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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 22. 1. 2006
do 30. 1. 2006 v Olomouci (APK 2006 č. 89)
svolávám provinční kapitulu
do konventu Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci.
Kapitula se bude slavit od 24. ledna 2010.
Provinční rada dne 12. 6. 2009 ustanovila předsedy přípravných komisí takto:
Komise pro apoštolát (apoštolát, pastorace, dominikánská rodina a spolupráce s ostatními
provinciemi, Kazatelské středisko): fr. Antonín Krasucki.
Komise pro řeholní život (formace, studium a společný život, vydavatelská činnost provincie,
spolupráce se zahraničními provinciemi, Bibliotheca Dominicana, Studium generale a nakladatelství Krystal OP): fr. Mikuláš Buzický.
Komise pro řízení (řízení provincie, ekonomie a statut): fr. Cyprián Suchánek.
Předsedům těchto přípravných komisí mohou zasílat své podněty k provinční kapitule jak
bratři z provincie, tak i ostatní členové dominikánské rodiny; na základě pozvání předsedy komise
se mohou účastnit přímo práce a jednání přípravných komisí.
Účastníky provinční kapituly budou:
Ex of cio a převorové
Podle LCO 352 ex of cio: ffr. exprovinciál Benedikt Mohelník a převorové Antonín
Krasucki, Augustin Prokop, Irenej Šiklar, Alvarez Kodeda. Tito bratři proto ztrácejí jak aktivní, tak
pasivní hlas pro volbu sociů a delegátů pro tuto kapitulu.
Sociové převorů (Praha, Olomouc)
Podle LCO 490 proběhla volba socia převora v konventech v Praze a v Olomouci. Byli
zvoleni fr. Romuald Rob (Praha) a fr. Damián Němec (Olomouc). Tito bratři proto ztrácejí jak
aktivní, tak pasivní hlas pro volbu delegátů pro tuto kapitulu.
Delegáti (Jablonné, Znojmo; Uherský Brod, Plzeň)
Dále ať jsou podle LCO 497 zvoleni 2 delegáti bratří. Volba proběhne korespondenčním
způsobem a to ve dvou volebních okruzích:
První volební okruh: Jablonné v Podještědí a Znojmo (Jablonné – ffr. Ignác Bürgl, Česlav Plachý;
Znojmo – ffr. Angelik Mička, Cyril Molnár, Efrém Jindráček, Tomáš Bahnounek). Celkem 6
vokálů.
Druhý volební okruh: Uherský Brod a Plzeň (Uherský Brod – ffr. Savio Řičica, Bartoloměj
Kulhavý, Valentin Laburda; Plzeň – ffr. Tomáš Zeman, Jan Rajlich, Vojtěch Soudský, Tomáš
Pospíšil, Prokop Bahník. Celkem 8 vokálů.
Členové jednotlivých volebních okruhů volí ze svého středu vždy jednoho kandidáta
korespondenční formou: na lístek napíší za slova „Volím nebo postuluji“ řeholní jméno a příjmení

svého kandidáta (viz LCO č. 452 odst. 5), lístek vloží do obálky, kterou zalepí, napíší na ni své
jméno a označí ji nápisem „delegát“. Takto označenou obálku vloží do další obálky, na kterou
napíší adresu provinciála, a odešlou ji nejpozději v pátek 11. září 2009. Užší provinční rada dne
14. 9. 2009 oznámí výsledky voleb a vyhlásí i případné druhé kolo.
Doplňující delegát
Po volbě dvou delegátů bratří bude volen ještě doplňující delegát. Volit budou všichni bratři
provincie s hlasovacím právem, vyjma těch, kdo již jsou účastníky kapituly ex of cio anebo volbou
jako sociové či delegáti. Způsob korespondenční volby bude zachován stejný jako při volbě
delegátů bratří pouze s tím rozdílem, že vnitřní obálka se bude tentokráte označovat nápisem
„doplňující delegát“. Bratři budou k volbě vyzváni a zároveň jim bude oznámen termín, do kterého
musí být obálka doručena na provincialát.
Představitelé dominikánské rodiny
Rovněž jsou srdečně zváni k podílu na práci provinční kapituly představitelé dominikánské
rodiny v České republice, a to převorky klášterů dominikánských mnišek, generální představená
kongregace sester, moderátorka laických sdružení, zástupkyně sekulárního institutu Díla blažené
Zdislavy a zástupce sdružení kněží a jáhnů. Hosté se s výjimkou voleb účastní kapituly od jejího
zahájení 24. 1. 2010 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. Martinovi Dvořákovi do olomouckého konventu.
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 2009 aspoň jednou týdně, v době bezprostřední přípravy od začátku
ledna 2010 a v době konání kapituly denně. 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 7. září léta Páně 2009.

fr. Cyprián Suchánek OP
sekretář

fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál

