
Dominikáni 
 
Dominikánsky rád je riadený generálnymi predstaveným – magistrom, ktorý 
podlieha priamo pápežovi, viditeľnej hlave katolíckej cirkvi. Je volený 
generálnou kapitulou. Tá je tvorená predstavenými všetkých provincií. Magister 
rádu sídli v Ríme odkiaľ riadi celý rád. Bratia pri sľuboch sľubujú poslušnosť 
práve jemu. Predstavení provincií – provinciáli  a rehoľných domov – priori sú 
volení všetkými bratmi s volebným hlasom na určité funkčné obdobia. Vo 
svojich jednaniach sú obmedzovaní radou. Tým je zaistená demokratická 
štruktúra rádu. Prior  je volený predstavený komunity kláštora (konventu), ktorú 
tvoria základné bunky štruktúry rádu. Prior zverený kláštor formálne zastupuje 
na jednaniach a zároveň je povinný starať sa o bratov, ktorí v ňom žijú. 
Provinciál stojí na čele provincie, ktorá je tvorená kláštormi, nachádzajúcimi sa 
na určitom území. Toto územie sa môže ale aj nemusí zhodovať s hranicami 
štátov. Provinciál je zodpovedný za provinciu podobne ako prior za konvent. 
Podobne ako priorovi, aj jemu pomáha rada (provinčná rada), v nej sú 
zástupcovia všetkých kláštorov v provincii. Rad dominikánov má v cirkvi 
autonómne postavenie a vymyká sa organizácii diecézneho kléru. Kňazi 
dominikáni sú spolupracovníci biskupa, nie jeho podriadení. Život dominikána 
tvorí predovšetkým spoločný život, slávenie liturgie, súkromná modlitba, 
zachovávanie evanjelových rád, ustavičné štúdium pravdy a apoštolská služba 
(hlásanie evanjelia). K plneniu týchto úloh pomáha rehoľný odev je tvorený 
bielou tunikou, prepásanou koženým remeňom, na ktorej je zavesený 
pätnásťdesiatkový ruženec, ďalej zo škapuliara, goliera s kapucňou a čierneho 
plášťa s kapucňou. Silencium – mlčanie sa zachováva na určitých miestach 
v určitom čase v kláštore. Klauzúra je uzavretá časť kláštora, ktorá je prístupná 
iba rehoľníkom. Kajúce skutky majú umožniť duši k prijatiu Božej milosti. 
K dominikánskemu rádu patria: 
I. rád bratia , II. Rád sestry dominikánky, III. Rád laici – terciári,  sekulárne 
inštitúty.  
Dominikáni sú veľmi aktívni. Vedú aj ľudové misie, kedy tým evanjelizátorov 
príde na pozvanie do farnosti, ponúka rozhovor o Bohu, organizuje spoločné 
adorácie, modlitby a stretnutia.  


