, kterou jsi k dobru Laických sdružení během svého
oficia vykonal a do budoucna ti vyprošuji Boží požehn|ní.
V ……………….. dne ……
NN
provinční moder|tor LSSD
Obdobný list se použije pro odvolání ekonoma Laických sdružení, případnë asistentů.
Odvolání je možné provést bez souhlasu rady. Pokud se na zasedání rady projednává,
uvede se tato skutečnost v odvolací listinë.
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OBŘADY PŘIJETÍ KANDIDÁTA A SLOŽENÍ SLIBU
Texty pro obřady spojené s přijetím kandid|ta a složením slibu zde uvedené jsou
převzaty z Proprium Ordinis Prædicatorum IV. 54 Rozšířený výběr č|stí dokumentu
a úplné latinské znění je uvedeno na str. 79.55

PROPRIUM ŘÁDU KAZATELŮ
IV – RITUÁL
ČÁST TŘETÍ
Přijetí a slib Laických sdružení sv. Dominika
Předmluva
Zde se předkl|d| obřad slibu týkající se kněžských a laických sdružení a sdružení
mladých přidružených k ř|du (viz níže č. 2) s přihlédnutím k připomínk|m navrženým n|rodními radami laických sdružení a potvrzeným ř|dovými autoritami
a k předloženým verzím od liturgických komisí v jednotlivých regionech.
Výrazně odlišně oproti jiným č|stem Ritu|lu, jsou v této č|sti uvedeny paragrafy
1 – 8 „Všeobecného úvodu“, které stručně popisují ř|dovou liturgii, jakož i vlastní
povahu evangelijního života v dominik|nské tradici. Zbylé odstavce jsou vynech|ny, aby se jasněji uk|zalo, že laici nejsou ‚řeholníci ve světě‘, ale spíše věřící laici,
kteří připojením k ř|du skrze přijetí evangelního života přizpůsobeného jejich
stavu ve světě, mají účast na charismatu sv. Dominika.

Proprium Ordinis Prædicatorum IV, Rituale, Professionis Ritus ad mentem novi iuris liturgici
instauratus auctoritate Rev.mi Patris Fr. Timothei Radcliffe, eiusdem Ordinis Magistri exaratus
eiusque iussu editus, ex editione typicæ, Romæ 1999; Pars tertia: Ordo Receptionis et Professionis
in Fraternitatibus S. Dominici.
55 RFL (Regula fraternitatum Laicalium sancti Dominici) v poznamkach pod carou oznacuje Stanovy
LS, analogicky RFS pro Sdruzení knezí a jahnu sv. Dominika. Puvodní oznacení bylo zachova no
z duvodu vazeb na latinsky original.
54
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HLAVA I.
OBŘAD PŘIJÍMÁNÍ KANDIDÁTŮ
Způsob přijím|ní kandid|tů
do Laických sdružení sv. Dominika
1. PŘIJÍMÁNÍ LÁIKŮ Á KLERIKŮ56 ŽIJÍCÍCH VE SVĚTĚ do ř|du Kazatelů a do sdružení
sv. Dominika57 podle starobylého zvyku58 probíh| podle tradice jako iniciační
obřad. Proto je jejich „obl|čka“ poč|tkem roční zkoušky, kterou je třeba vykonat, je
„znamením“ přijetí do ř|du a přijetí do místního sdružení, ale ještě ne skutečného
začlenění do ř|du, které se děje slibem.59
Pro přijím|ní členů jiných konsociací60 není na přek|žku opatřit si jiný způsob
přijím|ní kandid|tů, který by byl pro ně vhodnější, avšak s věrností Z|kladní
konstituci dominik|nského laik|tu (Stanovy, č. 1-7)61 a s podmínkou, aby přizpůsobení byla v souladu s tímto obřadem, zvl|ště ohledně textu modliteb.
2. Protože tento formul|ř je podobný formul|řům jiných společenství dominik|nské rodiny, je ž|doucí, aby i laick| sdružení sv. Dominika užívala opravdu
posv|tného62 obřadu a aby přijetí jejich členů nebylo bez vlastního církevního
znamení a neomezilo se jen na pouhé zaps|ní. Tato církevní dimenze nebo ratio se
totiž jeví jako zcela nezbytn|, aby byl objasněn křestní charakter této formy evangelijního života a byl jasněji uk|z|n samotným laikům a jiným členům sdružení
připojeným k ř|du sv. Dominika.
3. V den, kdy jsou věřící laici nebo klerici přijím|ni do sdružení sv. Dominika
a začín| jejich roční zkouška, je jim poskytnut vlastní obřad, aby je pronikla Boží
milost a byl vyj|dřen jejich „způsob“ n|sledov|ní Krista v dominik|nské rodině.
4. Při tomto obřadu přijetí neboli „obl|čky“ nejsou dnes kandid|ti – laici nebo klerici
– oblék|ni do ř|dného h|bitu ř|du, ale podle místních zvyklostí přijímají malý
O knezích a jahnech viz níze.
Z ruznych spolecenství, z nichz se sklada dominikanska rodina (srov. LCO 1, Const. fund., §IX), toto
oznacení zahrnuje:
a) Laicka sdruzení sv. Dominika nebo asociace laiku obojího pohlaví, o nez se zde hlavne jedna, kterí
se zvlastním Bozím darem spojili v apostolskem duchu svateho Dominika a ‚usilují o spasu svou
a jinych lidí‘ zivotem podle evangelních rad zpusobem, ktery rad pro jejich svetsky stav prizpusobil
a radne schvalil“ (LCO 149, §1);
b) Sdruzení kleriku nebo asociace kleriku „kterí se snazí upravit svuj zivot a svou sluzbu podle
ducha svateho Dominika“ (LCO 149, §2; srov. Declar. gen., 5, ÁSOP, 95, 1987, s. 88);
c) Jina sdruzení laiku, zvlaste mladeze, ktera se mezi sebou velmi ruzní, „zijí podle ducha sv. Dominika“ a rídí se vlastními statuty, ale prece jsou v souladu se „zakladní konstitucí [laiku sv. Dominika
(RFL, 1-7)]“ (srov. ÁCG 1986, 85; 87-89). Obrad prijetí je pro vsechny stejny, pokud neexistuje
zvlastní pro jednotlive skupiny.
58 Vsechny prvky tohoto obradu totiz pochazejí z Regula Fratrum et Sororum Ordinis de Paenitentia
Beati Dominici (=ROPD), jiz magistr Radu Kazatelu Munio de Zamora (1285 – 1291) sestavil a v roce
1285 publikoval, a ktera pak byla schvalena Innocencem VII. dne 26. cervna 1405. Viz „Intr. gen.“, 44
a DB, kap. XXXIX: Ordo benedictionis et impositionis scapularis, s. 462-468.
59 Srov. RFL, c. 2 a 14; RFS, c. 4 §2. O „profesi“ viz níze, od c. 38.
60 Viz vyse, pozn. 2, c).
61 Srov. ÁCG 1986, DD. 87 a 89.
62 Srov. RFS, 12, §1.
56
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škapulíř v podobě pro ně určené. Během tohoto obřadu se pro požehn|ní a odevzd|ní h|bitu použív| výhradně takovýto malý škapulíř. Ten může být nahrazen
jinými schv|lenými „znameními“ speci|lně žehnanými – medailkou sv. Dominika
nebo ř|dovým křížkem.63 V nich je to, co tato vnější znamení vyjadřují, totiž pevné
křestní předsevzetí obléci se v Krista a – s pomocí Panny Marie, Kr|lovny milosrdenství a dobrotivé Matky ř|du – ukazovat, že v nich žije: proto sami laici nebo klerici
„mají účast na apoštolském posl|ní“ ř|du „studiem, modlitbou a k|z|ním podle
vlastního stavu“, „jak ve vlastním duchovním životě, tak ve službě Bohu a bližnímu
v církvi“, po příkladu sv. Dominika, sv. Kateřiny Sienské a našich předchůdců“.64
5. Všichni, kdo jsou přijati do sdružení sv. Dominika, ať laici nebo klerici, začínají být
obřadem obl|čky souč|stí dominik|nské rodiny a jsou přičleněni ke komunitě nebo
místnímu sdružení „k životu podle ducha sv. Dominika a naplňov|ní charismatu.“65
6. Aby toho dokonaleji dos|hli, jsou přijati k účasti na všech duchovních dobrech
ř|du.66 Kromě toho v den, kdy jsou přijím|ni do ř|du, mohou kandid|ti získat plnomocné odpustky67 za obvyklých podmínek.68
7. Pro vstup do sdružení nebo konsociací svatého Dominika, které jsou souč|stí
dominik|nské rodiny, se zachov|vají zvl|štní normy69 stanovené ř|dem.
8. Přijím|ní laiků neboli obl|čku „konají (příslušní) zodpovědní laici“ (představený
nebo představen|), kteří spolu s řeholním asistentem (ř|dovým bratrem nebo
jiným knězem či j|hnem nebo řeholnicí ř|du, vybavenými zvl|štními pravomocemi) předsedají obřadu, při zachov|ní funkce vlastního úřadu každého z nich.70
Přijím|ní neboli obl|čku kleriků zpravidla prov|dějí řeholní představení nebo
jejich deleg|ti, speci|lně pro ně ustanovení.71 Co je totiž v tomto obřadu řečeno
o předsedajícím nebo zodpovědném, lze vzt|hnout na přestaveného nebo představenou nebo na ř|dového bratra či jeho deleg|ta při přijím|ní kleriků;72 co se řík|
o celebrantovi, lze vzt|hnout na ř|dového asistenta nebo asistentku.
9. Kde je zvykem, je přítomný ř|dový asistent oblečen do kapy, pokud je ř|dovým
bratrem nebo sestrou, nebo do superpelice a štoly, jestliže je jiným j|hnem nebo
knězem, jak dovolují předpisy.
Srov. DB, 1209, s. 462.
Srov. RFL, 5 a 4; RFS, Proemium a 1-3.6, §9.
65 Srov. RFL, 2 a 3; RFS 12, §L.
66 Z indultu Pia VII., 6. cervence 1806: ÁCG 1932, Const., 236, 1.
67 Srov. Dekret Ápostolske Penitenciarie z 25. ríjna 1967, ÁSOP 76, 1968, s. 579.
68 To jsou: prijetí svatosti smírení, prijetí eucharistie, modlitba za papeze a odmítnutí zalíbení ve
hríchu, i lehkem (srov. Const. Ápost. Indulgentiarum Doctrina, Normae, 7).
69 Tyto normy se nachazí v Regula Fraternitatum Sacerdotalium S. Dominici [schvalene Kongregací
pro reholníky a sekularní instituty dne 7. zarí 1987 „na sedm let“ a prohlasene magistrem radu
(ÁSOP 95, 1987, s. 199-206) a definitivne potvrzene Kongregací pro instituty zasveceneho zivota
a spolecností apostolskeho zivota dne 3. prosince 1996 (prot. c. D. 37-I/96)] a v Regula Fraternitatum Laicalium S. Dominici [„definitivne“ potvrzene Kongregací pro reholníky a sekularní
instituty 15. ledna 1987 a prohlasene magistrem radu dne 28. ledna 1987 (ÁSOP 95, 1987, s. 83–
88)]. K nim se pripojují zvlastní vymezení generalních kapitul – zejmena Ávila 1986 (Ácta, 85–89) –
jakoz i statuta ruznych provincií.
70 Srov. RFL, 16.
71 Srov. RFL, 16; viz tez DB, 1208, s. 462.
72 Srov. RFS, 16, §2.
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10. Obřad přijetí je završen společným slavením, nakolik je to možné.73 Může být
včleněn do slavení některé z č|stí liturgie hodin (přednostně ranních chval nebo
nešpor), nebo do slavení zvl|štní bohoslužby slova, které ukazují povahu nového
putov|ní k dokonalosti a objasňují povol|ní a posl|ní našeho ř|du. Tento obřad se
uskutečňuje mimo mši. Je oddělen od obřadů slibů, protože nem| charakter stability, nýbrž povahu zkoušky, jestliže zvl|štní okolnosti nebo pastorační důvody
nedoporučují jinak.74
11. O zah|jení novici|tu ať se uděl| z|znam do knihy přijatých, s podpisem jednotlivých noviců a dvou svědků.75
ÚVODNÍ OBŘADY

12. Lid nebo alespoň místní sdružení, a jsou-li přítomni, i členové dominik|nské rodiny, zodpovědný laik,
který předsed| slavení, a řeholní asistent společně vstoupí za zpěvu vhodného žalmu nebo zpěvu hodícího se ke slavení, nebo hymnu k ranním chv|l|m nebo nešpor|m, pokud se obřad s nimi spojuje. Po
skončení zpěvu celebrant76 řík|:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Všichni se žehnají znamením kříže a odpovídají:

Amen.
13. Celebrant potom povzbudí (přítomné) těmito nebo podobnými slovy:

P|n Ježíš, který n|s milostivě povolal v Duchu svatém
a nyní ve svém jménu laskavě shrom|ždil,
ať v n|s projeví svou slavnou přítomnost.
A jako našemu otci blaženému Dominikovi,
tak ať i n|m udělí pravou a účinnou l|sku,
jíž bychom jako jeho praví učedníci
mohli prospět sp|se své a druhých.77
ŽÁDOST O PŘIJETÍ
14. Poté se předsedající t|že kandid|tů:

Milovaní bratři (milované sestry), co ž|d|te?
Všichni kandid|ti společně odpovídají:

Abychom pro milosrdenství Boží a vaše78
měli účast v dominik|nské rodině.
Srov. DB, 1208, s. 462.
Srov. vyse, „Intr. gen.“, 11.
75 Pro evidenci prijatych není treba vest zvlastní knihu. Vzdy je vsak potreba zachovat pozadavky
uvedene v cl. 39 Smernic (pozn. red.)
76 K rozlisení rolí predsedající, asistent a celebrant srov. Proprium radu kazatelu, IV – Ritual, cast
tretí, hlava I, cl. 8
77 Srov. Iordanus, n. B.
78 Srov. I Const., d. I, c. 13.
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15. Nebo, je-li to vhodné, může ž|dost předložit jeden za všechny n|sledujícími79 nebo podobnými slovy:

Shrom|žděni Božím milosrdenstvím jsme sem přišli,
abychom zakoušeli setk|ní s v|mi
a abychom po příkladu svatého Dominika, svaté Kateřiny Sienské
a ostatních vašich předchůdců,
kteří osvětlovali život ř|du a církve,
sami posilněni bratrským společenstvím,
nejdříve vyd|vali svědectví své víry
a účinně naslouchali potřeb|m lidí této doby
a horlivě sloužili pravdě.
Také abychom rozvažovali
o cílech dnešního apoštol|tu církve
a zvl|štním způsobem vedeni
usilovali napom|hat jejich naplnění,
pravým milosrdenstvím vůči vší zjevné úzkosti,
horlivě se snažili h|jit svobodu
a spěli ke spravedlnosti a pokoji.
Předsedající odpovíd| těmito nebo podobnými slovy:

Milosrdný Bůh ať v|s zahrne svou milostí
a božský učitel ať v|m udělí hojnost svého Ducha
a útěchu svého pokoje.
Všichni:

Amen.
16. Tehdy asistent vyzve všechny k modlitbě:

Modleme se.
Všichni se tiše modlí. Pak asistent pokračuje:

Bože, d|rce svatého povol|ní,
který jsi dal církvi služebníka evangelního k|z|ní
blaženého Dominika,
pohlédni laskavě na tyto své služebníky (služebnice),
kteří (které) touží být zahrnuti do služby evangeliu
a ž|dají o připojení k naší rodině;
dopřej milostivě, aby se jejich bratrsk| n|klonnost
proměnila ve vz|jemnou l|sku.
Skrze Krista našeho P|na.
Amen.

79

Srov. RFL, 5-6.
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BOHOSLUŽBA SLOVA
17. Nyní se čtou vhodné texty z Písma svatého (srov. níže Dodatek I80) podle výběru kandid|tů. Texty ať
osvětlují novost života přijatého ve křtu, pouto mezi laickým povol|ním a křtem a ostatními iniciačními
sv|tostmi spolu se zpěvy a vhodným responsoriem.
Mohou se použít také jin| vhodn| čtení buď z církevních dokumentů nebo z ř|dových dokumentů nebo
z Otců. S ohledem na délku se může vzít pouze jedno čtení, ale m| být vybr|no z Písma svatého.
18. Po čteních předsedající – nebo asistent, pokud se to jeví jako vhodnější – m| s ohledem na přečtené
texty kr|tkou promluvu, kter| přítomným objasňuje smysl slavení, povahu světského povol|ní členů
sdružení sv. Dominika a jejich apoštolské horlivosti, podle ducha a charismatu sv. Dominika a jejich
vlastního stavu.

PŘIJETÍ KANDIDÁTŮ
Otázky

19. Po skončení promluvy předsedající těmito nebo podobnými slovy vyzve kandid|ty, aby povstali
a vyj|dřili svou vůli:

Chcete, pevně rozhodnuti,
věrně kr|čet v novosti života
jako muži (ženy) evangelia,
kteří (které) touží přispívat ke sp|se své a druhých?81
Všichni kandid|ti odpovídají:

Chci, s pomocí Boží a vaší.82
Předsedající:

Chcete s kajícím srdcem přijmout evangelijní život
podle apoštolského ducha blaženého Dominika?
Kandid|ti:

Chci, s pomocí Boží a vaší.
Předsedající:

Chcete tedy být souč|stí dominik|nské rodiny
a žít ve společenství zachov|v|ním řehole svatého Dominika?
Kandid|ti:

Chci, s pomocí Boží a vaší.
Tehdy předsedající potvrdí jejich vůli slovy:

P|n ať ve v|s dokončí, co začal.83
Povstanou a odpovídají:

Amen.
Není soucastí tohoto vydaní Zakladních dokumentu. – pozn. red.
Srov. I Const., d. II, c. 31; LCO, 1, Const. fund., §II.
82 Directorium XI, 9, s. 118.
83 I Const., d. I, c. 13.
80
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Žehnání škapulíře
20. Pak asistent vstane a požehn| škapulíře vztaženýma rukama:

Modleme se:
Pane Ježíši Kriste,
který jsi vzal na sebe roucho naší smrtelnosti:
snažně prosíme o hojnost tvé nekonečné štědrosti,
abys požehnal  tento druh oděvu,
který naši svatí otcové nařídili nosit jako znamení nevinnosti a svatosti,
aby ti, (ty), kteří (které) ho budou užívat,
si zasloužili obléci tebe,
který žiješ a kraluješ na věky věků.84
Nebo:

Bože, tvůrce a dovršiteli svatosti,
který si vol|š k plnosti křesťanského života
a dokonalosti l|sky ty,
kdo se narodili z vody a z Ducha svatého,
shlédni milostivě na své služebnice a služebníky,
kteří zbožně přijímají škapulíř našeho ř|du,
aby se st|vali podobnými obrazu Krista tvého Syna,
a když šťastně dokončí běh svého života,
ať si s pomocí svaté Panny, patronky téhož ř|du,
zaslouží vejít do radosti tvého domu.85
Skrze Krista, našeho P|na.
Amen.
Vkládání škapulíře neboli „obláčka“
21. Potom předsedající vloží škapulíře na kandid|ty, pron|šející nahlas tato nebo podobn| slova:

Přijměte (přijmi) tento škapulíř,
jímž jste (jsi) s pomocí Panny Marie, Matky milosrdenství,
přijati (přijat/a) do dominik|nské rodiny
a který vyjadřuje příslušnost k našemu sdružení N;
jednejte (jednej) tedy tak,
abyste (abys) na přímluvu Boží Rodičky
ke sl|vě Trojice a dobru církve a lidí
v poslední den byli (byl/a) oblečeni (oblečen/a) v Krista
a ukazovali (ukazoval/a) ho v sobě živého.86
Amen.
Eccl. off., f. 51 r Á: srov. ROPD, III, 9. Tato modlitba zehnaní skapulíre byla prijata do prvotních
konstitucí do obradu slibu (srov. I Const., d. I, c. 15), vybrana je ze starobylych monastickych ritualu
a Kazatelum predana na generalní kapitule r. 1236 (srov. MOPH III, s. 8 a G. G. Meersseman, Regula
Fratrum et Sororum Ordinis de Paenitentia Beati Dominici, Fundatoris et Patris Fratrum Ordinis
Praedicatorum, in Dossier de lʼOrdre de la Pénitence au XIIIème siècle [„Spicilegium Friburgense“, 7].
Fribourg 1961, s. 144-156, zvlaste s. 145, §9).
85 Srov. DB, 1218, s. 466.
86 Srov. DB, 1219, s. 467.
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22. Přistupují pak jednotlivě k předsedajícímu, pokleknou před ním, přijmou škapulíř a políbení pokoje,
které je znamením přijetí do ř|du a přičlenění do místního sdružení.87
Po skončení obl|čky asistent pokropí kandid|ty společně88 svěcenou vodou.
23. Předsedající se obr|tí k novým sestr|m a bratřím a řík|:

Oděni tímto škapulířem našeho ř|du
jste přijati do laického sdružení svatého Dominika,
abyste v duchu a podle charismatu tohoto ř|du
mohli sloužit Kristu a jeho církvi.
Ábychom toho dokonale dos|hli,
j| z moci mně propůjčené v|s přijím|m
k účasti na všech obecných duchovních dobrech
ř|du svatého Dominika.89
24. Nyní asistent žehn| a před|v| jednotlivým kandid|tům předměty, které mohou být užív|ny místo
škapulíře (např. medailka sv. Dominika, křížek nebo jiný znak ř|du).90

Předání řehole
25. Nyní předsedající, jeví-li se to jako prospěšné, před| jednotlivým kandid|tům Stanovy s těmito nebo
podobnými slovy:

Přijmi Stanovy naší rodiny,
aby ses, když je budeš věrně zachov|vat,
st|val(a) plněji učedníkem Krista
a moudře svítil(a) lidem,
aby viděli tvé dobré skutky
a oslavovali Otce, který je v nebi.91
Kandid|t (kandid|tka) odpovíd|:

Amen.
Přímluvy
26. N|sledují přímluvy, jak je při takovém slavení zvykem, podle formul|ře, který je uveden v Dodatku (II,
č. 62-65)92.
Jestliže se obřad připojuje k ranním chv|l|m nebo nešpor|m, n|sleduje Zachariášovo kantikum nebo
Magnificat s vlastní antifonou a ostatní, jak je zvykem. Přímluvy jsou podle formul|ře proseb liturgie
hodin a přidají se k nim prosby za nové bratry a sestry.
Pak se řekne modlitba, kter| je na konci ranních chval nebo nešpor, pokud je obřad s nimi spojen.

Bratrské přijetí a určení doby zkoušky
27. Potom se jdou novicové pozdravit znamením pokoje s jednotlivými členy místního sdružení, přičemž
se zpív| žalm 132 (133) Ecce quam bonum nebo antifona Ubi caritas nebo antifona O spem miram nebo
jiný vhodný zpěv.
Srov. vyse, c. 1.
Srov. ROPD, III, c. 9.
89 Srov. DB, 1221, s. 468. Srov. ÁCG 1932, Const., 236, 1; vyse, c. 6.
90 Srov. vyse, c. 4.
91 Srov. Mt 5,16.
92 Není soucastí tohoto vydaní Zakladních dokumentu. Pouzijí se vhodne prímluvy, príp. je-li to
zvykem, prednasí jednotlive prímluvy prítomní. – pozn. red.
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28. Poté se novicové vr|tí před stupně olt|ře k předsedajícímu, který každému z nich – jeví-li se to vhodné
– může d|t jiné jméno, samozřejmě křesťanské a řík|:

Na křtu jsi přijal(a) jméno N,
v ř|du se budeš jmenovat bratr (sestra) N N.93
Pak předsedající před| novice (novicky) do péče novicmistra a stanoví dobu zkoušky, jak je předeps|no
ve Směrnicích.94

ZÁVĚREČNÉ OBŘADY

29. Po skončení asistent – nebo předsedající, pokud se to jeví jako vhodnější – řík| z|věrečnou modlitbu:

Modleme se.
Vyslyš, Pane, prosby své rodiny
a na přímluvu Boží Rodičky Marie,
laskavé Matky a ochr|nkyně našeho ř|du,
naplň tyto tvé služebníky (služebnice),
kteří (které) touží mít účast na našem působení,
silou k vytrvalosti
a učiň, ať milost křtu,
již chtějí vědomě nově posílit,
dojde v nich plné účinnosti,
a posíleni pomocí Ducha svatého
s upřímnou myslí hledají tvou vůli
a s vytrvalostí ducha ji naplňují.
Skrze Krista, našeho P|na.95
Nebo:

Napodobujme, bratři (sestry), jak můžeme,
kroky svatého otce Dominika,
a z|roveň vzd|vejme díky Vykupiteli,
který je na této cestě, jíž kr|číme,
průvodcem svým služebníkům
a skrze něj n|s obnovuje v tomto společenství;
a vyprošujme od Otce milosrdenství,
aby n|s Duch, v němž jednají Boží synové,
vedl po cestě, kterou n|m předali naši otcové,
abychom si zasloužili přímou cestou dos|hnout cíle,
jímž je trval| radost a věčn| blaženost,
k níž on s|m nekonečně šťasten vstoupil.96
Skrze Krista našeho P|na.
Amen.
Srov. PS, s. 155.
Srov. RFL, 17.
95 Srov. OPR I, 142; OPR App. III, s. 120.
96 Srov. Iordanus, 109.
93
94
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30. Celebrant může zakončit obřad slovy:

Všemohoucí Bůh ať v|s ve své laskavosti požehn|
a naplní v|s smyslem pro spasitelnou moudrost.
℟. Amen.
Áť v|s st|le sytí učením víry
a d| v|m vytrvat ve svatém díle.
℟. Amen.
Áť účinně řídí vaše kroky
a v hl|s|ní evangelia pokoje v|m ukazuje cestu.
℟. Amen.
Požehn|ní všemohoucího Boha,
Otce i Syna  i Ducha svatého,
ať na v|s sestoupí a zůst|v| s v|mi vždycky.
℟. Amen.
31. Asistent zakončí slovy:

℣. Naše pomoc je ve jménu P|ně.
℟. Který stvořil nebe i zemi.
32. Obřad může skončit, jak je v ř|du zvykem pro takové slavení, antifonou Salve Regina nebo jiným
zpěvem; po jeho skončení okolostojící pozdraví nové bratry a sestry, podle místních zvyklostí.
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HLAVA II.
OBŘAD SLIBU
Skl|d|ní slibu ve sdruženích sv. Dominika
33. Slibem evangelního života,97 kterým n|š ř|d vždy podporoval98 společenství
mezi bratry a laiky a v naší době st|le podporuje, l|skyplně přijím| laiky i kleriky
do sdružení laiků či kněží99 a poskytuje jim tak způsob života, v němž mohou
naplňovat své vlastní světské povol|ní v církvi a ve světě „podle ducha a charismatu
sv. Dominika“.100 On totiž obnovil hl|s|ní Krista a volal „čiňte pok|ní a věřte evangeliu“101 a věřícím žijícím ve světě připravil přístup do ř|du nazývaného ř|dem
„kajícnosti“ neboli obr|cení.
34. Všichni, kdo jsme povol|ni do ř|du, žijeme život podle evangelia. Ve všem svém
kon|ní a z|měrech nech|v|me živou vírou působit Dominikovu řeholi a podle
vlastního stavu jak v dom|cím prostředí, tak v ostatních činnostech, sloužíme Bohu
a bratřím a kon|me pravdu v l|sce.102
35. Jako členové sdružení sv. Dominika, tak jiných uskupení laiků103 jsou
„přivtěleni“ slibem nebo zvl|štním příslibem104 skl|daným přímo magistrovi ř|du
a „mají svým způsobem účast na společném povol|ní ř|du ve světě“.105 Od této
chvíle jsou v srdci posl|ní církve a usilují o růst vz|jemné spolupr|ce s ostatními
větvemi dominik|nské rodiny, „aby služba ř|du plněji působila v různých oblastech, jak církevních, tak světských.“106
36. Slib nebo příslib107 „je časný či trvalý“108 a vyjadřuje se stejnou formulí; mění se
pouze časový údaj, jak je tomu v obřadu vybraném z Regula Fraternitatum.109
Srov. LCO, 149, §1. Slovo ‚slib‘ (professio), ktere se nyní objevuje v oficialních dokumentech radu pro
laicka sdruzení sv. Dominika (viz vyse, c. 3 a 4), se zde uzíva v jinem smyslu nez pro reholníky;
pri tomto obradu, kdy je uzito pro cleny laickych sdruzení, ukazuje predsevzetí laiku nebo kleriku
prijmout evangelní zivot, pripojit se vlastním zpusobem k radu a mít ucast na jeho poslaní (srov. CIC,
kan. 725) „zpusobem, ktery rad pro jejich svetsky stav prizpusobil a radne schvalil“ (LCO 149, §I).
98 Jiz na pocatku radu je znamo (srov. Vicaire, Les origines, s. 392-409), ze sv. Dominik a nekterí z jeho
bratrí podle sve vule a osobního nasazení vykonavali plodnou apostolskou cinnost mezi laiky, zvlaste
zenami (srov. Constantinus, 120). Ále institucionalní forma radu znamenala, ze bylo nutne ji dat
i laikum, coz se stalo v roce 1285, kdyz magistr radu Munio de Zamora (1285-1291) vydal Regulam
Fratrum et Sororum Ordinis de Paenitentia Beati Dominici (=ROPD) (srov. G. G. Meersseman, Études sur
les anciennes confréries dominicaines, IV: Les milices de Jésus-Christ, in ÁFP 23 [1953], s. 275-308).
99 Jasna svedectví jsou v konstitucích (srov. LCO, 149-151) a v aktech generalních kapitul (od roku
1968, zvlaste Ávila, 1986, c. 85-89 a Mexiko 1992, c. 128); v souladu s tradicí radu a obnovenym
ucením církve po II. vatikanskem koncilu o povolaní laiku a jejich poslaní v církvi a svete (srov. LG, 3038; ÁÁ, 1-33; CL, 1-64).
100 RFL, 2; RFS, 3.
101 Mk 1,15.
102 Srov. Er 4,15.
103 Viz vyse, c. 2.
104 Srov. RFL, 2; srov. tamtéž, 14. Viz vyse, c. 38. (k terminologii viz pozn. 97 – pozn. red.)
105 LCO, 141.
106 LCO, 150.
107 Srov. Pozn. 97 (pozn. red.)
108 Srov. RFL, 14. Pro cleny sdruzení kleriku existuje trvaly slib jen takto.
109 Srov. RFL, 14 (a jiz v ROPD IV, 13); RFS, 13, §2.
97
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37. Obřad slibu, ať časného či trvalého, se m| konat v ř|dovém kostele nebo v kostele, kde se místní sdružení pravidelně setk|v|, spolu s komunitou během mše nebo
při slavení některé hodinky božského oficia, zvl|ště ranních chval nebo nešpor.110
38. Slib laiků, bratří nebo sester, „přijím| (příslušný) zodpovědný laik“ – představený nebo představen| místního sdružení – nebo jeho deleg|t, „z|roveň s řeholním
asistentem“;111 slib kněží však, ať dočasný nebo trvalý, je přijím|n ř|dovými
představenými nebo jejich deleg|ty.112
39. Slibem nebo zvl|štním příslibem přijatým ve jménu církve a potvrzeným
ř|dem, jak kněží, tak laici (bratři i sestry) „tvoří s ostatními větvemi ř|du jedinou
rodinu“113 a užívají jejích duchovních dober.114
40. Po slibu se učiní z|znam do knihy slibů, který podepíše spolu se slibujícími ten,
kdo slib přijal, spolu s řeholním asistentem a sekret|řem.115

Srov. RP, 2.
Srov. RFL, 17.
112 Srov. RFS, 16, §2.
113 Srov. RFL, 3; RFS, Proemium, s. 200. Viz tez LCO, 1, Const. fund, §IX a c. 141.
114 Z indultu papeze Pia VII., ze 6. cervna 1806; ÁCG 1932, Const., 236, 1.
115 Pro evidenci slibu není treba vest zvlastní knihu. Vzdy je vsak potreba zachovat pozadavky
uvedene v cl. 39 Smernic (pozn. red.)
110
111
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OBŘAD SLIBU PŘI MŠI SV.
41. Analogicky k tomu, co církev doporučuje pro jiné členy dominik|nské rodiny,
navrhuje se, aby tento obřad probíhal během mše. Přestože se u slibu těchto členů
ř|du podle jejich vlastní povahy116 nejedn| o zasvěcení, spojuje církev oběť slibujících Kristu s eucharistickou obětí.117 Skrze svou vlastní oběť se totiž kandid|ti
pevněji obracejí k n|sledov|ní Krista a opírají se přitom o všeobecné kněžství
založené na křtu.
Doporučuje se tedy tento obřad zařadit do mše, aby milost křtu – již touží posilovat
novými z|vazky, které slibují a přijímají život a posl|ní ř|du – měla v nich skrze
Kristovu oběť plnější účinek. Posíleni slibem života podle evangelia v duchu a podle
charismatu ř|du Kazatelů hledají totiž slovem i činem Boží kr|lovství, jež se
projevuje ve věcech časných. Plníce své povinnosti a úkoly ve světě je ovšem uskutečňují v běžných podmínk|ch života pracovního, rodinného a společenského, aby
v nich křestní milost přin|šela bohaté plody k jejich posvěcení a k dobru celé církve
a lidské rodiny.118
Áť se věnuje maxim|lní péče tomu, aby si tento obřad zachoval vlastní charakter
a nebyl považov|n za řeholní profesi.
42. Slib se obvykle kon| u zvl|štního sedadla, jiného než je sedadlo celebranta,
které se pro představeného vhodně umístí před olt|řem. V presbyt|ři pak ať je vše
uspoř|d|no tak, aby se i ostatní věřící mohli odpovídajícím způsobem účastnit
slavení.
43. Áť se vezme „mše ze dne“ nebo v souladu s liturgickými předpisy votivní mše
o Panně Marii nebo blaženém Dominiku či jiných svatých, kteří v ř|du vynikali
kajícností, nebo o tajemství, které více podporuje ducha dominik|nské rodiny nebo
zbožnost.119
44. Slavení eucharistie obvykle předsed| asistent místního sdružení, nositel
kněžského svěcení, případně vyžaduje-li to situace, magistr ř|du v celém ř|du,
provinci|l a provinční promotor ve vlastní provincii.
Jestliže někde slavení předsed| představitel ř|du, ř|dový asistent, který není knězem, ale bratrem nebo sestrou ř|du, stojí oblečen, kde je to zvykem, do ř|dové
kapy, nebo do rochety a štoly, pokud není členem ř|du.120

Viz vyse, 38.
Srov. LG, 45; OPR Pr., 2 a RP, s. 106.
118 Srov. LG, 31; ÁÁ, 4; CL, 8-17.28-29.33-36.49-56.
119 Srov. RP, 25.
120 Srov. vyse, c. 8-9.
116
117
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VSTUPNÍ OBŘADY
45. Slavení obvykle začín| vstupním zpěvem s procesím k olt|ři, v němž jsou zařazeni slibující, oblečeni
do ř|dového škapulíře, v doprovodu osoby odpovědné za místní laické sdružení a novicmistra.
Když dojdou k presbyt|ři a uctí olt|ř, všichni se odeberou na místa jim určen|; poté pokračuje liturgické
slavení.
46. Místo úkonu kajícnosti je možné užít obřad kropení svěcenou vodou, aby se připomnělo spojení
s křestním zasvěcením. Podle rubrik se řík| Sl|va na výsostech Bohu a kněz se modlí vstupní modlitbu.

BOHOSLUŽBA SLOVA

47. K bohoslužbě slova se mohou vybrat čtení buď ze mše daného dne nebo z Písma sv. a z nich zvl|ště ta,
kter| jsou nabízena ve vlastním lekcion|ři (níže v Dodatku I)121.

PROFESE EVANGELIJNÍHO ŽIVOTA
Žádost o složení slibu
48. Po přečtení evangelia se všichni posadí, slibující však stojí před olt|řem. Tehdy předsedající122
předstoupí před stupně olt|ře a zkoum| jejich vůli slovy:

Co ž|d|te?
Všichni společně odpovídají:

Milosrdenství Boží a vaše.123
49. Nebo, je-li to vhodné, když se vynech| ot|zka předsedajícího, jeden ze slibujících se postaví čelem
k předsedajícímu a ve jménu všech předloží ž|dost těmito nebo podobnými slovy:

My, N a N, když jsme z milosrdenství Božího
poznali život podle Stanov Laických sdružení sv. Dominika,
a prožili s v|mi období zkoušky,
ž|d|me tebe, N N, představeného (představenou) tohoto sdružení,
abychom mohli složit slib evangelijního života
podle našeho vlastního způsobu do ř|du sv. Dominika
a byli začleněni do tohoto sdružení,
abychom měli účinnou účast124
na blahu společenství a posl|ní ř|du.
Předsedající a všichni okolostojící odpovídají takto nebo podobně:

Bohu díky.
Homilie nebo promluva
50. Poté se slibující posadí a kněz pronese homilii, v níž vhodně zmíní jak biblick| čtení, tak vlastní povahu
světského povol|ní členů sdružení sv. Dominika.

Není soucastí tohoto vydaní Zakladních dokumentu (pozn. red.)
Srov. pozn. 76.
123 I Const., d. I, c. 13.
124 Srov. Álbertus Magnus, Tract. in politicam, in Opera omnia, vol. VIII, Paris 1891, s. 804.
121
122
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Otázky
51. Po skončení homilie slibující vstanou, a je-li to vhodné, zap|lí si svíce od pašk|lu nebo svíci na olt|ři
a drží je v rukou až do obětního průvodu. Na to celebrant zkoum| jejich vůli n|sledujícími nebo podobnými ot|zkami:
Celebrant:

Drazí bratři (drahé sestry),
kteří jste byli posvěceni (které jste byly posvěceny) vodou a Duchem Božím,
chcete se nově odevzdat slibem evangelijního života
službě Kristu a církvi?125
Slibující všichni společně odpoví:

Chci, s pomocí Boží a vaší.126
Celebrant:

Chcete kr|čet v novosti života
podle apoštolského z|měru,
přijatého svatým Dominikem
jako hlasatelé evangelia ve stop|ch Spasitele?127
Slibující:

Chci, s pomocí Boží a vaší.
Celebrant:

Chcete ve službě Bohu a bližnímu cítit s církví
a jako členové ř|du mít účast na jeho posl|ní
modlitbou, studiem a k|z|ním
podle vašeho laického stavu?128
Slibující:

Chci, s pomocí Boží a vaší.
Tehdy předsedající potvrdí jejich vůli slovy:

P|n ať dokončí, co započal.129
Všichni:

Amen.
Prosba o Boží milost
52. Po skončení přímluv se může konat prosba za bratry a sestry, kteří složili slib, zvl|ště pokud se jedn|
o slib trvalý.
Srov. OPR I, 27; LCO, 149, §1; tamtéž, 19, §II.
Directorium XI, 9, s. 118.
127 Srov. LCO, 1, Const. fund., § II.
128 Srov. RFL, 4.
129 I Const., d. I, c. 13.
125
126
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53. K prosbě všichni vstanou. Kněz stojí a se sepnutýma rukama se obrací na lid slovy:

Prosme, drazí bratři,
Boha Otce všemohoucího,
aby na tyto své syny (své dcery),
které povolal k plnějšímu n|sledov|ní Krista,
laskavě vylil milost svého požehn|ní
a utvrdil je horlivou zbožností ve svatém úmyslu.
54. Kněz pak vyzve přítomné k modlitbě slovy:

Modleme se.
Všichni se chvíli tiše modlí. Pak celebrant řík|:

Prosíme, Pane, shlédni na tyto své syny (dcery),
kteří (které) dnes se zkroušeným srdcem
přijímají před církví evangelijní život,
a dopřej, aby křestní milost,
jejíž z|vazky touží nově posílit,
v nich dos|hla plného účinku,
aby s pomocí svatého Ducha
vzd|vali úctu tvému majest|tu
a s apoštolskou horlivostí
šířili Kristovo kr|lovství.
Skrze Krista, našeho P|na.
℟. Amen.
Slib
55. Poté předsedající, jemuž přísluší přijímat slib, přejde ke svému sedadlu zvl|šť připravenému pro
přijím|ní slibu.
Tehdy jednotliví novicové nebo novicky vkleče skl|dají slib před předsedajícím. Ke složení slibu se použije n|sledující nebo podobn| formule:

Ke cti všemohoucího Boha,
Otce i Syna i Ducha svatého,
a blahoslavené Panny Marie a svatého Dominika,
slibuji j| N N před v|mi (tebou),
N N, představeným tohoto sdružení,
a v|mi (tebou), N N, asistentem sdružení
a z|stupcem magistra Ř|du bratří kazatelů,
že budu žít podle Stanov Laických sdružení sv. Dominika
po tři roky (po celý život).130
Je-li slibujících mnoho a formule slibu je pron|šena společně najednou, pak každý použije ve formuli
slova: „…slibuji j|…“ nebo podobn|, deklarující vůli samotného slibujícího.

130
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Políbení pokoje
56. Po složení slibu d| pouze předsedající jednotlivým slibujícím políbení pokoje, které je znamením
přičlenění k ř|du a přijetí do místního sdružení.131 Pak se vr|tí na sv| místa.
57. Tehdy předsedající upozorní ty, kdo složili slib, že přičleněním k ř|du mají účast na duchovních
dobrech celého ř|du sv. Dominika.132
58. Potom, je-li to zvykem, přistoupí bratři a sestry, kteří složili slib, k předsedajícímu (nebo celebrantovi),
a ten každému z nich před| knihu evangelia s těmito nebo podobnými slovy:

Přijmi Evangelium pokoje,133
ať je ve tvém srdci a v tvých ústech,
abys o něm svědčil mravy a věrně je hl|sal,
a byl solí země a světlem světa,134
ke cti téhož Boha a ke sp|se duší.
Slibující odpovíd|:

Amen.
Když přijme knihu, vr|tí se na své místo.
59. Je-li slibujících mnoho, nebo z jiného spravedlivého důvodu, před| jim předsedající (nebo celebrant)
knihu evangelia říkaje tuto formuli pro všechny dohromady v množném čísle.
60. Jestliže jsou podle místních zvyků před|v|ny jiné insignie (např. růženec, medailka sv. Dominika,
prsten nebo znak ř|du), před|vají se v tichu nebo s vhodnou formulí při zachov|ní vhodné střízlivosti.

Závěr obřadu slibu
61. Vyzn|ní víry se řík|, pokud je předeps|no v liturgii daného dne. Obřad je vhodně zakončen modlitbou
přímluv (srov. níže v Dodatku II, č. 62-65)135.

Bohoslužba oběti
62. Při zpěvu k obětov|ní, přistoupí slibující bratři a sestry v procesí k olt|ři se zap|lenými svícemi
a před|vají je knězi a ministranti je pak odnesou na vhodné místo; někteří z těchto bratří a sester pak
přinesou chléb, víno a vodu pro eucharistickou oběť a hodí-li se to, i jiné dary dle místních zvyklostí.
63. Při přijím|ní mohou i přítomní přijímat pod obojí způsobou, při zachov|ní předpisů biskupské
konference a diecézního biskupa.

Propuštění
64. Po modlitbě po přijím|ní se slibující bratři a sestry postaví před olt|ř a kněz jim podle zvyku spolu
s lidem požehn|. Nebo, je-li to zvykem, může s rukama vztaženýma nad nimi říci:

Áť Bůh, jenž je původce a str|žce všeho díla,
v|s zachov| svou svrchovanou milostí,
abyste byli věrní ve službě svého povol|ní.
℟. Amen.

Srov. vyse, c. 1.
Srov. vyse, c. 39 a 23.
133 Srov. Iordanus, 57.
134 Srov. Rím 10,8; Mt 5,13.14.
135 Není soucastí tohoto vydaní Zakladních dokumentu (pozn. red.)
131
132
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Áť v|s učiní svědectvím
a znamením své božské l|sky před všemi,
aby Boží lid odpovídal ochotným nadšením.
℟. Amen.
Áť milostí svého božského Ducha
učiní vaše srdce plodnými
ku prospěchu církve a lidské rodiny.
℟. Amen.
Požehn|ní všemohoucího
Boha, Otce i Syna,  i Ducha svatého
ať na v|s sestoupí a zůst|v| s v|mi vždycky.
℟. Amen.
65. Pak j|hen nebo kněz propustí přítomné slovy:

Jděte ve jménu P|ně.
℟. Bohu díky.
66. Po propuštění se liturgie může zakončit podle zvyku, zavedeného v ř|du pro takov| slavení, zpěvem
Salve Regina nebo jiným vhodným zpěvem. Po skončení se přítomní slibující zdraví podle místních zvyků.
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OBŘAD SLIBU MIMO MŠI SV.
67. Pokud se obřad slibu kon| mimo mši sv.,136 lze ji zahrnout do slavení
bohoslužby slova n|sledujícím způsobem137:
a) po vhodném zpěvu n|sleduje ot|zka nebo ž|dost kandid|tů (č. 48–49);
b) n|sleduje četba Božího slova, po níž n|sleduje vhodný žalm (srov. výše
v Dodatku 1); pak n|sleduje oslovení předsedajícím;
c) poté přijde vlastní obřad slibu (č. 51–60);
d) obřad lze zakončit modlitbou přímluv (srov. výše v Dodatku II, č. 62–65) –
s přid|ním modlitby P|ně dle uv|žení – a slavnostního požehn|ní (č. 64).
68. Když se obřad kon| v liturgii hodin (zvl. v ranních chv|l|ch nebo v nešpor|ch),
probíh| n|sledujícím způsobem:
a) po zazpív|ní hymnu n|sleduje ot|zka nebo ž|dost kandid|tů (č. 48–49);
b) n|sledují Žalmy a četba Božího slova, jež se může vybrat z textů
navržených v lekcion|ři (srov. níže v Dodatku I); pak n|sleduje oslovení
předsedajícím;
c) poté přich|zí na řadu vlastní obřad slibu (č. 51-60);
d) n|sledně se zpív| Zachari|šovo kantikum nebo Magnificat;
e) pak se řík| modlitba přímluv (srov. níže v Dodatku II, č. 62-65);
f) obřad končí recitací modlitby P|ně, z|věrečné modlitby a slavnostním
požehn|ním (č. 64).

136
137

Srov. Intr. gen., c. 12.
V textu zminovane Dodatky nejsou soucastí tohoto vydaní Zakladních dokumentu (pozn. red.)
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PROPRIUM ORDINIS PRÆDICATORUM
IV – RITUALE
PROFESSIONIS RITUS
ad mentem novi iuris liturgici instauratus
auctoritate Rev. mi Patris Fr. TIMOTHEI RADCLIFFE
eiusdem Ordinis Magistri
exaratus
eiusque iussu editus
EDITIO TYPICA
ÁD SÁNCTÆ SÁBINÆ
ROMÆ 1999
NOS
FR. TIMOTHEUS RADCLIFFE O.P.
S. THEOLOGIÆ PROFESSOR
ÁC TOTIUS ORDINIS PRÆDICÁTORUM
HUMILIS MAGISTER ET SERVUS
Litteræ promulgationis Magistri Ordinis
Professionis ritum Ordinis nostri nuper a Sede Apostolica approbatum seu
confirmatum universis Familiæ Dominicanæ cœtibus adhibendum libentissime
trado, uberem ad Ordinem vocatorum multitudinem implorans, qui „suam et
aliorum salutem procurare cupientes“138 vitam amplectantur evangelicam ac Verbi
Dei prædicationi vacent, propter quam nosmetipsos devovemus.139
Post Proprium Officiorum (1982) atque Missale et Lectionarium (1985), hic Ritus
professionis sectio magni momenti exstat Ritualis quod est pars Proprii O.P. Prout
nempe a novo iure liturgico præcipitur, ad Ordinem Professionis Religiosæ Romanum hic liber constanter refertur, eius elementa sibi aptans illa libertate adhibita
quæ singulis religiosis familiis relinquitur.140 Ordo igitur noster hæc præsertim
fovere contendit: simplicitatem rituum – absque litaniis aut orationibus „benedictionis seu consecrationis“ professorum – vim consecratoriam ipsi actui professionis
propriam,141 textuum ac monitionum addictionem quæ ex primæva antiquitate
Ordinis vel ex nonnullis recentibus documentis ipsius Ordinis repetita sunt.
Exinde ritus professionis nobis proprius seu peculiaris traditio quæ essentialiter usque ad sancti Dominici tempora pertingit, Vaticani Secundi orientationibus adhibitis
ritus plene liturgicus efficitur: primæva enim celebratio capitularis142 – sua peculiari
structura prædita – nunc Eucharistiæ celebrationi vel saltem actioni liturgicæ
LCO, n. 1, Const. fund., § II.
Cf. MO T. Radcliffe, Litt. ad Ordinem Votati alla missione, Pasqua 1994.
140 SCCD, Indicationes pro Ordine professionis religiosæ aptando lingua Francogallica publici iuris
factæ, die 15 iul. 1970: „Notitiae“ 6, 1970, pp. 319-322 = EDIL I, pp. 697-701.
141 Cf. P.-M. Gy, Sur le caractère consécratoire de l'acte même du voeu solennel dans la théologie de
Saint Thomas d'Aquin, ÁOP 1998, oct.-dec.; V. Romano, Indole e valore della Professione domenicana,
„Eco di S. Domenico“, Numero speciale, dicembre 1996.
142 Cf. Processionarium S.O.P.. ed. MO E. Suarez, Romæ 1949, pp. 156-158
138
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coniuncta, in ecclesia peragitur. Actio itaque ecclesialis efficitur, in qua cuiusque
fratris vel sororis oblatio cum illa ipsius Christi oblatione intime coniuncta invenitur.
Hæc sectio Ritualis nostri peculiari studio confecta est, specialis nempe laboris
investigationis historicæ et liturgicæ atque consultationis universæ Familiæ Dominicanæ cœtuum.143 Multi utriusque sexus periti una cum Commissione liturgica
Ordinis adlaboraverunt et ipse – ut Ordinis Magister – omnia laboris itinera sollerti
cura sum prosecutus.
Uno quidem volumine hic Ritus professionis non solum fratribus et sororibus vitæ
consacratæ præbetur, sed sub specie vitæ evangelicæ – ab ipso incipit «Introductionis generalis» memoratæ – etiam ad laicos, sacerdotes et diaconos Fraternitatum
Sancti Dominici pertinet. Una igitur Introductione illustrantur lineamenta formulariorum receptionis et professionis, quæ quidem elementa fundamentalia omnibus
cœtibus Ordinis communia continent. Ex quattuor autem sectionibus huius
voluminis sua quæque Fratribus, Monialibus, Sororibus necnon sodalibus Institutorum Sæcularium et Societatum Vitae Ápostolicae, Laicis et ceteris sodalibus
Fraternitatum S. Dominici est dicata.
Hic igitur Ritus professionis, qui pars est Ritualis in Proprio Ordinis Prædicatorum
comprehensi, editio typica a me declaratur pro Fratribus, Monialibus et sodalibus
Fraternitatum Sancti Dominici. In adnexo autem Ritus proponitur pro Sororibus et
ceteris sodalibus Institutorum vitae consecratæ Ordini aggregatorum, secundum
determinationem Capituli generalis Tallaghtensis (1971),144 sicut Cæremoniale
prædecessoris mei fr. Martini Stanislai Gillet145 iisdem fuit præbitum et Decretum
Sedis Ápostolicæ de supplementis Ordinis ad Liturgiam Horarum et ad Missale
Romanum ea adhibenda etiam a Sororibus prævidit,146 veluti elementum magni
momenti circa cuiusdam Instituti aggregationem ad Ordinem.
Translationes et aptationes huius Ritus professionis pro diversis regionibus linguisticis conficiantur iuxta normas Sedis Ápostolicæ necnon et indicationes iam pro
ceteris partibus Proprii nostri allatas147 vel hic infra in «Introductione generali»
traditas.148
Præstet Dominus ut in nostra communi vocatione et missione unanimes proficiamus, qui unica professione eius mancipamur sequelæ.
Datum Romae, e Curia nostra generalitia, die 25 mensis martii, in sollemnitate
Annuntiationis Domini, anno Domini 1999.
Fr. Vincenzo Romano, O.P.
Præsidens Commissionis liturgicæ Ordinis

Fr. Timothy Radcliffe, O.P.
Magister Ordinis

Prot. No 66/99/556
Cf. V. Romano, Il Rito della Professiorie 0. P., [nn. 14-15], ÁOP 1998, oct.-dec.
ÁCG 1971, n. 172: «Committimus Magistro Ordinis, ut opportune provideat de adaptatione ritus
vestitionum et professionum apud moniales et sorores Ordinis nostri, ad unitatem liturgiæ Ordinis
universi fovendum»
145 Cf. Cæremoniale iuxta ritum S. Ord. Præd. de Receptione ad habitum et de Professione tum
temporaria tum perpetua pro Monialibus eiusdem Ordinis et Sororibus Tertii Ordinis Regularis (ed.
minor), Roma 1930.
146 Decretum approbationis "Officiorum" Proprii O.P. (Prot. CD. 671/76), in LHOP, p. VI.
147 Cf. Translationes Proprii O.P. linguis vernaculis, in LHOP, «Intr. gen», nn. 72-79, pp. LX-LXIII
148 Cf. infra, nn. 19-23.
143
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INTRODUCTIO GENERALIS
l. EVÁNGELICÆ VITÁE inter varias formas quas Patri vocanti docilibus multiformi
gratia Spiritus Sanctus149 in Ecclesia suscitat ad Christi sequelam expediendam,
Ordo Prædicatorum propriam affert in via sancti Dominici formam. Fideles igitur
qui suo quisque modo propositum Ordinis150 votis aliisve vinculis amplectuntur,
Deo semetipsos devovent, ita ut eorum consecratio baptismalis uberiorem fructum
percipere queat,151 perfectionem scilicet christianæ vitæ, quæ in caritate erga
Deum et proximum consistit .152
Cum autem ad ipsius caritatis perfectionem status religionis per evangelica ducat
consilia,153 professione quidem religiosa ad integram Christi sequelam in Ordine
percurrendam fratres et sorores divino obsequio intimius consecrantur154 ac
universæ Ecclesiæ novo modo devoventur.universæ Ecclesiæ novo modo
devoventur.155
2. Omnibus igitur „Familiæ Dominicanæ“ sodalibus – Fratribus scilicet (clericis et
cooperatoribus), Monialibus, Sororibus ac sodalibus Fraternitatum S. Dominici
(clericis et laicis)156 – hic ritus cum aptationibus suo loco indicatis adhibendus affertur. Perspectis enim linguarum et locorum differentiis atque necessitatibus actionis
liturgico-pastoralis necnon et diversorum cœtuum peculiaritatibus, uno ritu et hodie
fruentes, omnes sancti Dominici alumni uniformitatem servabimus inde a primævis
documentis commendatam ad „sanctæ studium unitatis“ in ipsa mobilitate
apostolica fovendum.157
I. De traditione liturgica Ordinis
3. Ritus enim liturgicus Prædicatorum,158 ab Ordine ad modum Constitutionum
nostrarum tribus capitulis generalibus (annis 1254-1256) stabilitus, deinde (anno
1267) exquirente Magistro Ordinis b. Iohanne de Vercellis, a Clemente IV auctoritate apostolica confirmatus,159 multa per sæcula in usufuit, adhibitis necessariis
aptationibus ad libros liturgiæ Romanæ, post Concilium Tridentinum et etiam post
sancti Pii X reformationis receptionem in Ordinem (1921)160 instauratos.
Cf. VC, n. l
LCO, n. 1, Const. fund, § l. Cf. ÁCG 1986, nn. 85,87,89.
151 Cf. LG, n. 44; OPR Pr., n. 1; LCO, n. 189, § I; LCM, n. 152, § 1; RFL, n. 14; RFS, n. 4, 2 § Cf.
PC, n. 5; RD, n. 7; VC, n. 30; CIC, c. 573. Vide etiam S. Th. II-II, 186, 1 sq.
152 S. Th. II-II, 184,3.
153 Cf. S. Th. II-II, 188,2
154 LG, n. 44
155 LCO, n. 1, Const. fund., § III
156 Cf. LCO, n. 1, Const. fund., § IX
157 Clemens IV, Bulla Consurgit in nobis, Magistro et Fratribus Ordinis Prædicatorum, 7 iul. 1267:
BOP I, p. 486; cf. Humbertus II, 5-8
158 Ordo sancti Dominici, e communitate canonicorum regularium exorti, nonnulla quidem
canonicalia elementa pro vita regulari ac liturgica servavit, sed "stabilitatem in loco" deposuit et sub
unici Magistri obœdientia Ordinis unitatem fovit ac missionem apostolicam.
S. Dominici autem tempore usus liturgicus Curiæ Romanæ tantum in Italia centrali vigebat, nec
unica forma liturgica universa Ecclesia latina utebatur. Ordo autem noster, iam ante s. Raymundum
de Penafort Magistrum, suum usum liturgicum uniformem cœpit constituere, pro religiosis et
apostolicæ et canonicalis vitæ aptatum: quam operam in medietate sæculi XIII Humbertus de
Romanis perfecit.
159 Bulla Consurgit in nobis (supra, adn. 9).
160 Cf. B.M. Hespers, Pianæ reformationis Breviarii Ordinis Prædicatorum brevis expositio, ÁSOP 18,
1927-1928, pp. 97-103.
149
150

100

RITUALE

Libris denique liturgiæ Romanæ auctoritate Concilii Vaticani II profundius
instauratis, Ordo noster,perpensis et nova diversitate linguarum liturgicarum in
Ecclesia latina ac necessitatibus actionis liturgico-pastoralis Ordinis, expetivit a Sede
Apostolica ut a nobis adhibeantur Missale Romanum anni 1970 et Liturgia Horarum
anni 1971, addito tamen Proprio Ordinis Prædicatorum in quo, iuxta verba decreti
approbationis (25 iul. 1977), «peculiaris thesaurus nostræ traditionis» servatur.161
Cuius Proprii in hoc volumine quarto varii ritus exstant qui in Processionario nostro
includebantur,162 ritus scilicet Professionis. Hic autem ritus non tantum est pars
liturgiæ nostræ prototypicæ163 sed etiam, ut videtur, connexionem habet cum Constitutione rimitiva sancti Dominici atque indole spirituali et apostolica Ordinis ab
ipso fundati. Quæ indoles fideliter servatur in ritu nostro nunc ad normam Concilii
Vaticani II164 atque Ordinis rofessionis Religiosæ165 novi Ritualis Romani
instaurato.166
II. De peculiari indole professionis Dominicanæ
4. «Professione Ordini nostro cooptati Deo totaliter consecramur ac universæ Ecclesiæ novo modo devovemur, integræ 'evangelizationi verbi Dei totaliter deputati'».167
Hæc autem sui ipsius devotio, quæ per ipsam professionem efficitur, onum est
gratiæ singularis, cuius Deus est auctor,168 cum homo nonnisi «per voti obligationem» possit «totam vitam suam Deo actu exhibere», «quia non est tota simul, sed
successive agitur».169
Cum igitur per ipsam professionem170 «aliqua spiritualis consecratio seu benedictio»171 efficiatur, specialis formula benedictionis seu consecrationis professi vel
professæ in nostri Ordinis traditione deest et in hoc Rituali nonnisi inter textus ad
libitum, scilicet in Áppendice, præbetur.
5. Signanter vero in Ordine Prædicatorum obœdientia tantum profitetur (LCO, n.
17, § I), «qua persona ipsa totaliter se Deo devovet et cuius actus fini professionis
qui est caritatis perfectio172 propinquioresexistunt : per quam, denique, omnia alia
quæ ad vitam apostolicam pertinent simul accipiuntur».173 Communitas quoque
Cf. ÁSOP 42, 1977, pp. 196-197; LHOP, p. vi; MLOP, pp. ix-xi.
Ordo quidem «In electione Magistri Ordinis vel Prioris Provincialis vel conventualis» iam
recognitus est in volumine tertio huius Ritualis O.P. instaurati (Proprium Ordinis Prædicatorum,
Rituale: Ordo in electionibus superiorum servandus, ed. D. Byrne, Ád Sanctæ Sabinæ, Romæ 1992:
ÁSOP 99, 1991, pp. 257-288).
163 Cf. Ecc. off., ff. 50rÁ. 51rÁ.
164 Cf. inter alia SC, n. 80.
165 OPR Pr., pp. 6 et 10. Cf. IOPÁ, n. 1, p. 699.
166 Hæc instauratio iam inde a Capitulo generali Tallaght anno 1971 celebrato (Ácta, n. 172; Ápp. II,
p. 115) Magistro Ordinis commissa fuit. Cf. ÁSOP 41, 1973, pp. 23-24; SCCD, Decretum De ordine
professionis religiosæ O.P., 13 febr. 1973: ÁSOP 41, 1973, p. 23; Ritus professionis sollemnis intra
Missam peragendus, ÁSOP 41, 1973, pp. 24-27; ÁCG 1974, n. 171; ÁSOP 43, 1977, pp. 137-138. 140.
231-233. Cf. V. Romano, Il Rito della Professione O.P., ÁOP 1998, sub prelo.
167 LCO, n. 1, Const. fund., § III. Cf. Honorius III, Bulla Cum qui recipit ad omnes prælatos Ecclesiæ, die
4 febr. 1221: MOPH XXV, p. 145
168 S. Th. II-II, 88,7,1.
169 S. Th. II-II, 186, 6, 2
170 Cf. LG, n. 44 («consiliorum evangelicorum professione in Ecclesia liberari intendit ab
impedimentis ... et divino obsequio intimius consecratur»); LCO, n. 1, Const. fund., § III
(«professione ... consecramur»).
171 S. Th. II-II, 88,7, l. Cf. Eph 1,3; LG, n. 45.
172 Cf. S. Th. II-II, 186, 2; LG, n. 44.
173 LCO, n. 19, § I. Cf. S. Th. II-II, 186, 8.
161
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ipsa «ut in spiritu et missione sua fideliter permaneat, principio unitatis indiget»,
per obœdientiam scilicet sancto Dominico et successoribus eius.174
6. Quoniam autem per obœdientiam Christo et Ecclesiæ coniungimur, «quidquid
laboris et mortificationis in eius adimpletione sustinemus, veluti protractio est
oblationis Christi et rationem sacrificii obtinet tum pro nobis cum pro Ecclesia in
cuius consummatione totum creationis opus impletur».175 Interea «obœdientia qua
nosmetipsos in corde superamus'176 maxime prodest ad interiorem illam consequendam libertatem quæ est propria filiorum Dei – eademque 'per obœdientiam
roboratur'177 – et nos ad donationem caritatis disponit».178
7. Ordo noster, inde ab exordiis, sancto Dominico adhuc vivente, proprium professionis ritum habuit a ceteris tunc existentibus per elementa propria distinctum.179
Peculiaris enim professionis Prædicatorum indoles ab ipsis elementis propriis
exsurgit, qui spiritui atque apostolico proposito sancti Dominici nova ratione respondent. Eruitur vero et ab ipsa structura formulæ professionis et a ritibus.180
Professio enim fit181 non solum Deo sed et beatæ Mariæ et beato Dominico;182
unico voto obœdientiæ constat, cuncta status religionis elementa complectente;
obœdientia directe Magistro Ordinis promittitur, utpote unitatis principio ipsius
Ordinis eiusque missionis; fit non tantum secundum Regulam beati Augustini sed
etiam secundum Institutiones Fratrum Prædicatorum.
Elementa autem complementaria, quæ professionis nostræ indolem propriam
exprimunt, distinguebantur et quantum ad locum (in capitulo, non in ecclesia)183 et
quantum ad corporis positionem atque gestus (non 'super altare', stando, sed cum
'immixtione manuum' genuflexe ante Prælatum) et quantum ad habitus traditionem
seu ritualem vestitionem (non in ipso actu professionis, sed iam initio novitiatus, ut
signum tum solummodo receptionis in Ordinem, ad vitam novam ducendam).
Quod vero attinet reliqua quæ formulam præcedunt, candidati interrogatio, quæ
olim 'scrutinium' appellabatur, fit simpliciore forma, misericordia vero Ordinis in
prostratione initiali petitur.
Post autem professionem emissam, osculum pacis datur a solo Prælato, ut signum
fidelitatis et obœdientiæ necnon et receptionis in Ordinem. Habetur vero benedictio habitus184 (qui initio novitiatus traditus est), quæ est signum consecrationis
Cf. LCO, n. 17, § I et § II. Vide etiam Vicaire, Relecture, pp. 208 sqq.
LCO, n. 19, § II; cf. Honorius III, Bulla Cum spiritus fervore, 12 dec. 1219: MOPH XXV, p. 116; S. Th.
II-II, 186, 1 et 2; CIC, c. 607; PC, n. 14; ET, n. 29; RD, n 8.
176 Greg. M. moral. XXXV 14 (28), 155, CCL 143B, p. 1793, apud S. Th. II-II, 104, 1; LCO, n. 19, § III;
LCM, n. 19, § III.
177 Cf. LCO, n. 214, § II: LG, n. 43; PC, n. 14; S. Th. II-II, 186, 5, 5 et 6,3.
178 LCO, n. 19, § III; LCM, n. 19, § III; cf. PC, n. 14; ET, n. 6; RD, n. 14.
179 Cf. I Const., d. 1, c. 16; Directorium XII, 2, pp. 118 sq.; vide etiam Humbertum II, 215. Ántiqua vero
formula usque ad hodierna tempora immutata permansit hodieque viget (LCO, n. 189, § I et 211).
180 Multa testimonia in primævis Ordinis documentis adsunt, ubi "De professionibus" agitur et
"Modus recipiendi ad professionem" statuitur: cf. I Const., d. I, c. 16, p. 326; II Const. XV, p. 41;
Directorium XII, pp. 118 sq.
181 Formula Prædicatorum directe incipit originali verborum iunctura «facio professionem», ad
significandum et adhæsionem ad statum religiosæ perfectionis et adoptionem mediorum in hunc
finem tendentium necnon Ordini traditione ipsius.
182 Verba autem «beato Dominico» inde ab anno 1254 sunt adiecta (cf. MOP pp. 70. 75. 78).
183 Hæc nota fuit peculiaris in Ordine Prædicatorum inde ab exordiis, cum apud ceteros ritus
professionis in ecclesia perficiebatur (cf. I Const., d. I, c. 16, p. 327; Directorium XII, 2, p. 119).
184 Hoc præscriptum est a Capitulo generali a. 1236 (cf. MOPH III, p.8 : «Vestes novitiorum, quando
professionem faciunt, benedicantur, ad minus scapulare» ).
174
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religionsæ185 sed et maternæ protectionis B.V. Mariæ, quæque fit „ad omnem
ambiguitatem penitus amovendam“ inter habitum professorum et habitum
novitiorum.186
8. His sane præcipuis notis propriis, liturgia professionis et præviæ receptionis
sobrietate atque apostolica libertate insignis exstat, quatenus essentialibus elementis continetur et quibuscumque vinculis localibus expers exsistit.187
III. De ritibus qui vitæ Dominicanæ gradus comitantur
9. Gradus per quos fratres et sorores Ordinis nostri Deo et Ecclesiæ se devovent
sunt: novitiatus, prima professio temporanea - quæ etiam sìmplex nuncupatur – et
professio perpetua vel sollemnis.188 Quibus insuper, secundum proprias diversorum
Familiæ Dominicanæ cœtuum constitutiones, adnectitur votorum renovatio.189
10. Novitiatus, a quo vita religìosa incipit,190 «est probationis tempus, ad hoc videlicet ordinatum ut novitii vocationem divinam, et quidem dominicanam, intimius
agnoscant, modum vivendi Ordinis experiantur, mente et corde in spiritu dominicano informentur atque de eorum proposito necnon idoneitate fratribus constet».191
11. Initio novitiatus ritum192 peragere præstat, quo Dei gratia impetretur ut eius
finis peculiaris attingatur. Hic ritus simplex et sobrius esse debet, sodalibus Ordinis
præsertim reservatus, nisi peculiares rationes pastorales aliorum præsentiam
suadeant, dummodo tunc caveatur ne novitiorum libertas quodammodo minui
videatur aut verus novitiatus sensus seu indoles experimenti obumbretur. Fieri
autem debet extra Missam.193
12. Tempore probationis expleto, sequitur prima professio, qua novitius vota
temporaria coram Deo et Ecclesia emittit «ad vitam evangelicam in Ordine ducendam»194 secundum uniuscuiusque conditionem. Votorum temporalium emissio
fieri potest intra Missam, vel in congrua actione liturgica veluti in liturgia Verbi aut
in aliqua Hora divini Officii, Laudibus et Vesperis præsertim, nulla tamen interposita peculiari sollemnitate.
Cf. LCO, n. 51; LCM, n. 59; PC, n. 17; OPR Pr., n. 5. S.Thomas habitum religiosum appellat signum
obligationis quae per tria vota contrahitur: «Determinatio autem habitus pertinet ad omnia tria
vota, tamquam signum obligationis. Unde habitus regularis simul datur, vel benedicitur, cum
professione» (S. Th. II-II, 186, 7, 2m).
186 Cf. Gregorius IX, Bulla Non solum in favorem Magistro et Fratribus Ordinis Prædicatorum, 11
iul. 1236: BOP 1, p. 90.
187 Cf. Paulus VI, Litteræ Summi Pontificis ad Capitulum generale Inclitus Ordo Fratrum Prædicatorum, 30 iun.
1965: ÁCG 1965, p. iv; LCO, nn. 1, Const. fund., § VII; 26, § I; 52; 106, § I; 115; 127; 128.
188 LCO, n. 190: «In Ordine duplex fit professio: prima simplex et temporaria post novitiatum; altera
sollemnis et exinde perpetua»
189 Cf. LCO, nn. 195 et 203, § I; LCM, nn. 153 sqq.; RFL, n. 14.
190 Cf. RC, n. 13.
191 LCO, n. 177
192 In traditione Dominicana ritus initiationis ad vitam relígiosam "De receptione novitiorum ad
habitum" nuncupatur et agit (cf. PS, pp. 149-156; COP, nn. 1790-1797, pp. 531-534; CMS, pp. 1-10):
ex primitiva enim Ordinis consuetudine hic ritus exprimit admissionem ad vitam religiosam et
ingressum in fraternitatem conventualem. Idemque de more adhibetur «ante initium novitiatus»
(I Const., d. 1, c. 14); ubi vero habitus non «ante initium novitiatus» sed «eo perdurante» traditur - ut
in novis Constitutionibus admittitur (LCO, n. 176; LCM, n. 140, § II) - «vel etiam in die primæ
professionis» (LCM, n. 140, § II), hic ritus aptetur modo infra indicato.
193 Cf. OPR Pr., n. 4; OPR I, n. 4; OPR II, n. 4.
194 LCO, n. 189; LCM, n. 152, § I
185
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13. Legitimo temporis spatio exacto emittitur professio perpetua vel sollemnis, qua
fratres et sorores Ordinis nostri, titulo cuique proprio, in Ordine servitio Dei et Ecclesiæ in perpetuum mancipantur. Professione autem perpetua «magis repræsentatur
Christus cum sponsa Ecclesia indissolubili vinculo coniunctus».195
14. Professionis perpetuæ ritus convenienti sollemnitate sodalium Ordinis populique concursu intra Missam peropportune persolvitur.196
Haec sunt eius præcipua elementa:
a) candidatorum prostratio cum eorum interrogatione aut candidatorum
postulatio cum prostratione;
b) homilia seu allocutio, qua populus et professuri de vitæ religiosæ bono
admonentur atque de charismate et missione Ordinis Prædicatorum
edocentur;
c) interrogationes, quibus a professuris quæritur num parati sint ad se Deo
devovendos et perfectam sectandam caritatem per obœdientiam legitimis
Superioribus Ordinis, secundum Regulam et Institutiones Fratrum
Prædicatorum aut cuiusque cœtus Familiæ Dominicanæ vel Instituti;
d) precatio sub silentio facta et oratio fidelium, vel supplicatio litanica, quibus
oratio ad Deum bonorum omnium largitorem dirigitur atque beatissimæ
virginis Mariæ, universi Ordinis Prædicatorum „Patronæ“, ac sancti
Dominici Patris nostri omniumque Sanctorum intercessio invocatur;
e) „immixtio manuum“ profitentis et eius qui ipsum ad professionem recipit;
f) promissio obœdientiæ seu professionis emissio, quæ fit coram Ecclesia,
conventu populoque, quatotaliter Deo consecramur et evangelizationi
verbi Dei deputamur;197
g) osculum pacis, receptionis scilicet in Ordinem, ab illo solo qui
professionem recepit.
15. Renovatio votorum, quæ statutis temporibus perficitur iuxta Institutiones
uniuscuiusque cœtus Familiæ Dominicanæ vel Instituti, intra Missam fieri potest,
absque tamen sollemnitate.
Consuetudo vero renovandi vota pietatis causa pertinet ad devotionem privatam
nec usus illa intra Missam renovandì commendatur.
Si autem, causa pietatis necnon et pastoralis actionis, opportunum videtur vota
publice renovari peculiaribus diebus anniversariis – verbi gratia XXV vel L anno
religionis – adhiberi potest ritus renovationis votorum, aptatis aptandis.
16. Hi ritus, cum alii alia sit indoles, suam quisque celebrationem requirunt ideoque
rituum coacervatio in eadem actione liturgica omnino vitanda est.198
IV. De Missa in ritu professionis religiosæ adhibenda
17. Quoties professio religiosa, perpetua præsertim, intra Missam celebratur, diebus
quibus Missæ rituales permittuntur, convenienter dicitur Missa „in die professionis
religiosæ“ quæ exstat in Missali Romano, additis insuper elementis propriis nostri
Cf. LG, n. 44.
Cf. SC, n. 80.
197 Cf. LCO, n. 1, Const. fund., § III; cf. LCM, n. 3, § II.
198 OPR Pr., n. 8.
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Ordinis, quæ suis locis afferuntur. Occurrentibus vero diebus sub nn. 1–4 Tabulæ
dierum liturgicorum, dicitur Missa de die cum suis lectionibus, servatis – pro opportunitate – formulis propriis in Prece eucharistica et in benedictione finali.
18. Cum autem liturgia Verbi, celebrationi professionis aptata, magnam vim habeat
ad vitæ religiosæ naturam et munera illustranda, si Missa ritualis non dicitur, unam
lectionem sumere licet ex iis quæ in peculiari lectionario recensentur, exceptis
diebus supra memoratis.199
Ad Missam ritualem „in die professionis religiosæ“ celebrandam, sacræ vestes
coloris albi adhibentur.
V. De versionibus et aptationibus huius ritualis
19. Hic Professionis Ordo adhibendus est perspectis aptationibus pro unoquoque
cœtu prævisis, et quæ ex versionibus liturgicis promanant et quæ iuxta celebrationis adiuncta requiruntur, prout in ipso Rituali indicatur.
20. Totius huius Professionis Ordinis pro unaquaque regione linguistica habeatur
unica versio, editioni typicæ latinæ conformis, ab eiusdem regionis Commissione
liturgica Ordinis, secundum Sedis Ápostolicæ normas Ordinisque indicationes200
conficienda, præ oculis habita illius regionis versione Ordinis Professionis Religiosæ
pro illa regione aptata.201
21. Singulis pro aptationibus parandis, ut a Magistro Ordinis approbentur et a Sede
Apostolica confirmentur, modo sequenti procedatur :
a) pro Fratribus aptationes sub Priorum Provincialium responsabilitate
proponantur;
b) pro Monialibus aptationes iuxta desideria et suggestiones Fœderationum
vel singulorum Monasteriorum concorditer expressa proponantur.
c) 22. In hoc tamen Rituali aptando hæc serventur oportet :
d) indicationes quæ in hac «Introductione generali» continentur;
e) formulæ professionis temporariæ et perpetuæ vel sollemnis, quoad
elementa essentialia;
f) vis "spiritualis consecrationis" formulæ professionis in Ordine;202
g) ritus professionis perpetuæ vel sollemnis collocatio infra Missam post
evangelium.
23. Congregationes religiosæ, Societates vitæ apostolicæ, Instituta sæcularia, Ordini
nostro aliquo modo aggregata, quatenus ex eodem fonte sancti Dominici haurientia,
textum sumere possunt qui pro eis in sectione adnexa huius Ritualis præbetur, iuxta
versionem pro sua quæque regione linguistica rite approbatam (cf. supra, n. 20); in
hoc textu sibi aptando, unumquodque Institutum elementa inserat propria, peculiari
cuiusque charismati accommodata necnon et spiritui ac traditionibus Ordinis nostri,
quæ sint iam ab ipso recepta. Quæ autem omnia fieri debent de consensu
auctoritatum Ordinis et cum approbatione seu confirmatione Sedis Ápostolicæ.

OPR Pr., n. 10.
Cf. 'Consilium', "Notitiæ" 5, 1969, pp. 3-12; SCCD, ÁÁS 66, 1974, pp. 98-99; ÁSOP 44, 1979, pp.
13-30; LHOP, p. xxvi; MLOP, «Introductio generalis», p. xxxvii.
201 Cf. IOPÁ, n. 2.
202 Supra, n. 4.
199
200
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PARS TERTIA
Ordo Receptionis et Professionis
in Fraternitatibus S. Dominici
Monitum
Hic Professionis Ordo a Fraternitatibus clericali bus et laicalibus necnon et a iuvenum aggregationibus Ordini sociatis (vide infra, adn.2) adhibendus est, perspectis
aptationibus a Consiliis nationalibus Fraternitatum propositis et ab auctoritatibus
Ordinis approbatis, versionibusque adhibitis quæ ab uniuscuiusque regionis
Commissione liturgica Ordinis exstent paratæ.
Cum hæc sectio Ritualis a ceteris sectionibus forte publieetur disiuncta, paragraphi
1-8 „Introductionis generalis“ præmittantur, qui breviter liturgiæ in Ordine historiam illustrant necnon et peculiarem indolem propositi vitæ Evangelicæ in
traditione Dominicana. Reliqui autem paragraphi omittantur, ut evidentius elucescat quod laici non sunt ‚religiosi in sæculo constituti‘ sed potius christifideles qui
Ordini cooptantur per assumptionem propositi vitæ evangelicæ suo statui in
sæculo aptatæ, ad charisma sancti Dominici participandum.
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CAPUT I
RITUS RECEPTIONIS CANDIDATORUM
De modo recipiendi candidatos
in Fraternitatibus S. Dominici
1. LAICORUM ET CLERICORUM203 IN SÆCULO VIVENTIUM receptio ad Ordinem
Prædicatorum, utique in Fraternitates S. Dominici,204 ex antiqua consuetudine,205
traditione habitus perficitur tamquam verus initiationis ritus; ideoque ipsorum
„vestitio“ initio anni probationis perficienda collocatur, utpote proprie „signum“
receptionis ad Ordinem et admissionis in Fraternitatem localem, nondum vero
incorporationis Ordini, quæ per professionem sequetur.206
Pro receptione, vero, sodalium aliarum consociationum,207 nihil impedit quominus
alius modus aptus admittendi candidatos ipsis proprior agnoscatur, firma tamen
eorum fidelitate ad Constitutionem fundamentalem Laicatus Dominicani (RFL, nn.
1–7)208 atque congrua ad hunc ritum accommodatione servata, præsertim circa
orationum textus.
2. Quod vero huic formulario similitudo esse patet cum formulariis aliorum cæstuum Familiæ Dominicanæ, ex voluntate factum est ut Fraternitates quoque
S. Dominici vero ritu sacro209 fruerentur neque eorum sodalium admissio, absque
propria ecclesiali nota, ad meram adscriptionem restringeretur. Hæc enim ecclesialis dimensio seu ratio omnino necessaria videtur ut character baptismalis huius
formæ vitæ evangelicæ illustretur ipsosque laicos aliosque Fraternitatum sodales
coniunctos esse vitæ Ordinis sancti Dominici clarius ostendatur.
.

De presbyteris nempe et de diaconis hic infra agitur.
Hac denominatione, inter diversos cœtus ex quibus Ordo universus seu Familia Dominicana
coalescit (cf. LCO, n. 1, Const. fund., § IX), hic colliguntur:
a) Fraternitates laicorum sancti Dominici seu associationes christifidelium utriusque sexus, de
quibus hic principaliter agitur, „qui speciali Dei dono in spiritu apostolico s. Dominici ‘suam et
aliorum salutem procurare intendunt‘ per professionem vitæ evangelicæ, secundum formam
vivendi ab Ordine pro eorum statu in sæculo adaptatam et rite approbatam“ (LCO, n. 149, § I);
b) Fraternitates clericales seu associationes clericorum „qui vitam et ministerium suum spiritu
S. Dominici informare satagunt“ (LCO, n. 149, § II; cf. Declar. gen., n. 5, ÁSOP, 95,1987, p. 88);
c) aliæ consociationes laicorum, iuvenum præsertim, valde inter se diversæ, „secundum spiritum
s. Dominici viventes“, quæ propriis Statutis gubernantur sed tamen „constitutioni fundamentali
[laicorum scilicet S. Dominici (RFL, nn. 1–7)] sunt conformes“ (cf. ÁCG 1986, nn. 85; 87–89). Ritus
vero receptionis unus atque idem pro omnibus adhibetur, nisi aliud pro singulis cœtibus caveatur.
205 Huius enim ritus nonnulla elementa inveniuntur in ipsa Regula Fratrum et Sororum Ordinis de
Pœnitentia Beati Dominici (= ROPD), quam Magister Ordinis Prædicatorum Munio de Zamora
(1285–1291) redigendam et anno 1285 publicandam curavit, quæque deinde approbata fuit ab
Innocentio VII, die 26 iunii 1405. Vide etiam «Intr. gen.», adn. 44, et DB, cap. XXXIX: Ordo
benedictionis et impositionis scapularis, pp. 462–468.
206 Cf. RFL, nn. 2 et 14; RFS, n. 4, § 2. Circa ‚professionem‘ vide infra, adn. 38.
207 Vide supra, adn. 2, sub littera c).
208 Cf. ÁCG 1986, DD. 87 et 89.
209 Cf. RFS, D. 12, § 1.
203
204
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3. Die igitur qua christifideles laici vel clerici in Fraternitatem sancti Dominici
admittuntur atque eorum probationis annus incipit, peculiarem ritum peragere
præstat ad Dei gratiam impetrandam ipsorumque „propositum“ sequendi Christum
in Familia Dominicana exprimendum.
4. In hoc receptionis seu „vestitionis“ ritu, candidati – laici vel clerici – ordinarie
habitu Ordinis hodie non amplius induuntur, sed iuxta locorum consuetudines
parvum scapulare accipiunt, forma et materia pro ipsis definitis. In eorum igitur
rituali „vestitione“, pro benedictione et impositione habitus nonnisi huiusmodi
parvum scapulare adhibendum est; postea vero aliis approbatis „signis“ numismate
nempe sancti Dominici, parva cruce aliove Ordinis signaculo – specialiter benedictis
substitui potest.210
Quod enim revera in hoc præstat illud est quod iis exterioribus signis exprimitur,
firmum nempe baptismale propositum Christum induendi ipsumque – auxiliante
Virgine Maria Regina misericordiæ et benevolentissima Ordinis Matre – in semetipsis viventem manifestandi: itaque ipsi laici vel clerici Ordinis „missionem apostolicam participant, studio, oratione et prædicatione secundum propriam cuiusque
condicionem“, „tum in propria vita spirituali cum in servitio Dei et proximi in Ecclesia“, „ad exemplum S. Dominici, S. Catharinæ Senensis et maiorum nostrorum“.211
5. Omnes in Fraternitates S. Dominici recepti, sive laici sive clerici, vestitionis ritu in
Familiam Dominicanam partem habere incipiunt et communitati seu Fraternitati
loci cooptantur „ad vitam secundum sancti Dominici spiritum et charisma adimplendam“.212
6. Quod ut perfectius assequantur, ad participationem omnium bonorum spiritualium Ordinis admittuntur.213 Insuper, ipsa die qua in Ordinem recipiuntur, candidati
indulgentiam plenariam lucrare possunt214 suetis conditionibus.215
7. Pro ingressu in Fraternitates vel Consociationes sancti Dominici, quo Familiæ
Dominicanæ aliquis fit particeps, speciales serventur normæ216 ab Ordine præfinitæ.
8. Laicorum receptio seu vestitio „committitur responsabili laicali“217 (Priori vel
Priorissæ), qui ritui præest una cum Ádsistente religioso (Fratre scilicet Ordinis vel
Cf. DB, D. 1209, p. 462.
Cf. RFL, nn. 5 et 4; RFS, Proœmium et nn. 1–3.6, § 9
212 Cf. RFL, nn. 2 et 3; RFS, n. 12, § L
213 Ex indulto Pii VII, 6 iul. 1806: ÁCG 1932, Const., n. 236, I.
214 Cf. Decretum Prenit. Ápost., 25 oct. 1967, ÁSOP 76,1968, p. 579.
215 Hæ sunt: sacramentalis confessio, communio eucharistica et oratio ad mentem Summi Pontificis,
una cum exclusione omnis affectus erga quodcumque peccatum etiam veniale (cf. Consto Ápost.
Indulgentiarum Doctrina, Normæ, n. 7).
216 Hæ normæ continentur in Regula Fraternitatum Sacerdotalium S. Dominici [a Congregatione pro
Religiosis et Institutis Saecularibus die 7 septembris 1987 „ad septennium“ approbata, a Magistro
Ordinis promulgata (ÁSOP 95, 1987, pp. 199–206) et a Congregatione pro Institutis Vitæ
Consecratæ et Societatibus Vitae Ápostolicae definitive die 3 decembris 1996 approbata (prot. n. D.
37–1/96)] et in Regula Fraternitatum Laicalium S. Dominici [a Congregatione pro Religiosis et
Institutis Saecularibus die 15 ianuarii 1987 „definitive“ approbata et a Magistro Ordinis die 28
ianuarii 1987 promulgata (ÁSOP 95, 1987, pp. 83–88)]. Quibus accedunt determinationes speciales
Capitulorum Generalium – præsertim Ábulre 1986 (Ácta, nn. 85–89) – necnon Statuta diversarum
Provinciarum.
217 Cf. RFL, n. 16.
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alio sacerdote seu diacono vel religiosa Ordinis, speciali facultate præditis), uniuscuiusque illorum proprii officii functione servata.218 Clericorum vero receptionem
seu vestitionem regulariter peragunt superiores Ordinis aut eorum delegati, prout
specialiter pro illis cavetur.219 Quod igitur in hoc ritu de Præsidente seu de Responsabili dicitur, intelligendum est de Priore vel de Priorissa aut de Fratre Ordinis vel
eius delegato in receptione clericorum; quod autem de Celebrante dicitur, hoc de
Adsistente religioso vel religiosa intelligendum est.
9. Ubi mos est, huic ritui Ádsistens præest cappa Ordinis indutus, si est Frater aut
Soror Ordinis, vel superpelliceo et stola si est alius sacerdos vel diaconus, facultate
præditi.
10. Receptionis ritus celebratione communi, quantum fieri potest, perficiatur.220
Inseri potest celebrationi alicuius partis Liturgiæ Horarum (Laudum præsertim aut
Vesperarum), vel peculiari verbi Dei celebrationi, quæ novi perfectionis itineris
naturam ostendat ac nostri Ordinis vocationem et missionem illustret. Hic autem
ritus extra Missam peragatur. Á professionis quoque ritibus hæc receptionis celebratio separetur, cum nondum characterem stabilitatis sed probationis tantum indolem
habeat, nisi circumstantire particulares vel pastorales rationes aliter suadeant.221
11. De initiatione novitiatus fiat registratio in libro admissionum, a singulis novitiis
et a duobus testibus subscripta.
RITUS INITIALES

12. Populo velo saltem Fraternitatis loci ceterisque, si adsint, Familiæ Dominicanæ sodalibus coadunatis,
Responsabilis laicalis, qui celebrationi præsidet, et Ádsistens religiosus simul ingrediuntur, dum conveni
enter canitur psalmus vel cantus, naturæ celebrationis congruentes, vel hymnus Laudum aut Vesperarum,
si ritus cum iis uniatur. Cantu absoluto Celebrans dicit:

In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.
Omnes signo crucis se signant et respondent:

Amen.
13. Deinde Celebrans, monitionis instar, hæc vel similia dicit:

Dóminus Iesus, qui nos in Spíritu Sancto cleménter voc|vit,
et nunc in nómine suo benígne coadun|vit,
suam in nobis gloriósam maniféstet præséntiam.
Et sicut be|to Domínico, patri nostro, ita et nobis
veram et effic|cem largi|tur carit|tem,
qua nostram et aliorum salútem procur|re possimus,222
tamquam veri eius discípuli.

Cf. RFL, n. 16; vide etiam DB, n. 1208, p. 462.
Cf. RFS, n. 16, § 2.
220 Cf. DB, n. 1208, p. 462.
221 Cf. supra, «Intr. gen.», n. 11.
222 Cf. Iordanus, n.B.
218
219
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INTERROGATIO VEL POSTULATIO
14. His expletis, Præsidens candidatos interrogat:

Fílii (Soróres/Fratres) dilectíssimi (dilectissimæ),
quid quæritis?
Candidati omnes simul respondent:

Ut misericórdia Dei et vestra223
partem habe|mus in Família Dominic|na.
15. Vel, si placet, postulatio fieri potest ab uno pro omnibus, sequentibus224 vel similibus verbis:

Misericórdia Dei compúlsi
huc vénimus ad conversatiónem experiéndam vestram,
ut ad exémplum sancti Domínici, sanctæ Catharínæ Senénsis
aliorúmque maiórum vestrórum,
qui vitam Órdinis et Ecclésiæ illustravérunt,
ipsi, communióne fratérna robor|ti,
in primis de nostra fide testimónium redd|mus
hominúmque huius témporis necessit|tes effic|citer audi|mus
et verit|ti al|criter servi|mus.
Hodiérni inde apostol|tus Ecclésiæ
fines præcípuos sédulo consider|ntes, quærimus adiuv|ri,
speci|li modo impúlsi, ad misericórdiam veram
erga omnes anxiet|tes manifest|ndam,
ad libert|tem strénue propugn|ndam,
ad iustítiam et pacem promovéndam.
Præsidens respondet his vel similibus verbis:

Miséricors Deus gr|tia vos fóveat sua
et divínus Magíster vobis tríbuat abund|ntiam sui Spíritus
et suæ pacis sol|cium.
Omnes:

Amen.
16. Tunc Adsistens omnes ad orationem invitat, dicens:

Orémus.
Et omnes breviter silentio orant. Deinde Adsistens prosequitur:

Deus, sanctæ vocationis largítor,
qui evangélicæ prædieatiónis minístrum
beatum Domínicum Ecclésiæ don|sti,
hos f|mulos tuos (et ancíllas tuas) propítius réspice
qui (quæ), ipsíus evangélicum propósitum amplécti cupiéntes,
nostræ petunt aggreg|ri famíliæ;
et concéde propítius ut eórum (e|rum) fratérna convers|tio
in mútuam dilectiónem convert|tur.
Per Christum Dóminum nostrum.
℟. Amen.
223
224

Cf. I Const., d. I, C. 13.
Cf. RFL, nn. 5–6.
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CELEBRATIO VERBI
17. Tunc leguntur textus apti, conveni enter ab ipsis candidatis selecti, in plimis e Sacris Scripturis
desumpti (cf. infra, in Appendice I). Qui textus novitatem vitæ scilicet per baptismum acceptam illustrent,
ad laicalis vocationis indicandum nexum cum baptismate aliisque initiationis christianæ sacramentis et
muneribus, congruis interiectis cantibus vel apto responsorio.
Adhiberi possunt etiam aliæ aptæ lectiones vel ex Ecclesiæ aut Ordinis documentis vel e sanctis Patribus.
Brevitati vero consulendi causa, una tantum lectio fieri potest, e Sacris Scripturis deprompta.
18. His peractis, præ oculis habens textus lectos, Præsidens – aut Adsistens, si id magis expedire videatur
– brevem allocutionem facit, qua sensum celebrationis adstantibus illustret, de indole vocationis
sæcularis sodalium Fraternitatum sancti Dominici eorumque apostolica actuositate, secundum eiusdem
sancti Dominici spiritum et charisma necnon et propriam eorum condicionem.

RECEPTIO CANDIDATORUM
Interrogationes

19. Sermone expleto, Præsidens candidatos ad surgendum invitat eorumque voluntatem requirit, his vel
similibus verbis:

Vultis, firma intentióne,
in novit|te vitæ fidéliter ambulare
tamquam viri evangélici (mulíeres evangélicæ),
qui (quæ) suam et aliórum salútem procur|re desíderant?225
Candidati omnes simul respondent:

Volo, cum adiutório Dei et vestro.226
Præsidens:

Vultis corde pæniténti vitam amplécti evangélicam
secundum beati Domínici apostólicum propósitum?
Candidati:

Volo, cum adiutório Dei et vestro.
Præsidens:

Vultis ergo in Famíliam Dominic|nam partem habére
ad conversatiónem nostram experiéndam
in sancti Domínici Régulæ observ|ntia?
Candidati:

Volo, cum adiutório Dei et vestro.
Tunc Præsidens eorum voluntatem confirmat dicens:

Dóminus qui incépit, ipse perficiat.227
Et adstantes respondent:

Amen.
Cf. I Const., d. II, C. 31; LCO, n. 1, Const. fund., § II.
Directorium XI, 9, p. 118.
227 I Const., d. I, c. 13.
225
226
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Benedictio scapularis
20. Deinde Adsistens surgit et scapularia benedicit, iunctis manibus:

Orémus.
Dómine Iesu Christe,
qui tégimen nostræ mortalit|tis induere dign|tus es:
obsecr|mus imménsam largit|tis tuæ abund|ntiam,
ut hoc genus vestimentórum, quod sancti Patres
ad innocéntiæ et sanctit|tis indícium ferre sanxérunt,
ita bene  dícere dignéris
ut qui (quæ) hoc usus (usa) fúerit te indúere mere|tur,
qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.228
Vel:

Deus, sanctit|tis auctor et consumm|tor,
qui ren|tos ex aqua et Spíritu Sancto
ad vitæ christi|næ plenitúdinem
et carit|tis perfectiónem vocas,
f|mulas famulósque tuos propítius réspice
hoc Órdinis nostri scapul|re devóte suscipiéntes,
ut Christi Fílii tui im|gini confórmes effici|ntur
et huius vitæ cursu feliciter consumm|to,
Deípara Vírgine eiúsdem Órdinis Patróna auxili|nte,
in g|udium domus tuæ intr|re mere|ntur.229
Per Christum Dóminum nostrum.
℟. Amen.
Impositio scapularis seu „vestitio“
21. Postea Præsidens scapulare candidatis imponit, semel pro omnibus elata voce verba sequentia vel
similia proferens:

Áccípite (Áccipe) hune h|bitum
quo, auxili|nte Vírgine María, misericórdiæ Matre,
admíssio in Famíliam Dominic|nam vobis (tibi) largítur
et aggreg|tio nostræ Fratemit|ti N. exprímitur;
ita |gite (age) ut, ipsa Deípara intercedénte,
ad Trinit|tis glóriam et Ecclésiæ hominúmque bonum
in dies Christum indúere satag|tis (s|tagas)
eúmque in vobis (te) vivéntem manifestétis (maniféstes).230
℟. Amen.
Eccl. off., f. 51r Á; cf. ROPD, III, n. 9. Hæc eadem oratio de benedictione scapularis, a primævis
Constitutionibus in professionis ritu adhibita (cf. I Const., d. I, c. 15), desumpta est ex antiquis rituali
bus monasticis et a Prædicatoribus ad optata in Capitulo generali anni 1236 (cf. MOPH III, p. 8 et
G. G. Meersseman, Regula Fratrum et Sororum Ordinis de Penitentia Beati Dominici, Fundatoris et
Patris Fratrum Ordinis Prædicatorum, in Dossier de l'Ordre de la Pénitence au XIIIe siècle
[„Spicilegium Friburgense“, 7]. Fribourg, 1961, pp. 144–156, præsertim p. 145, § 9).
229 Cf. DB, n. 1218, p. 466.
230 Cf. DB, n. 1219, p. 467.
228
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22. Unusquisque postea ad Præsidentem singulariter accedit, coram ipso genua flectendo, scapulare
recepturus una cum osculo pacis, quod est signum receptionis in Ordinem et admissionis in Fraternitatem
localem.231
Vestitione expleta, Adsistens candidatos una simul232 aqua benedicta aspergit.
23. Tunc Præsidens, ad novos fratres et sorores versus, dicit:

Hoc scapul|ri Órdinis nostri induti ,
in Fraternit|tem laic|lem saneti Domínici suscépti estis
ut in spíritu et charísmate Órdinis ipsíus
Christo eiúsque Ecclésiæ impénsius servíre vale|tis.
Quod ut perféctius assequ|mini,
ego, ex potest|te mihi concéssa,
ad particip|tionem ómnium bonórum spiritu|lium
univérsi Órdinis sancti Domínici vos admítto.233
24. Deinde Adsistens insignia quæ lo co scapularis adhiberi possunt (ex. gr. numisma sancti Dominici,
parvam crucem aliumve Ordinis signaculum) benedicit et singulis candidatis tradit.234

Traditio Regulæ
25. Deinde, sicubi expedire videatur, librum Regulæ Præsidens unicuique candidatorum tradit, his vel
similibus verbis:

Áccipe nostræ famíliæ Régulam,
ut eam fidéliter serv|ndo
Christi plénius effici|ris discípulus
ipsúmque s|piens vere eo coram homínibus lúceas,
ut vídeant ópera tua bona
et gloríficent Patrem qui in cælis est.235
Candidatus (vel candidata) respondet:

Amen.
Oratio universalis
26. Sequitur oratio universalis, modo in celebrationibus consueto, iuxta formularium quod in Appendice
affertur (II, nn. 62–65).
Si autem ritus cum Laudibus vel Vesperis uniatur, sequitur Canticum Zachariæ vel Magnificat cum sua
antiphona, et cetera more solito. Oratio universalis fit iuxta formularium precum Liturgiæ Horarum,
invocationem pro novis fratribus vel sororibus inserendo.
Deinde dictur aratio quæ est in fine Laudum vel Vesperarum, si ritus cum earum celebratione uniatur.

Cf. supra, n. 1.
Cf. ROPD, III, n. 9.
233 Cf. DB, n. 1221, p. 468. cf. etiam ÁCG 1932, Const., n. 236, I; supra, n. 6.
234 Cf. supra, n. 4.
235 Cf. Mt 5,16.
231
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Receptio fraterna et intimatio temporis probationis
27. Postea novitii eant dando pacem unicuique sodalium Fraternitatis loci, dum canitur ps. 132 Ecce quam
bonum vel ant. Ubi caritas vel ant. O spem miram vel alius cantus congruus.
28. Quibus expletis novitii ante gradum altaris coram Præsidente redeunt, qui eis – si opportunum videtur
– aliud nomen, christianum scilicet, addere potest, unicuique dicens:

Ex baptismo est nomen tuum N.,
in Órdine voc|beris frater (soror) N.N..236
Deinde Præsidens novitios (novitias) curæ Magistri (Magistræ) tradit, tempus probationis assignans,
iuxta Statutorum præscripta.237

CONCLUSIO RITUS

29. His omnibus peractis, Adsistens – aut Præsidens, si id magis expedire videatur – orationem finalem dicit:

Orémus.
Ánnue, Dómine, famíliæ tuæ précibus,
et intercedénte Dei Genetríce María,
Órdinis nostri Matre benevolentíssima et Patróna,
his f|mulis tuis
qui (quæ) nostram cúpiunt conversatiónem experíri
persever|ntire virtútem infúnde,
et fac ut baptísmatis gr|tia,
quam novo cúpiunt consílio robor|ri,
plenum in eis sumat efféctum,
quo Sancti Spiritus roborati auxiliis
volunt|tem tuam sincéra mente exquírant
et persever|nti |nimo v|leant adimplére.
Per Christum Dominum nostrum.238
Vel:

Imitémur, fratres (sorores), ut póssumus,
sancti patris Domínici vestígia,
simul et ag|mus gratias Redemptóri
qui talem in via hac, qua ambul|mus,
ducem exhíbuit servis suis,
per eum nos in huius conversatiónis lucem regénerans;
et deprecémur misericordi|rum Patrem,
ut illo nos regénte Spiritu, quo fílii Dei agúntur,
per términos quos posuérunt patres nostri
ad e|ndem metam
perpéture felicit|tis et sempitérnæ beatitúdinis,
ad quam ille sine fine felix introívit,
nos quoque indefléxo tr|mite pertíngere mere|mur.239
Per Christum Dóminum nostrum.
℟. Amen.
Cf. PS, p. 155.
Cf. RFL, n. 17.
238 Cf. OPR I, n. 142; OPR App. III, p. 120.
239 Cf. Iordanus, n. 109.
236
237
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30. Celebrans ritum concludere potest dicens:

Omnípotens Deus sua vos cleméntia benedícat,
et sensum in vobis sapiéntiæ salut|ris infúndat.
℟. Amen.
Fídei documéntis vos semper enútriat,
et in sanctis opéribus, ut perseverétis, effíciat.
℟. Amen.
Gressus vestros effic|citer dírigat
et in prædicatióne Evangélii pacis viam vobis osténdat.
℟. Amen.
Benedictio Dei omnipoténtis,
Patris, et Fílii,  et Spíritus Sancti,
descéndat super vos et m|neat semper.
℟. Amen.
31. Adsistens in fine dicit:

℣. Ádiutórium nostrum in nómine Dómini.
℟. Qui fecit cælum et terram.
32. Ritus concludi potest, sicut mos est pro quibusdam celebrationibus in Ordine, antiphona Salve Regína
vel alio cantu; quo expleto, adstantes novos fratres et sorores salutant, secundum loci consuetudinem.

115

ZÁKLÁDNÍ DOKUMENTY LÁICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKÁ

CAPUT II
RITUS PROFESSIONIS
De modo faciendi professionem
in Fraternitatibus S. Dominici
33. Vitæ evangelicæ professionem,240 qua Ordo noster per sæcula communionem
inter fratres et laicos fovit,241 etiam nostris temporibus sedulo promovet, laicos
necnon et clericos in Fraternitates et Consociationes peramanter excipiens,242 certam viam ita ipsis præbens qua propriam vocationem sæcularem in Ecclesia et in
mundo adimplere possint, „secundum sancti Dominici spiritum et charisma“.243Ipse
enim prædicationem Christi renovans clamantis «pænitemini et credite Evangelio»,244 fidelium quoque in sæculo viventium ad Ordinem „de Pænitentia“ seu de
conversione nuncupatum accessum paravit.
34. Qui omnes ad Ordinem vocati evangelicam vitam secundum s. Dominici regulam viva fide agere profitentur in omnibus eorum inceptis et consiliis, iuxta propriam condicionem, tam in ambitu domestico et labore exercendo quam in ceteris
actuositatibus, Deo et fratribus inservientes, veritatem in caritate facientes.245
35. Tam Fraternitatum sancti Dominici quam aliarum consociationum laicalium
sodales246 „Ordini incorporantur“ professione seu speciali promissione,247 qua directe Magistro Ordinis subduntur atque „communis vocationis participes suo modo
missioni Ordinis in mundo inserviunt“.248 Exinde, in corde ecclesialis missionis
Cf. LCO, n. 149, § I. Verbum 'professio', quo adhuc documenta officialia Ordinis pro
Fraternitatibus S. Dominici (vide supra, adn. 3 et 4) utuntur, aliter ac in formulariis pro religiosis in
hoc ritu a sodali bus Fraternitatum adhibendo, propositum indicat vitæ evangelicæ ab illis laicis vel
clericis assumptum qui, Ordini suo proprio vinculo adnexi, eius spiritum atque missionem
participant (cf. CIC, c. 725) „secundum formam vivendi ab Ordine pro eorum statu in sæculo
adaptatam“ (LCO, n. 149, §I).
241 Iam ipsis exordiis Ordinis, constat (cf. Vicaire, Les origines, pp. 392–409) sanctum Dominicum et
aliquos inter fratres eius, licet adhuc sua sponte et actione individuali, fecundam actuositatem
apostolicam exercuisse apud laicos, mulieres præsertim (cf. Constantinus, n. 120). Sed et
institutionali forma hæc Ordinis necessitudo cum laicis initium habuit iam inde ab anno 1285, cum
Magister Ordinis, Munio de Zamora (1285–1291), Regulam Fratrum et Sororum Ordinis de
Pœnitentia Beati Dominici (= ROPD) edidit (cf. G. G. Meersseman, Études sur les anciennes confréries
dominicaines, IV: Les milices de Jésus–Christ , in ÁFP 23 [1953], pp. 275–308). Exinde neminem latet
quantopere in cunctis mundi regioni bus necessitudo illa creverit atque quam multi moribus,
doctrina ac sanctitate insignes decursu sæculorum in Fraternitatibus „de pænitentia“ sancti
Dominici usque ad hodiernos dies claruerint.
242 Præclara testimonia habentur in ipsis Constitutionibus (cf. LCO, nn. 149–151) et in Áctis
Capitulorum Generalium (inde ab a.1968, prresertim Ábulre, 1986, nn. 85– 89, et Citta del Messico
1992, n. 128), conformiter ad traditionem Ordinis et ad doctrinam Ecclesiæ post Concilium
Vaticanum II renovatam, de laicorum vocatione et missione in Ecclesia et in mundo promovenda
(cf. LG , nn. 30–38; ÁÁ, nn. 1–33; CL, nn. 1–64)
243 RFL, n. 2; RFS, n. 3.
244 Mc 1, 15.
245 Cf. Er 4, 15.
246 Vide supra, adn. 2.
247 Cf. RFL, n. 2; cf. ibid., n.14. Vide supra, adn. 38.
248 LCO, n. 14l.
240
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collocati, mutuam cum ceteris Familiæ Dominicanæ cretibus collaborationem fovere conantur, „ut ministerium Ordinis diversis in campis tam Ecclesiæ quam
mundi plenius exerceatur“.249
36. Professio vel promissio „ad tempus est aut perpetua“250 et emittitur sub una
eademque formula, temporis tantum indicatione mutata, prout in ritu habetur ex
Regula Fraternitatum deprompta.251
37. Ritus professionis, tam ad tempus quam perpetuæ, fit in ecclesia Ordinis vel in
ea ubi Fraternitas loci ordinarie coadunatur, utique coram communitate, convenienter quidem intra Missam vel in connexione cum celebratione alicuius Horre
divini Officii, Laudum præsertim aut Vesperarum.252
38. Utraque laicorum professio, sive fratrum sive sororum, „recipitur a Responsabili
laicali“ – priore seu priorissa – Fraternitatis loci vel ab eorum delegatis, „simul cum
Adsistente religioso“;253 presbyterorum vero professio, sive ad tempus sive
perpetua, a superioribus Ordinis recipitur vel ab eorum delegatis.254
39. Vitalis professionis seu specialis promissionis, nomine Ecclesiæ ab Ordine
acceptæ et ratificatæ, tam presbyteri quam utriusque sexus laici, „cum aliis cœtibus
Ordinis unam familiam constituunt“255 eiusque bonis spiritualibus fruuntur.256
40. De professione emissa adnotatio fiat in libro professionum, quæ subscribatur ab
unoquoque professorum et ab eo qui (vel ab ea quæ) ipsam recepit, una cum
Adsistente religioso et secretario.

LCO, n. 150.
Cf. RFL, n. 14. Pro sodalibus vero Fraternitatum clericalium professio tantummodo perpetua
exstat (RFS, n. 13).
251 Cf. RFL, n. 14 (et iam in ROPD IV, n. 13); RFS, n. 13, § 2.
252 Cf. RP, 11. 2.
253 Cf. RFL, n. 17.
254 Cf. RFS, n. 16, § 2.
255 Cf. RFL, n. 3; RFS, Proœmium, p. 200. Vide etiam LCO, n. 1, Const. fund., § IX et n. 141.
256 Ex indulto Pii VII, 6 iul. 1806: ÁCG 1932, Const. n. 236, I.
249
250
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RITUS PROFESSIONIS IN FRATERNITATIBUS S. DOMINICI
INTRA MISSAM PERAGENDUS
41. Ánalogice ad hoc quod Ecclesia prævidet pro ceteris membris Familiæ
Dominicanæ, hic ritus intra Missam peragendus proponitur, quamvis in hac sodalium Ordinis professione, sua ipsius natura,257 absit consecrationis ratio, ob quam
Ecclesia professorum oblationem Christi oblationi in Sacrificio eucharistico consociat.258 Per suam utique peculiarem oblationem candidati ad Christi sequelam
firmius convertuntur, communi innixi sacerdotio super baptismum fundato.
Commendatur igitur huius ritus collocatio intra Missam, ut baptismatis grati a –
quam ipsi profitentes novis nexibus cupiunt roborari, vitam et missionem Ordinis
amplectendo – per oblationem Christi pleniorem in eis sumat effectum. Ipsi enim,
professione vitæ evangelicæ roborati, secundum spiritum et charisma Ordinis
Prædicatorum, verbo et opere regnum Dei quærere satagunt in rebus temporalibus
gerendis et secundum Deum ordinandis dum in sæculo vivunt, scilicet in mundi
officiis et operibus atque in ordinariis condicionibus vitæ ministerialis vel familiaris
et socialis: quo fit ut Baptismi gratia uberiores in eis afferat fructus ad ipsorum
sanctificationem atque Ecclesiæ totiusque humanæ familiæ bonum.259
Maxima ergo adhibeatur cura, ut huius ritus peculiaris indoles servetur neque ipsi
ea inserantur quæ professionis religiosæ sunt.
42. Professio de more fit ad sedem specialem quæ pro Præsidente opportune paratur ante altare, distincta quidem a sede Celebrantis. In presbyterio autem omnia
disponantur ut etiam alii fideles celebrationi conveni enter possint adesse.
43. Adhibetur „Missa de die“ vel, ad normam legum liturgicarum, Missa „votiva“ de
beata Maria Virgine vel de beato Dominico aliisve Sanctis, qui in Ordine de
Pænitentia eminuerint, vel de mysterio quod spiritui Familiæ Dominicanæ aut
devotioni profitentium magis congruat.260
44. Celebrationi Eucharisticæ ordinarie præest Ádsistens Fraternitatis loci, sacerdotio præditus, præter Magistrum Ordinis in universo Ordine, Priorem provincialem et Promotorem provincialem in sua quemque Provincia, si adiuncta id expostulant.
Sicubi celebrationi præsit prælatus Ordinis, Ádsistens religiosus, qui sacerdos non
sit sed frater vel soror Ordinis, cappa Ordinis adstet indutus, ubi mos est; aut superpelliceo et stola, si Ordinis non sit sodalis.261

Vide supra, adn. 38.
Cf. LG, n. 45; OPR Pr., n. 2 et RP, p. 106.
259 Cf. LG, n. 31; ÁÁ, n. 4; CL, nn. 8–17.28–29.33–36.49–56.
260 Cf. RP, n. 25.
261 Cf. supra, nn. 8–9.
257
258
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RITUS INITIALES
45. Celebratio opportune incipit cantu introitus cum processione ingressus ad altare, cui laudabiliter
intersunt professuri, scapulari Ordinis induti, comitantibus Responsabile laicali Fraternitatis loci atque
Magistro (Magistra) novitiorum (vel novitiarum).
Cum ad presbyterium pervenerint, facta altari debita reverentia, omnes locis sibi designatis se disponunt;
tum actio liturgica prosequitur.
46. Loco actus pænitentialis initio opportune haberi potest ritus aspersionis aquæ benedictæ, ad
evocandum nexum cum consecratione baptismali. Dicitur, iuxta rubricas, Glória in excélsis et sacerdos
profert orationem collectam.

LITURGIA VERBI
47. In liturgia verbi lectiones vel e „Missa diei“ vel ex Sacra Scriptura libere su mi possunt, ex illis
præsertim quæ in peculiari lectionario (infra, in Appendice I) proponuntur.

PROFESSIO VITIE EVANGELICIE
Interrogatio vel postulatio

48. Dicto Evangelio omnes sedent, professuri vero stant ante altare. Tunc Præsidens, accedens ad gradus
altaris, eorum voluntatem exquirit dicens:

Quid quæritis?
Cui omnes simul respondent:

Misericórdiam Dei et vestram.262
49. Vel, si placet, omissa Præsidentis interrogatione, unus ex professuris, stans ad Præsidentem
conversus, nomine omnium postulationem facere potest his vel similibus verbis:

Nos, N. et N., cum misericórdia Dei
sancti Domínici Régulam vobis tr|ditam novérimus
et fratérne vobíscum probatiónis degérimus tempus,
a te, N. N., huius Fraternit|tis Præpósito (Præpósita), póscimus
ut in Órdine sancti Domínici, modo nobis próprio,
professiónem vitæ evangélicæ emitt|mus
et in hanc Fraternit|tem incorporémur,
ut dulcédinis societ|tis263 et missiónis Órdinis
effici|mur partícipes.
Præsidens et omnes adstantes hæc vel similia respondent:

Deo gr|tias.

Homilia seu allocutio
50. His peractis, professuri quoque sedent et sacerdos facit homiliam in qua opportune illustrat tum
lectiones biblicas tum peculiarem indolem vocationis sæcularis sodalium Fraternitatum sancti Dominici.

262
263

Cf. I Const., d. I, c. 13.
Cf. Álbertus Magnus, Traet. in politieam, in Opera omnia, voI. VIII, Paris 1891, p. 804.
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Interrogationes
51. Homilia expleta, professuri surgunt et, si placet, ex flamma cerei Paschalis vel altaris candelam
accendunt, quam in manibus accensam habebunt usque ad processionem offertorialem. Mox Celebrans
voluntatem eorum requirit, interrogationibus quæ sequuntur vel istis similibus.
Celebrans:

Fratres dilectíssimi (Soróres dilectíssimæ)
quos (quas) aqua et Spíritus Deo sacr|vit,
vultis novo título professiónis vitæ evangélicæ
|rctius Christo et Ecclésiæ servítio mancip|ri?264
Professuri (vel professurre) omnes simul respondent:

Volo, cum adiutório Dei et vestro.265
Celebrans:

Vultis in novit|te vitæ ambul|re
secúndum apostólicum propósitum,
a sancto Domínico concéptum
sicut evangélii præcónes sui sequéntes vestígia Salvatóris?266
Professuri (vel professurre):

Volo, cum adiutório Dei et vestro.
Celebrans:

Vultis, Deum et próximum serviéntes, cum Ecclésia sentíre
et, ut membra Órdinis, eius missiónem apostólicam participare
oratióne, stúdio et prædicatióne,
secúndum vestram laic|lem condiciónem?267
Professuri (vel professurre):

Volo, cum adiutório Dei et vestro.
Tunc Præsidens eorum (earum) voluntatem confirmat dicens:

Dóminus qui incépit, ipse perficiat.268
Omnes:

Amen.

Cf. OPR I, n. 27; LCO, n. 149, § I; ibid., n. 19, § II.
Directorium XI, 9, p. 118.
266 Cf. LCO, n. 1, Const. fund., § II.
267 Cf. RFL , n. 4.
268 I Const., d. I, C. 13.
264
265
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Divinæ gratiæ expostulatio
52. Interrogationibus expletis, supplicatio pro fratribus et sororibus professuris fieri potest, præsertim si
de professione perpetua agitur.
53. Pro supplicatione omnes surgunt. Sacerdos stans, manibus iunctis, ad populum conversus dicit:

Orémus, fratres dilectíssimi,
Deum Patrem omnipoténtem
ut super hos fílios suos (et fílias suas)
quos (quas) ad pleniórem Christi sequélam voc|vit,
benedictiónis sure gr|tiam cleménter effúndat
eósque (e|sque) in sancto propósito
benígna piet|te confírmet.
54. Mox sacerdos adstantes ad orationem invitat dicens:

Orémus.
Omnes per aliquod temporis spatium silentio orant. Deinde sacerdos dicit:

Réspice, quæsumus Dómine,
super hos fílios tuos (fílias tuas)
qui (quæ) hódie coram Ecclésia
corde pæniténti vitam evangélicam profiténtur,
et præsta ut baptísmatis gr|tia,
quam novis cúpiunt néxibus robor|ri,
plenum in eis sumat efféctum
quo Sancti Spíritus muníti (munítæ) præsídiis
tuæ maiest|ti cultum retríbuant débitum
et Christi regnum apostólico dil|tent ardóre.
Per Christum Dóminum nostrum.
℟. Amen.
Professio
55. His præhabitis, Præsidens cui spectat professionem accipere vadit ad sedem ibi specialiter
præparatam pro recipienda professione.
Tunc unusquisque novitiorum vel novitiarum, genuflectens ante Præsidentem, professionem facit. In
professione emittenda sequens aut similis quoad substantiam formula adhibeatur:

Ád honórem Dei omnipoténtis
Patris et Fílii et Spíritus Sancti,
et be|tæ Maríæ Vírginis et sancti Domínici,
ego N. N., coram vobis:
N. N., Priore (Præsidénte) huius Fraternit|tis
et N. N., Ádsisténte,
vice Magístri Órdinis Fratrum Prædicatórum,
promítto me velle vívere secúndum Régulam
Laicórum sancti Dominici
per triénnium (vel: per totam vitam).269

269

RFL, n. 14; RFS, n. 13, § 2.
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Si autem professuri complures sunt, professionis formula ab omnibus simul recitari potest, a singulis vero
concludenda est verbis: «Promitto me velle ... » vel similibus, quæ in ipsa formula singulorum voluntatem
declarent.

Osculum pacis et insignium professionis traditio
56. Emissa professione, tantummodo Præsidens singulos profitentes recipit ad osculum pacis, quod est
signum cooptationis ad Ordinem et admissionis in Fraternitatem localem.270 Deinde ipsi ad locum suum
redeunt ibique stant.
57. Tunc Præsidens professos admonet quod per cooptationem ad Ordinem ipsi ad participationem
bonorum spiritalium universi Ordinis sancti Dominici admissi sunt.271
58. Deinde, ubi mos est, fratres et sorores nuper professi accedunt ad Præsidentem (aut ad Celebrantem),
qui Evangelii librum unicuique tradit his vel similibus verbis: .

Áccipe Evangélium pacis272
quod sit in corde tuo et in ore tuo,
ut móribus tuis ipsum testíficans
et fidéliter annúntians,
sal terræ et lux mundi effici|ris,273
ad honórem quidem Dei et anim|rum salútem.
Professus (vel professa) respondet:

Amen.
Et, accepto libro, ad locum suum redit ibique stat.
59. Si autem nuper professi sunt multi, aliave iusta de causa, Præsidens (aut Celebrans) Evangelii librum
eis tradit formulam recitans semel pro omnibus, plurali aptatam.
60. Si secundum consuetudines locorum alia professionis insignia (ex. gr. Rosarii corona, numisma s.
Dominici, anulum vel signaculum Ordinis) tradenda sunt, hic tradantur silentio vel apta formula, decora
sobrietate servata.

Conclusio ritus professionis
61. Symbolum dicitur si rubricis liturgiæ diei præscribitur. Ritus apte concluditur recitatione orationis
universalis seu fidelium (cf. infra in Appendice II, nn. 62–65).274

LITURGIA EUCHARISTICA
62. Dum cantus ad offertorium peragitur, fratres et sorores nuper professi ad altare processionaliter
accedunt cum candelis accensis sacerdoti offerendis, quas deinde ministrantes disponunt in loco apto;
nonnulli vero ex ipsis fratribus et sororibus opportune afferunt panem, vinum et aquam pro Sacrificio
eucharistico et, si placet, alia dona iuxta consuetudines loci.
63. Postquam sacerdos Eucharistiam sumpsit, etiam omnes adstantes eam sub utraque specie sumere
possunt, servatis semper dispositionibus Conferentiarum Episcoporum et Episcopi diœcesani.

Cf. supra, n. 1.
Cf. supra, nn. 39 et 23.
272 Cf. Iordanus, n. 57.
273 Cf. Rm 10,8; Mt 5,13.14.
274 Srov. pozn. 135
270
271
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DIMISSIO
64. Oratione post communionem expleta, fratres et sorores nuper professi ante altare sistunt et sacerdos
eos more solito una cum populo benedicit; vel, pro opportunitate, manibus super eos et populum
extensis, dicere potest:

Deus, tanti óperis auctor et custos,
supérna sua vos tue|tur gratia,
ut vestræ vocatiónis múnera fidéliter persolv|tis.
℟. Amen.
Ipse divínæ vos f|ciat carit|tis
apud omnes testimónium et signum,
ut pópulus Dei prompta respóndeat actuosit|te.
℟. Amen.
Divíni sui Spíritus advoc|ntis gr|tia
corda vestra effic|citer fecúndet
pro Ecclésiæ et humanæ familiæ proféctu.
℟. Amen.
Et benedictio Dei omnipoténtis,
Patris, et Filii,  et Spiritus Sancti,
descéndat super vos et maneat semper.
℟. Amen.
65. Deinde diaconus vel sacerdos adstantes dimittit dicens:

Ite, missa est.
℟. Deo gratias.
66. Post dimissionem, actio liturgica concludi potest, sicut mos est pro quibusdam celebrationibus in
Ordine, cantu Salve Regina vel alio cantu congruo; quo expleto, adstantes nuper professos salutant
secundum loci consuetudinem.
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RITUS PROFESSIONIS
EXTRA MISSAM PERAGENDUS
67. Quando ritus professionis extra Missam peragitur,275 inseri potest in celebrationem verbi Dei, modo sequenti:
a) post cantum aptum, fit interrogatio vel postulatio candidatorum (nn. 48–
49);
b) sequitur lectio verbi Dei, cui responditur cantu psalmi apti (cf. infra, in
Appendice I). Fit deinde allocutio Præsidentis;
c) postea ipse ritus professionis habetur (nn. 51–60);
d) ritus concludi potest oratione universali (cf. infra, in Appendice II, nn. 62–
65) – addita, si placet, Oratione dominica – et benedictione sollemni (n. 64).
68. Quando autem ritus intra Liturgiam Horarum peragitur (præsertim Laudum vel
Vesperarum), proceditur modo sequenti:
a) post hymni cantum, fit interrogatio vel postulatio candidatorum (nn. 48–
49);
b) sequuntur psalmodia et lectio verbi Dei, quod seligi potest ex textibus in
Lectionario præbitis (cf. infra, in Appendice I). Fit deinde allocutio
Præsidentis;
c) postea ipse ritus professionis habetur (nn. 51 –60);
d) canitur postea Canticum Zachariæ vel Magnificat;
e) deinde dicitur oratio universalis seu fidelium (cf. infra, in Appendice II, nn.
62–65);
f) ritus concluditur recitatione Orationis dominicæ, oratione finali et
benedictione sollemni (n. 64).
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Srov. Smërnice č. 13
Zde jsou uvedeny pouze modlitby, ke kterým členy LS zavazují tyto Směrnice. Texty
jsou převzaté ze sbírky Libellus precum České dominik|nské provincie. Pro
bohatství dominik|nské liturgie je vhodné využít i další texty uvedené v této sbírce.
De profúndis
De profúndis clam|vi ad te, Dómine;*
Dómine, ex|udi vocem meam.
Fiant aures tuæ intendéntes*
in vocem deprecatiónis meæ.
Si iniquit|tes observ|veris, Dómine,*
Dómine, quis sustinébit?
Quia apud te propiti|tio est,*
et timébimus te.
Sustínui te, Dómine, †
sustínuit |nima mea in verbo eius,
sper|vit |nima mea in Dómino.
Magis quam custódes auróram *
speret Israel in Dómino.
Quia apud Dóminum misericórdia,*
et copiósa apud eum redémptio.
Et ipse rédimet Israel *
ex ómnibus iniquit|tibus eius.

Z hloubi vol|m k tobě, Pane, *
Pane, vyslechni můj hlas!
Áť tvé ucho vlídně slyší *
na mé snažné vol|ní! –
Kdybys, Pane, dbal na viny, *
kdopak, Pane, obstojí?
Ty však d|v|š odpuštění, *
abychom ti sloužili.
Douf|m, Pane, z duše douf|m, *
na tvé slovo vyčk|v|m.
Na P|na m| duše ček| †
víc než str|žní na úsvit, *
noční str|žní na úsvit. –
Izrael ať ček| P|na! †
U P|na je slitov|ní, *
on n|s štědře vykoupí.
On vykoupí Izraele *
z jeho provinění všech.

℣. Réquiem ætérnam dona eis, Dómine.
℟. Et lux perpétua lúceat eis.
℣. A porta inféri.
℟. Erue, Dómine, |nimas eórum.

℣. Věčné odpočinutí dej jim, Pane.
℟. Á světlo věčné ať jim svítí.
℣. Od bran smrti věčné.
℟. Vysvoboď, Pane, jejich duše.

Orémus.
Fidélium, Deus, ómnium cónditor
et redémptor, ° anim|bus famulórum
famularúmque tu|rum remissiónem
cunctórum tríbue peccatórum; †
ut indulgéntiam quam semper
optavérunt, piis supplicatiónibus
consequ|ntur. ° Per Christum Dóminum
nostrum.
℟. Amen.
℣. Requiéscant in pace.
℟. Amen.

Modleme se.
Bože, stvořiteli a vykupiteli všech
věřících, ° uděl duším svých služebníků
a služebnic odpuštění všech hříchů, †
aby našimi zbožnými prosbami došly
prominutí trestů, o které të vždy ž|daly. °
Skrze Krista, našeho P|na.
℟. Amen.
℣. Áť odpočívají v pokoji.
℟. Amen.
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℣. Dign|re me laud|re te, Virgo sacr|ta. (Állelúia.)
℟. Da mihi virtútem contra hostes tuos. (Állelúia.)
Orémus.
Concéde nos f|mulos tuos, quǽsumus, Dómine Deus,
perpétua mentis et córporis salúte gaudére, °
et gloriósa be|tæ Maríæ semper Vírginis intercessióne
a præsénti liber|ri tristítia †
et ætérna pérfrui lætítia. °
Per Christum Dóminum nostrum.
℟. Amen.
Zdrávas Královno, Matko milosrdenství,
živote, sladkosti a nadëje naše, buď zdráva!
K tobë voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobë vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívëtivá, ó přesladká Panno, Maria!
℣. Učiň më, Panno, hodným të slavit.
℟. A dej nám sílu proti tvým nepřátelům.
Modleme se.
Všemohoucí Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé
zdraví duše i tëla a na přímluvu blahoslavené Panny
Marie nás vysvoboď od nynëjších zármutků a dej nám
radost vëčného života. Skrze Krista, našeho Pána.
℟. Amen.
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℣. Ora pro nobis, be|te Pater Domínice. (Állelúia.)
℟. Ut digni effici|mur promissiónibus Christi. (Állelúia.)
Orémus.
Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus, ° ut, qui
peccatórum nostrórum póndere prémimur, † be|ti
Domínici, confessóris tui, Patris nostri, patrocínio
sublevémur. ° Per Christum Dóminum nostrum.
℟. Amen.
Ó svëtlo církve, učiteli pravdy,
růže trpëlivosti, perlo počestnosti,
vodu moudrosti rozdával jsi zdarma,
kazateli milosti, připoj nás k blaženým.
℣. Oroduj za nás, svatý Otče Dominiku,
℟. aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se.
Všemohoucí Bože, udël milostivë, ať nám, které tíží břemena
hříchů, pomáhá přímluva svatého Dominika, tvého
vyznavače a našeho Otce. Skrze Krista, našeho Pána.
℟. Amen.
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