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SVOLÁVACÍ LISTINA NA PROVINČNÍ KAPITULU
Všem bratřím, mniškám, sestrám a ostatním členům dominikánské rodiny.
Podle č. 355 a 356 LCO a na základě rozhodnutí provinční kapituly slavené od 26. 1. 2014
do 4. 2. 2014 v Olomouci (APK 2014 č. 184)
svolávám provinční kapitulu
do konventu sv. Jiljí v Praze.
Kapitula se bude slavit od 21. ledna 2018.
Provinční rada dne 6. 6. 2017 ustanovila předsedy přípravných komisí takto:
Komise pro apoštolát a dominikánskou rodinu (apoštolát, spolupráce s dominikánskou rodinou
na poli apoštolátu, spolupráce se zahraničím, publikační činnost a nakladatelství Krystal OP, poutní
místa, asignační politika): fr. Jindřich Poláček.
Komise pro řeholní život (formace, studium a společný život, liturgie, stálá formace, další
strategie studia): fr. Lukáš Fošum.
Komise pro řízení (řízení, ekonomie, nakládání s restituovaným majetkem a finančními náhradami,
strategie ekonomického fungování provincie a statuty): fr. Martin Dvořák.
Předsedům těchto přípravných komisí mohou zasílat své podněty k provinční kapitule jak
bratři z provincie, tak i ostatní členové dominikánské rodiny.
Na základě návrhů předsedů komisí schválila provinční rada dne 11. 9. 2017 složení komisí.
Předsedové komisí vyzvou jejich členy k účasti na přípravných pracích pro kapitulu.
Účastníky provinční kapituly budou:
Vokálové kapituly *
Ffr. exprovinciál Benedikt Mohelník a převorové Vojtěch Soudský, Jindřich Poláček a Filip Boháč.
Volení sociové převorů konventů v Praze a Olomouci.
Volený delegát bratří konventu v Plzni a domu v Jablonném v Podještědí.
Tři volení doplňující delegáti.
* Technické podrobnosti týkající se voleb, které před kapitulou konají pouze bratři, jsou vynechány.

Představitelé dominikánské rodiny
Na práci provinční kapituly jsou rovněž srdečně zváni zástupci slovenské provincie
a představitelé dominikánské rodiny v České republice, a to převorky klášterů dominikánských
mnišek, generální představená kongregace sester, moderátor laických sdružení a zástupce sdružení
kněží a jáhnů. Hosté se s výjimkou voleb účastní kapituly od jejího zahájení 21. 1. 2018 večer až do
skončení práce v komisích. V přípravné fázi ať zasílají své podněty předsedům jednotlivých
přípravných komisí. Své návrhy na budoucí příslušné promotory a spirituály, kteří budou k této
službě pověřeni v rámci dominikánské rodiny (promotor pro mnišky, spirituál kongregace
a sekulárního institutu, promotor pro dominikánské konsociace), ať zasílají sekretáři přípravných
prací na kapitulu fr. Gabrielovi Malichovi.

Výzva k modlitbám za kapitulu
Všechny členy dominikánské rodiny naléhavě vybízím jak k soukromým, tak společným
vytrvalým modlitbám za zdar kapituly. Zvláštní prosby za kapitulu ať jsou zařazeny do liturgických
přímluv od začátku prosince 2017 aspoň jednou týdně, v době bezprostřední přípravy od začátku
ledna 2018 a v době konání kapituly denně (viz Libellus precum 2013, s. 75 n.). Ostatní
ponechávám na jednotlivých komunitách a na samotných bratřích a sestrách.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Dáno v konventě sv. Jiljí, pod razítkem provincie, dne 20. září léta Páně 2017.
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