
AKTA II. KAPITULY LAICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA 
slavené ve dnech 24.–28. 9 . 2021 v  konventu sv. Jiljí v  Praze 

 

Provinční kapitula svolaná v  řádném termínu 7.–10. 5. 2020 byla vzhledem k  epidemiologické situaci 

přesunuta na termín 24.–28. 9. 2021. 

Kapituly se zúčastnili níže jmenovaní zástupci MS a členové rady provinčního moderátora: 

● Aleš Jordán Kratochvíl, zástupce MS Blansko 

● Dita Zdislava Králová, zástupce MS Ústí n. L., asistentka provinčního moderátora (dále PM) 

pro zahraniční vztahy  

● Eva Imelda Fuchsová, představená 5. pražského MS, volená radní, asistentka pro formaci 

● Ivan František Bok, host, dočasně pověřený zastupováním 5. pražského MS 

● Hyacint Ullman, promotor pro laiky  

● Jan Jáchym Beneš, volený radní  

● Jan Vincent Horáček, zástupce MS Plzeň, minulý provinční moderátor 

● Jana Imelda Jermilovová, představená MS Jirkov   

● Jiří Reginald Machačík, zástupce MS Olomouc, socius PM 

● Marcela Kateřina Persichová, představená MS Ostrava   

● Marie Lazárková, představená MS Znojmo   

● Marta Luzarová, představená MS Rožnov p. R., volená radní  

● Martin Rosenbaum, asistent pro apoštolát  

● Martin Petr Pokorný, zástupce 3. pražského MS 

● Michal František Vaněk, představený MS Všeruby u Plzně   

● Miroslav František Falkenauer, provinční moderátor  

● Pavel František Novák, představený MS Nové Město n. M.   

● Pavel Martin Zbroj, představený MS Pardubice   

● Radovan Michael Plšek, představený MS Brno, volený radní  

● Viktor Petr Houdek, zástupce MS Jablonné v P.  

 

Provinční kapitula se věnovala následujícím bodům: 

1. Podle článku 55 odst. i ) Partikulárních směrnic schválila zprávu o činnosti provinčního 

moderátora a rady v  období mezi kapitulami, viz příloha 1. 

2. Podle článku 55 zvolila 

● podle odst. a ) provinčním moderátorem Miroslava Františka Falkenauera 

● podle odst. b ) 4 členy rady provinčního moderátora:  

o Jan Jáchym Beneš 

o Ivan František Bok 

o Viktor Petr Houdek 

o Jana Pavla Sedláková 

3. Kapitula vzala na vědomí, že podle čl. 64 § 2 byla ekonomkou LSSD jmenována Michaela Jana 

Kvapilová.  

4. Kapitula schválila podle čl. 55  
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● odst. f ) o obsahu trvalé formace, viz příloha 2 . Obsah počáteční formace zůstává se 

souhlasem kapituly beze změny, viz příloha 3 . 

● odst. e ) dokument o spolupráci v  rámci dominikánské rodiny a o asistentech sdružení, viz 

příloha 4 , a dokument o apoštolátu, viz příloha 5 . 

5. Podle čl. 55 odst. g ) kapitula projednala výši a využití kontribucí. Doporučila provinční radě změnit 

výši kontribucí na 300 Kč ročně za člena. O přesné výši a termínu splatnosti nově rozhoduje 

provinční rada po projednání s  představenými jednotlivých sdružení. Tato změna je zanesena do 

Partikulárních směrnic.  

6. Výši finančních limitů pro nakládání s  majetkem podle čl. 55 odst. h ) kapitula nezměnila. 

7. Kapitula podle čl. 55 odst. d ) schválila úpravy Partikulárních směrnic navržené v  přípravném 

dokumentu. Tyto změny vycházejí z  nových obecných vyhlášení magistra řádu a ze zkušeností 

získaných během období od I . kapituly. V  několika případech kapitula navrhované znění upravila 

(číslování článků je zde uvedeno podle změn):  

● Čl. 53 § 1 : Volební hlas na kapitule má pouze provinční moderátor, případně socius, pokud 

jej zastupuje, a představení jednotlivých MS, případně jejich zástupci. Ostatní oficiálové 

mají pouze hlas poradní. 

● Čl 58 odst. f ): Znění „kapitula schvaluje výši kontribucí a jejich splatnost“ je nahrazeno 

zněním „kapitula projednává výši a využití kontribucí“. Bude uvedeno jako samostatný 

bod. 

● Čl. 63 § 1 : Zůstává znění „bývalý provinční moderátor, kterému bezprostředně skončilo 

oficium“. 

● Čl. 99: Znění „Následně přistoupí provinční kapitula k  volbě členů provinční rady“ se 

nahrazuje zněním: „Provinční kapitula zvolí členy provinční rady“. 

Po vyhlášení provinciálem Partikulární směrnice vstoupí v platnost a budou rozeslány všem 

sdružením. Následně budou vydány tiskem včetně příloh. 

8. Provinční moderátor v duchu čl. 55 odst. k ) na základě požadavků kapituly zřídil oficium asistenta 

pro komunikaci. Do této funkce jmenoval Ivana Františka Boka.  

9. Kapitula vyzývá MS k  úhradě cestovních nákladů asistentů. 

10. Kapitula vyzývá MS, aby hledala alternativní způsoby setkávání, pokud nastane situace, která 

tradiční způsoby společného života ochromí.  

11. Kapitula navrhuje, aby součástí blízkých příprav na příští kapitulu byly návrhy konkrétních 

kandidátů z  místních sdružení, a to jak na oficium provinčního moderátora, tak na oficia členů 

provinční rady, včetně jejich medailonků v  písemné či jiné podobě (audio, video) a jejich souhlasu 

s  kandidaturou. 

 

Akta byla schválena a slavnostně vyhlášena v  den slavnosti sv. Václava 28. 9 . 2021 v  konventu sv. 

Jiljí v  Praze.  

Aby závěry II. kapituly LSSD vešly v  život, je nutné, aby se s  nimi všichni členové důkladně seznámili. 

Doporučujeme je číst, rozjímat a diskutovat o nich na společných setkáních. Zpětnou vazbu, náměty 

a  námitky k  těmto materiálům posílejte na adresu laici.rada@op.cz.  
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Seznam příloh: 

● Příloha 1 : Zpráva provinčního moderátora 

● Příloha 2 : Obsah trvalé formace  

● Příloha 3 : Program počáteční formace 

● Příloha 4 : Spolupráce v rámci dominikánské rodiny; asistenti MS a jejich formace 

● Příloha 5 : Apoštolský postoj
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Příloha 1  

ZPRÁVA PROVINČNÍHO MODERÁTORA 

Naši první kapitulu jsme slavili 11.–13. 3 . 2016. Během roku 2016 se rada sešla dvakrát – v  červnu 

v  Jablonném a v  listopadu v  Olomouci. Učili jsme se, jak fungovat v  novém uspořádání.  

Řešili jsme tisk partikulárních směrnic s  tím, že je budeme brát jako pracovní a že druhá kapitula je 

schválí definitivně. Dotisk se rozdal a na této kapitule bychom měli schválit definitivní znění, které 

bychom mohli pak dát do „opulentnějšího“ tisku. 

Hlavním úkolem bylo podle zadání kapituly rozjet ČODLF – tedy Čtyřletí obnovy dominikánské laické 

formace – což se zdařilo. ČODLF začal pravidelně vycházet a vycházel čtyři roky každý měsíc a setkal 

se s  pozitivním ohlasem – ve sdruženích ho skutečně začali mnozí používat a probírat předkládaná 

témata.  

Vyzvali jsme – na žádost otce provinciála - laiky k  pomoci v  Jablonném. Na tuto výzvu začali laici 

vypomáhat během poutní sezóny s  prováděním turistů, s  hlídáním baziliky, když bývá přes den 

otevřená, i s  pomocnými pracemi v  hotelové části kláštera. Tato pomoc byla s  radostí přijata, slibně 

se rozvíjí, ale stále ještě by bylo potřeba rozšířit ji. Sám jsem letos jeden týden strávil s  manželkou 

prováděním turistů a musím z  vlastní zkušenosti potvrdit, že služba u svaté paní Zdislavy je zvláštním 

způsobem obohacující. Pevně doufám, že tato výpomoc, která mi přijde jako činnost výsostně 

terciářská, se ještě podstatně rozšíří. 

V  roce 2016 jsme začali připravovat naši účast na Evropském setkání dominikánského laikátu ve 

Fatimě. Také jsme rozběhli proces založení Místního sdružení v  Pardubicích.  

Při řešení obsazení funkce asistenta ve Znojmě jsme s otcem provinciálem domluvili obvyklý postup 

při obsazování asistentů, který se začal s  úspěchem uplatňovat – místní sdružení se domluví 

s  nějakým otcem na asistování a pokud souhlasí, dají mi vědět a já požádám provinciála o jmenování. 

S  bratry jsme také ladili naši pomoc při oslavách 800 let založení řádu. Na několika místech jsme 

pomáhali s  instalací putovní výstavy, v  Chebu bratr Vincent sestavil samostatný program. 

Za rok 2017 jsme se sešli čtyřikrát – třikrát nás skvostně pohostily sestry v  Lysolajích a jednou jsme se 

sešli pro změnu v  Plzni. Velkým neúspěchem tohoto roku bylo formační setkání, které jsme plánovali 

do Českého Těšína. Hlavně pro obtížnou dostupnost se přihlásilo tak málo lidí, že jsme ho museli 

zrušit. Vedlo nás to k  rozhodnutí, že vytipujeme dvě snadno dosažitelná místa – jedno ve středních 

Čechách a jedno na střední Moravě – na kterých budeme stabilně pořádat formační setkání, a že 

program bude připravovat rada. Proces výběru lokalit zatím není u konce. Na podzim jsme začali 

organizovat formační setkání u sester trapistek v Poličanech a rok nato v  církevní škole v  Brně. 

Poličany byly skvělé, velikostí pro nás jako dělané, ale trochu hůře dosažitelné. Brno bylo laciné, 

snadno dostupné, veliké, ale poněkud neútulné. 

Poprvé v  novém systému řízení jsme v  roce 2017 schvalovali zprávu o hospodaření. To, co bylo 

v  minulých letech problémem - protože to záviselo na tom, aby se sešlo dostatek zástupců místních 

sdružení - bylo vyřízeno po krátké diskuzi. V  tomto bodě se také projevila výhoda nového způsobu 

řízení laikátu. Za rok 2016 jsme měli příjmy 61.200, výdaje 200.600,- - z  toho ale bylo 120.000 vlastně 

jen průběžná položka z  minulého roku, ale i bez ní byly výdaje 80.600, tedy téměř o 20.000 vyšší než 

příjmy. Na kontě v  bance bylo ke konci roku 52.600 Kč. 

Rada také rozhodla do Fatimy na Evropské setkání laiků poslat Ditu Zdislavu Královou a Jiřího 

Reginalda Machačíka s  doprovodem otce Jana Rajlicha. O své cestě referovali na podzimním setkání 
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dominikánské rodiny v  Olomouci. Je skoro škoda, že tzv. Belgická výzva vyvolala takové emoce, že na 

nic jiného nezbyla pozornost. V  této výzvě belgičtí zástupci žádali pod dojmem z  papežovy exhortace 

Amoris laetitia znovu promyslet postoj k  lidem v „tzv. nestandardních životních situacích“, tzn. 

k  rozvedeným a znovu sezdaným, homosexuálům atd. Ačkoli se nám to zdálo jako hloupost, zvítězil 

pocit, že má zaznít jasné slovo. Rada později formulovala vyvážené stanovisko, ve kterém 

neodsoudila ty, kteří se ocitli v „nestandardní“ situaci a zároveň odmítla jakkoliv měnit postoj k  věci 

samé. Toto stanovisko jsme zaslali na evropské vedení laiků. 

V  srpnu jsme byli se zástupci vydavatelství Krystal pozváni na 3 .provinční kapitulu slovenských 

terciářů, kteří ji slavili celý týden v  Čičmanech. Velmi na nás zapůsobily některé projekty slovenských 

terciářů – zvláště projekt Ábelová, což je prakticky opuštěná osada v  horách ve středním Slovensku, 

kde celá slovenská dominikánská rodina koupila postupně téměř všechny budovy. Jejich rekonstrukcí, 

na které se podílejí otcové i terciáři společnou rukou, vzniká místo pro rekolekce, dovolené, duchovní 

setkání společné celé dominikánské rodině. Naopak slovenské sestry a bratři nám záviděli Krystal 

a hojně nakupovali knihy, které jsme přivezli. 

Na setkání rady jsme promýšleli naše podněty pro kapitulu bratří. Shodli jsme se na tom, že budeme 

žádat bratry, aby nový promotor pro laiky neměl jiné oficium a mohl se tak laikům věnovat, a že 

budeme mluvit o formaci bratří pro funkci asistenta sdružení. Shodli jsme se i na požadavku nového 

impulsu pro Kazatelské středisko, aby se stalo místem spolupráce všech větví řádu, o kterou nám jde. 

Celý rok se jednáními rady vinula starost o ČODLF. 

Za rok 2017 jsme z  hlediska financí měli příjmy 73.000 a výdaje 61.200,-, ale zaplatili jsme příspěvek 

pouze do evropského sdružení laiků.  

Rok 2018 byl ve znamení dvou akcí – kapituly bratří a formačního setkání laiků s  otcem Ruyem 

Carlosem Antunesem. 

Na kapitulu bratří jsem byl pozván jako zástupce laiků. Byl jsem velice dobře přijat a mohl se aktivně 

účastnit přípravy i samotného slavení kapituly. Myslím, že díky jasně formulovaným postojům 

v  některých věcech, které jsou pro nás důležité, jsme dosáhli mnoho z  toho, co jsme chtěli. 

Například Přístup bratří byl báječný, skutečně bratrský a myslím, že přispěl k  prohloubení spolupráce 

mezi jednotlivými větvemi řádu. 

Formační setkání zorganizované v Poličanech, kam se podařilo pozvat generálního promotora pro 

laikát Ruy Carlose, bylo skvělé, zejména díky úžasné osobnosti otce Ruye.  

Za rok 2018 se rada sešla třikrát – jednou v  Olomouci a dvakrát u Jiljího v  Praze. Dále pokračovala 

práce na ČODLFu a začalo se organizovat formační setkání na příští rok do Brna. Vyhlásili jsme sbírku 

za účelem vyslání našich zástupců na 4 . Mezinárodní kongres dominikánských laiků do Fatimy. Bylo 

nám líto nevyužít toho, že světové setkání je v Evropě, tedy „za rohem“. Tam také na podzim odjeli 

Eva Imelda Fuchsová, Ivan František Bok a provinční promotor Hyacint Ullman. Jejich mise byla velmi 

přínosná. Například plán trvalé formace – jeden ze stěžejních bodů naší druhé kapituly – vzniká 

z  podnětu z  tohoto setkání. 

Finance roku 2018 se vyvíjely nepříznivě: na příjmy 64.000 jsme měli výdaje 66.000. Zaplatili jsme 

naši účast na mezinárodním setkání laiků ve Fatimě (a to jen část – podstatnou část si zaplatili 

účastníci sami ) a vůbec jsme neplatili příspěvky ani na evropskou, ani na světovou úroveň.  

V  roce 2019 jsme se setkali čtyřikrát. Připravovali formační setkání do Brna, tentokrát bez 

zahraničních hostů. Pokusili jsme se zorganizovat toto setkání jako diskusní kroužky, ne jako 
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přednášky odborníků. Eva, Ivan i Hyacint nás informovali o světovém setkání ve Fatimě, o nových 

podnětech v  trvalé formaci bratří i laiků. 

Podzim již patřil přípravě kapituly, která se měla původně konat v  květnu 2020. Byly ustaveny 

přípravné skupiny a jejich vedení z řad radních. Škoda jen, že odezva z řad členů byla minimální 

a práce na přípravě materiálů pro kapitulu se účastnilo jen pár lidí. Důležitá byla i spoluúčast laiků na 

tvorbě nového webu celé dominikánské rodiny. ČODLF dospíval ke svému vrcholu. 

Rok 2019 po finanční stránce dopadl relativně dobře: příjmům 85.000 odpovídaly výdaje 26.000. Ten 

dobrý výsledek ale byl způsoben nezaplacenými příspěvky do světového i evropského sdružení 

a naopak v  příjmech dvěma desetitisícovými dary.  

V  roce 2020 jsme se ještě stihli sejít v  únoru u Jiljího v  Praze, schválit účetnictví a podrobný program 

a pozvánky na kapitulu. Pak dorazila pandemie covidu, která nám, jako mnohým, rozmetala plány. 

Jak víte, kapitula musela být odložena a veškerá činnost se zastavila – obzvláště na jaře. Po 

prázdninách nastalo oživení, ale bylo rychle přerušeno druhou vlnou pandemie. Už jsme se ale naučili 

setkávat se on-line. Takto jsme stačili zpracovat ještě pozdně letní průzkum stavu místních sdružení 

v  okolí Uherského Brodu. Ten vyústil v  dohodu rady, požádat otce provinciála o zrušení místních 

sdružení Nivnice, Vlčnov, Horní Němčí a Hluk a také sdružení v  Hradci Královém a Smečně. Otec 

provinciál této prosbě vyhověl. 

Od konce října byla online setkání rady častější – po cca třech týdnech, jak se blížil posunutý termín 

kapituly. 

Dovolte mi na závěr jisté shrnutí. 

Myslím, že způsob řízení laikátu způsobem, který určila první kapitula, se osvědčil. Rada moderátora 

bylo pracovité sdružení, většina členů byla velmi aktivní. Je velmi důležité, že pracovala „radostnou 

rukou“, tedy že setkání alespoň pro mne byla radostná a milá. Zároveň se projevilo, že práce v  radě 

je časově i finančně náročná. Pro část radních bylo obtížné dojíždět. Bylo by více než spravedlivé, 

abychom na kapitule našli způsob, jak radním náklady na cesty proplácet. Doba covidová nás naučila 

i on-line setkáním – možná by bylo řešením i v  době necovidové. Mohli bychom střídat setkání 

osobní a virtuální. Až budeme volit nové radní, mějme na paměti, že toto k  této funkci patří a že by 

kandidáti měli mít možnost tento způsob komunikace používat 

Obzvláštní ocenění zaslouží autoři témat ČODLFu – Eva Imelda, Reginald a Martin Me2d. Velikou 

posilou nám byl jako provinční promotor bratr Hyacint, který věrně docházel na naše setkání. Každý 

radní přispěl svým dílem ke všemu, co se nám povedlo, a patří jim dík.  

Myslím, že se povedlo zapojit trochu víc naši provincii do celosvětové organizace laikátu. Využili jsme 

výročí Fatimy a konání evropského i světového setkání „za rohem“ ve Fatimě a zapojili se do těchto 

akcí, což považuji za důležité. 

A jaký je stav dominikánského laikátu? V  provincii je nyní 24 sdružení. Ve většině z  nich aktivně žije 

a v  duchu řádu pracuje mnoho aktivních členů a tvoří mnohá krásná díla. 

Problémem je přetrvávající atomizace. Mnohá sdružení jsou uzavřená do sebe, je velmi obtížné 

dostat z  nich jakoukoli informaci, o spolupráci nemluvě. Bohu díky za Setkání dominikánské rodiny 

a poslední dobou i formační setkání, kde se ve větší míře potkáme. Typická byla v  tomto směru 

příprava kapituly – přes všechnu snahu zapojit do ní co nejvíce lidí byla v  podstatě dílem několika 

členů rady a několika málo spolupracovníků. Není problém, že podklady připraví pár lidí, ale tím, že 
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se nad tématy nerozproudila širší diskuse, se nestaly společným dílem, ale zase jen otravným kusem 

papíru. 

Možná, že tento problém je svázán s  dalším hlavním problémem laických sdružení – a to je vysoký 

průměrný věk členů, jimž nejsou vlastní moderní komunikační technologie. Mí spolupracovníci vědí, 

že vím, o čem mluvím – také s  nimi zápasím. Máme málo noviců – zrušili jsme 6 sdružení, která 

v  podstatě dožila. Bude jedním z  bodů jednání kapituly, jak reagovat na tento stav. Je pravda, že za 

mnohými terciářskými povoláními jsou charismatičtí otcové. My bychom měli ve větší míře pracovat 

s rodinami jako přirozeným semeništěm povolání. Jablonné jako centrum pro rodinu je pro to ideální 

a těžko si lze představit „terciářtější“ zaměření. 

Laikát se ale má čím pochlubit. Kromě mnoha lokálních aktivit připomenu z  těch celoprovinčních 

každoroční setkání dominikánské rodiny, formační setkání, vydávání Opuscula, naše účast na letních 

misiích, pomoc v Jablonném. Zcela samostatnou kapitolou je laická spoluúčast ve vydavatelství 

Krystal, které nám v  zahraničí závidí. Do budoucna se plánují výjezdy „Dominikánských knižních 

salónů“ do větších měst (Olomouc, Brno, Ústí, Plzeň, České Budějovice), kde působí laici a kde se dá 

počítat s  jejich aktivní spoluprací a účastí. 

Je tedy mnoho co zlepšovat, ale je i mnoho krásného, z  čeho se můžeme těšit a za co můžeme 

děkovat. Ať nám Bůh na přímluvu Panny Marie a svatého Dominika vnukne správná rozhodnutí do 

dalšího období. 

 

Miroslav František Falkenauer 

provinční moderátor 2016–2021
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Příloha 2  

OBSAH TRVALÉ FORMACE  

Trvalá formace dominikánských laiků se uskutečňuje celoživotně, počínaje časnými sliby. Každý člen 

nese před Pánem odpovědnost nejen za svou vlastní formaci, ale i za formaci svých spolubratří 

a spolusester. Individuální plán formace si tvoří každý sám, podle svého stavu, životní situace, 

intelektuálních a časových možností, a v neposlední řadě podle svého vlastního povolání k určitým 

úkolům v církvi a řádu. Podporou, inspirací a vodítkem by měla být společná formace během 

pravidelných setkávání sdružení. Dá se chápat ve dvou aspektech:  

A ) praktickém, který se realizuje samotným životem sdružení, setkáváním, společnou modlitbou 

a čtením Písma, sdílením, společnými duchovními obnovami, poutěmi (především k  paní Zdislavě), 

aktivním životem v  řádu;  

B ) teoretickém, který spočívá jednak v  reflexi podstatných bodů dominikánské spirituality a jednak 

v  teoretické intelektuální a duchovní průpravě.  

Podle požadavků vznesených na Třetím mezinárodním kongresu dominikánského laikátu v  roce 2018 

ve Fatimě je povinností každé provincie vypracovat plán trvalé formace pro svá sdružení. Má probíhat 

na čtyřech rovinách: lidské, duchovní, intelektuální a apoštolské. Tyto 4 roviny navrhujeme pro 

potřeby české provincie rozčlenit do pěti bodů: 1 ) modlitba je vyčleněna z  duchovní formace jako 

zvláštní bod, zatímco 2 ) lidská a duchovní formace je neoddělitelně spojena v  jednom bodě. 3 ) 

intelektuální formace a 4 ) apoštolská formace je doplněna o 5 ) formaci života s  církví a řádem, která 

prostupuje prakticky všemi ostatními body. 

Každé místní sdružení by si mělo sestavit vlastní každoroční plán formace, a to tak, aby se dotkl 

některého z bodů v  každé z  pěti oblastí, a přitom odpovídal možnostem a zaměření daného 

sdružení. Jinak bude vypadat formační plán sdružení lidí v  aktivním věku, jinak sdružení seniorů, 

rodin či sdružení, které se věnuje nějaké speciální formě apoštolátu. Za plán formace je odpovědný 

formátor (novicmistr ve shodě s představeným) a věroučným dohledem ji zaštiťuje asistent sdružení.  

Jednotlivá témata v  teoretické části formace může zpracovat a přednést kdokoliv kompetentní – člen 

sdružení, řádový bratr či sestra, odborník v  daném oboru. Vždy by měla následovat diskuze s cílem 

osvojit si danou problematiku.  

Jednotlivá témata formace, tak jak byla výše vytyčena, by se měla postupně objevovat zpracovaná 

formou článků v  Opusculu, podobně jako v  minulých letech témata ČODLF. Realizaci tohoto záměru 

má na starosti provinční rada. 

1 ) Modlitba 

Modlitba by měla být základním zdrojem, ze kterého čerpá nejen apoštolát, ale i studium. Proto by jí 

měla být věnována ve formaci eminentní pozornost, nejen teoretická, ale především praktická.  

Praktická formace:  

● pravidelně zařazovat do setkání slavnostní modlitbu oficia v  dominikánském ritu, zpívané 

antifony (Salve, O lumen, O spem miram, Inviolata),  

● růženec a litanie 

● lectio divina 

● pravidelné duchovní obnovy 
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Teoretická formace:  

Dominikáni o sobě tradují, že nemají „žádnou spiritualitu“. Tím se myslí to, že nemají žádné speciální 

metody modlitby, jak je známe z  novověkých spiritualit. Bylo by dobré držet se v  modlitbě toho, jak 

ji praktikoval sv. Dominik, resp. celý starověk a středověk. Nerozlišuje se zde mezi modlitbou ústní 

(vnější) a vnitřní, osobní a společnou či liturgickou, mezi prostou modlitbou Otčenáše a kontemplací. 

Všechno je jeden proud Boží oslavy, počátek nebeské chvály, účast na nebeské liturgii. Modlitba 

božského oficia se stává modlitbou veskrze osobní až kontemplativní, stejně tak četba Písma nebo 

účast na mši svaté, dokonce i studium volně přechází v kontemplaci. Modlitba sv. Dominika je sice 

rozřazena do 9 způsobů, ale jen podle vnějších znaků. Uvnitř zůstává jednoduchým 

nestrukturovaným proudem prosby, chvály a kontemplace. 

● Otčenáš, Zdrávas – výklad. 

● Liturgický rok, dějiny spásy 

● Pozemská liturgie jako účast na nebeské liturgii 

● Božské oficium – poučení o dominikánském způsobu modlitby oficia, modlitba breviáře jako 

modlitba společenství i jako osobní modlitba 

● Písmo – jeho četba, rozjímání, modlitba a kontemplace (lectio divina) 

● Liturgie mše svaté jako modlitba 

● 9 způsobů modlitby podle sv. Dominika + seznámení s  novodobými spiritualitami a způsoby 

modlitby (karmelitská, jezuitská) a jejich legitimní odlišnost od dominikánské (resp. 

staro/středověké) spirituality 

● dominikánská mariánská úcta 

2 ) Duchovní a lidská formace 

Praktická duchovní formace se v  některých bodech protíná s  tématem modlitby, ale není to totéž. 

Zde jde především o každodenní zápas o lidství, o Boží obraz v  každém z  nás. Naše společenství by 

měla být místem, kde se nám dostává zpětné vazby, s  láskou, trpělivostí, ale také pravdivostí, a my 

tuto zpětnou vazbu s  vděčností přijímáme jako příležitost k  duchovnímu růstu. Každý člen by měl být 

pozorný k  signálům, které vysílají druzí, reflektovat je, snažit se pracovat na svých ctnostech 

a odstraňovat neřesti, vnímat vnuknutí Ducha, která přicházejí skrze společenství. 

Teoretická duchovní formace: 

● Etapy duchovního života, tři obrácení 

● Jak pěstovat ctnosti a potírat neřesti, jak naslouchat vnuknutí Ducha, blahoslavenství jako „nový 

zákon“ a jako zpovědní zrcadlo  

● ctnosti a neřesti – obecně i každou zvlášť 

● dary Ducha svatého – obecně i každý zvlášť  

● blahoslavenství – obecně i každé zvlášť 

● vzájemné souvislosti ctností, darů a blahoslavenství 

● Eucharistie jako zdroj duchovního života  

● liturgie ostatních svátostí (především křtu a biřmování) jako vodítko pro křesťanský život 

● účast na prorockém, kněžském a královském úřadu Krista 

3 ) Intelektuální formace 

Intelektuální formace se musí řídit podle možností daného společenství a každého člena. Základem je 

katechismus. Dominikán by neměl tápat v  nauce, měl by být vždy připraven podat každému „důvody 

své naděje“ (1 Petr 3 , 15). Studium má být pevně svázáno s  modlitbou a vést ke kontemplaci. 



AKTA II. KAPITULY LAICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA   OBSAH TRVALÉ FORMACE  

 

10 

Nestačí číst a studovat, je potřeba prostudované rozjímat, pronikat do hlubších souvislostí pod 

vedením Ducha svatého v  modlitbě. Jen studium oživené Duchem vydá apoštolské plody. Leckdy je 

věrný učedník Ducha svatého blíž podstatě víry (sensus fidei) než intelektuál. Každý je ale zavázán ke 

studiu podle svých schopností a možností. Teologická (příp. filosofická) témata mají být pevnou 

součástí našich setkání. 

Předmět studia: 

● Teologie jako věda, zjevení, existence Boha a lidské duše 

● Písmo svaté: základy biblistiky, seznámení s  jednotlivými knihami a osobnostmi Starého i Nového 

zákona, s  využitím moderních biblistických úvodů a komentářů 

● Dogmatika a morálka: Bůh jeden a trojí, stvoření, člověk, hřích, milost, vykoupení, církev, Maria, 

svátosti, eschatologie, předurčení, andělé, zlo…. a jiná teologická témata podle katechismu, 

nauky sv. Tomáše a církevních otců, dokumentů II. vatikánského koncilu, s  přihlédnutím 

k  novým autorům a publikacím 

● základy filosofie a teologie (především antropologie) podle sv. Tomáše 

4 ) Apoštolát, znamení doby 

Apoštolát má nejrůznější podoby, od tiché adorace po dominikánské misie. Nejčastěji je to však 

prosté přetékání toho, čím srdce překypuje. První podmínkou autentického apoštolátu je tedy být 

naplněn obsahem – což zajišťuje modlitba a studium. Obecným předpokladem je pochopení misijního 

poslání církve, misijní obrácení a seznámení se s metodikou apoštolátu: 

● Velký misijní příkaz Ježíše Krista, misijní obrácení 

● Metodika apoštolátu, co je první hlásání a co je následné rozvíjení víry. 

Laici mají zvláštní poslání, totiž být apoštoly všude tam, kam se kněžské působení bratří nedostane, 

a tam je třeba naslouchat problémům a otázkám našich současníků, všímat si lidí na okraji 

společnosti, nabízet pomoc tam, kde je potřeba. Apoštolátu musí předcházet soucítění s  lidmi kolem 

nás. Samotný apoštolát slovem se pak může realizovat v  osobních rozhovorech, na internetu, 

v  přednáškách a publikační činnosti, v  apoštolských aktivitách a projektech řádu. Je potřeba všechny 

tyto možnosti monitorovat, sdílet a vzájemně se podporovat. Dominikánský apoštolát nevychází 

z  dispozic jednotlivce, ale je nesen charismatem celého společenství. Další důležitou podmínkou je 

tedy aktivní účast na životě řádu, na životě sdružení: 

● sdílení apoštolských zkušeností, problémů, úskalí 

● společné apoštolské aktivity sdružení 

Intelektuální průběžná formace: Ve sdruženích se mohou probírat aktuální témata podle toho, s  čím 

se členové aktuálně setkávají (v diskuzích s  nevěřícími, v  médiích, v  publikacích), případně přizvat 

odborníky na daná témata:  

● bioetické otázky (potrat, eutanázie, umělé oplodnění, genetické manipulace, …) 

● morálka moderní společnosti: svoboda vs. odpovědnost a závazek, manželství, výchova… 

● péče o stvoření (ekologie a křesťanský pohled na svět) 

● sociální nauka církve 

● (ne)rovnost mužů a žen, gender, … téma spravedlnosti 

● technologický pokrok vs. lidská svoboda a mravní odpovědnost (internet, data a informace, 

umělá inteligence a její hranice, …) 
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● vztah přírodních věd a víry (evoluce, stvoření, člověk jako živočich, evoluční psychologie a etika, 

…) 

● aktuální diskutované problémy (církevní majetek, zneužívání atd.) 

5 ) Žít s  církví a řádem 

Důležitou součástí formace je napojení na život celého řádu a církve, potažmo celé lidské rodiny. Je 

nutné sledovat aktuální dění, prakticky se angažovat tam, kde je to možné a vhodné, zaujímat 

stanoviska k  novým výzvám, ale také čerpat inspirace z  historické zkušenosti. Předmětem zájmu jsou 

především: 

● papežské encykliky, dopisy magistra řádu a jiné aktuální dokumenty 

● Opusculum, aktuální události, aktivní zapojení do apoštolských projektů řádu 

● Stanovy a Směrnice, včetně Augustinovy řehole 

● historie církve a řádu 

● svatí a významné osobnosti řádu 

● zajímavé nové knihy, zvl. nakladatelství Krystal OP 
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Příloha 3  

PROGRAM POČÁTEČNÍ FORMACE 

1 . Formace pro kandidáty LSSD 

Kandidatura (postulát) je období nejméně tří měsíců před obláčkou, v němž se zájemce o vstup do 

řádu rámcově seznamuje s řádem a s životem místního sdružení především účastí na pravidelných 

schůzkách. Kromě toho je to čas, kdy se snaží rozpoznat Boží volání a odpovídá na něj obrácením 

srdce a těsnějším přimknutím se ke Kristu. Na samostatných setkáních s kandidáty by měla zaznít 

tato témata: 

● stručné seznámení s řádem a s jeho charismatem: zakladatel, větve dominikánské rodiny, 

současná situace řádu u nás, cíl (apoštolát) a prostředky (modlitba a studium), 

heslo VERITAS (pravda); 

● pravdivý pohled na sebe a na druhé: vykročit ze starých stereotypů chování a jednání, podívat se 

na celý svůj život nově, uzdravení vztahů, odpuštění, uznání vlastních vin a zřeknutí se jich 

(doporučena je generální sv. zpověď před obláčkou); 

● povolání: Bůh má pro každého konkrétní cestu, nevybírám si já, ale snažím se rozpoznat, k čemu 

mě volá Bůh, bude to cesta těsnějšího spojení s Kristem, cesta ke svatosti, je třeba vzbudit 

odhodlání vykročit s novou silou a nasazením do nového života, jehož symbolem bude nové 

(řádové) jméno, je to cesta rozvinutí křestní a biřmovací milosti, která už v nás je, ale musí se 

rozhořet, obnova křestních a biřmovacích závazků; 

● praktické informace: seznámení s obřadem obláčky, smysl období noviciátu a průběh další 

formace. 

2 . Formace pro novice LSSD 

Noviciát je doba zpravidla jednoho roku, během níž má novic již s větší jistotou rozpoznat, zda je 

povolán k dominikánskému způsobu života v laickém stavu. Program formace je rozdělen do 10 

setkání a má být zakončen soukromým pohovorem s  asistentem, případně duchovní obnovou. 

Jednotlivá témata je možno rozdělit do více setkání nebo naopak sdružit. Přitom je ale třeba dbát na 

to, aby žádné téma nebylo opomenuto nebo příliš zkráceno – jedná se o minimální obsah noviciátní 

formace. Z toho plyne požadavek, aby byl novic přítomen pokud možno na všech setkáních. Novic, 

kterému by chyběla podstatná část formace, by neměl být připuštěn ke slibům, ale měl by mu být 

prodloužen noviciát (až o jeden rok). 

Jednotlivá témata jsou vystavěna podle Stanov LSSD tak, aby v každém (více či méně) zazněly důrazy 

na seznámení s postavou svatého Dominika a ostatních řádových světců, duchovní život v duchu 

dominikánské spirituality, zaměření na cíl (apoštolát) a aktualizace daného tématu v kontextu dnešní 

době (dokumenty). Tímto by měly být během noviciátní formace Stanovy podrobně probrány a novic 

si ujasní, co obnáší slib života podle nich. Zároveň se naučí za obecnými formulacemi vidět konkrétní 

podobu svého povolání a zodpovědně vybírat prostředky růstu a upevňování tohoto povolání, které 

jsou ve Stanovách doporučeny. 

Forma setkání závisí především na osobě formátora a novice, ale nemělo by se zapomínat na to, že 

dominikánskou spiritualitu živí: 

● Písmo – ke každému tématu je třeba vyhledat vhodná místa z Písma sv. k rozjímání; 

● studium – setkání by měla mít i vzdělávací rozměr (historie, dogmatika, ...); je žádoucí, aby ke 

každému tématu existoval seznam vhodné literatury, případně články na dané téma; 
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● modlitba – vyplývá z předchozího jako úžas nad poznanou pravdou, chvála, dík a klanění, které 

vyústí v konkrétní životní či myšlenkový postoj; 

● stálé zacílení na apoštolát, na spásu duší – je třeba vzbuzovat v novicích ochotu k oběti, 

sebezáporu, přesměrování pozornosti od sebe a svých potřeb na potřeby ostatních, tj. duch 

kajícnosti; zde dobře poslouží příklady našich světců a historie počátků řádu. 

Kromě toho je všudypřítomným géniem řádu VERITAS. Je velmi žádoucí vytvořit z našich společenství 

ostrůvky ve světě (oázy), kde je možno být pravdivý. Především k sobě, ale i k druhým. Nedivit se 

a neurážet, když se o sobě dozvím něco pravdivého. Dokázat druhému říct s vkusem, v lásce 

a rozumnosti, jaký je. Už v noviciátě by měl být novic upozorňován na své osobnostní nebo duchovní 

rysy, které jsou ku prospěchu nebo na překážku jeho duchovnímu rozvoji či životu ve společenství. 

PLÁN FORMACE 

1 . Trojí úřad Krista 

povolání k účasti trojím úřadu Kristově (kněžském, prorockém a královském) získáváme křtem 

a biřmováním; způsob jeho realizace v duchovním a laickém stavu; rodina, zaměstnání a  škola versus 

modlitba a  apoštolát (sv. Zdislava); důraz na prorocký úřad v dominikánském povolání – touha po 

spáse duší 

2 . Charismata v církvi 

nutno rozlišit dary Ducha sv. od charismat a charismata mimořádná (dar uzdravování, mluvení 

jazyky...) a  řádná (dar sloužit, učit, vychovávat...); řádná charismata jsou základem různých spiritualit 

v církvi, nikoli vyvolením k výjimečnosti, k něčemu navíc, ale ke konkrétnímu způsobu opravdového 

křesťanského života; charisma sv. Dominika jako zpřítomnění Krista hlásajícího radostnou zvěst; 

počátky řádu a jeho "charisma normálnosti". 

3 . Historie řádu – dominikánská rodina 

stručné seznámení s historií řádu a s jednotlivými větvemi – jejich vznik, vztahy, současná situace; 

hábit, klauzura, sliby v jednotlivých větvích; jedna rodina = jedno společné dílo; laická sdružení 

– struktura (MS), řízení, Stanovy, Směrnice, společný život. 

4 .  Společný život 

účel sdružování; nadpřirozený motiv a  cíl, tedy i nadpřirozené prostředky společného života – 

modlitba, vzájemná duchovní podpora; milost však předpokládá přirozenost, a proto je nutný také 

růst osobnosti; společenství – výborný prostředek sebereflexe, pěstování ctností a potírání neřestí; 

důraz na pravdivost – nebát se vyjádřit svůj názor, nebát se slyšet názor druhých (o sobě); kazatelská 

služba je společným dílem a má být věcí celého společenství; otevřenost společenství, ochota ke 

spolupráci; vztahy k jiným společenstvím – rodina, církev, farnost, místní sdružení, zaměstnání, 

stát, ... – hierarchie poslušnosti. 

5 . Přijímání Božího slova – studium 

hledání a přijímání pravdy; zjevení Boha ve stvoření a ve Slově; být pozorný k Božímu sebezjevování 

v  řádu světa, odhalovat v něm jeho stopy – studium přirozených pravd je základem filosofie 

(sv. Alberta Velikého); seznamování se s pravdami víry (sv. Tomáš Akvinský); sledovat "znamení 

doby", vnímat potřeby současného světa – četba dokumentů církve, seznámení se se 

současnými myšlenkovými proudy. 

Hlavním zdrojem pro poznávání Boha je Písmo sv. (Boží slovo) – musí se stát dechem našeho 

duchovního života, prostoupit naše myšlení (sv. Dominik, sv. Kateřina Sienská). 
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6 . Přijímání Božího slova – rozjímání a osobní modlitba 

nastudované a promyšlené musí "zakořenit" v našem srdci vnitřní modlitbou, rozjímáním; úvod do 

života modlitby – druhy, stupně, techniky; lectio divina a duchovní četba; zvláštní důrazy 

dominikánské modlitby: objevení pravdy, úžas nad ní – modlitba díků a klanění, teocentrismus 

(sv. Kateřina Sienská); zvláštní úcta k Matce Boží – růženec (sv. Pius V .), úcta k Nejsv. 

svátosti (sv. Tomáš Akvinský). 

7 . Slavení Božího slova – liturgická modlitba 

společná modlitba jako výraz jednoty, řádu, víry, lásky, naděje; námitky proti společné modlitbě; 

sama o sobě je dokonalejší než modlitba osobní, je to sjednocení ve chvále tvorstva, předchuť 

konečného chvalozpěvu; vrcholem slavení Božího slova je eucharistie; modlitba musí tvořit jednotu 

i  s naším životem – modlitba v řádu je znamením a vyvrcholením života v řádu, breviář – jednota 

s  celou dominikánskou rodinou a s církví, praktické seznámení s breviářem. 

8 . Hlásání Božího slova – apoštolát 

řádové heslo Contemplata aliis tradere; apoštolát, jeho formy (sv. Dominik, fra Angeliko, sv. Růžena 

z  Limy, sv. Martin de Porres, bl. Jan Macias, Savonarola, bl. Frassati); duchovní a psychologické 

předpoklady apoštolátu; respekt k  pravdě a ke svobodě druhého, umění naslouchat je nutný 

předpoklad apoštolátu (znovu připomenout "charisma normálnosti"); doktrinální poslání řádu, důraz 

na teocentrismus; ujasnění a vymezení vlastního konkrétního podílu na poslání řádu. 

9 . Kajícnost 

tradiční poslání dominikánského laikátu; důsledek pravdivého poznání sebe a Boha – pokora (sv. 

Kateřina Sienská); smysl odříkání – dobrovolné zříkání se dovolených dober dává prostor pro 

apoštolát, modlitbu, studium, je to svědectví prostého a  nekonzumního života; úloha lítosti ve 

svátosti smíření, každodenní zpytování svědomí. 

10.  Slib 

smysl slibu obecně; evangelní rady, jejich duch v laickém stavu; závaznost slibu v laických sdruženích, 

obřad; soukromý závazek ke konkrétní formě apoštolátu (možno probrat na závěrečných rekolekcích, 

při pohovoru s asistentem MS). 
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Příloha 4  

SPOLUPRÁCE V RÁMCI DOMINIKÁNSKÉ RODINY 

ASISTENTI MS A JEJICH FORMACE  

A . Spolupráce v  rámci dominikánské rodiny 

1 . Hodnocení 

● Kapitula vzdává díky Bohu za dar našeho povolání: za povolání každého bratra a sestry ke službě 

kázání v  rámci dominikánské rodiny. Chceme společně růst v  této vděčnosti za Boží obdarování, 

za každého bratra a sestru, za všechny prostředky, které nám Pán ke službě dává, zvláště za 

cenný dar bratrského společenství. 

● Díky Bohu a díky nasazení mnoha bratří a sester se v  naší dominikánské rodině daří realizovat 

spolupráci v  nejrůznějších oblastech. Jedná se např. o letní misie a tábory, evangelizace a oázy, 

poutní místo a centrum pro rodiny v Jablonném v  Podještědí, kazatelské středisko, časopis 

dominikánské rodiny OPusculum, nakladatelství Krystal OP, revue Salve, kulturně-vzdělávací 

platforma Dominikánská 8 , nový web op.cz, každoroční setkání dominikánské rodiny, společné 

poutě, rekolekce, provinční rada a formační setkání laiků, setkání stálého studia bratří, Noc 

kostelů a další akce a setkání různých větví na místní úrovni. V  neposlední řadě jde 

o  nezměřitelný vytrvalý tok společných modliteb a množství cenných osobních přátelství. 

● Naše spolupráce, jako každé lidské dílo, má pochopitelně mnoho nedostatků. S  jejich 

odstraňováním však musíme začínat každý sám u sebe, s  důvěrou v  Boží pomoc a s  důvěrou 

bratřím a sestrám, že dělají, co je v  jejich silách. A konečně s  důvěrou, že Pán bude mocně 

působit i skrze naše nedokonalé dílo. 

2 . Výhledy 

● Vše podstatné ohledně spolupráce v  rámci dominikánské rodiny bylo už mnohokrát řečeno. 

Teorii známe, jde jen o to, uvádět ji do praxe. K  dispozici máme nepřeberné množství 

nejrůznějších způsobů spolupráce, od společné modlitby, společného života až po jednotlivé 

apoštolské projekty (viz výše). Konkrétní způsob zapojení závisí na jedinečném povolání každého 

bratra a sestry (případně místního sdružení), každý ho tedy musí především hledat sám 

v  učenlivosti vůči Duchu svatému, jde o jeho odpověď na Boží volání určené právě jemu. 

● Spolupráci nelze vynucovat shora, musí vyrůstat zdola, jako svobodná odpověď na Boží povolání. 

● Podoba a kvalita naší spolupráce se rodí již v  oblasti formace. Proto by ve formaci měl být kladen 

důraz také na otázky společného života, na pěstování zdravého vztahu k  bratřím a sestrám, na 

upevňování postoje „sentire cum familia dominicana“. 

3 . Konkrétní podněty 

Kapitula doporučuje pozornosti bratří a sester následující podněty: 

v  rámci MS 

Společný život lze rozšířit a obohatit prostřednictvím moderních komunikačních technologií: zřídit 

webovou či facebookovou stránku sdružení; sdílený disk pro uchovávání záznamů ze setkání, kroniky 

sdružení, textů, které se právě projednávají či společně studují; e -mailovou konferenci pro sdílení 

informací; zavést on-line setkávání. Takto lze do společného života více vtáhnout také bratry a sestry, 

kteří nemají možnost pravidelné účasti na setkání, a případně také více otevřít sdružení navenek. 
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mezi MS 

Bylo by vhodné obohatit náš společný život o setkávání mezi místními sdruženími, společné poutě, 

rekolekce, společně pořádané akce navenek (např. Noc kostelů, přednášky pro veřejnost). Cílem je 

napomáhat tomu, aby sdružení nežila jen sama pro sebe, a dělit se o zkušenosti, prostředky 

a obdarování jednotlivých bratří a  sester. 

v  rámci LSSD 

Bylo by vhodné více využívat web LSSD ke sdílení informací ze života jednotlivých sdružení, sdílení 

zkušeností, formačních materiálů, modlitebních úmyslů apod. 

Bylo by vhodné zlepšit informovanost o práci provinční rady, aby ostatní členové věděli, kdy se 

schází, co projednává, na čem se usnesla, a mohli se tak účinněji zapojit zasíláním podnětů 

a modlitbou na konkrétní úmysly. 

v rámci dominikánské rodiny 

Bylo by vhodné více se zaměřit na práci s  celými rodinami a s  mládeží – centrum pro rodiny 

v Jablonném (toto se týká všech, i výše uvedených úrovní). Vedle obohacení společného života a  jeho 

otevření navenek jde také o způsob získávání nových povolání. 

Kapitula ukládá provinční radě, aby iniciovala pravidelná setkání rodin z různých sdružení, ideálně 

v Jablonném v Podještědí. 

Bylo by vhodné zlepšit informovanost o práci kazatelského střediska a více ho otevřít navenek, např. 

umožnit zájemcům účast na jeho jednáních. 

B . Asistenti MS a jejich formace 

● Kapitula vzdává díky Bohu za bratry, kteří na sebe vzali službu našich řádových asistentů. Jsme 

rádi, že nám věnují svůj čas a doprovází nás. Jsme si vědomi nedostatků na obou stranách. 

Kapitula však důvěřuje místním sdružením a jednotlivým bratřím a sestrám, že případné 

problémy dokážou s pomocí Boží překonávat a  růst v bratrské lásce jako dospělí křesťané. 

● Kapitula prosí provinciála a promotora pro dominikánské konsociace, aby pokračovali v úsilí ve 

formaci bratří, zvláště těch v počáteční formaci, ke službě řádových asistentů. 

● Kapitula se obrací na bratry, aby ve formaci zdůrazňovali úlohu laikátu jako nezastupitelné větve 

dominikánské rodiny, která může účinně pomáhat bratřím v  apoštolátu a rozšiřovat 

dominikánské charisma i tam, kam nesahá působnost bratří. Asistování laickým sdružením by 

nemělo být pro bratry břemeno, ale investice do dominikánské přítomnosti ve světě. 

● Kapitula vyzývá místní sdružení, aby při jednání o ustanovení řádového asistenta respektovala 

následující postup, dohodnutý s provinciálem: 

1. MS se dohodne s možným asistentem; 

2. dohodu ohlásí provinčnímu moderátorovi; 

3. provinční moderátor požádá provinciála o pověření dotyčného tímto oficiem.
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Příloha 5  

APOŠTOLSKÉ CÍLE 

Apoštolský postoj 

Apoštolát není možný bez opravdového obrácení a touhy po spáse duší. Bl. Jordán Saský vyjádřil 

apoštolský postoj na příkladu sv. Dominika v této modlitbě: „Roznícen horlivostí pro Boha 

a nadpřirozeným nadšením, poněvadž tě k tomu pobádala tvoje bezmezná láska a mocný žár ducha, 

zasvětil ses cele slibem trvalé chudoby apoštolskému řádu a hlásání evangelia.“ 

Náš apoštolát nebude účinný ani smysluplný, jestliže mu nebude odpovídat náš vnitřní postoj. Bez 

opravdové horlivosti po spáse bližních a touhy po šíření Božího slova budou naše sdružení mrtvá. 

Podmínkou každého apoštolátu je soucítění s lidmi, s kterými se setkáváme, skutečné spolužití, 

napojení na jejich každodennost, problémy, nejistoty. Ne samozřejmé hlásání pravd, ale jen takovýto 

postoj a jednání se může stát svědectvím života a příležitostí pro hlásání slovem. 

Naše povolání být křesťanem i povolání být dominikánským laikem je především úkolem, službou, ke 

které nás povolal Stvořitel. Každý dominikánský laik i místní společenství ať v sobě upevňuje toto 

vědomí modlitbou, formací i konkrétní apoštolskou službou.  

Ať si každý dominikánský laik také připomíná po vzoru zakladatele řádu sv. Dominika, že 

privilegované místo našeho apoštolátu se nachází na samé hranici a za hranicí církve. Místo pro 

apoštolát je tam, kde jsou lidé, kteří naše svědectví potřebují. My musíme za nimi. Čekat, že zájemci 

o Boží slovo přijdou za námi, do našich společenství nebo na naše akce, může znamenat i rezignaci na 

skutečné apoštolské poslání. Po vzoru sv. Dominika i dalších apoštolů jsme povoláni chodit tam, kde 

lidé už jsou, kde debatují o nejrůznějších otázkách a kde možná marně čekají na rozumné slovo 

spojené s pevným a zároveň otevřeným postojem. Právě tam je místo dominikána.  

Jako laici se pohybujeme na zmíněných hranicích zcela přirozeně, ve výkonu svého povolání a žití ve 

světě. Jsme ohroženi pokušením pohybovat se v bublinách „katolického žití“, do nichž ani z nichž nic 

nepronikne. Jsme ale povoláni je překračovat. Vstupovat do kruhů a debat, které nám nejsou po 

chuti. Vyhledávat i společnost lidí, kteří mají a hlásají opačné názory. Nestýkat se jen s těmi „svými“. 

Apoštolský postoj, který jsme popsali výše, nám dává dostatek odvahy opustit komfort svého 

„katolického domova“. 

Příležitostí se nabízí mnoho: 

● můžeme se účastnit přednášek a debat, které se nějak dotýkají smyslu života, etických otázek, 

religiozity atd., a to i když je pořádají nebo se jich účastní lidé ze skupin nám vzdálených nebo 

nepříjemných (levičáci, liberálové, ezoterici, agnostici a ateisté…) 

● přátelsky se účastnit i společenských akcí, kam je možné vnést více křesťanského ducha nebo jen 

o něm svědčit pouhou svou přítomností 

● přicházet s nápady a iniciativami, které mohou posouvat vpřed zažité stereotypy (v práci, obci, 

spolcích, ... ). 

Je nutné vnímat „znamení doby“, která mnohdy vnášejí zmatek do našeho rozhodování a postojů 

k  bližním. Patří sem problematika pojetí rodiny a manželství, genderu a LGBT, eutanasie, potratů, 

migrace, vztahu s  mimokřesťanskými náboženstvími, oblast dezinformací, lidské svobody, strachu 

z  ekologických hrozeb, z  vývoje politiky, technologií a obecně civilizace. Je potřeba se těmito 

otázkami zabývat i v  našich sdruženích, v  diskuzi čerpat z  učení církve a z duchovních 
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a intelektuálních zdrojů našeho řádu, jako je učení Tomáše Akvinského. Není řešením zavírat před 

těmito tématy oči, byť pod pláštěm „pravověrnosti“. Naším posláním je vnášet světlo do chaotických 

diskuzí a nejistot ve společnosti v  láskyplném a pravdivém dialogu 

Apoštolát v životě dominikánského laika a sdružení 

Dominikánský řád nachází svůj smysl v apoštolském poslání. Tomu odpovídají i ustanovení, která 

jsme jako dominikánští laici vtělili do svých Stanov a národních Směrnic. V naší provincii je důležitým 

projevem této skutečnosti ustanovení článku 22 Směrnic: „Účast na apoštolském poslání projevují 

členové LS formou neveřejného závazku, který odpovídá jejich osobnímu charizmatu, potřebám 

církve, řádu a daného MS.”  

Zmíněný závazek je především jednoznačným vyjádřením naší horlivosti pro spásu duší, která se 

projevuje dlouhodobým úsilím, odpovídajícím osobnímu povolání. Nemá být břemenem, které bude 

zatěžovat náš čas a naše svědomí, nebo formalitou, kterou naplníme literu stanov, případně tiše 

pomineme. Může naopak být pevným bodem, který nám pomůže růst v apoštolském povolání 

a probouzet stále větší touhu po spáse duší. Zkušenost mnoha apoštolů ukazuje, že konkrétní 

apoštolát často přináší jako plody prohloubení vlastního života s Bohem. 

Kapitula proto vyzývá všechny členy LSSD, kteří dosud nepřijali konkrétní apoštolský závazek, aby 

tuto příležitost využili. 

Dále kapitula vyzývá představené, novicmistry a asistenty sdružení, aby pomohli členům v hledání 

vhodného apoštolského závazku a byli členům svých sdružení nápomocni v jeho plnění. 

Jako dominikánští laici nestojíme ve svém apoštolském povolání sami, ale vzájemně ho ve sdružení 

podporujeme. 

Kapitula proto vyzývá místní sdružení, aby se podle svých dispozic a možností zapojila do 

apoštolských projektů dominikánské rodiny a /nebo místních společenství církve. 

Kapitula dále ukládá sdružením, aby do svých formačních programů začlenila otázku apoštolátu tak, 

aby v nich měl minimálně stejně významnou roli jako ostatní složky života sdružení. 

Kapitula vyzývá členy místních sdružení, aby na svých setkáních pravidelně reflektovali společný 

apoštolát i apoštolské dílo jednotlivých členů, vzájemně se tak povzbuzovali a vytvářeli prostor pro 

pomoc a spolupráci. 

Kapitula vyzývá sdružení, aby otázky, které přináší apoštolské poslání, byly součástí jejich 

každoročních rekolekcí. 

Konkrétní apoštolské projekty 

Mnozí dominikánští laici se již podílejí na celé řadě apoštolských úkolů, ať už v rámci řádové rodiny, 

dalších církevních společenství nebo jiných organizací. 

Kapitula vyzývá členy sdružení, aby sami za sebe i společně ve sdružení tyto aktivity podporovali 

účastí, modlitbou, nebo finanční i jinou formou pomoci. Připomínáme, že osobní účast na apoštolské 

aktivitě je velmi cennou a často nenahraditelnou formou pomoci. 

Ať dominikánské laiky od pomoci neodrazuje ani odlišná představa o realizaci konkrétního díla, ale ať 

jsou otevřeni přijmout a podpořit i odlišné legitimní přístupy. 

Mezi jinými máme na paměti tato stávající díla: 
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● Dominikánští laici ať převezmou svůj díl odpovědnosti za poutní místo v Jablonném v Podještědí. 

Pomoc může nabýt mnoha podob, od dobrovolnické služby na místě přes iniciování a organizaci 

poutních zájezdů až po šíření povědomí o sv. Zdislavě a poutním místě ve svém okolí, farním 

společenství apod.  

● Významným počinem v rámci úsilí o spravedlnost a mír, ke kterému nás vyzývají naše Stanovy, je 

Pochod pro život. Kapitula proto vyzývá dominikánské laiky, aby účastí i případnou pomocí 

podpořili Pochod i související činnosti. 

● Dalším projevem úsilí o spravedlnost a mír je projekt Rodina svaté Zdislavy, zabývající se 

komplexní podporou a pomocí pěstounským rodinám a výstavbou rodinných domků pro 

pěstounské rodiny. Kapitula vyzývá dominikánské laiky, aby ji podpořili modlitbou, darem nebo 

i jiným vhodným způsobem. 

● Jednou z dlouhodobých aktivit dominikánské rodiny jsou Letní dominikánské misie. Kapitula 

vyzývá dominikánské laiky, aby zvážili svou účast na letních misiích. Ostatní ať se aktivně zajímají 

o přípravu a průběh misie, aby ji mohli podpořit modlitbou nebo i jiným vhodným způsobem. 

● Tradiční formou podpory apoštolátu jsou růžencová bratrstva. Provinční kapitula vyzývá 

dominikánské laiky, aby propagovali tato bratrstva mezi věřícími ve svém okolí, iniciovali jejich 

vznik a zůstávali jejich oporou. 

● Významnou prioritou naší řádové provincie je apoštolát mezi mládeží. Mezi konkrétní aktivity 

v této oblasti se řadí každoroční pouť dominikánské mládeže do Jablonného v Podještědí. 

Kapitula vyzývá mladé členy sdružení k účasti na pouti a ostatní k zprostředkování účasti pro 

mladé v jejich okolí. To platí i pro další akce pro mladé, pořádané některou z větví dominikánské 

rodiny. 

● K důležitým apoštolským aktivitám naší provincie patří také knižní apoštolát, který se soustřeďuje 

kolem vydavatelství Krystal OP a knihkupectví Oliva. Dominikánští laici se na něm mohou podílet 

spoluprací při pořádání výjezdních knižních salónů Krystalu OP, mohou organizovat literární 

večery, doporučovat knihy svým přátelům nebo poskytovat vydavatelství tipy na publikace, jež by 

bylo vhodné vydat, mohou vydavatelskou činnost podporovat také finančně. Publikace vydávané 

v Krystalu OP jsou také vhodným prostředkem pro naši formaci k apoštolátu. 

● Prostředkem apoštolátu a přípravy na něj se může stát elektronický archiv časopisu Amen 

umístěný na adrese krystal.op.cz/amen. 

Kromě zmíněných stávajících projektů kapitula hodnotí jako důležité tyto projekty a potřeby: 

● Nepominutelnou formou apoštolátu jsou i veřejné liturgické modlitby. Tam, kde je to možné, 

hledejme cesty, jak je pořádat. 

● Stále důležitější je apoštolát ve virtuálním prostoru. Ten zahrnuje celou řadu možností: působení 

na sociálních sítích, tvorbu blogů, spolupráce na činnosti existujících online periodik. 

Nezapomínejme proto zkoumat naše povolání i v této oblasti.  

● Doporučujeme pozornosti laiků web op.cz, jehož součástí je blog s rubrikou Život – impulsy. 

Dominikánští laici mohou do této rubriky přispívat a rozšiřovat tak pole svého apoštolátu. 

● Web dominikánského laikátu (laici.op.cz) vyžaduje po letech provozu revizi, tak aby odpovídal 

současným potřebám. Kapitula proto ukládá provinční radě, aby podnikla konkrétní kroky 

k úpravám obsahu a případným dalším změnám během roku 2021. 

Probíhající pandemie přinesla i nové možnosti. Některá sdružení nebo jednotliví členové připravují 

audio- nebo videozáznamy přednášek, debat apod. Bez ohledu na to, jestli vznikají pro vnitřní 

potřebu nebo potřebu širších společenství (farností apod.), by měly být připravovány v dostatečné 
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kvalitě, aby mohly sloužit i pro širší veřejnost. Aktivity, které se osvědčí, je třeba zachovat i do 

budoucnosti a dále rozvíjet. 

Velkou výzvou jsou rodiny našich členů, především děti (a vnoučata). Program určený pro ně má být 

běžnou součástí našeho společného života. Může mít podobu výletů, poutí, společných víkendů 

apod. Zvlášť vhodným místem pro podobné aktivity je klášter v Jablonném v Podještědí. 

Samozřejmostí je pozvání spřátelených rodin.  

Rodinám je třeba přizpůsobit také SEDOR. Laici, kteří se přípravy setkání účastní, ať mají tuto prioritu 

na paměti. Kapitula se s tímto záměrem obrací na Kazatelské středisko ČDP, aby podniklo potřebné 

kroky. 

K apoštolským aktivitám, na kterých se podílíme, je vhodné zvát i křesťany, kteří nejsou členy 

sdružení. Aktivní účast na dominikánském apoštolátu, jakési „ochutnání“ řádového života 

a spirituality, často vede k rozpoznání povolání. 

 

 


