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Souhrn změn 

- Úprava stanov 
- Zrušena vyhlášení 1987 a 2007 
- Rozšířené pravomoci provinciála ohledně sanování úkonů čl. 6 
- Souhlas k veřejným prohlášením čl. 21 
- Zřízení MS čl. 31 
- Volby představených a provinčního moderátora – povinnost mít trvalý slib 

změnila proces volby (kapitola V.) 
- Omezení funkčího období představených a provinčního moderátora na 2, 

s výjimkou na 3 po sobě jdoucí  
- Propuštění z LS a opětovné přijetí, disponz 
- Přidružení věřící čl. 107  

- Úprava pravomocí provinční rady, čl. 65 

 

Komentář k úpravám stanov 

Drazí přátelé, 

Zasílám vám několik komentářů k právním úpravám Stanov, které se k vám dostaly. 
Především žádám členy ÍCLDF1, aby o nich co nejrychleji informovali ve svých 
regionech. 

Dostáváte do rukou dokument podepsaný magistrem řádu. Originál je napsán 
v angličtině (kromě textu Stanov) a pokud se objeví problémy s výkladem, je nutné se 
odkazovat na toto originální znění. 

Latinského znění Stanov je shodné s původním zněním, které znáte, s výjimkou: 

20 c) Provinční moderátor a provinční rada dominikánských laiků jsou voleni místními 
sdruženími v souladu se Směrnicemi LS. 

20 b) Představený a rada sdružení jsou voleni na dobu určitou způsobem stanoveným 
Směrnicemi LS. 

Při tisku textu Stanov, nezapomeňte uveřejnit vyhlášení o schválení z roku 1987, které 
již znáte, podepsané kardinálem Hammerem, text magistra Řádu Damiána Byrna 
a dekret Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského 
života, jímž se schvalují změny Stanov a které vám nyní posílám. 

Nová Obecná vyhlášení mění dříve zavedený postup a předchozí Vyhlášením jsou jimi 
zrušena a nebudou nadále zveřejňována. Jak vidíte, jsou nová Obecná vyhlášení 
členěna nadpisy, které vám pomohou s porozuměním. Chci vám připomenout, že 

                                                                    

1 International Congress of Lay Dominican Fraternities (Mezinárodní rada Laických sdružení sv. Dominika) 



 

 

provinční Směrnice musí být v souladu se Stanovami a Obecnými vyhlášeními; 
prosím, abyste své Směrnice aktualizovali. 

Chtěl bych vás upozornit na některé body Vyhlášení: 

● č. 4 nám říká, že pokud chce někdo učinit prohlášení nebo něco obdobného 

v tisku, na internetu apod. jménem Laických sdružení, může tak učinit po 

autorizaci příslušné autority definované Směrnicemi. 

● č. 6 § ÍÍ nám říká, jak daleko můžeme zajít při integraci členů ÍDYM. Cílem 

tohoto ustanovení je dosažení flexibility období přípravy až k jednoročnímu 

zkrácení období časného slibu. Míra změny období přípravy záleží na uvážení 

rady sdružení. 

● č. 10 nám říká, jak postupovat při vytváření Směrnic: změny provádí 

Provinční rada laiků, 2následně jsou postoupeny provinciálovi a jeho radě, 

kteří je musí se svým stanoviskem předat magistrovi řádu ke schválení. 

Považuje-li to za vhodné, může magistr řádu učinit v textu změny. Poté, co 

magistr Směrnice schválí, je jejich text předán provinciálovi, aby je mohl 

vyhlásit. 

● č. 16 §§ I a ÍÍ určují, kdo může být asistentem sdružení a co dělat, pokud 

nespadá pod jurisdikci provinciála. 

● č. 18 §§ I, II a ÍÍÍ hovoří o provinčním promotorovi: text je nový a říká nám, že 

provinční promotor je jmenován na čtyři roky a může sloužit nejvýše dvě po 

sobě jdoucím období. 

● č. 19 nám poskytuje průvodce volbami a jejich prováděním. 

Zapracujte, prosím, tyto změny ve svých laických sdruženích. Připomínám vám, že 
tyto normy vstupují v platnost dne 24. května 2019. 

Chci ještě jednou poděkovat skupině, která mi v této práci pomohla: Eduardo Mattei, 
Ruth Ánne Henderson, Bénédicte Jerebzoff a Maro Botica. Opravdu moc vám děkuji. 

A konečně děkuji prokurátorovi řádu a magistrovi řádu za jejich neocenitelnou 
podporu a spolupráci, které umožnily vytvořit tyto normy. 

 

Fr. Rui Carlos Antues e Almeida Lopes OP 

Generální promotor pro laiky 

                                                                    
2 Viz poznámka Obecná vyhlášení čl. 10 
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Použité zkratky 

Základní dokumenty: 

LCO – Liber constitutionum et ordinationum (Kniha stanov a nařízení Řádu bratří 
kazatelů)  

CIC – Codex iuris canonici (Kodex kanonického práva) 

LS – Laická sdružení sv. Dominika 

MS – místní sdružení 

Stanovy – Stanovy3 Laických sdružení svatého Dominika 

Směrnice – Partikulární směrnice Laických sdružení svatého Dominika platné na 
území České dominikánské provincie 

 

Závazné modlitby: 

T. P. – tempore paschalis, v době velikonoční 

                                                                    
3 Latinský originální text Regula fraternitatum Laicalium sancti Dominici, příp. další dokumenty, užívají 
termín Regula, tedy česky Řehole; na základě analogie se stanovami bratří a podle stávající praxe je zde 
důsledně užíván termín Stanovy. 
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LAICKÁ SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIKA 

Laická sdružení sv. Dominika patří k těm větvím dominikánské rodiny, které byly 
dříve souhrnně označovány názvem třetí řád. Jejich vznik pravděpodobně souvisí 
s rozsáhlým 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 dominikánských 
kostelů nebo klášterů přejala často spiritualitu této řeholní rodiny a podřídila se 
pravomoci místního představeného. Koncem 13. století dostává toto hnutí kajícníků 
pevný právní rámec a v roce 1285 vypracovává Magistr Řádu Munio de Zamora 
s papežským souhlasem první Řeholi kajícníků sv. Dominika. 

V současnosti jsou Laická sdružení sv. Dominika veřejným církevním sdružením 
(konsociací) a na území provincie jej zastupuje provinční moderátor 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 má svého představeného – laika, který spolu s radou toto 
sdružení řídí, přijímá nové členy a je zodpovědný za jeho vedení a správu. Na základě 
starobylé výsady zakládá místní sdružení provinciál Řádu se souhlasem diecézního 
biskupa. 

V záležitostech nauky a v duchovním životě pomáhá členům sdružení řádový asistent, 
kterým je nejčastěji kněz Řádu. Zájemci o členství v Laických sdruženích se obracejí 
na konkrétní místní sdružení, kam mohou být po odpovídající době (postulátu) se 
souhlasem rady sdružení přijati. Po uplynutí zkušební doby (noviciátu) mohou složit 
slib života podle Stanov Laických sdružení sv. Dominika nejprve na tři roky a potom 
slib trvalý. 

Laická sdružení sv. Dominika nejsou řeholním společenstvím. Jejich členové jsou laici 
(muži i ženy, svobodní, ženatí i vdané) žijí své povolání ve světě a nelze je pokládat za 
řeholníky ani za jakýsi mezistupeň mezi „obyčejnými“ laiky a skutečnými řeholníky. 
Jako laici mají účast na společném povolání Řádu a svým jedinečným způsobem slouží 
poslání Řádu ve světě. Náplní jejich života není jen úsilí o vlastní posvěcení, ale starost 
o spásu všech duší. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je studium, modlitba a kázání 
– služba slova. „Hlavní zdroje, ze kterých čerpají sílu k pokroku ve vlastním povolání, 
ve kterém je co nejtěsněji spjata kontemplace s apoštolátem, jsou: naslouchání 
Božímu slovu a čtení Písma sv., častá účast na mši sv., časté přijímání svátosti smíření, 
slavení liturgie hodin spolu s celou dominikánskou rodinou, růženec, rozjímání, 
kajícnost, stálé studium, úcta k Panně Marii, ke sv. otci Dominiku a ostatním řádovým 
světcům a pravidelná duchovní obnova“ (viz Stanovy Laických sdružení sv. Dominika, 
č. 10). 

Vedle svědectví života, modlitby a oběti má dnes apoštolát Laických sdružení 
sv. Dominika i další formy, mezi něž patří např. výuka náboženství, práce ve 
farnostech (pastorační a ekonomické rady farností, farní charity apod.), práce 
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s mládeží, příprava ke svátostem, služba lektorátu a akolytátu, péče o nemocné 
a opuštěné, vydavatelská a překladatelská činnost. To vše v úzké spolupráci se všemi 
větvemi dominikánské rodiny. 
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ZÁKLADNÍ DOKUMENTY LAICKÝCH SDRUŽENÍ 

Jak už je uvedeno výše, dostává koncem 13. století hnutí kajícníků shromážděných 
kolem dominikánských klášterů pevný právní rámec a v roce 1285 vydává Magistr 
Řádu Munio de Zamora s papežským souhlasem první Řeholi kajícníků sv. Dominika. 

Změnu Muniovy řehole vyvolalo vyhlášení Kodexu kanonického práva roku 1917. Dne 
23. dubna 1923 na žádost Magistra řádu Ludvíka Theisslinga (1916–1925) pak 
schválil papež Pius XÍ. Řeholi bratří a sester třetího řádu sv. Dominika ve světě žijících. 
Tato řehole vyšla o rok později v českém překladu a v komentovaném vydání je pak 
součástí knihy Reginalda Dacíka OP Cesta apoštolské svatosti – Třetí řád sv. Dominika, 
vydaném v Dominikánské edici Krystal v Olomouci v roce 1940. 

V polovině 20. století se začíná ukazovat nevhodnost koncepce Theisslingovy řehole 
a kapitula v Calerueze (1958) a následně v Bologni (1961) doporučila provést její 
revizi. V době zasedání ÍÍ. vatikánského koncilu (1962–1965) tak vzniká Nová řehole 
třetího sekulárního řádu sv. Dominika vyhlášena v dubnu r. 1964, která však 
neodpovídala nové situaci v církvi. 

Proto na kapitule v Bogotě (1965) byla vytvořena komise složená z otců i laiků. Ta 
sestavila v dubnu 1967 text nové řehole, který zrevidoval sjezd provinciálů 
v září 1967, přezkoumal jej Magistr řádu a předložil v dubnu 1967 kongregaci pro 
řeholníky. Kongregace jej nechala prostudovat nejbližší generální kapitule řádu 
kazatelů a zmocnila ji schválit řeholi na zkušební dobu. To se stalo na generální 
kapitule v River Forest roku 1968 a zkušební doba byla stanovena na tři roky. Řehole 
laických sdružení řádu sv. Dominika byla téhož roku promulgována Magistrem řádu 
Ániceto Fernándezem. Opětovně byla schválena po třech letech generální kapitulou 
v Tallagh (1971) a finálně pak potvrzena Posvátnou kongregací pro řeholníky v Římě 
4. ledna 1972. 

Vyhlášení Nového kodexu kanonického práva (1983) vyvolalo potřebu revidovat 
stanovy laických sdružení sv. Dominika z roku 1972. Generální kapitula v Římě 
(1983) proto uložila Magistrovi řádu, aby svolal mezinárodní shromáždění laiků 
sv. Dominika, kde budou stanovy upraveny. Toto mezinárodní shromáždění se sešlo 
24. – 29. července 1985 v Montrealu a participace laiků na sestavování textu byla 
maximální. Nicméně nebylo možné na samotném setkání sestavit stanovy 
v konečném znění, a tak zbytek dopracovali bratři. Konečný text stanov byl následně 
definitivně schválen Kongregací pro řeholníky a sekulární instituty v Římě dne 
15. ledna 1987 a magistr řádu Damián Byrne OP je promulgoval dne 28. ledna 1987. 
Tyto nové Stanovy Laických sdružení sv. Dominika jsou nyní základním dokumentem 
Laických sdružení, kterým se dominikánští laici na celém světě řídí. Jejich první 
oficiální český překlad byl vypracován v březnu 1991 a schválen provinčním 
promotorem pro dominikánský laikát pro Čechy, Moravu a Slezsko Vojtěchem 
Soudským OP v zastoupení provinciála Československé provincie Řádu bratří 
kazatelů. 
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Spolu se Stanovami promulgoval v roce 1987 Magistr řádu Damián Byrne OP i 0becná 
vyhlášení ke Stanovám Laických sdružení sv. Dominika, která jsou jakýmisi 
prováděcími předpisy a interpretací Stanov.  

Ze setkání Mezinárodního kongresu laických dominikánských sdružení roku 2007 
v Buenos Áires vzešla potřeba úpravy Stanov a jistá doplnění, která měla odstranit 
pochybnosti ohledně jejich výkladu. Rovněž bylo třeba včlenit do základních 
dokumentů ustanovení generálních kapitul Řádu určených pro laikát. Proto magistr 
Řádu Carlos Á. Ázpiroz Costa OP promulgoval 15. listopadu 2007 nová Obecná 
vyhlášení ke Stanovám Laických sdružení sv. Dominika. 

V roce 2019 bylo na základě podnětů Mezinárodní rady Laických sdružení 
sv. Dominika a mezinárodního setkání Kongresu Laických sdružení sv. Dominika ve 
Fatimě (říjen 2018) provedeno několik drobných úprav Stanov a vydána nová Obecná 
vyhlášení s cílem reagovat na potřeby jednotlivých společenství na celém světě. 

 

Požadavky Stanov a ustanovení obsažená v Obecných vyhlášeních je však vždy třeba 
aplikovat na konkrétní místní podmínky v jednotlivých provinciích. Děje se tak 
prostřednictvím partikulárních norem obsažených ve Směrnicích, které 
vypracovávají jednotlivá Laická sdružení, a potvrzuje je příslušný představený.4 

První Směrnice pro území České dominikánské provincie vypracovala v únoru 1992 
pracovní skupina jmenovaná provinčním moderátorem. Text byl přijat provinční 
radou Laických sdružení 21. března 1992. V dubnu téhož roku jej schválil provinciál 
Československé provincie Řádu bratří kazatelů Dominik Duka OP a 30. června 1992 
text Směrnic schválil Magistr Řádu Damián Byrne OP. Magistr Řádu zároveň tehdy 
přenesl pravomoc schvalovat Směrnice a jejich změny na provinciála.5 Dne 5. srpna 
1992 Dominik Duka OP první Směrnice promulgoval. 

V letech 1997–1999 byly Směrnice upravovány a provinční rada Laických sdružení 
postupně schválila jejich rozsáhlé dodatky. Konečné znění Směrnic promulgoval 
Damián Němec OP, provinciál České dominikánské provincie, dne 18. dubna 2000. 

Další úprava Směrnic v letech 2014–2015 byla prováděna na základě 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 
řádu aplikovali, má nejvyšší moc shromáždění zástupců všech Místních sdružení, 

                                                                    
4 Dříve Směrnice potvrzoval magistr řádu. Nyní provinční Směrnice, schválené provinční radou laiků, 
ratifikuje a promulguje provinciál se souhlasem své rady; národní Směrnice, schválené národní radou laiků 
ve shodě s příslušnou provinční radou laiků, ratifikované příslušnými provinciály se souhlasem jejich rad, 
promulguje představený národní komise provinciálů – srov. Vyhlášení 2007 č. ÍÍ: Národní nebo provinční 
Směrnice. 

5 V roce 2007 byla pravomoc přenesena na místní představené v provincii nebo oblasti obecně pro celý Řád 
– viz pozn. 2. 
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které se nazývá provinční kapitula, a nikoli provinční rada.6 Tato kapitula volí 
provinčního moderátora a členy jeho rady s hlasovacím právem. Provinční moderátor 
se svou radou potom řídí Laická sdružení v období mezi setkáním kapituly. Do textu 
nových Směrnic byly rovněž zahrnuty požadavky obsažené ve Obecných vyhlášeních 
ke stanovám laických sdružení sv. Dominika z roku 2007. Tyto Směrnice projednala 
a schválila provinční rada Laických sdružení na svém zasedání 6. června 2015 
a Benedikt Mohelník OP, provinciál České dominikánské provincie, je promulgoval 
o svátku Panny Marie Růžencové, dne 7. října 2015.  

Změny ve Stanovách a Obecných vyhlášeních z roku 2019 a zkušenosti čtyřletí po 
první kapitule LS vyvolaly potřebu úprav. Změny byly projednány na kapitule LS, 
která se konala 24. – 28.9.2021. Schválené znění bylo zasláno k vyjádření magistrovy 
řádu a po drobných úpravách schválených provinční radou odsouhlaseno magistrem 
řádu 7.8.2022. Nové Směrnice byly následně promulgovány provinciálem fr. Lukášem 
Fošumem OP dne 14.10.2022 

Originální znění Stanov Laických sdružení, Všeobecných vyhlášení a souvisejících 
promulgačních listin a originály Směrnic a promulgačních listin Směrnic jsou uloženy 
v archivu provinčního moderátora. 

Vydání základních dokumentů obsahuje rovněž znění originálních textů (viz Přílohy) 
a jejich revidované překlady. 

 

  

                                                                    
6 Dříve bylo toto shromáždění nazýváno provinční rada.  Všechna ostatní ustanovení o provinční radě jsou 
aplikována plně na provinční kapitulu. Nové vyhlášení magistra řádu z r. 2019 tento krok potvrdilo. 
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FR. BRUNO CADORÉ OP 

pokorný magistr a služebník celého řádu kazatelů 

STANOVY LAICKÝCH SDRUŽENÍ SVATÉHO DOMINIK 
A OBECNÁ VYHLÁŠENÍ 

Uplynulo více než třicet let od schválení nových Stanov Laických sdružení 
sv. Dominika Posvátnou kongregací pro náboženské a světské instituty 15. ledna 
1987 (Prot. N. 27-1 -87) a jejich vyhlášení Magistrem řádu, fr. Damianem Byrne dne 
28. ledna 1987. 

Stanovy byly doplněny souborem Obecných vyhlášení fr. Damiana Byrneho ze dne 16. 
února 1987 a různými dodatky generálních kapitul a magistrů řádu v následujících 
desetiletích. Nejpozoruhodnější jsou obecná vyhlášení fr. Carlose Álfonsa Ázpiroz 
Costa ze dne 15. listopadu 2007 po Mezinárodním kongresu Laických sdružení 
sv. Dominika konaném v Buenos Aires v březnu téhož roku. 

Vyjádření Mezinárodní rady Laických sdružení sv. Dominika a Mezinárodního 
kongresu Laických sdružení sv. Dominika ve Fatimě v říjnu 2018 ukázaly, že je nutné 
provést několik drobných úprav těchto Stanov a některá další upřesnění s cílem 
reagovat na potřeby jednotlivých laických společenství na celém světě.  

Po vyslechnutí Mezinárodní rady a Kongresu laických sdružení, a poté, co byly změny 
Stanov č. 20 (c) a 21 (b) dne 28. ledna 2019 schváleny Kongregací pro společnosti 
zasvěceného života a společnosti apoštolského života (prot. n. D. 37-1/96), 
promulgujeme následující revidované znění Stanov laických sdružení sv. Dominika a 
zároveň promulgujeme následující revidovaná Obecná vyhlášení magistra řádu. 

Nová Obecná vyhlášení zásadně mění vyhlášení našich předchůdců fr. Damiana 
Byrneho ze dne 16. února 1987 a fr. Carlose Alfonsa Azpiroza Costy ze dne 15. 
listopadu 2007, a proto musí být tato dřívější prohlášení považována za zrušená 
v souladu s odstavcem č. 20. 

Změny Stanov a nová Obecná vyhlášení vstoupí v platnost dne 24. května 2019, v den 
památky přenesení ostatků svatého Otce Dominika. 

 

Dáno v Římě, na naší generální kurii v Santa Sabina, dne 9. března 2019. 

 

fr. Bruno CÁDORÉ OP 

Magister Ordinis 

fr. Jean-Ariel BAUZA-SALINAS OP 

Secretarius Generalis 

Proto n. 73/19/007 Rule 
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Nos FR. BRUNO CADORÉ OP  

totius ordinis prædicatorum Humilis magister et servus 

RULE OF THE LAY FRATERNITIES OF ST DOMINIC 
AND GENERAL DECLARATIONS 

More than thirty years have passed since the from the definitive approval of the new 
Rule of the Lay Fraternities of St Dominic by the Sacred Congregation for Religious and 
Secular Institutes on 15 January 1987 (Prot. n. D. 27-1 -87), and its promulgation by 
the Master of the Order, fr. Damian BYRNE, on 28 January 1987. 

The Rule was complemented by a series of General Declarations promulgated by 
fr. Damian BYRNE on 16 February 1987 and various interventions of General 
Chapters and Masters of the Order in the following decades. Most notable are the 
General Declarations promulgated by fr. Carlos Alfonso AZPIROZ COSTA on 
15 November 2007 following the International Congress of the Lay Fraternities of 
St Dominic at Buenos Aires in March of that year. 

With the passage of time it has become apparent both to the International Council of 
the Lay Dominican Fraternities and to the International Congress of the Lay 
Fraternities meeting in Fatima in October 2018 that some minor adjustments to the 
Rule are necessary, along with some further clarifications in order to respond to the 
needs of the Fraternities across the world. 

Therefore, having heard the International Council and Congress of the Lay 
Fraternities; And having received the approval of the Congregation for Institutes of 
Consecrated Life and Societies of Apostolic Life on 28 January 2019 (prot. n. D. 37-
1 /96) for amendments to nos. 20(c) and 21(b) of the Rule; 

WE HEREBY PROMULGATE the following revised text of the Rule of the Lay 
Fraternities of St Dominic. At the same time WE PROMULGATE the Following revised 
General Declarations of the Master of the Order. 

The new General Declarations integrally re-order the material of those made by our 
predecessors fr. Damian Byrne on 16 February 1987 and fr. Carlos Alfonso Azpiroz 
Costa on 15 November 2007, and so those former Declarations are to be considered 
abrogated in accordance with canon 20. 

The amendments to the Rule and the new General Dec1arations come into force on 24 
May 2019, memoria of the Translation of Our Holy Father Dominic. 

Given in Rome, at our General Curia at Santa Sabina, on 9 March 2019. 

 

fr. Jean-Ariel BAUZA-SALINAS OP 

Secretarius Generalis 

fr. Bruno CÁDORÉ OP 

Magister Ordinis 

Proto n. 73/19/007 Rule 
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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 biřmování podílejí na prorockém, 
kněžském a královském úřadu našeho Pána Ježíše Krista. Jsou povoláni 
zpřítomňovat Krista světu, „aby všichni lidé na celém světě poznali a přijali 
božské poselství spásy“ (Ápostolicam Áctuositatem 3). 

Dominikánský laikát 

2. Někteří z nich jsou vedeni Duchem svatým k životu podle ducha a charismatu 
sv. Dominika a jsou včleněni do Řádu zvláštním slibem podle svých vlastních 
stanov. 

Dominikánská rodina 

3. Jsou shromážděni ve svých společenstvích a tvoří s ostatními větvemi Řádu 
jednu rodinu (LCO 141). 

Specifický charakter dominikánského laikátu 

4. Jejich duchovní život i služba Bohu a bližnímu má v církvi specifický charakter. 
Jako členové řádu se podílejí studiem, modlitbou a kázáním na jeho apoštolském 
poslání způsobem odpovídajícím laickému stavu. 

Apoštolské poslání 

5. Posilováni bratrským společenstvím vydávají svědectví především o vlastní víře, 
jsou pozorní k potřebám lidí své doby a slouží pravdě podle příkladu 
sv. Dominika, sv. Kateřiny Sienské a našich předchůdců, kteří ozářili život Řádu 
a církve zvláštním způsobem. 

6. Pozorně sledují hlavní cíle apoštolátu dnešní církve, snaží se zvláště poukazovat 
na pravé milosrdenství proti veškeré úzkosti, hájí svobodu a podporují 
spravedlnost a mír. 

7. Ínspirováni charismatem řádu jsou si vědomi, že zdrojem jejich apoštolské 
aktivity je hojnost rozjímání. 
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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 
náleží s ostatními členy sdružení, zvláště chudými a nemocnými, modlí se za 
zemřelé, aby všichni byli jedno srdce a jedna duše v Bohu (Sk 4, 32). 

9. Ve spolupráci se všemi řádovými bratry a sestrami ať se členové laických 
sdružení aktivně účastní života církve a ať jsou vždy připraveni ke spolupráci 
s ostatními apoštolskými skupinami. 

10. Hlavní zdroje, ze kterých členové Laických sdružení sv. Dominika (dále jen „LS“) 
čerpají síly k pokroku ve vlastním povolání, v němž je co nejtěsněji spjata 
kontemplace s apoštolátem, jsou: 

a) nasloucha ní  Boz í mu slovu a c tení  Pí sma sv., zvla s te  Nove ho za kona; 
b) kaz dodenní  u c ast na slavení  liturgie a na eucharisticke  obe ti, pokud je to 

moz ne ; 
c) c aste  pr ijí ma ní  sva tosti smí r ení ; 
d) slavení  liturgie hodin spolu s celou dominika nskou rodinou a soukroma  

modlitba, jako rozjí ma ní  a ru z enec; 
e) obra cení  srdce duchem a praxí  evangelijní  kají cnosti; 
f) ustavic ne  studium zjevene  pravdy a reflexe proble mu  te to doby ve sve tle 

ví ry; 
g) u cta k blahoslavene  Panne  Marii podle r a dove  tradice, ke sv. Dominikovi, 

nas emu otci, a ke sv. Kater ine  Sienske ; 
h) pravidelna  duchovní  obnova. 

Formace 

11. Předmětem dominikánské formace je vychovávat lidi dospělé ve víře, aby byli 
připraveni přijímat, slavit a hlásat Boží slovo. Každá provincie si připraví 
program: 

a) postupu formace nových členů; 

b) stálé formace všech, i samostatných členů. 

12. Každý dominikán musí být připraven hlásat Boží slovo. Tímto hlásáním 
uskutečňuje prorocký úřad, který přijal ve svátosti křtu a posílil svátostí 
biřmování. 

Hlásání Božího slova v současném světě zahrnuje ochranu důstojnosti lidské 
osoby, života a rodiny. Součástí dominikánského povolání je úsilí o jednotu 
křesťanů a dialog s nekřesťany i nevěřícími.7 

                                                                    
7 Druhý odstavec č. 12 omylem chybí v textu zveřejněném v Analecta SOP 1987 str. 82–87, ale je součástí 
oficiálního latinského znění schváleného Svatým stolcem 15. ledna 1987 (Prot. # D.27-1-87) 
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13. Hlavní zdroje dominikánské formace jsou: 

a) Boz í  slovo a teologicka  reflexe; 
b) liturgicka  modlitba; 
c) historie a tradice r a du; 
d) souc asne  dokumenty cí rkve a r a du; 
e) pozna ní  znamení  doby. 

Slib 

14. Áby byli včleněni do Řádu, musí členové sdružení složit slib8, kterým 
předepsanou formou slibují žít podle ducha sv. Dominika a způsobem života 
předepsaným Stanovami. Slib je časný nebo trvalý. 

Při skládání slibu je užito následující formule (nebo shodné co do podstaty): 

„Ke cti všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha svatého, 
a blahoslavené Panny Marie a svatého Dominika, slibuji já N N před 
vámi N N, představeným tohoto sdružení, a N N, asistentem 
sdružení a zástupcem magistra Řádu bratří kazatelů, že budu žít 
podle Stanov Laických sdružení sv. Dominika po tři roky (po celý 
život).“ 

III. STRUKTURA A ŘÍZENÍ SDRUŽENÍ 

15. Sdružení je vhodným prostředkem pro rozvoj a růst každého člena v jeho 
osobním povolání. Četnost setkávání je u jednotlivých místních sdružení (dále 
jen „MS“) různá. Mírou účasti projevuje každý člen svou věrnost. 

16. O přijímání kandidátů rozhoduje rada MS. Předpisy o požadovaných 
vlastnostech osob a době přijetí jsou stanoveny směrnicemi. Přijetí je vyhrazeno 
odpovědnému laikovi po předchozím kladném závazném hlasování rady MS. 
Koná se za přítomnosti řádového asistenta obřadem podle směrnic. 

17. Po uplynutí zkušební doby předepsané směrnicemi a se souhlasem rady MS 
odpovědný laik spolu s řádovým asistentem přijímá časné nebo trvalé sliby. 

Jurisdikce Řádu a autonomie sdružení 

18. LS podléhají jurisdikci řádu. Těší se však autonomii laikátu vlastní, v jejímž rámci 
se sama spravují. 

Jurisdikce v celém Řádu 

19. a) Magistr řádu jako nástupce sv. Dominika a hlava celé dominikánské rodiny je 
nadřízen všem sdružením na celém světě. Je zodpovědný za uchovávání ducha 
řádu ve sdruženích, stanoví praktické normy podle okolností místa a času 
a podporuje duchovní dobro a apoštolskou horlivost členů. 

                                                                    
8 Latina rozlišuje professio (slib) a promissio (slib, příslib). Pokud srozumitelnost textu nevyžaduje toto 
rozlišení, překládá se obojí slovem slib. 
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b) Generální promotor zastupuje magistra řádu pro všechna sdružení 
a předkládá jejich návrhy magistrovi řádu nebo generální kapitule. 

Jurisdikce v provinciích 

20. a) Provinciál je nadřízen sdružením na území své provincie a zřizuje po 
předchozím souhlasu místního ordináře nová sdružení. 

b) Provinční promotor (bratr nebo sestra) zastupuje provinciála a ex officio je 
členem provinční rady LS. Je jmenován provinční kapitulou nebo provinciálem 
s radou, po konzultaci s provinční radou LS.  

c) Provinční moderátor a provinční rada dominikánských laiků jsou voleni 
místními sdruženími v souladu se Směrnicemi LS. 9 

Jurisdikce ve sdruženích 

21. a) MS je řízeno představeným s radou, kteří mají plnou zodpovědnost za vedení 
a správu sdružení. 

b) Představený a rada sdružení jsou voleni na dobu určitou a způsobem 
stanoveným Směrnicemi LS.10 

c) Řádový asistent (bratr nebo sestra) pomáhá členům sdružení v záležitostech 
nauky a v duchovním životě. Je jmenován provinciálem po konzultaci 
s provinčním promotorem a radou MS. 

 Národní a mezinárodní rada 

22. a) Kde je na území jednoho státu více provincií, může být podle norem 
stanovených místními směrnicemi ustanovena národní rada. 

b) Obdobně je možno, po konzultacích se sdruženími celého řádu, ustanovit 
mezinárodní radu, jestliže jsou k tomu vhodné podmínky. 

23. Rady MS mohou posílat návrhy a žádosti provinční kapitule Řádu bratří kazatelů; 
rady provinční a národní generální kapitule. Na tyto kapituly se doporučuje 
přizvat členy LS k projednávání záležitostí týkajících se laiků. 

Právo, kterým se řídí sdružení 

24. Dokumenty, kterými se řídí LS, jsou: 

a) stanovy LS (za kladní  konstituce dominika nske ho laika tu, normy z ivota, 
struktura a r í zení  sdruz ení ); 

b) vs eobecna  vyhla s ení , ať jiz  magistra r a du nebo genera lní ch kapitul; 
c) partikula rní  sme rnice. 

                                                                    
9 Původní znění: c) Na území provincie má být zřízena provinční rada LS. Pracuje podle norem určených 
směrnicemi a její členové jsou voleni sdruženími. Tato rada volí provinčního moderátora. Upraveno 
vyhlášením Magistra řádu v r. 2019 

10 Původní znění: b) Rada MS je volena na dobu určitou způsobem stanoveným směrnicemi. Volí ze svých 
členů představeného MS. Upraveno vyhlášením Magistra řádu v r. 2019 
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Pro doplnění legislativního díla Laických sdružení sv. Dominika nám náležící 
autoritou schvalujeme a vyhlašujeme „Obecná vyhlášení ke stanovám laických 
sdružení svatého Dominika“11. Takto bude možné snadněji a s větším duchovním 
užitkem dosáhnout dodržení Stanov. 

 

Dáno v Římě, dne 16. února 1987 

 

Fr. J. Martín, OP 

Sekretář 

 

 Fr. Damian Byrne, OP 

Magistr řádu 

 

 

  

                                                                    
11 Tato Obecná vyhlášení z roku 1987 byla nahrazena v roce 2019 zcela novým zněním. 
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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 

De laicis in Ecclesia 

1. Ínter Christi discipulos, viri et mulieres in sæculo degentes, virtute Baptismatis et 
confirmationis, muneris prophetici, sacerdotalis et regalis Domini nostri Iesu 
Christi participes facti sunt. Ád hoc vocantur ut Christi præsentiam in medio 
populorum vividam reddant et „divinum salutis nuntium ab universis hominibus 
ubique terrarum cognoscatur et accipiatur” (Post. Áct. 4, 3). 

De laicatu dominicano  

2. Aliqui vero, Spiritus Sancti motione ducti ad vitam secundum sancti Dominici 
spiritum et charisma adimplendam, Ordini incorporantur speciali promissione, 
secundum statuta ipsis propria. 

De Dominica Familia  

3. Ín communitatibus coadunantur et cum aliis cœtibus Ordinis unam familiam 
constituunt (cf. LCO, 141). 

De specifico caractere laicatus dominicani 

4. 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. 

De missione apostolica 

5. Ád 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. 

6. Ápostolatus Ecclesiæ hodierni fines præcipuos sedulo considerant, speciali modo 
impulsi ad misericordiam veram erga omnes anxietates manifestandam, ad 
libertatem propugnandam, ad iustitiam et pacem promovendam. 

7. Charismate Ordinis inspirati, memores sunt apostolicam actionem ex abundantia 
contemplationis procedere. 
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II. DE VITA FRATERNITATUM 

De vita fraternitatum 

8. 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). 

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. 

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. 

De formatione 

11. 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. 

12. Quilibet dominicanus aptus esse debet ad verbum Dei prædicandum. Ín hac 
prædicatione exercetur munus propheticum christiani baptizati et Sacramento 
Confirmationis roborati. 

Ín mundo hodierno verbi Dei prædicatio modo speciali sese extendere debet ad 
humanæ personæ dignitatem simulque vitam atque familiam propugnandam. 
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Christianorum unitatem simul ac dialogum cum non christianis et non 
credentibus promovere ad dominicam vocationem pertinet.12 

13. Fontes præcipui ad dominicanam formationem perficiendam hi sunt: 

a) Verbum Dei et theologica cogitatio.  
b) Oratio liturgica.  
c) Historia et traditio Ordinis.  
d) Documenta recentiora Ecclesiæ et Ordinis.  
e) Scientia signorum temporum.  

Professio seu promissio 

14. 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: 

„Ád 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)”. 

III. DE STRUCTURA ET REGIMINE FRATERNITATUM  

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. 

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. 

17. Post tempus probationis a Directorio determinatum et accedente voto Consilii 
fraternitatis, responsabilis laicalis accipit, simul cum adsistente religioso, 
professionem ad tempus vel perpetuam. 

De iurisdictione Ordinis et fraternitatum autonomia 

18. Fraternitates laicorum subsunt iurisdictioni Ordinis; illa tamen autonomia 
gaudent, laicis propria, qua seipsas gubernent. 

                                                                    
12 Srov. pozn. 6. 
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In universo Ordine 

19. a) Magister Ordinis, qua S. Dominici successor et totius familiæ dominicanæ 
caput, præest omnibus fraternitatibus in mundo. Ípsi 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. 

In Provinciis 

20. 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) Ín territorio Provinciæ habeantur Præses provincialis et Consilium provinciale 
laicorum, electi a fraternitatibus et regulati iuxta normas a Directorio definitas13 

In fraternitatibus 

21. a) Fraternitas localis gubernatur a præside cum suo consilio, qui plenam 
responsabilitatem moderationis et administrationis assumunt. 

b) Præses et Consilium eliguntur ad tempus et secundum modum a Directoriis 
particularibus statutum.14 

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. 

De Consilio nationali et internationali 

22. 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. 

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. 

                                                                    
13 Původní znění: c) Ín territorio Provinciæ instituatur Consilium provinciale laicorum, quorum membra 
eliguntur a fraternitatibus et regulatur iuxta normas a Directorio definitas. Tali Consilio competit eligere 
Præsidem provincialem. Upraveno vyhlášením Magistra řádu v r. 2019. 

14 Původní znění: b) Consilium eligitur ad tempus et secundum modum a Directoriis particularibus statutum. 
Præses eligitur a consiliariis inter membra Consilii. Upraveno vyhlášením Magistra řádu v r. 2019. 
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Statuta fraternitatum 

23. 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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OBECNÁ VYHLÁŠENÍ15 

LAICKÁ SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA 
1. § I. Laici sv. Dominika jsou věřící pokřtění v katolické církvi nebo do ní přijatí, 

biřmovaní a žijící v plném společenství víry, svátostí a církevní správy, kteří jsou 
povoláni zvláštním povoláním k pokroku na křesťanské cestě života a prožívání 
časných věcí skrze charisma sv. Dominika. 

§ ÍÍ. Áby byl laik sv. Dominika začleněn do Řádu bratří kazatelů, na jehož 
apoštolském poslání se plně podílí, učiní slib podle Stanov. Vstup do laické větve 
řádu, zvané Laická sdružení sv. Dominika, podléhající magistrovi a ostatním 
představeným řádu, je uskutečněn pouze tímto slibem.16 

OSTATNÍ SKUPINY DOMINIKÁNSKÝCH LAIKŮ 
2. § I. Kromě Laických sdružení sv. Dominika existují sdružení kněží a další spolky 

a bratrstva, které se řídí vlastními stanovami legitimně schválenými příslušnou 
autoritou a jsou různými způsoby spojeny s dominikánskou rodinou. 

§ ÍÍ. Tyto spolky a bratrstva představují velkou a rozmanitou bohatost pro církev 
i dominikánskou rodinu a mají být velmi oceňovány všemi členy laických 
sdružení. 

§ III. Text slibu obsažený ve Stanovách Laických sdružení sv. Dominika, 
schválených Svatým stolcem, nesmí být používán jinými skupinami 
přičleněnými jakýmkoliv způsobem k dominikánské rodině, pokud magistr řádu 
výslovně nestanoví jinak.17 

ŽIVOT SDRUŽENÍ 

3. Růženec, kterým je mysl pozvedána k intimní kontemplaci Kristových tajemství 
skrze Nejsvětější Pannu Marii, je tradiční řádovou pobožností; proto se 
doporučuje jeho každodenní recitace bratry a sestrami laických sdružení 
sv. Dominika.18 

                                                                    
15 Předchozí Všeobecná vyhlášení ke stanovám laických sdružení sv. Dominika (fr. Damian Byrne OP, vydano 
16.  2. 1987), Všeobecná vyhlášení ke stanovám laických sdružení sv. Dominika. (fr. Carlos Á. Ázpiroz Costa 
OP, vydáno 15. 11. 2007 jsou od r. 2019 zrušena. Rovněž je zrušena původní Promulgační listina 
partikulárních směrnic laických sdružení sv. Dominika a nahrazena listinou novou z r. 2019. 

16 C.Á. ÁZPÍROZ COSTÁ, Všeobecná vyhlášení ke Stanovám Laických sdružení sv. Dominika 2007 (dále DG 
2007), Í § 1.  

Poznámky pod čarou netvoří součást Obecných vyhlášení, ale uvádí zdroj každého prohlášení. 

17 D. BYRNE, Všeobecná vyhlášení ke Stanovám Laických sdružení sv. Dominika 1987 (dále DG1987), 5; 
DG2007, Í § 2. 

18 DG1987, 7 
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APOŠTOLÁT SDRUŽENÍ 

4. Členové sdružení musí vždy přinášet autentické svědectví o Kristově 
milosrdenství, ve společenství s církví a řádem (srov. Stanovy 5–7). K veřejným 
prohlášením učiněným ve jménu sdružení nebo dominikánského laikátu obecně, 
se vyžaduje autorizace příslušnou autoritou.  

PŘIJETÍ DO SDRUŽENÍ 

5. Laici sv. Dominika jsou vždy začleněni do místního sdružení, pokud možno podle 
svého kanonického bydliště nebo kvazi-bydliště, nebo přinejmenším musí mít 
stálý kontakt s některým z členů provinční nebo vikariátní rady laiků.19 

6. § I. Trvalému slibu předchází nejméně jeden rok noviciátu a tři roky časného 
slibu, které jsou doloženy buď v seznamech vedených pro tento účel místním 
sdružením, nebo v provinčním archivu.20 

§ II. Kandidát, který obdržel rovnocennou formaci v Mezinárodním hnutí 
Dominikánské mládeže (ÍDYM), může být se souhlasem rady sdružení 
osvobozen od části počáteční formace představeným místního sdružení. V tomto 
případě musí předcházet trvalému slibu nejméně jeden rok časných slibů.21 

7. Věřící, kteří žijí ve zvláštních situacích, kvůli kterým není podle úsudku rady 
sdružení vhodné, aby byli připuštěni ke slibům, se mohou přesto účastnit života 
sdružení a jeho stálé formace na cestě následování Krista skrze dominikánské 
charisma, aniž by byla dotčena kázeň a magisterium církve.22 

PRAVIDLA PRO ŘÍZENÍ SDRUŽENÍ 
8. § I. Stanovy, kterými se řídí Laická sdružení sv. Dominika, jsou základním 

ustanovením pro Laická sdružení celého světa. 

§ ÍÍ. Obecná vyhlášení promulgovaná Magistrem řádu jsou rozšířením, 
vysvětlením a výkladem Stanov. 

§ III. Provinční a národní směrnice, připravené samotnými sdruženími 
a schválené Magistrem řádu, jsou zvláštními normami pro řízení místních 
sdružení a spolupráce na provinční a národní úrovni.23 

9. Áby bratři a sestry laických sdružení mohli plnit své závazky „ne jako otroci 
podrobení zákonu, ale jako svobodní lidé v milosti“ (sv. Áugustin, Řehole, 8; srov. 

                                                                    
19 DG2007, Í § 3. 

20 DG2007, 1 § 1. 

21 Návrh ÍÍÍ. mezinárodního kongresu Laických sdružení sv. Dominika, Fatima, 2018. 

22 DG2007, Í § 4 

23 DG1987, 1. 
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Řím 6, 14), prohlašujeme, že přestupky proti Stanovám nepředstavují jako 
takové morální vinu.24 

10. § I. Text provinčních směrnic musí být odsouhlasen provinční radou laiků.25 Pak 
jsou směrnice zaslány provinciálovi, který je předá, spolu s vlastním názorem 
a vyjádřením své rady, magistrovi řádu k odsouhlasení. 

§ II. Při schvalování provinčních Směrnic může magistr řádu také provést změny 
určitých norem. 

§ III. Schválené provinční Směrnice jsou promulgovány provinciálem.26 

11. Není-li to stanoveno národními směrnicemi, musí provinční směrnice určit: 

a) podmí nky pro pr ijetí  do mí stní ho sdruz ení ; 
b) zkus ební  dobu a podmí nky slibu, aniz  by tí m byla dotc ena za sada c . 6 vy s e; 
c) c etnost pr ijí ma ní  sva tostí  a modlitby, ktere  mají  bratr i a sestry laicky ch 

bratr í  vzna s et k Bohu; 
d) c etnost setka va ní  mí stní ch sdruz ení , podobu jejich slavení  a take  c etnost 

duchovní ch cvic ení ; 
e) vnitr ní  pravidla pro kaz de  mí stní  sdruz ení  a laicka  sdruz ení  jakoz to celek 

v ra mci provincie;  
f) zpu sob postupu pr i volbe  oficia lu 27, aniz  by tí m byly dotc eny Stanovy a toto 

Vyhla s ení ; 
g) zpu soby a omezení  dispenzí , aniz  je dotc eno c . 13 ní z e; 
h) pravidla ty kají cí  se modliteb za zesnule  bratry a sestry laicky ch sdruz ení  

a cele ho r a du.28 

12. § I. Tam, kde je na území jednoho národa přítomno několik provincií, mohou 
existovat také národní směrnice. Národní směrnice poskytují pravidla pro 
národní struktury laiků sv. Dominika. Mohou též zahrnovat pravidla pro 
provincii a sdružení; provinční Směrnice se mohou lišit od norem směrnic 
národních. 

§ II. Text národních směrnic musí být odsouhlasen provinčními radami laiků 
příslušných provincií. Měly by být předány magistrovi řádu ke schválení spolu se 
stanovisky provinciálů a jejich rad. 

                                                                    
24 DG1987, 2. 

25 Obecná vyhlášení 17 § 1 určují, aby byl místními směrnicemi definován způsob volby provinčního 
moderátora a provinční rady. Tato rada má podle tohoto odstavce odsouhlasit změny směrnic. V našich 
směrnicích je oprávnění rozhodovat o změnách Směrnic přeneseno na širší grémium zástupců všech MS. 
Provinční rada řídí provincii v době mezi kapitulami. 

26 DG1987, 1; DG2007, ÍÍ § 1. 

27 Bratr či sestra zastávající volený nebo jmenovaný úřad 

28 DG1987, 6. 
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§ III. Při schvalování národních směrnic může magistr řádu také provádět změny 
určitých norem. 

§ IV. Schválené národní směrnice jsou vyhlášeny předsedou národního sdružení 
provinciálů, pokud je ustanoven, nebo jinak magistrem řádu.29 

13. § I. Řádoví představení ani představení MS nemají pravomoc osvobodit od 
božského zákona nebo církevních přikázání. 

§ II. Dispenz vždy vyžaduje spravedlivý a rozumný důvod (srov. CÍC30, kán. 
90 § 1). Normy, které vymezují podstatné prvky institutu nebo zákona, nemohou 
být dispensovány (srov. CÍC, kán. 86). 

§ III. Pouze magistr řádu může dispenzovat všechny laické dominikány od 
norem Stanov.  

§ IV. Provinciál může dispenzovat jednotlivá sdružení od norem Stanov nebo 
Směrnic, a to i bez časového omezení. 

§ V. Představený sdružení může v jednotlivých případech a po stanovenou dobu 
legitimně dispenzovat od norem Stanov a Směrnic.31 

14. Provinciál má pravomoc sanovat neplatné činy sdružení, zejména pokud jde 
o přijetí slibu.32 

ŘÍZENÍ MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ 

15. § I. Pokud Směrnice neurčí jinak, představený a rada sdružení jsou voleni členy 
daného sdružení, kteří učinili alespoň časný slib. 

§ II. Áby mohl být člen MS zvolen představeným, musí mít slib trvalý. 

16. § I. V souladu s čl. 21 c) Stanov, má být asistentem sdružení řeholník (bratr nebo 
sestra). Je-li nemožné jmenovat vhodného dominikánského řeholníka jako 
asistenta sdružení, může provinciál upustit od tohoto požadavku a jmenovat 
jinou vhodně kvalifikovanou osobu, která bude pomáhat členům v doktrinálních 
záležitostech a duchovním životě podle dominikánské tradice.33 

§ II. Řeholník nebo duchovní, který není pod jurisdikcí provinciála, nemůže být 
platně jmenován asistentem bez písemného souhlasu svého generálního 
představeného. Pro světského duchovního tento souhlas dává jeho ordinář.34 

                                                                    
29 DG1987, 1; DG2007, ÍÍ § 1. 

30 Codex Iuris Canonici – Kodex kanonického práva 

31 DG2007, III. 

32 DG1987, 4. 

33 DG2007, V. 

34 ÁCG (Ákta generální kapituly) Trogir (2013), 187; Bologna (2016),345. 
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ŘÍZENÍ SDRUŽENÍ V PROVINCI 

17. § I. Směrnice určují způsob volby provinčního moderátora a provinční rady laiků. 

§ II. Áby mohl být laik zvolen provinčním moderátorem, musí mít trvalé sliby. 

18. § I. V souladu s čl. 20 b) Stanov má být provinční promotor řeholníkem (bratrem 
nebo sestrou) řádu. Dispens od tohoto požadavku je vyhrazen magistrovi řádu. 

§ II. Ten, kdo není pod jurisdikcí provinciála, nemůže být platně jmenován 
provinčním promotorem bez písemného souhlasu svého generálního 
představeného a podepsané smlouvy mezi provinciálem a promotorem.35 

§ III. Funkční období provinčního promotora je čtyři roky. Nesmí sloužit více než 
dvě po sobě následující období. 

§ IV. Áčkoliv má provinční promotor plné právo účastnit se jednání provinční 
rady, nemá v žádném orgánu laického bratrstva ani aktivní ani pasivní hlas.36 

VOLBY 
19. § I. S výjimkou případů, kdy tato Vyhlášení nebo Směrnice učiní jiná ustanovení, 

probíhají volby mezi laiky sv. Dominika v souladu s církevním právem (CÍC, kán. 
119, 1° a 164 – 183). 

§ II. Pokud Směrnice nerozhodnou jinak, ve volbách mohou být až tři skrutinia. 
K volbě v prvním nebo druhém skrutiniu je zapotřebí absolutní většina. Pokud 
byly provedeny dvě neprůkazná skrutinia, je třeba volit mezi oběma kandidáty 
s největším počtem hlasů nebo pokud je jich více než dva, mezi dvěma seniorními 
dle prvního slibu v laických sdruženích37. Po třetím neprůkazném skrutiniu je 
považována za zvolenou ta osoba, která je seniorní dle prvního slibu v laických 
sdruženích. 

ODCHOD Z LAICKÝCH SDRUŽENÍ 
20. § I. Po skončení časného slibu, pokud není obnoven, se může člen svobodně 

odloučit od laických sdružení.  

§ II. V době časného slibu, nebo poté, co učinil trvalé sliby, nemá člen usilovat 
o indult38, s výjimkou vážného důvodu zváženého před Bohem a s pomocí 
spolubratří. V případě takového důvodu je třeba předložit představenému 
sdružení motivovanou žádost, který ji předá provinciálovi spolu se svým 
vlastním názorem a názorem rady sdružení. 

                                                                    
35 DG2007, ÍV § 2 

36 DG2007, ÍV § 3. 

37 Seniorní člen je člen, který dříve složil první (časný) slib. 

38 Pojem indult v textech Základních dokumentů Laických sdružení sv. Dominika označuje zproštění od slibu 
a od všech souvisejících závazků.   
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§ III. Provinciál je oprávněn udělit indult k odchodu z laických sdružení. Jakmile 
je indult písemně předán dotčenému členu, je osvobozen od slibu a požadavků 
dodržovat partikulární směrnice laických sdružení sv. Dominika.39 

21. § I. Kromě situací uvedených v CÍC, kán. 316  může být člen, který učinil dočasný 
nebo trvalý příslib, propuštěn pro jeden z následujících činů: 

a) za vaz ne  porus ení  Stanov nebo Sme rnic; 
b) zpu sobuje va z ne  ver ejne  pohors ení  mezi ve r í cí mi. 

§ II. V případech uvedených v § I. musí představený sdružení nejprve člena 
formálně písemně upozornit. 

§ III. Není-li varování dodrženo, může představený sdružení se souhlasem rady 
sdružení požádat provinciála, aby člena propustil; v situacích uvedených v CIC, 
kán. 316-§ 1 je představený sdružení povinen požádat provinciála o propuštění 
člena. 

§ IV. Pokud provinciál, kterému měl člen možnost předložit obhajobu, rozhodne, 
že propuštění je důvodné, vydá písemný dekret o propuštění. 

§ V. Vyhlášení o propuštění, jakmile bylo legitimně písemně oznámeno členovi, 
přináší zastavení práv a povinností vyplývajících ze slibu a rozšiřuje se na 
všechna laická bratrstva sv. Dominika. 

§ VI. Hierarchické odvolání k magistrovi řádu proti propuštění je možné vždy.40 

22. § I. Člen, který byl propuštěn z laických sdružení a který následně touží být znovu 
začleněn do jakéhokoli sdružení, musí znovu absolvovat celý proces formace. 
Trvalé sliby člena mohou být přijaty pouze se svolením provinciála a se 
souhlasem rady místního sdružení, do něhož vstupuje. Slib a přijetí toho, kdo 
pomlčí o předchozím propuštění, jsou neplatné.41 

§ II. Ten, kdo byl z laických sdružení propuštěn, může být po pečlivém 
zhodnocení svého stavu života (při jistotě změny) znovu přijat za stejných 
podmínek jako v § I.42 

  

                                                                    
39 DG2007, VÍ § 1. 

40 DG2007, VÍÍ §§ 1 and 3; CÍC, kán. 316 § 1. 

41 DG2007, VÍ § 2. 

42 DG2007, VÍÍ § 2. 
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GENERAL DECLARATIONS 

THE LAY FRATERNITIES OF ST DOMINIC 
1. - § I - The Laity of St Dominic are those faithful who, baptised in the Catholic Church 
or received into her, confirmed and in full communion of faith, sacraments and 
ecclesiastical governance, are called by a special vocation to progress in the Christian 
way of life and to animate temporal things through the charism of St Dominic. 

§ II - To be incorporated into the Order of Preachers in whose apostolic mission they 
fully participate, the Laity of St Dominic make the promise according to the formula 
foreseen by the Rule. Entry to the lay branch of the Order, called the Lay Fraternities 
of St Dominic, subject to the Master and the other Major Superiors of the Order, is 
brought about only with this promise.43 

OTHER GROUPS OF DOMINICAN LAITY 
2. - § I - In addition to the Lay Fraternities of St Dominic, there are Priestly Fraternities 
and other Associations and Confraternities, governed by their own Statutes 
legitimately approved by the competent authority and by various titles attached to the 
Dominican Family. 

§ II - These Associations and Fraternities constitute a great and varied richness for the 
Church and the Dominican Family, and are to be greatly valued by all the members of 
the Lay Fraternities. 

§ III - The formula of the promise contained in the Rule of the Lay Fraternities of St 
Dominic approved by the Holy See is not to be used by other groups aggregated in any 
way to the Dominican Family, unless the Master of the Order expressly permits 
otherwise.44 

LIFE OF THE FRATERNITIES 
3. - The Rosary, by which the mind is raised up to the intimate contemplation of the 
mysteries of Christ through the Blessed Virgin Mary, is a traditional devotion of the 
Order; therefore its daily recitation by the brothers and sisters of the Lay Fraternities 
of St Dominic is recommended.45 

                                                                    
43 C. A. AZPIROZ COSTA, Dichiarazioni Generali circa la Regola della Fraternite Laiche di S. Domenico, 15-xi-
2007 (hereinafter DG2007), Í § 1. These footnotes do not form part of the promulgated General Declarations, 
but are to indicate the source of each declaration. 

44 D. BYRNE, Declarationes generales regule fraternitatum laicalium Sancti Dominici, 16-ii-1987 (hereinafter 
DG1987), 5; DG2007, Í § 2. 

45 DG1987, 7. 
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APOSTOLATE OF THE FRATERNITIES 
4. - Members of the Fraternities are always to bear authentic witness to the mercy of 
Christ, in communion with the Church and the Order (cf. Rule, 5 -7). To make public 
statements in the name of a Fraternity, or of the Dominican Laity more broadly, they 
require the authorisation of the competent authority in accordance with the Directory, 

ADMISSION TO THE FRATERNITIES 
5. - The Laity of St Dominic are always ascribed to a Fraternity, where possible that of 
their own canonical domicile or quasi-domicile, or are at least placed in stable contact 
with a member of the provincial or vicariate Council of the laity.46 

6. - § I. - The perpetual promise is preceded by at least one year of initial reception and 
by three years of temporary promise, documented in the registers kept for this 
purpose either by the local Fraternity or in the provincial archive.47 

§ II. - A candidate who has received an equivalent formation in the International 
Dominican youth Movement may be dispensed from part of initial formation by the 
President of the Fraternity with the consent of the Council. In this ease, at least one 
year of temporary promise is to precede perpetual promise.48 

7. - The faithful who live in particular situations because of which in the judgement of 
the Council of the Fraternity it is not prudent that they be admitted to the promise may 
nevertheless participate in the life of the Fraternity and its permanent formation, in 
a path of following Christ through the Dominican charism, without prejudice to the 
discipline and Magisterium of the Church.49 

THE LAW GOVERNING THE FRATERNITIES 
8. - § I - The Rule by which the Lay Fraternities of St Dominic are governed is the 
fundamental law for the Lay Fraternities of the whole world. 

§ II - The present General Declarations promulgated by the Master of the Order are 
expansions, explanations and interpretations of the Rule. 

§ III - The Provincial and National Directories, prepared by the Fraternities 
themselves and approved by the Master of the Order, are particular norms for the local 
fraternities and for their collaboration at provincial and national level.50 

9. - So that the brothers and sisters of the Lay Fraternities may fulfil their obligations 
"not as slaves under the law, but constituted as free people under grace" (St Augustine, 

                                                                    
46 DG2007, Í § 3. 

47 DG2007, 1 § 1. 

48 Proposal by the International Congress of Lay Fraternities of St Dominic, Fatima, 2018. 

49 DG2007, Í § 4 

50 DG1987, 1. 
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Rule, 8; cf. Romans 6 :14), we declare that transgressions against the Rule do not as 
such constitute moral fault.51 

10. - § I - The text of the Provincial Directory is to be agreed by the Provincial Council 
of the Laity. It is sent to the Prior Provincial, who transmits it, together with his opinion 
and that of his Council, to the Master of the Order for approval. 

§ II - In approving the Provincial Directory, the Master of the Order may also make 
amendments to particular norms. 

§ III - The approved Provincial Directory is promulgated by the Prior Provincial.52 

11. - Unless provision is made by the National Directory, the Provincial Directory must 
determine:  

1 ° the conditions for admission to a Fraternity; 

2 ° the time of probation and of profession of the promise, without prejudice to no. 
6 above; 

3 ° the frequency of the Sacraments, and the prayers which the brothers and sisters 
of the Lay Fraternities are to raise to God; 

4 ° the frequency of the meetings of the Fraternities and the form of their 
celebration, and also the frequency of spiritual conferences; 

5 ° the internal constitution of each Fraternity and of the Fraternities of the 
Province as a whole; 6 ° the manner of proceeding for the election of officials, 
without prejudice to norms of the Rule and these Declarations; 

7 ° the manner and limits of dispensation, without prejudice to no. 13 below; 

8 ° suffrages for deceased brothers and sisters of the Lay Fraternities, and for the 
whole Order.53 

12. - § 1 - Where several Provinces are present in the territory of a single nation, 
there may also be a National Directory. The National Directory provides norms for 
national structures of the Laity of St Dominic. It may also provide norms for 
Provinces and Fraternities, although a Provincial Directory may derogate from 
norms of the National Directory. 

§ II - The text of the National Directory is to be agreed by the Provincial Councils of the 
Laity of the provinces concerned. It is to be transmitted to the Master of the Order for 
approval together with the opinions of the Priors Provincial concerned and their 
Councils. 

§ III - In approving the National Directory, the Master of the Order may also make 
amendments to particular norms. 

                                                                    
51 DG1987, 2. 

52 DG1987, 1; DG2007, ÍÍ § 1. 

53 DG1987, 6. 
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§ IV - The approved National Directory is promulgated by the President of the national 
committee of Priors Provincial, if there is one, or else by the Master of the Order.54 

13. - § I - The superiors of the Order and the presidents of the Fraternities do not have 
the authority to dispense from divine law or the universal law of the Church. 

§ II - A dispensation always requires a just and reasonable cause (cf. can. 90 § 1). 
Norms which define essential1y constitutive elements of an institute or act are not 
subject to dispensation (cf. can. 86). 

§ III - Only the Master of the Order may dispense all Lay Dominicans from a norm of 
the Rule. § IV - The Prior Provincial may dispense individual fraternities from a norm 
of the Rule or the Directory, even without limit of time. 

§ V - The President of the Fraternity may legitimately dispense from a norm of the 
Rule or the Directory in individual cases and for a determined time.55 

14. - The Prior Provincial has the power to sanate invalid acts of the Fraternity, 
especially concerning admission to profession of the promise.56 

GOVERNMENT OF THE FRATERNITY 
15. - § I - Unless the Directory determines otherwise, the President and Council of the 
Fraternity are elected by the members of that Fraternity who have made at least the 
temporary promise. 

§ II - To be elected President, a member must have made the perpetual promise. 

16. - § I - In accordance with art. 21(e) of the Rule, the Religious Assistant is to be 
a religious ("brother or sister") of the Order. If it is impossible to appoint a suitable 
Dominican religious as Assistant to a fraternity, the Prior Provincial may dispense 
from this requirement and appoint another suitably-qualified person to assist the 
members in doctrinal matters and the spiritual life in the Dominican tradition.57 

§ II - A religious or cleric who is not under the jurisdiction of the Prior Provincial 
cannot validly be appointed Assistant without the written consent of his or her major 
superior. For a secular cleric this consent is given by his Ordinary.58 

GOVERNMENT OF THE FRATERNITIES IN THE PROVINCE 

17. - § I - The Directory determines the manner of electing the Provincial President 
and the Provincial Council of the Laity. 

                                                                    
54 DG1987, 1; DG2007, ÍÍ § 1. 

55 DG2007, III. 

56 DG1987, 4. 

57 DG2007, V. 

58 ACG Trogir (2013), 187; Bologna (2016), 345. 
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§ II - To be elected Provincial President, a member must have made the perpetual 
promise. 

18. - § I - In accordance with art, 20(b) of the Rule, the Provincial Promoter is to be 
a religious ("brother or sister") of the Order. Dispensation from this requirement is 
reserved to the Master of the Order. 

§ II - One who is not under the jurisdiction of the Prior Provincial cannot validly be 
appointed Provincial Promoter without the written consent of his or her major 
superior and a signed agreement between the Prior Provincial and the Promoter.59 

§ III - The term of office of the Provincial Promoter is four years. He or she may not 
serve for more than two consecutive terms. 

§ IV - Although the Provincial Promoter has the full right to participate in meetings of 
the Lay Provincial Council, he or she does not enjoy active or passive voice in any organ 
of the Lay Fraternities.60 

ELECTIONS 
19. - § I - Except where these Declarations or the Directory make other provision, 
elections among the Laity of St Dominic take place in accordance with cann. 119, 10 
and 164-183. 

§ II - Unless the Directory determines otherwise, there may be up to three scrutinies 
in an election. An absolute majority is required for election in the first or second 
scrutiny. If there have been two inconclusive scrutinies, a vote is to be taken between 
the two candidates with the greatest number of votes or, if there are more than two, 
between the two senior by first promise in the Lay Fraternities. After a third 
inconclusive scrutiny, that person is deemed elected who is senior by first promise in 
the Lay Fraternities. 

SEPARATION FROM THE LAY FRATERNITIES 
20. - § I - At the expiry of the temporary promise, if it is not renewed, a member is free 
to depart from the Lay Fraternities. 

§ II - During the time of the temporary promise, or after making the perpetual 
promise, a member is not to seek an indult to depart from the Lay Fraternities except 
for a grave reason weighed before God and with the assistance of fellow members. In 
the presence of such a reason, a motivated request is to be presented to the President 
of the Fraternity, who is to forward it to the Prior Provincial together with his/her own 
opinion and that of the Council of the Fraternity. 

§ III - The Prior Provincial is competent to grant an indult of departure from the Lay 
Fraternities. Once the indult is, notified in writing to the member concerned, he or she 

                                                                    
59 DG2007, ÍV § 2. 

60 DG2007, ÍV § 3. 
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is dispensed from the promise and the requirement to observe the particular law of 
the Lay Fraternities of St Dominic.61 

21. - § I - Besides the situations mentioned in canon 316 § 1, a member who has made 
the temporary or perpetual promise may be dismissed for one of the following 
offences:  

1 ° grave violation of the Rule or of the Directory; 

2 ° causing grave public scandal among the faithful. 

§ II - In the cases mentioned in § I, the President of the Fraternity is first to warn the 
member formally in writing. 

§ III - If the warning is not heeded, the President with the consent of the Council of the 
Fraternity may ask the Prior Provincial to dismiss the member. In the situations 
mentioned in can. 316 § 1 the President must ask the Prior Provincial to dismiss the 
member. 

§ IV - If the Prior Provincial, having afforded the member the opportunity to present 
a defence, judges the dismissal to be warranted, he issues a written decree of 
dismissal. 

§ V - The decree of dismissal, once legitimately notified in writing to the member, 
brings about the cessation of rights and obligation deriving from the promise, and 
extends to all Lay Fraternities of St Dominic. 

§ VI - Hierarchical recourse to the Master of the Order against a decree of dismissal is 
always possible.62 

22. - § I - A member who has obtained an indult of departure from the Lay Fraternities 
and who subsequently seeks to be reincorporated in any Fraternity must follow the 
formation process again. The member's perpetual promise can be received only with 
the permission of the Prior Provincial with the consent of the Council of the member's 
new Fraternity. The promise and admission of one who keeps silent about a previous 
indult of departure is invalid.63 

§ II - One who has been dismissed from the Lay Fraternities, after careful evaluation 
of his or her condition of life and with certainty of amendment, may be re-admitted 
under the same conditions as in § I.64 

                                                                    
61 DG2007, VÍ § 1. 

62 DG2007, VÍÍ §§ 1 and 3; can. 316 § 1. 

63 DG2007, VÍ § 2. 

64 DG2007, VÍÍ § 2. 
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SCHVÁLENÍ SMĚRNIC MAGISTREM ŘÁDU 
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PROMULGAČNÍ LISTINA PARTIKULÁRNÍCH SMĚRNIC 
LAICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA 

 

Na základě schvalovacího listu magistra řádu fr. Gerarda Timonera III, OP ze 
dne 7. října 2022 (Prot. n. 73/ 21/ 655 Laity Bohemia), promulguji tímto 
partikulární směrnice Laických sdružení svatého Dominika, které byly 
schváleny provinční kapitulou laických sdružení slavenou ve dnech 24.-28. září 
2021 v Praze, a do něhož byly následně zahrnuty připomínky řádového 
promotora, fr. Ubalda Lopéze OP. 

Změny v partikulárních směrnicích jdou v duchu posledních úprav po 
kongresu dominikánských laiků ve Fatimě (podzim 2018), na naší lokální 
úrovni jsou plodem práce posledních dvou kapitul laických sdružení. Vývoj 
stanov laických sdružení lze stručně charakterizovat jak posilováním jejich 
autonomie, tak prohlubováním jejich zapojení do života a činnosti celého řádu 
a církve.  

Děkuji všem, kdo se na úpravách stanov podíleli, provázím život laických 
sdružení s vděčností za jejich velký přínos požehnáním a modlitbou. 

 

Dáno v Praze, v konventu sv. Jiljí, opata, pod razítkem provincie, dne 14. října 
2022 

fr. Lukáš Fošum OP 

provinciál 
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PARTIKULÁRNÍ SMĚRNICE LAICKÝCH SDRUŽENÍ 
SV. DOMINIKA 

platné na území České dominikánské provincie 

PREAMBULE 

Dominikánská rodina se sestává z bratří kleriků a spolupracovníků, z mnišek, ze 
sester (kongregace), z členů sekulárních institutů, z členů sdružení kněží, jáhnů a laiků 
a dalších asociací legitimně k ní připojených (srov. LCO65 č. 1 § ÍX; LCO č. 141–153). 

 

Základním dokumentem Laických sdružení sv. Dominika (dále jen LS) jsou Stanovy66 
Laických sdružení sv. Dominika (dále jen Stanovy) schválené Kongregací pro 
společnosti zasvěceného života a Obecná vyhlášení magistra řádu z 9. března 2019. 

Na území České dominikánské provincie je podle místních potřeb doplňují a upřesňují 
Partikulární směrnice laických sdružení sv. Dominika (dále jen Směrnice). Směrnice 
schvaluje provinční kapitula LS. 

 

  

                                                                    
65 LCO – Liber constitutionum et ordinationum fratrum Ordinis Prædicatorum, Kniha Stanov a nařízení 
bratří Řádu kazatelů. 

66 Srov. pozn. 1. 
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I.  ŽIVOT BRATŘÍ A SESTER 

Obecná ustanovení 

1. Členové LS následují sv. Dominika, který toužil po spáse duší a tomuto cíli 
podřizoval celý svůj život. Podle jeho vzoru hlásají slovem i životem poznanou 
pravdu a usilují o vlastní křesťanskou dokonalost ve společenství bratří a sester. 

2. Způsob života a poslání členů LS vymezují Stanovy, které zároveň předkládají 
hlavní prostředky k uskutečňování a prohlubování tohoto poslání. Členové ať 
uchovávají Stanovy ve svých srdcích a společenstvích jako vynikající prostředek 
růstu ve svém povolání a usilují o hlubší porozumění předpisům Stanov a jejich 
věrnější zachovávání. 

3. Členové LS ať moudře a zodpovědně, „ne jako otroci podrobení zákonu, ale jako 
svobodní lidé v milosti“ (srov. LCO č. 1 – Základní ústava, § VI, Řehole 
sv. Augustina, č. 8, DG 2007, 9), v neustálém dialogu s Bohem a ve spojení 
s ostatními členy sdružení nacházejí vlastní konkrétní podobu naplňování slibu 
podle svého stavu, aktuálních možností a potřeb církve, s ohledem na apoštolské 
projekty České dominikánské provincie a celého řádu. 

4. Hlavními pilíři dominikánského povolání jsou modlitba, studium a apoštolát. 
Modlitba a studium jsou zdroje, z nichž apoštolát čerpá sílu a poznání pravdy. 
Specifickým prvkem života členů LS je kajícnost. Všichni členové ať se starají o to, 
aby v jejich životě osobním i společném žádný z těchto prvků nechyběl. 

5. § 1 Pro snazší a správnější vymezení osobního povolání a k podpoře společného 
života členů LS jsou některé z prostředků, respektive forem apoštolátu uloženy 
všem členům jako závazné. Tyto závazky jsou vymezeny zvláště v č. 9, 14 a 22 
Směrnic. Představují minimum povinností, které by mělo být východiskem 
stálého duchovního růstu a zpřesňování a upevňování povolání každého člena. 
Členové ať se vyhýbají samoúčelnému plnění povinností a po vzoru sv. Dominika 
se nechají vést a utvářet touhou opětovat Boží lásku a sloužit spáse všech lidí. 

§ 2 Jednotlivá místní sdružení (dále jen MS) mohou pro podporu společného 
života a apoštolátu svých členů přijímat další společné závazky způsobem, který 
určí rada MS. 

6. § 1 Slib života podle Stanov67 a jednotlivé předpisy Stanov a Směrnic nezavazují 
členy LS pod hříchem (srov. Obecná vyhlášení, č. 9). Opomíjením a porušováním 
předpisů se však členové zříkají podílu na dobrodiních a zaslíbeních řádu. 

§ 2 Od jednotlivých předpisů a závazků osvobozuje dispenz, záměna za jiný úkon 
zbožnosti či lásky, nemožnost nebo překážka ve svědomí, pokud není stanoveno 
jinak. 

                                                                    
67 Sliby skládané v LS jsou svou povahou soukromé sliby, avšak mají specifickou právní povahu vyplývající 
z vlastního práva LS. 
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§ 3 Dispenz může udělit Magistr řádu, provinciál a představený MS v rozsahu 
uvedeném v Obecných vyhlášeních č. 13. Žádost o dispenz předkládá člen LS 
svému představenému nebo provinciálovi. Provinciál je povinen před udělením 
dispenze projednat žádost s příslušným představeným (srov. Směrnice č. 108). 

§ 4 Provinciál má pravomoc sanovat neplatné činy sdružení, zejména pokud jde 
o přijetí slibu (srov. Obecná vyhlášení, č. 14). Žádost o zplatnění úkonů předkládá 
provinciálovi představený MS spolu s vyjádřením rady sdružení. 

§ 5 Dočasný nebo trvalý indult je oprávněn udělit provinciál, a to vždy po 
konzultaci s představeným MS a jeho radou, podle vhodnosti též s provinčním 
moderátorem. Índult se uděluje písemně (srov. Obecná vyhlášení č. 20). 
O udělení indultu ať jsou kromě žadatele neprodleně uvědoměni představený 
MS a řádový asistent (srov. Směrnice č. 110 § 1). 

Zdroje a cíle povolání 

7. Základním motivem Dominikova apoštolského působení bylo soucítění 
s tělesnou i duchovní bídou lidí. Í pro jeho následovníky zůstává soucit 
a milosrdenství prvním podnětem i cílem. S nimi ať dominikánští laici spojují své 
osobní závazky a apoštolské aktivity, ať jsou pozorní k potřebám svých bližních 
a ať jsou vždy připraveni pomáhat jim v tělesné i duchovní nouzi i za cenu 
vlastního uskrovnění a sebezáporu. 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. 

8. Členové LS jsou povoláni k životu ve společenství bratří a sester, kteří se 
zvláštním Božím darem spojili v apoštolském duchu sv. Dominika (srov. LCO 
č. 149 § 1). Společný život napomáhá duchovnímu růstu a upevňování ctností a je 
důležitým prostředkem přípravy na apoštolské poslání; příkladný život ve 
společenství bratří a sester je zároveň důležitou formou apoštolátu. 

9. § 1 Členové MS berou na sebe závazek společného života, proto se sdružení 
pravidelně, alespoň 10krát ročně, schází na společných setkáních. Součástí 
každého setkání ať je společné slavení liturgie hodin. Přiměřené místo ať je 
věnováno modlitbě růžence, společnému čtení a rozjímání Božího slova 
a vzdělávání. 

§ 2 Naplněním závazku společného života jednotlivých členů je jejich účast na 
společných setkáních MS. 

§ 3 Každý člen MS, který se z vážných důvodů nemůže účastnit společného 
setkání, 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 dominikánské rodiny a církve. Společná setkání 
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členů MS ať jsou otevřená všem zájemcům (nově příchozím, členům jiných MS, 
těm, kterým členství zaniklo, hostům apod.) 

11. Konkrétním projevem milosrdenství členů LS je pomoc potřebným jak v rámci 
vlastního MS, tak v rámci provincie a celého řádu. Z toho důvodu ať si MS zřídí 
fond potřebných, z něhož může vypomáhat svým členům v nouzi, hradit výdaje 
spojené s účastí MS na formačních setkáních či kapitulách, případně kontribuce 
(srov. Směrnice č. 7). 

Modlitba 

Srov. Stanovy č. 4, 7, 8, 10, 11, 13. 

12. Sv. Dominik byl doma i na cestách, ve dne i v noci vytrvalý ve slavení božského 
oficia a v modlitbě a s velkou zbožností slavil božská tajemství (srov. LCO č. 56). 
Modlitba je prvním a nejdůležitějším zdrojem milosti pro růst v osobním 
povolání a pro hlásání. Teprve to, co je modlitbou přisvojeno, může být 
předáváno ostatním. Řádová tradice klade velký důraz zvláště na modlitbu 
liturgickou. 

13. Každý člen LS: 

a) Áť se c asto u c astní  slavení  ms e svate , liturgie hodin a ostatní ch forem 
liturgicke ho z ivota R a du a cí rkve. Pr i slavení  liturgie hodin ať da va  pr ednost 
spolec ne mu slavení  pr ed soukromou modlitbou a pamatuje, z e za kladní mi 
pilí r i te to modlitby jsou ranní  a vec erní  chva ly. 

b) Áť horlive  pe stuje osobní  modlitbu a cvic í  se ve vnitr ní  rozjí mave  modlitbe . 
Áť se c asto ve nuje rozjí ma ní  Pí sma svate ho a c tení  jiny ch duchovní ch textu . 

c) Áť uctí va  Krista v tajemství  eucharistie, aby z tohoto obdivuhodne ho 
spojení  c erpal vzru st ví ry, nade je a la sky; ať se c asto modlí  pr ed Nejsve te js í  
sva tostí . 

d) Áť ma  na srdci tradic ní  r a dovou zboz nou u ctu k Panne  Marii.  
e) Áť zachova va  pravou zboz nost a u ctu k svate mu Dominikovi a k r a dovy m 

sve tcu m, aby se povzbuzoval k jejich na sledova ní  a upevn oval se ve sve m 
povola ní . 

f) Áť ve svy ch modlitba ch pamatuje take  na zemr ele  c leny MS a na zemr ele  
c leny a dobrodince dominika nske  rodiny; ať necha va  slouz it ms e za 
zemr ele . 

g) Áť neopomí jí  pravidelna  duchovní  cvic ení  (rekolekce a exercicie). 

14. Jednota společenství se zvláštním způsobem v souladu s řádovou tradicí 
projevuje ve společné modlitbě. K naplnění této jednoty je zavázán každý člen LS, 
a proto mu ukládá: 

a) Áť se denne  modlí  modlitby Salve Regina a O lumen; 
b) Áť se denne  modlí  za zemr ele  c leny a dobrodince dominika nske  rodiny; 

tradic ní  r a dovou modlitbou za zemr ele  je Z alm 130 (129) De profundis 
a Odpoc inutí  ve c ne ; 
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c) Áť se, pokud moz no denne , nejme ne  vs ak jednou ty dne , modlí  ru z enec, 
ktery m je mysl pozveda na k intimní mu rozjí ma ní  o tajemství ch Krista 
prostr ednicí m Nejsve te js í  Panny Marie (srov. Obecna  vyhla s ení  c . 3) 

d) Álespon  jednou ty dne  ať se pomodlí  c a st liturgie hodin. Nejvhodne js í  dobou 
je nede le, den Pa ne , pr í padne  ostatní  vy znamne  dny liturgicke ho roku 
a dominika nske ho kalenda r e; 

e) kaz doroc ne  zu c astní  alespon  dvoudenní ch spolec ny ch duchovní ch cvic ení . 

Studium  

Srov. Stanovy č. 4, 10, písm. a), f), č. 13. 

15. Sv. Dominik s sebou stále nosil evangelium svatého Matouše a listy svatého 
Pavla; vodil bratry do škol a posílal je do větších měst, aby studovali, kázali 
a vytvořili konvent (srov. LCO č. 6). Studium je dalším způsobem, kterým si duše 
osvojuje božská tajemství. Ustavičné studium živí kontemplaci, napomáhá 
pochopení a věrnějšímu plnění osobního povolání a je důležitou podmínkou 
kazatelského poslání. Pro strohost a náročnost 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 rozjímání Písma sv., studiu spisů svatých 
Otců a doporučených křesťanských autorů a průběžně se seznamují 
s dokumenty církve a řádu. Áť ve všem cítí s církví a jsou poslušni církevního 
magisteria, kterému je svěřeno autentické vykládání Božího slova. 

17. Členové LS ať se průběžně vzdělávají v katolické nauce a snaží se rozvíjet své 
filozofické a teologické poznání. Ve studiu ať se opírají zejména o nauku 
sv. Tomáše Ákvinského, která je dědictvím řádu, obohacuje intelektuální život 
dominikánů a dává mu vlastní ráz. Poučení a povzbuzení ať čerpají také ze studia 
dějin církve a řádu. 

Apoštolát 

Srov. Stanovy č. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12. 

18. Sv. Dominik nesmírně žíznil po spáse všech lidí. Posílal bratry, aby kázali všem 
lidem, skupinám a národům, věřícím i nevěřícím a zejména chudým (srov. LCO 
č. 98). Hlásání Božího slova a zvěstování Krista národům je nejpřednějším 
úkolem řádu. Členové LS jsou k apoštolátu pověřeni a uschopněni skrze svátost 
křtu a biřmování; Kristus je ustanovuje svými svědky a vybavuje smyslem pro 
víru a milostí slova. Dominikánský apoštolát se má vyznačovat evangelním 
duchem, autentickou naukou církve a sepětím se svátostmi. 

19. Členové LS se na konkrétních apoštolských projektech Řádu mohou podílet 
modlitbou, přinášením obětí, činnou službou nebo finanční podporou. Nutným 
předpokladem každého apoštolátu je opravdový duchovní život usilující 
o svatost a dokonalost; k nejúčinnějším formám apoštolátu patří svědectví 
příkladného života (srov. Obecná vyhlášení č. 4). Hlavními oblastmi laického 
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apoštolátu jsou rodina, farnost, MS a společenské prostředí (zaměstnání, 
studium, bydliště, příbuzní a přátelé, obec, stát). 

20. Důležitým znakem dominikánského apoštolátu je, že tato služba je společným 
dílem bratří a sester. Členové LS ať proto spolupracují mezi sebou navzájem, ať 
se ve své službě vzájemně podporují a ochotně se zapojují do úkolů MS a Řádu. 
Formy účasti na poslání Řádu ať volí s přihlédnutím k potřebám MS, Řádu 
a církve. Áť pomáhají diecézní apoštolátní činnosti pod řízením místního 
ordináře a spolupracují s ostatními apoštolskými skupinami (srov. CÍC kán. 311 
a 328). 

21. K veřejným prohlášením učiněným ve jménu sdružení nebo dominikánského 
laikátu obecně, se vyžaduje autorizace provinčním moderátorem nebo jeho 
předběžný souhlas. Tento souhlas může být udělen jednorázově, časově 
omezeně nebo trvale. Časově omezený nebo trvalý souhlas zaniká s koncem 
oficia provinčního moderátora.  

22. Účast na apoštolském poslání projevují členové LS formou neveřejného závazku, 
který odpovídá jejich osobnímu charizmatu, potřebám církve, řádu a daného MS. 

Kajícnost 

Srov. Stanovy č. 5, 8, 10 písm. c), e). 

23. Kajícnost je od samého počátku jedním z hlavních prvků života laických 
bratrstev. Vychází z pravdivého poznání sebe a Boha, z touhy cele se odevzdat 
službě Bohu a bližnímu a připodobnit se Kristu trpícímu a obětujícímu se za 
druhé. Je nezbytná pro zachování věrnosti osobnímu povolání a podporuje 
apoštolskou bdělost a horlivost. Dobrovolné pokání je jednou z forem účasti na 
apoštolském poslání Řádu. 

24. § 1 Členové LS ať pěstují ctnost kajícnosti věrným konáním svých povinností 
(stavovské povinnosti, křestní závazky, závazky plynoucí ze slibu života podle 
Stanov), trpělivým snášením těžkostí života a také dobrovolným konáním skutků 
pokání (kající modlitby, společně slavené kající pobožnosti, omezení se v něčem, 
odepření si něčeho, konání i nepříjemných prací ke společnému užitku, hmotná 
podpora potřebných). 

§ 2 Podle staré řádové tradice se mezi postní dny počítají středy a pátky celého 
roku (nepřipadnou-li na ně slavnosti) a vigilie slavností Narození Páně, 
sv. Dominika, Nanebevzetí Panny Marie a Bílá sobota. K tradičním řádovým 
modlitbám pro dobu postní patří kající žalmy a Verše o utrpení našeho Pána 
Ježíše Krista od sv. Kateřiny de Ricci. O Popeleční středě a na Velký pátek je 
vhodné zachovat přísnější formu půstu, např. půst o chlebu a vodě. 

§ 3 Každý člen LS ať denně zpytuje svědomí a často přijímá svátost smíření. 
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II.  FORMACE BRATŘÍ A SESTER 

25. Formace je úkolem každého člena LS pro celý život. Pro svá specifika jsou přesto 
jednotlivá období odlišena. 

a) Formace uchazec u  probí ha  pod vedení m novicmistra podle programu 
postula tní  formace zpu sobem, ktery  stanoví  rada MS. 

b) Formace novicu  probí ha  na samostatny ch novicia tní ch setka ní ch pod 
vedení m novicmistra podle programu novicia tní  formace. U c ast na te chto 
setka ní ch je pro novice za vazna . 

c) Sta la  formace probí ha  individua lne  a v ra mci pravidelny ch setka ní  MS 
podle programu sta le  formace. 

26. Za program noviciátní i stálé formace zodpovídá provinční moderátor, který na 
něm spolupracuje s provinční radou. Program formace schvaluje provinční 
kapitula (srov. Stanovy č. 11 a Směrnice č. 61 písm. d), č. 58 písm. f) 

27. Jedenkrát ročně se koná provinční setkání formátorů LS, tj. těch, kteří mají na 
starosti formaci členů LS (novicmistři, představení MS, případně jiní členové rady 
MS, provinční moderátor, jeho socius a jeho asistent pro formaci, je-li jmenován, 
provinční promotor a řádoví asistenti). Setkání zajišťuje provinční moderátor 
(případně jeho asistent pro formaci). Účelem setkání je: 

a) projedna va ní  postupu a obsahu formace; 
b) formace te ch, kter í  jsou pove r eni ve st druhe . 

Novicmistr 

28. § 1 Každé MS ať má svého novicmistra. Pokud je to možné, ať je členem daného 
MS. MS bez novicmistra nesmí přijímat nové členy. 

§ 2 Novicmistr je jmenován na tři roky řádovým asistentem po dohodě s radou 
MS. Představený MS informuje o jeho jmenování provinčního moderátora. 

§ 3 Novicmistrem nemůže být představený MS. Výjimku uděluje provinční 
moderátor. 

§ 4 Pokud to okolnosti vyžadují, může mít více MS společný noviciát 
i novicmistra. 

29. Novicmistr: 

a) Poma ha  novy m c lenu m LS sta t se samostatny mi a odpove dny mi kr esťany, 
schopny mi hla sat Boz í  slovo v duchu r a dove  tradice. 

b) Ma  na starosti formaci novy ch c lenu  a uchazec u  (postula tní  a novicia tní  
formace). Její  pru be h zabezpec uje ve spolupra ci s r a dovy m asistentem 
a radou MS podle provinc ní ho programu formace. 

c) Spolupracuje s radou MS a r a dovy m asistentem pr i zajis ťova ní  sta le  
formace c lenu  MS. 

d) Je povinen u c astnit se jednou roc ne  provinc ní ho setka ní  forma toru  LS. 
V pr í pade  opakovane  neu c asti bez za vaz ne ho du vodu se na MS pohlí z í  jako 
by neme lo novicmistra (srov. Sme rnice c . 28, 35). 
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III.  STRUKTURA A ŘÍZENÍ LS 

Místní sdružení (MS) 

30. Základní jednotkou LS je místní sdružení (MS). 

Zřízení MS 

31. § 1 K založení nového MS se vyžaduje alespoň pět členů. 

§ 2  V případě více kandidátů v místě, kde není MS, budou tito přijati do 
vhodného MS, které zajistí jejich základní formaci. Způsob určí rada daného MS. 
Po složení slibů mohou při naplnění podmínek podle § 1 založit vlastní MS.  

§ 3  Pokud není možné nebo vhodné postupovat podle § 2, určí postup začlenění 
kandidátů provinční rada. Vždy však musí být zachována přímá vazba na 
řádového bratra či sestru a na provinční radu.68 

32. MS zřizuje provinciál po konzultaci s provinčním moderátorem a po písemném 
souhlasu místního diecézního biskupa (srov. CÍC kán. 312 § 2) a určí mu 
asistenta; zároveň (na dobu nejdéle jednoho roku) jmenuje představeného 
a případně také novicmistra tohoto MS. Během jednoho roku proběhnou řádné 
volby rady MS a představeného způsobem stanoveným Směrnicemi (srov. 
Směrnice č. 79 - 99). Do voleb vykonává úkoly rady MS celé sdružení. 

33. Samým zřízením provinciálem se MS stává veřejnou církevní právnickou osobou. 
Dokladem o existenci a právní subjektivitě je zřizovací listina vystavená 
provinciálem. Oficiální název 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 právnická osoba evidováno 
státními orgány. 

Zrušení MS 

34. Návrh na zrušení MS podává provinciálovi provinční moderátor se souhlasem 
provinční rady. Součástí návrhu je jeho zdůvodnění. Provinciál může zrušit MS 
i bez tohoto návrhu, ale vždy až po konzultaci s provinčním moderátorem 
a provinčním promotorem. 

35. Důvod pro zrušení MS může být následující: 

— počet jeho členů je po tři roky menší než 3; 

— MS neplní své závazky vyplývající ze Stanov a Směrnic; zejména závazky 
týkající se společných setkání, novicmistra, účasti na kapitule a setkání 
formátorů (srov. Stanovy č. 3, 8, 9 a 15 a Směrnice č. 8, 9 § 1, 10, 28, 29 
písm. d) a 52). 

36. Členové zrušeného MS ať jsou přijati jiným MS. 

                                                                    
68 Mu z e by t r es eno napr . jmenova ní m patrona z r ad bratr í  a sester (budoucí ho asistenta) a c lena rady 
zodpove dne ho za komunikaci se skupinou. 
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37. Árchiv zrušeného MS je převeden do archivu LS. 

Rada MS 

38. Členové rady MS jsou voleni členy MS (srov. Směrnice č. 90). 

39. Rada MS: 

a) R í dí  c innost sdruz ení . 
b) Projedna va  pr ijí ma ní  uchazec u  a skla da ní  slibu  (srov. Sme rnice c . 100, 102 

a 103); r es í  pr í pady dlouhodobe  neu c asti c lenu  MS na z ivote  sdruz ení  
(srov. Sme rnice c . 80). 

c) Ma  poradní  hlas pr i jmenova ní  r a dove ho asistenta (srov. Sme rnice c . 46). 
d) Ma  rozhodují cí  hlas pr i jmenova ní  za stupce MS na setka ní  provinc ní  

kapituly, pokud jí m není  pr edstaveny  MS, zvla s te  v pr í pade , z e dotyc ny  není  
c lenem dane ho MS (srov. Sme rnice c . 52 § 3). 

e) Ma  na starosti sta lou formaci c lenu  MS; její  pru be h zabezpec uje ve 
spolupra ci s r a dovy m asistentem a novicmistrem podle provinc ní ho 
programu formace. 

f) Organizuje ve spolupra ci s r a dovy m asistentem rekolekce pro c leny MS. 
g) V pr í pade  potr eby se ne ktery  z c lenu  rady MS u c astní  provinc ní ho setka ní  

forma toru  LS, zvla s te  tehdy, není -li na tomto setka ní  pr í tomen novicmistr 
te hoz  MS, pr í p. jeho pr edstaveny . 

h) Zajis ťuje kontakt s jiny mi MS a s ostatní mi ve tvemi dominika nske  rodiny. 

40. 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 volbách rady MS. 

Představený MS 

41. Představený MS je volen členy MS nebo jmenován provinciálem (srov. Směrnice 
č. 32, 86 – 88). 

§ 2 Představeným MS může být zvolen pouze člen MS s trvalým slibem (srov. 
Směrnice č. 86 – 88). 

42. Představený MS: 

a) R í dí  c innost rady MS a spolec na  setka ní  c lenu  MS. 
b) Zajis ťuje kontakt s provinc ní m modera torem a r a dovy m asistentem 

a zastupuje MS na provinc ní  kapitule. 
c) Pr ijí ma  uchazec e do MS a do jeho rukou skla dají  c lenove  MS sliby z ivota 

podle Stanov (srov. Sme rnice c . 101 a 104). 
d) Ínformuje provinc ní ho modera tora o jmenova ní  novicmistra, pr ijetí  

uchazec u , sloz ení  slibu  a o ukonc ení  c lenství . 
e) Zasí la  provinc ní mu modera torovi pí semnou kopii za pisu o volbe  rady 

a pr edstavene ho MS, pr í padne  te z  kopii potvrzení  pr edstavene ho MS 
provincia lem (srov. Sme rnice c . 92). 
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f) Zajis ťuje uspor a da ní  a pru be h voleb rady MS a pr edstavene ho MS; 
pr edseda  te to volbe . 

g) Ma  pra vo dispenzovat c leny MS od jednotlivy ch pr edpisu  Stanov a Sme rnic, 
ale pouze ve vybrany ch pr í padech a na omezenou dobu (srov. Obecna  
vyhla s ení  c . 13 § V., Sme rnice c . 6 § 3, 108 § 3). 

h) Je-li MS evidova no sta tní mi orga ny jako cí rkevní  pra vnicka  osoba, 
zodpoví da  za r a dne  vedení  u c etnictví  a u c etní  agendy a za dodrz ova ní  vs ech 
povinností , ktere  ma  MS vu c i sta tu (plne ní  dan ovy ch povinností , poda va ní  
dan ove ho pr izna ní  apod.) 

i) Je povinen spravovat archiv MS. V archivu ať jsou uloz eny: 

— originál zřizovací listiny MS; 

— další dokumenty, existují-li (doklad o registraci MS, doklad o přidělení 
ÍČ, smlouva o účtu, účetní agenda apod.); 

— zápisy o volbě rady a představeného MS, případně též o potvrzení 
představeného MS provinciálem, zápisy o přijetí členů a o složení 
slibů; 

— seznam všech členů MS s kontaktními adresami, s daty přijetí do 
sdružení a složení slibů, příp. rozhodnutí o uděleném indultu. (srov. 
Obecná vyhlášení 20 § ÍÍ). Tyto údaje slouží pouze pro evidenci členů 
sdružení a udělených indultů. 

43. Oficium představeného MS končí přijetím volby novým představeným MS, 
abdikací nebo odvoláním provinciálem. 

44. Po skončení svého oficia je představený MS povinen předat úplný archiv svému 
nástupci. 

45. Představený jmenuje svého zástupce z členů rady MS, který ho bude za jeho 
nepřítomnosti zastupovat. V případě uvolnění oficia představeného MS plní 
zástupce jeho úkoly do té doby, než je zvolen nový představený. 

Řádový asistent 

46. Řádový asistent je písemně jmenován provinciálem po konzultaci s provinčním 
promotorem a radou MS. Tuto funkci může vykonávat: řádový bratr nebo řádová 
sestra.  Není-li to možné, může provinciál ze spravedlivého důvodu jmenovat 
řádovým asistentem člena Sdružení kněží a jáhnů sv. Dominika (srov. Obecná 
vyhlášení č. 16 § Í). 

47. Řádový asistent: 

a) U c astní  se co nejc aste ji setka ní  MS a vykona va  dohled v za lez itostech nauky, 
duchovní ho z ivota a bratrske ho souz ití  jeho c lenu . 

b) Je pr í tomen pr ijí ma ní  uchazec u  a skla da ní  slibu  v MS (srov. Sme rnice c . 101 
a 104). 

c) Zprostr edkova va  kontakt s jiny mi ve tvemi dominika nske  rodiny. 
d) U c astní  se setka ní  forma toru  LS. 
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e) U c astní  se zaseda ní  rady MS a ma  zde poradní  hlas. 
f) Po dohode  s radou MS jmenuje novicmistra. 
g) Spolupracuje s radou MS a novicmistrem pr i zajis ťova ní  sta le  formace 

a formace novy ch c lenu  a uchazec u . 
h) Ve spolupra ci s radou MS a provinc ní m promotorem zabezpec uje obsah 

kaz doroc ní ch rekolekcí . 

Provincie 

48. Laická sdružení sv. Dominika na území České dominikánské provincie mají v 
rámci civilního práva status veřejné církevní právnické osoby. 

49. Nejvyšším představeným LS na úrovni provincie je provinciál (srov. Stanovy 
č. 20 písm. a). 

50. V duchu Stanov a řádové tradice je na úrovni provincie vytvořen orgán řídící 
činnost LS v provincii. Tento orgán se nazývá provinční kapitula. 

Provinční kapitula 

51. Provinční kapitula je vrcholným orgánem LS na území České dominikánské 
provincie; provinční kapitula koordinuje a řídí činnost všech MS na území České 
dominikánské provincie. Jednání provinční kapituly je otevřené všem členům 
dominikánské rodiny. 

52. § 1 Povinností každého MS je vyslat na setkání provinční kapituly svého zástupce 
s aktivním volebním hlasem. 

§ 2 Zástupcem MS na setkání provinční kapituly je představený MS. 

§ 3 Pokud se představený MS nemůže ze spravedlivého důvodu setkání 
provinční kapituly zúčastnit, vyšle svého zástupce nebo, není-li to možné, je 
oprávněn pověřit jiného člena MS s aktivním volebním hlasem, aby jej 
zastupoval. V oprávněných případech může představený MS se souhlasem rady 
MS pověřit zastupováním člena LS s aktivním volebním hlasem, který není 
členem daného MS (srov. Směrnice č. 38 písm. d). Pověřený delegát MS je 
povinen před zahájením setkání provinční kapituly předložit provinčnímu 
moderátorovi pověřovací list od představeného daného MS. 

53. § 1 Členy provinční kapituly s aktivním volebním hlasem jsou zástupci MS a dále 
ex officio: 

— provinční moderátor (Směrnice č. 59 a 61) 

— socius provinčního moderátora v případě, že zastupuje nepřítomného 
provinčního moderátora  

§ 2 Členy provinční kapituly s poradním hlasem ex officio jsou: 

— provinční promotor (Směrnice č. 70 a 71) 

— socius provinčního moderátora s výjimkou dle § 1 



STÁNOVY LÁÍCKÝCH SDRUŽENÍ SVÁTÉHO DOMÍNÍKÁ 

 

47 

— předchozí provinční moderátor69 

— volení členové provinční rady (Směrnice č. 58 písm. b) 

— asistenti provinčního moderátora (Směrnice č. 61 písm. g) 

Právo hlasovat a volit, které nabyli jiným způsobem na základě těchto Směrnic 
(představený či pověřený zástupce MS, volený člen rady apod.), není tímto 
ustanovením nijak dotčeno.70 

54. Provinční kapitula se slaví každé 4 roky. 

55. § 1 Provinční kapitulu svolává a řídí provinční moderátor. Nemůže-li tak učinit, 
zastupuje jej jeho socius. V případě nutnosti může svolat provinční kapitulu 
provinciál, který rovněž určí, kdo kapitulu bude řídit. 

§ 2 Svolání ať je provedeno písemně s udáním data a místa setkání, a to 
nejpozději 2 měsíce před datem zasedání. Pozvánka ať je zaslána všem 
představeným MS v rámci provincie a členům provinční kapituly ex officio 
(srov. Směrnice č. 53). 

§ 3 Provinční kapitula je usnášeníschopná při jakémkoli počtu členů. Je-li však 
počet přítomných členů kapituly s aktivním volebním hlasem menší než jedna 
polovina oprávněných voličů, podléhají její rozhodnutí potvrzení provinciálem. 

56. Představení MS a členové provinční kapituly ex officio obdrží nejpozději 6 týdnů 
před setkáním materiály, které zde budou projednávány. Představení MS jsou 
povinni je neprodleně předat tomu, kdo bude MS na kapitule zastupovat 
a seznámit s nimi všechny členy MS, aby se k nim mohli vyjádřit. 

57. Každý člen LS může provinční kapitule posílat své návrhy a žádosti, a to buď 
prostřednictvím zástupce svého MS na kapitule nebo přímo provinčnímu 
moderátorovi. 

58. Provinční kapitula na svém zasedání zejména: 

a) Volí  provinc ní ho modera tora zpu sobem stanoveny m Sme rnicemi v c . 81–
85 a c . 93–98. 

b) Volí  4 c leny provinc ní  rady zpu sobem stanoveny m Sme rnicemi v c . 81–84 a 
c . 99. 

c) Mu z e doc asne  na období  do pr í s tí ho setka ní  provinc ní  kapituly zme nit 
poc et voleny ch c lenu  provinc ní  rady. 

d) Projedna va  nove  na vrhy a pr ipomí nky Sme rnicí m a schvaluje platne  zne ní  
Sme rnice. 

e) Vytyc uje apos tolske  cí le a u koly LS na pr í s tí  c tyr lete  období  s ohledem na 
aktua lní  vy zvy doby, na sme r ova ní  cele ho r a du a c eske  provincie, v u zke  
spolupra ci s ostatní mi ve tvemi r a du. 

                                                                    
69 Provinc ní  modera tor, ktery  zasta val toto oficium bezprostr edne  pr ed sta vají cí m provinc ní m 
modera torem, srov. c l. 63. 
70 Je-li napr . voleny  c lene provinc ní  rady za roven  pr edstaveny m MS a toto MS zastupuje na kapitule, 
disponuje dve ma hlasy. 
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f) Projedna va  a schvaluje program novicia tní  a sta le  formace. 
g) Projedna va  vy s i a vyuz ití  kontribucí . 
h) Schvaluje financ ní  limity pro nakla da ní  s majetkem a financ ní mi prostr edky 

pro MS (obecne  nebo pro konkre tní  MS), ekonoma LS, provinc ní ho 
modera tora a provinc ní ho modera tora s provinc ní  radou (srov. Sme rnice 
c . 77). 

i) Projedna va  a schvaluje c innost provinc ní ho modera tora a provinc ní  rady za 
uplynule  období . 

j) Stanovuje u koly pro provinc ní ho modera tora a provinc ní  radu na 
na sledují cí  období . 

k) Stanovuje prostr edky pro s í r ení  oficia lní ch informací  a zajis ťova ní  kontaktu 
provinc ní  rady s mí stní mi sdruz ení mi. 

Provinční moderátor 

59. § 1 Provinční moderátor je volen provinční kapitulou nebo jmenován 
provinciálem (srov. Směrnice č. 81–85 a č. 93–98). 

§ 2 Provinčním moderátorem může být zvolen pouze člen LS s trvalým slibem 
(srov. Směrnice č. 81–85 a č. 93–98). 

60. § 1 Oficium provinčního moderátora končí potvrzením volby nového 
provinčního moderátora nebo přijetím úřadu po jmenování provinciálem, 
abdikací nebo odvoláním provinciálem. Odvolat provinčního moderátora může 
jen provinciál po konzultaci s volenými členy rady.  

§ 2 V případě uvolnění oficia provinčního moderátora, rozhodne provinční rada, 
zda bude provinční kapitula svolána v řádném termínu nebo určí nové datum 
svolání kapituly. 

61. Provinční moderátor zejména: 

a) Zastupuje LS v provincii jako pra vnickou osobu a je vhodne , aby byl pr izva n 
jako host na provinc ní  kapitulu bratr í  v ra mci koordinace spolupra ce v 
ra mci provincie. 

b) Svola va  provinc ní  kapitulu laiku a r í dí  ji. Pr edseda  volba m na provinc ní  
kapitule. 

c) Je c lenem provinc ní  rady s aktivní m volební m hlasem 
d) Svola va  a r í dí  zaseda ní  provinc ní  rady (srov. Sme rnice c . 64). 
e) Mu z e pove r ovat c leny rady u koly souvisejí cí mi s vy konem sve ho oficia. 
f) Ma  na starosti za lez itosti formace, spolec ne ho z ivota a apos tola tu71 

(srov. CÍC ka n. 328 a 329); zodpoví da  pr edevs í m za: 

— aktualizaci programu noviciátní a stálé formace; 

— provinční setkání formátorů LS; 

                                                                    
71 K zajištění programu noviciátní a stálé formace může využít členy rady provinčního moderátora, 
především asistenta pro formaci a pro komunikaci se zahraničím asistenta pro zahraniční kontakty. 
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— kontakty s jinými větvemi dominikánské rodiny a s LS v zahraničí. 

g) Jmenuje a odvola va  sve ho socia z r ad r a dny ch c lenu  LS a je zodpove dny  za 
jeho c innost. Ustanovení  socia podle ha  souhlasu provinc ní  rady. Jmenova ní  
a odvola ní  ať se de je pí semne  a je platne  dnem vyhla s ení . 

h) Jmenuje a odvola va  ekonoma LS z r ad r a dny ch c lenu  LS a je zodpove dny  za 
jeho c innost. Ustanovení  ekonoma LS podle ha  souhlasu provinc ní  rady. 
Jmenova ní  a odvola ní  ať se de je pí semne  a je platne  dnem vyhla s ení . 

i) Ma  pra vo jmenovat asistenty, kter í  mu poma hají  ve vykona va ní  oficia 
v jednotlivy ch vymezeny ch oblastech, a je zodpove dny  za jejich c innost. Ke 
jmenova ní  není  tr eba souhlasu provinc ní  rady. Jmenova ní  a odvola ní  ať se 
de je pí semne  a je platne  dnem vyhla s ení . 

j) Zajis ťuje evidenci MS (srov. Sme rnice c . 72 pí sm. f) a ma  pra vo je vizitovat 
sa m nebo prostr ednictví m sve ho pove r ene ho za stupce. 

k) Je povinen spravovat archiv LS (srov. Sme rnice c . 72). 
l) Ma  pra vo nakla dat s majetkem a financ ní mi prostr edky do limitu 

stanovene ho provinc ní  kapitulou, s prostr edky nad tento limit nakla dat 
nesmí  (srov. Sme rnice c . 58 pí sm. g) a c . 77 § 3). Z hospodar ení  s te mito 
prostr edky se zodpoví da  provinc ní  kapitule. 

Provinční rada 

62. § 1 Provinční rada koordinuje a řídí činnost LS na území České dominikánské 
provincie v době mezi setkáními provinční kapituly, které se ze své činnosti 
zodpovídá. 

§ 2 V případech, kdy rada hlasuje o věcech vyhrazených jí těmito směrnicemi 
(srov. Směrnice č. 65), se počítají pouze hlasy členů rady s aktivním volebním 
hlasem a k platnosti je třeba přítomnosti většiny členů oprávněných hlasovat. 
V případech jiných hlasování může rada spolu s provinčním moderátorem 
rozhodnout jinak. 

63. § 1 Členy provinční rady s aktivním volebním hlasem jsou: 

— provinční moderátor 

— bývalý provinční moderátor, kterému bezprostředně skončilo oficium 72 

— socius provinčního moderátora 

— členové volení provinční kapitulou (srov. Směrnice č. 58 písm. b) 

§ 2 Členy provinční rady s poradním hlasem jsou: 

— provinční promotor 

                                                                    
72 Pr edchozí  provinc ní  modera tor je c lenem rady z du vodu zachova ní  kontinuity vedení  provincie. Je-li 
provinc ní  modera tor zvolen, pr í p. jmenova n, na 2. c i dals í  volební  období , zu sta va  toto oficium 
neobsazene . 
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— členové jmenovaní provinčním moderátorem (ekonom LS a asistenti 
provinčního moderátora), pokud nejsou zároveň volenými členy provinční 
rady. 

§ 3 Oficium členů provinční rady končí v okamžiku nástupu nového provinčního 
moderátora do úřadu nebo jejich abdikací. U členů jmenovaných provinčním 
moderátorem též odvoláním provinčním moderátorem. 

§ 4 V případě neobsazení více než poloviny volených členů provinční rady je 
provinční moderátor nebo ten, kdo jej zastupuje, povinen svolat provinční 
kapitulu, pokud do řádného setkání provinční kapituly zbývá více než půl roku. 

64. Provinční rada se schází minimálně dvakrát ročně. Radu svolává provinční 
moderátor. Způsob setkání si určí sama rada. 

65. Mezi úkoly provinční rady spolu s provinčním moderátorem patří zejména: 

a) Ve st provincii LS k cí lu m vytyc eny m provinc ní  kapitulou. 
b) Schvalovat zpra vu o hospodar ení  za kalenda r ní  rok. Zpra vu pr edkla da  

ekonom LS spolu s dan ovy m pr izna ní m nejpozde ji do konce u nora 
na sledují cí ho roku. Rada projedna  pr í padne  pr ipomí nky, a je-li tr eba, pove r í  
ekonoma pr epracova ní m zpra vy. Schva lenou verzi zpra vy o hospodar ení  
uloz í  provinc ní  modera tor v archivu LS, zas le provincia lovi (srov. CÍC ka n. 
319). 

c) Na za klade  schva lene  zpra vy o hospodar ení  urc it vy s i kontribucí  a jejich 
splatnost v na sledují cí m roce. Kontribuce slouz í  k u hrade  za vazku  provincie 
vu c i mezina rodní m institucí m LS a na kladu  spojeny ch s provozem 
provincie a refundace vy daju  provinc ní ho modera tora a c lenu  provinc ní  
rady spojeny ch s vy konem jejich officia. Pr i stanovení  vy s e kontribucí  ať se 
pr ihlí z í  k moz nostem c lenu  LS. 

d) Álespon  jednou roc ne  informovat c leny LS o stavu provincie a sezna mit je 
se zpra vou o hospodar ení , a to nejpozde ji do jednoho me sí ce od její ho 
schva lení  (srov. Sme rnice 65 pí sm. b). Souc a stí  tohoto prohla s ení  je i 
informace o vy s i a splatnosti kontribucí . 

e) Zodpove dne  nakla dat s majetkem a financ ní mi prostr edky do vy s e limitu 
pr ide lene m jí  provinc ní  kapitulou; s prostr edky nad tento limit nakla dat 
nesmí  (srov. Sme rnice c . 58 pí sm. h a c . 77 § 3). 

f) Schvalovat nadlimitní ch transakce pro ekonoma LS a pro provinc ní ho 
modera tora, ale pouze do vy s e limitu, ktery  byl rade  stanoven provinc ní  
kapitulou.  

g) Pr ed zaseda ní m provinc ní  kapituly shroma z dit a pr ipravit ves kere  
podklady k jedna ní . 

66. Kromě výše uvedených úkolů může provinční moderátor pověřit radu nebo její 
členy jinými úkoly souvisejícími s výkonem jeho oficia. 
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Socius provinčního moderátora 

67. § 1 Provinční moderátor ať má svého socia, který mu pomáhá ve výkonu oficia 
nad celým LS. 

§ 2 Socius zastupuje provinčního moderátora v době jeho nemoci či 
nepřítomnosti, které mu brání ve výkonu oficia. 

§ 3 V případě uvolnění oficia provinčního moderátora v průběhu funkčního 
období přebírá veškerá jeho práva a povinnosti. 

§ 4 Socius je ustanoven provinčním moderátorem z řad řádných členů LS po 
souhlasu provinční rady (srov. Směrnice č. 61 písm. e). 

§ 5 Jeho oficium končí abdikací přijatou moderátorem, odvoláním moderátorem 
nebo v okamžiku nástupu do úřadu nového provinčního moderátora 
(srov. Směrnice č. 63 § 3). 

Ekonom LS 

68. § 1 Na úrovni provincie ať je ustanoven ekonom LS. 

§ 2 Ekonom LS je ustanoven provinčním moderátorem se souhlasem provinční 
rady z řad řádných členů LS (srov. Směrnice č. 61 písm. f). 

§ 3 Jeho oficium končí abdikací přijatou moderátorem, odvoláním moderátorem 
nebo v okamžiku nástupu do úřadu nového provinčního moderátora 
(srov. Směrnice č. 63 § 3). 

69. Ekonom LS 

a) Pr edkla da  provinc ní mu modera torovi pololetní  pí semne  vyu c tova ní , ktere  
modera tor po prostudova ní  zakla da  do archivu LS. 

b) Jednou roc ne  pr edkla da  provinc ní mu modera torovi a provinc ní  rade  ke 
schva lení  pí semnou zpra vu o hospodar ení  spolu s dan ovy m pr izna ní m; 
vz dy nejpozde ji do konce u nora na sledují cí ho roku. 

c) Zodpoví da  za r a dne  vedení  u c etnictví  a u c etní  agendy a za dodrz ova ní  
vs ech povinností , ktere  ma  LS vu c i sta tu (plne ní  dan ovy ch povinností , 
poda va ní  dan ove ho pr izna ní  apod.). 

d) Je zodpove dny  za nakla da ní  s majetkem a financ ní mi prostr edky do limitu 
stanovene ho provinc ní  kapitulou. S prostr edky nad tento limit samostatne  
nakla dat nesmí  (srov. Sme rnice c . 58 pí sm. g) a c . 77 § 3). 

Provinční promotor 

70. § 1 Provinční promotor zastupuje provinciála a je jmenován provinční kapitulou 
bratří nebo provinciálem s jeho radou, po konzultaci s provinční kapitulou LS 
nebo v mezidobí s provinčním moderátorem a provinční radou (srov. Stanovy 
č. 20 písm. b). 

§ 2 Provinčním promotorem je jmenován řeholní bratr náležející k řádu. 

§ 3 Funkční období provinčního promotora je čtyři roky. Nesmí sloužit více než 
dvě po sobě následující období (srov. Obecná vyhlášení č. 18 § III.) 
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71. Provinční promotor: 

a) Je c lenem provinc ní  kapituly LS, u c astní  se její ch zaseda ní  a ma  zde poradní  
hlas. 

b) Je c lenem provinc ní  rady, u c astní  se její ch zaseda ní  a ma  zde poradní  hlas. 
c) Zajis ťuje kontakt LS s ostatní mi ve tvemi dominika nske  rodiny, napoma ha  

spolupra ci v oblasti formace a apos tola tu. 
d) Jako za stupce provincia la vykona va  dohled v za lez itostech nauky, 

duchovní ho z ivota a bratrske ho souz ití  c lenu  LS, pr edevs í m v ra mci 
provinc ní ho setka ní  forma toru  LS (srov. Sme rnice c . 27). 

e) Jako za stupce provincia la spolupracuje s r a dovy mi asistenty pr i vykona va ní  
dohledu v za lez itostech nauky a duchovní ho z ivota, podí lí  se na jejich 
formaci v souvislosti s oficiem r a dove ho asistenta a r es í  pr í pady porus ení  
cí rkevní  ka zne  ve sdruz ení ch. Ma  pra vo vizitovat jednotliva  MS. 

f) Ma  poradní  hlas pr i jmenova ní  r a dovy ch asistentu  (srov. Sme rnice c . 46). 
g) Ma  pra vo v zastoupení  provincia la dispenzovat c leny LS od jednotlivy ch 

pr edpisu  Stanov a Sme rnic (srov. Stanovy c . 20 pí sm. b, Vyhla s ení  2007 c . ÍÍÍ 
a Sme rnice c . 6 § 3, 108 § 2). 
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IV.  POVINNOSTI PŘI SPRÁVĚ OFICIA 

Archiv LS 

72. Provinční moderátor spravuje archiv LS. Áť jsou v něm uloženy: 

a) Za kladní  dokumenty LS: 

— stanovy, všeobecná vyhlášení a partikulární směrnice, 

— promulgační listiny základních dokumentů. 

b) Doklady o zr í zení  a pra vní  subjektivite  LS: 

— zřizovací listina, 

— doklad o přidělení identifikačního čísla (ÍČ), 

— osvědčení o registraci Finančního úřadu – doklad o přidělení 
daňového identifikačního čísla (DÍČ), 

— výpisy z Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva 
kultury České republiky, 

— potvrzení volby provinčního moderátora. 

c) Za znamy o pra ci provinc ní  kapituly a provinc ní ho modera tora a provinc ní  
rady: pozva nky na zaseda ní , prezenc ní  listiny, program a za pisy z jedna ní , 
za pisy o volba ch. 

d) Listiny nebo jejich kopie o ustanovení  a odvola ní  vs ech oficií  na u rovni 
provincie (socius, ekonom LS, asistenti aj.). 

e) Pololetní  pí semne  vyu c tova ní  a roc ní  zpra vy o hospodar ení  a ves kera  
souvisejí cí  agenda spojena  s c inností  ekonoma LS. 

f) Evidence MS: 

— kopie zřizovacích listin MS, případně též kopie listin o evidenci MS 
jako církevní právnické osoby státními orgány, kopie dokladu 
o přidělení ÍČ, příp. DÍČ, a kopie smlouvy o účtu MS; 

— seznam MS obsahující následující údaje: kontaktní adresa, jméno 
představeného, novicmistra a řádového asistenta, zprávy o přijetí 
členů a o jejich slibech, zápisy o volbách rady a představeného MS, 
případně též o potvrzení představeného MS provinciálem, počet členů 
s volebním hlasem, kopie jmenovací listiny řádového asistenta, 
záznamy o přestupech členů. 

g) Kontakty na sdruz ení  v zahranic í . 
h) Du lez ita  korespondence. 
i) Materia ly k formaci, zejm. schva lene  pla ny formace (srov. Sme rnice c . 58 

pí sm. f) 
j) Dals í  materia ly urc ene  provinc ní  kapitulou, provinc ní m modera torem 

a provinc ní  radou. 
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Po skončení svého oficia je moderátor povinen předat úplný archiv svému 
nástupci. 

Nakládání s majetkem a finančními prostředky 

73. Provinční moderátor a představení MS ať nakládají s majetkem jako dobří 
hospodáři, ať dbají na to, aby činnost LS, resp. MS byla vykonávána s ohledem na 
potřeby církve a ve spolupráci s jinými sdruženími křesťanů. Významnější 
pastorační a apoštolátní aktivity ať nejsou konány bez vědomí a souhlasu 
místního ordináře. 

74. Prostředky se získávají z kontribucí odsouhlasených provinční kapitulou 
a z dobrovolných příspěvků členů LS a jiných dárců. Každý z členů LS a dárců má 
právo vědět, jak bylo s těmito prostředky naloženo. K tomu účelu slouží písemné 
zprávy předkládané provinční kapitule a provinční radě a uložené v archivu LS 
(srov. Směrnice č. 65 písm. b). 

75. Stejně jako na úrovni MS ať se i na provinční úrovni pamatuje na potřebné 
a ačkoli provincie nemá vlastní fond pro potřebné jako MS, ať se získané 
prostředky využívají především na společné apoštolské projekty a dobročinné 
účely. 

76. Činnost LS a správa majetku podléhají řízení provinciála (srov. CÍC kán. 315 
a 319, Stanovy č. 20). Z toho vyplývají následující povinnosti: 

a) LS jsou povinna jednou roc ne  pr edkla dat provincia lovi pí semnou zpra vu 
o hospodar ení , kterou vyhotoví  ekonom LS a schvaluje provinc ní  
modera tor s provinc ní  radou (srov. Sme rnice c . 65 pí sm. b). 

b) Vy znamne js í  projekty MS ať jsou pr edem projedna ny s provinc ní m 
modera torem a jeho radou. 

c) Projekty LS a jednotlivy ch MS, ktere  zahrnují  nakla da ní  s majetkem nebo 
s financ ní mi prostr edky v hodnote  pr evys ují cí  c a stku stanovenou provinc ní  
kapitulou vyz adují  pr edchozí  souhlas provinc ní ho modera tora, resp. 
provinc ní ho modera tora s jeho radou. Ti mohou schvalovat zmí ne ne  
nakla da ní  pouze do vlastní ho limitu urc ene ho pro ne  provinc ní  kapitulou. 
Pr i jiny ch nadlimitní ch projektech je vyz adova n souhlas provincia la. 
Pr edstaveny  MS je pote  povinen o takove  c innosti jednou roc ne  informovat 
provinc ní ho modera tora a jeho radu a pr edkla dat jí  zpra vu o hospodar ení  
nejpozde ji do konce u nora na sledují cí ho roku. Tato zpra va ať je uloz ena 
v archivu LS. U projektu  schvalovany ch provincia lem je kopie te to zpra vy 
pr eda na provincia lovi. 

77. § 1 Jednotliví provinční oficiálové vykonávají své oficium bez nároku na odměnu; 
jejich služba je chápána jako podíl na životě sdružení a apoštolském poslání řádu. 
Mají však nárok na hrazení výdajů, které jim vznikly v souvislosti s výkonem 
oficia: jízdné, poštovné, nákup kancelářských potřeb, příprava a tisk potřebných 
materiálů apod. 
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§ 2 Požadavek na úhradu předkládají ekonomovi LS, výdaje dokládají platným 
dokladem. Ekonom LS jejich požadavek vyřídí, pokud nepřesahuje jemu 
stanovený limit. V případě překročení limitu si vyžádá příslušné schválení 
provinčním moderátorem, provinčním moderátorem s jeho radou nebo 
provinciálem. 

§ 3 Limity výdajů, které spravuje ekonom LS samostatně, a výdajů, které 
vyžadují souhlas provinčního moderátora, příp. též souhlas jeho rady, stanoví 
provinční kapitula. Výdaje nad tyto limity musí schválit provinciál (srov. 
Směrnice č. 58 písm. h a č. 76). 

78. Veškeré nakládání s majetkem musí být zaneseno v účetnictví LS, resp. MS. 

V.  VOLBY 

Volební hlas 

79. § 1 Volební hlas (aktivní i pasivní)73 má každý řádný člen. Řádným členem LS je 
ten, kdo složil časný nebo trvalý slib (srov. Stanovy č. 14). 

§ 2 Právo volit (aktivní volební hlas) může být omezeno ustanovením 
definujícím voliče oprávněné ke konkrétní volbě. Toto ustanovení musí být 
u příslušné volby výslovně uvedeno. 

80. § 1 V případě, že se člen LS po dobu delší jednoho roku neúčastní společného 
života MS, pozbývá 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 zkrátit. 

§ 3 O zbavení a nabytí volebního hlasu informuje představený MS dotčeného 
člena MS a provinčního moderátora. 

Postup při volbě 

81. Při každé volbě ať je předseda, zapisovatel a dva sčitatelé (srov. CÍC kán. 173).74 

82. Je vyloučeno dát se zastupovat při hlasování. Platně mohou hlasovat jen přítomní 
voliči. (srov. CÍC kán. 167 § 1). K platnosti volby se vyžaduje přítomnost 
nadpoloviční většiny voličů. Každá 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. CÍC kán. 172 § 1; LCO č. 449 
a 450). 

                                                                    
73 Mít aktivní hlas znamená mít právo volit; mít pasivní hlas znamená právo být zvolen. 

74 Volby se řídí ustanovením CÍC kán. 164–179. Kán. 173 stanoví, že sčitatelé musí být z řad voličů. Pro 
zapisovatele podmínky stanoveny nejsou, je tedy možné, aby jím byl v případě volby představeného radou 
MS, kdokoli. Je vhodné, aby zapisovatel byl členem MS, kde rada volí představeného. 
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83. Když je hlasování právoplatně vykonáno, ať se pokládá za zvoleného ten, který 
obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů, přičemž se do celkového počtu 
hlasů nezapočítávají hlasy neplatné a hlasy těch, kteří se zdrželi hlasování. 
K dosažení této většiny se může konat více, maximálně však tři skrutinia. Pokud 
byla provedena dvě neprůkazná skrutinia, je třeba volit mezi oběma kandidáty 
s největším počtem hlasů, nebo pokud je jich více než dva, mezi dvěma 
seniorními dle prvního slibu v laických sdruženích. Po třetím neprůkazném 
skrutiniu je považována za zvolenou ta osoba, která je seniorní dle prvního slibu 
v laických sdruženích. (srov. Obecná vyhlášení č. 19). 

84. V případě, že zvolený volbu nepřijme, volby se opakují.  

85. Případy, kdy z nějakého důvodu nelze dosáhnout konečného výsledku, řeší 
provinciál. 

Volba představeného a rady MS 

86. § 1 Představený a rada MS se volí v rámci jednoho shromáždění ten samý den. 

§ 2 Představený MS nebo jeho zástupce je povinen na tuto volbu svolat všechny 
voliče způsobem předepsaným radou MS. Rada MS dále stanoví důsledky 
nedodržení předepsaného způsobu svolávání voličů (srov. CIC kán. 166). 

§ 3 Je-li představený jmenován provinciálem svolá volbu rady co nejdříve po 
svém jmenování způsobem stanoveným v č. 86. Tímto ustanovením není dotčen 
postup při vzniku nového MS podle č. 32. 

87. Shromáždění členové MS volí nejprve ze svého středu představeného MS. Této 
volbě předsedá dosavadní představený nebo jeho zástupce nebo ten 
z přítomných voličů, který je nejdéle členem LS.  

88. § 1 Představeným MS může být zvolen pouze člen MS s trvalým slibem (srov. 
Obecná vyhlášení č. 15 § II.) 

§ 2 Představený MS je volen na tři roky. 

§ 3 Představeným MS může být člen zvolen pouze na dvě po sobě následující 
období. Ve výjimečných případech může být zvolen na třetí následující období, 
ale pouze se souhlasem provinčního moderátora. Na čtvrté následující období 
zvolen být nemůže.  

89. Bezprostředně po přijetí volby novým představeným přistoupí shromáždění 
členové MS k volbě členů rady. Této volbě předsedá nový představený MS.  

90. § 1 Počet členů rady MS se stanovuje dohodou členů MS.  

§ 2 Rada MS je volena na tři roky. Členem rady může být libovolný člen MS 
s pasivním volebním hlasem. Členem rady je možné být volen opakovaně bez 
omezení. 

§ 3 Způsob volby členů rady (postupně nebo současně) určí při zachování 
pravidel těchto Směrnic (č. 81–84) shromáždění členové MS (srov. Stanovy č. 21 
písm. a, b).  
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91. § 1 Zápis o volbě předá předseda volby nově zvolenému představenému MS, ten 
zašle kopii zápisu provinčnímu moderátorovi a originál zápisu uloží v archivu MS 
(srov. Směrnice č. 41 písm. f)  

§ 2 V případech, kdy nebyla volba úspěšná, pošle předsedající zápis o volbě 
provinčnímu moderátorovi a ten následně řeší situaci s provinciálem. 

92. § 1 Je-li MS evidováno státními orgány jako církevní právnická osoba, vyžaduje 
volba představeného MS potvrzení provinciálem. Zvolený do úřadu 
představeného je v tomto případě povinen si do 8 dnů od přijetí volby vyžádat 
potvrzení volby od provinciála, sám nebo prostřednictvím jiného. Písemné 
potvrzení volby uloží představený v archivu MS a zašle je provinčnímu 
moderátorovi k uložení do archivu LS (srov. CÍC kán. 179 a 317). 

§ 2 Před potvrzením volby ať se nový představený zdrží všech zásadních 
rozhodnutí, především v oblasti nakládání s majetkem. Stejně ať jedná 
představený MS, kterému skončilo oficium v době do volby nového 
představeného. 

Volby provinčního moderátora a provinční rady 

93. Volbě provinčního moderátora předsedá dosavadní provinční moderátor, nebo, 
není-li přítomen, jeho socius nebo ten, kdo je provinciálem pověřen svoláním 
provinční kapituly. 

94. Provinční kapitula ať nejprve vyslechne zprávu provinčního moderátora 
a provinční rady za uplynulé období a následně ať přikročí k volbě provinčního 
moderátora. 

95. § 1 Provinčního moderátora volí členové Provinční kapituly s aktivním volebním 
hlasem (viz Směrnice č. 53 § 1) způsobem, který stanoví Směrnice č. 81–84. 

§ 2 Provinčním moderátorem může být zvolen pouze člen LS s trvalým slibem 
(srov. Obecná vyhlášení č. 17 § II.) 

§ 3 Provinční moderátore může být zvolen pouze na dvě po sobě následující 
období. Ve výjimečných případech muže být zvolen na třetí následující období se 
souhlasem provinciála. Na čtvrté následující období již zvolen být nemůže.  

96. Nově zvolený provinční moderátor, pokud volbu přijme, požádá bezprostředně 
po volbě provinciála o potvrzení volby. Toto potvrzení je možné udělit jinou než 
písemnou formou. Nejpozději do 7 dnů je však nově zvolený provinční 
moderátor povinen vyžádat si od provinciála, buď sám, nebo prostřednictvím 
jiného, písemné potvrzení volby, které se uloží do archivu LS (srov. CÍC kán. 179 
a 317). 

97. V případě, že není provinční moderátor zvolen, jmenuje jej provinciál z řad členů 
LS, kteří složili trvalé sliby a mají volební hlas. 

98. § 1 Po potvrzení volby provinčního moderátora provinciálem, nebo po jeho 
jmenování a přijetí jmenování, se nový provinční moderátor ujme úřadu 
a převezme řízení provinční kapituly. Tímto úkonem končí oficium bývalému 
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provinčnímu moderátorovi a oficia všem členům provinční rady (srov. Směrnice 
č. 59 § 2 a 63 § 3). 

§ 2 Nový provinční moderátor předsedá všem dalším volbám. 

99. Provinční kapitula zvolí členy provinční rady. Způsob (postupně nebo současně) 
a čas volby určí při zachování pravidel těchto Směrnic (č. 81–84) sama provinční 
kapitula (srov. Směrnice č. 58 písm. b). 

VI.  ČLENSTVÍ V LS 

Přijímání kandidátů, sliby 

100. Uchazeč o členství může po odpovídající době (zpravidla ne menší než tři měsíce) 
své účasti na životě MS požádat o přijetí. Rada MS po vyslechnutí názoru 
řádového asistenta, novicmistra a členů MS rozhodne o přijetí prostou většinou 
hlasů. Pro přijetí se vyžaduje splnění následujících podmínek: uchazeč dovršil 
věk 18 let, je katolík, je biřmován a žije v plném společenství víry, svátostí 
a církevní správy (srov. Obecná vyhlášení č. 1 § I.)  

Charakter života člena LS nedovoluje, aby byl zároveň členem jiného sdružení 
věřících, o nichž mluví CÍC kán. 303. 

Žádá-li o vstup do LS osoba, která byla z LS propuštěna, postupuje se podle 
Směrnic č. 110. 

101. Uchazeč je přijat na zkušební dobu jednoho roku (noviciát) představeným MS za 
přítomnosti řádového asistenta, obřadem podle přílohy Směrnic (srov. Stanovy 
č. 16). 

102. § 1 V dostatečném předstihu před uplynutím zkušební doby ať uchazeč požádá 
o složení časného slibu na dobu určitou ne delší než tři roky. Na základě posudku 
novicmistra a řádového asistenta rozhodne rada MS prostou většinou hlasů 
o složení časného slibu života podle Stanov. 

§ 2 Místo žádosti o složení slibu může uchazeč požádat o prodloužení zkušební 
doby (noviciátu). Na základě posudku novicmistra a řádového asistenta 
rozhodne rada MS prostou většinou hlasů o prodloužení zkušební doby – 
maximálně o jeden rok. 

§ 3 Kandidát, který obdržel rovnocennou formaci v Mezinárodním hnutí 
dominikánské mládeže, může být se souhlasem rady sdružení osvobozen od 
části počáteční formace představeným místního sdružení (srov. Obecná 
vyhlášení č. 6 § II.) 

103. V dostatečném předstihu před uplynutím doby, na kterou byly složeny časné 
sliby, ať uchazeč požádá o trvalý slib („po celý život“) nebo ještě jednou o časný 
slib na dobu určitou ne delší než tři roky. Na základě posudku novicmistra 
a řádového asistenta rozhodne rada MS prostou většinou hlasů o složení slibu 
podle Stanov. Schválení trvalých slibů musí předcházet minimálně tříleté období 
slibů časných. 
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104. Slib života podle Stanov přijímá představený MS za přítomnosti řádového 
asistenta, obřadem podle přílohy Směrnic (srov. Stanovy č. 7). 

105. § 1 Kdo po uplynutí zkušební doby nepožádá o složení slibu nebo o prodloužení 
zkušební doby nebo není jeho žádost schválena, přestává být členem LS 
(srov. Směrnice č. 108). 

§ 2 Kdo po uplynutí doby platnosti časných slibů nepožádá o složení slibu nebo 
mu není dovoleno slib složit, přestává být členem LS (srov. Směrnice č. 108). 

Přestup 

106. 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 následně uvědoměn 
provinční moderátor (srov. Směrnice č. 72 písm. f) 

Přidružení věřící 

107. Věřící, kteří žijí ve zvláštních situacích, pro něž z úsudku rady sdružení není 
obezřetné, aby byli přijati do laických sdružení, se přesto mohou účastnit života 
sdružení a jeho stálé formace na cestě následování Krista skrze dominikánské 
charisma, aniž by byla dotčena kázeň a nauka církve (srov. Obecná vyhlášení č. 7). 

Ukončení členství, dispenz a zproštění od slibu 

Srov. Obecná vyhlášení č. 13, 20 – 22 

108. Člen LS, který se rozhodl neobnovit časné sliby, může svobodně opustit LS. Dnem 
ukončení platnosti časných slibů přestává být členem LS. 

109. § 1 Dispenz vždy vyžaduje spravedlivý a rozumný důvod (srov. CÍC, kán. 90 § 1). 
Normy, které vymezují základní prvky života v LS nebo zákona, nemohou být 
dispensovány (srov. CÍC, kán. 86). 

§ 2 Všeobecný dispenz od Stanov a dispenz bez časového omezení pro celé LS je 
vyhrazena Magistrovi řádu. Nesmí se však týkat norem, které jsou dány božským 
nebo obecným církevním právem. 

§ 3 Provinciál může dispenzovat od Stanov a Směrnic členy LS v provincii, a to 
dokonce trvale. Nesmí se to však týkat norem, které jsou dány božským nebo 
obecným církevním právem. 

§ 4 Představený MS může dispenzovat od Stanov a Směrnic v rámci svých 
pravomocí pouze dočasně a ve speciálních případech. Nesmí se to však týkat 
norem, které jsou dány božským nebo církevním právem. 

110. § 1 Pokud se někdo po důkladném zvážení před Bohem a po poradě s bratry a 
sestrami rozhodne požádat o dočasné nebo trvalé zproštění od slibu (indult), 
předloží svou žádost s uvedením důvodů svému představenému. Ten ji předloží 
provinciálovi spolu s vyjádřením rady MS. Provinciál své rozhodnutí oznámí 
písemně žadateli, provinčnímu moderátorovi a představenému MS. 
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§ 2 S ohledem na mimořádné okolnosti může člen LS podat žádost o zproštění 
slibu s uvedením důvodů přímo provinciálovi. Ten je v tomto případě povinen si 
vyžádat vyjádření představeného a rady MS (srov. Obecná vyhlášení č. 20) 

§ 3 Ten, kdo byl zproštěn slibu, přestává být členem LS. 

§ 4 Ten, kdo byl zproštěn trvale slibu (indult), může být do LS znovu přijat. Musí 
však projít celou formací znovu. Složit slib může pouze se souhlasem provinciála 
a rady MS, kde sliby skládá. Zatajení předchozího zproštění od slibů (indultu) činí 
takové sliby neplatnými a dotyčný není členem LS (srov. Obecná vyhlášení č. 22). 

Propuštění 

Srov. Obecná vyhlášení č. 21 

111. Pokud se člen LS dopustil vážného přestupku proti Stanovám nebo Směrnicím 
nebo netvoří dostatečnou jednotu s církví či způsobil veřejné pohoršení mezi 
věřícími je možné jej z LS propustit. V tom případě se postupuje podle Obecných 
vyhlášení č. 21 – 22. 

VII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Řádový oděv 

112. § 1 Členové LS mohou nosit řádový oděv (hábit) při aktivním spolupůsobení při 
liturgických a paraliturgických úkonech na dominikánské půdě75 a v uzavřeném 
společenství při význačných příležitostech (např. přijímání do sdružení, slib). 
Podle řádové tradice mají právo na pohřbení v hábitu. 

§ 2 Mužský řádový oděv členů LS je shodný s řádovým oděvem bratří (srov. LCO 
příloha 3) 76, ženský řádový oděv je shodný s řádovým oděvem sester 
dominikánské kongregace (srov. Kniha Stanov a směrnic České kongregace 
sester dominikánek, č. 31)77. Členky LS ale nenosí k řádovému oděvu závoj ani 
jinou unifikovanou pokrývku hlavy. 

                                                                    
75 Pojmem dominikánská půda se rozumí kostely a kaple klášterů bratří, mnišek a sester dominikánských 
kongregací. 
76 Tunika hábitu, vpředu i vzadu sešitá, ať nesahá 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 rukávy 
s tunikou. Otvor kapuce – bílé i černé – ať je nanejvýš o dlaň delší než obličej. Přední část ať nespadá pod 
hrudní kost, zadní ať nepadá víc než o čtyři prsty pod opasek, ani postranní díly ať nevisí z ramen níže než 
do poloviny ramenní kosti (LCO – Příloha 3. Řádový oděv) 
77 V noviciátě dostávají sestry řeholní oděv Řádu sv. Dominika. Je to bílá říza se škapulířem. Říza je přepásána 
koženým pásem, na němž je zavěšen patnáctidesátkový růženec. K úplnosti oděvu patří černá kápa. Profesní 
sestry nosí černý závoj, novicky bílý. Bílý hábit nám připomíná povinnost uchovat si křestní nevinnost, 
k bdělosti a kázni nás pobádá kožený pás, se škapulířem přijímáme slíbenou přízeň a ochranu Panny Marie, 
s Matkou Boží nás také spojuje drahé řádové dědictví - růženec, řeholní závoj je znamením našeho zasvěcení, 
zřeknutí se světa a zasnoubení Kristu, černá kápa nás učí, že čistota duše se uchová jen pokorou a vnitřní 
odloučeností od světa. Řeholní oděv je zhotoven z praktických, běžně dostupných látek. Délka řeholního 
oděvu je asi 15 cm od země, délka závoje po pás. Od první profese nosí sestry posvěcený závoj i škapulíř. 
Světit je mohou všichni kněží. (Kniha Stanov a směrnic České kongregace sester dominikánek, č. 31) 
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Platnost partikulárních směrnic 

113. Partikulární směrnice a jejich změny musí být vždy projednávány a schváleny 
provinční kapitulou. Připomínky provinciála a magistra řádu řeší provinční 
moderátor a provinční rada. 

114. Platnosti a účinnosti nabývají Partikulární směrnice schválením magistrem řádu  
a vyhlášením provinciálem.  

 

 


