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Milí bratři, milé sestry, 

milí členové dominikánské rod

 

Magistr řádu fr. Bruno Cadoré svolávací listinou ze dne 15. listopadu 2015 svolal Generální 

kapitulu provinciálů do konventu svatého otce Dominika v Boloni, a to v termínu od 16. 

do 4. srpna 2016, kdy bude zakonč

 Všichni bratři, mnišky, sestry a laici se mají mo

s možnostmi, které nabízí naše liturgie:

– konventní mše svaté –

pastoračním shromáž

Dominikovi); přímluvy;

– modlitba oficia: přímluvy v ranních a ve

– zvláštní modlitby komunity; p

horarum, Proprium OP

  

Zvláštní prosby za kapitulu a

června 2016 aspoň jednou týdně, v

konání kapituly denně. Ostatní ponechávám na jednotlivých komu

a sestrách. 

 

Ve sv. Otci Dominiku 
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     V Praze 

lenové dominikánské rodiny! 

adoré svolávací listinou ze dne 15. listopadu 2015 svolal Generální 

 do konventu svatého otce Dominika v Boloni, a to v termínu od 16. 

akončena slavností sv. otce Dominika. 

i, mnišky, sestry a laici se mají modlit za dobrý průbě

možnostmi, které nabízí naše liturgie: 

– mše za různé potřeby (Za koncil nebo synod, P

ním shromáždění, Za misie); votivní mše (O Duchu svatém, O svatém o

římluvy; 

římluvy v ranních a večerních chválách (Libellus pr

zvláštní modlitby komunity; případně modlitba růžence, exercicie… (viz 

Proprium OP, s. 757–764). 

Zvláštní prosby za kapitulu ať jsou zařazeny do liturgických př

ě, v době bezprostřední přípravy od začátku čer

Ostatní ponechávám na jednotlivých komunitách a na samotných brat

fr. Benedikt Mohelník OP

provinciál 
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Praze 17. května 2016 

adoré svolávací listinou ze dne 15. listopadu 2015 svolal Generální 

 do konventu svatého otce Dominika v Boloni, a to v termínu od 16. července 

ůběh kapituly v souladu 

nebo synod, Při duchovním nebo 

Duchu svatém, O svatém otci 

Libellus præcum, s. 74–79); 

žence, exercicie… (viz Liturgia 

azeny do liturgických přímluv od začátku 

července 2016 a v době 

tách a na samotných bratřích 

fr. Benedikt Mohelník OP 


