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Dominikánská rodina v
apeluje na solidaritu dominikánské rodiny na celém sv

 
V sobotu 16. dubna 2016 postihlo Ekvádor ni

epicentrum bylo ve významných turistických oblastech. Tisíce lidí z
bez rodiny. Podle dosavadních úř
155 nezvěstných a 25 640 lidí bez př

Vzhledem k této situaci, kdy tisíce lidí z
včetně tisíců dětí, které osiřely, svolal viceprovinciál
zástupce všech větví dominikánské rodiny v Ekvádoru, bratry, mnišky, kongrega
do sídla kurie, kláštera sv. Kateř
pomoci v nejvíce zasažených oblastech.
 

Výsledkem tohoto bratrského dialogu o národní tragédii byly následující body:
 

1. Vyhlášení května, měsíce Panny Marie, m
oblasti. 

2. Organizování sběru nezbytné základní materiální pomoci a
potřebných míst za spolupráce brat

3. Založení Fondu solidarity, ze kterého by se financovala obnova domov
 Tento projekt obsahuje následující kroky:

a. Vytvoření tříčlenné komise solidarity 
b. Založení běžného účtu spole
c. Každá větev dominikánské rodiny v Ekvádoru p

rozpočtu. 
d. Byla zaslána prosba o pomoc magistrovi 

prostřednictvím také dominikánské rodin
 

Odkaz na originální text: http://www.op.org/es/content/familia
solidaridad-de-dominicos-del-continente
 
 

Vzhledem k tomu, že generální kurie nemá fond pro p
představené provincií s výzvou, aby informace o záchranném programu rozší
komunitách. 

Prosím tedy všechny členy dominikánské rodiny v naší provincii
možností k tomuto dominikánskému záchrannému projektu velkoryse p

Pokud se rozhodnete podpo
dominikánské provincie 6375022 / 2700 s variabilním symbolem 16416. Peníze je možné zasílat do 
konce září 2016, kdy budou hromadn
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Dominikánská rodina v Ekvádoru 
apeluje na solidaritu dominikánské rodiny na celém svě

V sobotu 16. dubna 2016 postihlo Ekvádor ničivé zemětřesení o síle 7,8 stup
epicentrum bylo ve významných turistických oblastech. Tisíce lidí zůstaly bez domova, bez práce, 
bez rodiny. Podle dosavadních úředních záznamů je registrováno 654 mrtvých

stných a 25 640 lidí bez přístřeší. S každým dalším dnem tato čísla rostou.
Vzhledem k této situaci, kdy tisíce lidí zůstaly bez přístřeší, bez práce, bez svých blízkých, 

řely, svolal viceprovinciál dominikánů fr. Armando Villalta Salazar OP 
tví dominikánské rodiny v Ekvádoru, bratry, mnišky, kongrega

do sídla kurie, kláštera sv. Kateřiny Sienské v Quitu, aby společně hledali zp
ažených oblastech. 

Výsledkem tohoto bratrského dialogu o národní tragédii byly následující body:

ěsíce Panny Marie, měsícem modliteb za Ekvádor a nejvíce postižené 

ru nezbytné základní materiální pomoci a její distribuce do nejvíce 
ebných míst za spolupráce bratří a sester. 

Založení Fondu solidarity, ze kterého by se financovala obnova domovů pro lidi bez p
Tento projekt obsahuje následující kroky: 

členné komise solidarity složené ze zástupců bratří, sester a laik
čtu společného pro celou dominikánskou rodinu.

tev dominikánské rodiny v Ekvádoru přispěje do tohoto fondu ze svého 

Byla zaslána prosba o pomoc magistrovi řádu fr. Brunovi Cadoré OP a jeho 
ednictvím také dominikánské rodině na celém světě. 

http://www.op.org/es/content/familia-dominicana
continente  

Vzhledem k tomu, že generální kurie nemá fond pro případ nouze, obrátil se magistr 
edstavené provincií s výzvou, aby informace o záchranném programu rozší

členy dominikánské rodiny v naší provincii, aby se podle svých 
tomuto dominikánskému záchrannému projektu velkoryse připojili.

Pokud se rozhodnete podpořit tento projekt finančně, zašlete peníze na ú
dominikánské provincie 6375022 / 2700 s variabilním symbolem 16416. Peníze je možné zasílat do 

í 2016, kdy budou hromadně odeslány do Ekvádoru. 

 
fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál 
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