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Red propovjednika 

Red propovjednika osnovao 

je sveti Dominik, koji se 

rodio 1170. godine u 

Caleruegi (Španjolska), sa 

željom širenja Božje radosne 

vijesti svom narodu. 

Oslobođen od svake navezanosti na materijalnu sigurnost 

i udoban položaj u društvu, Dominik je, slijedeći Krista, 

živio skrovito i siromašno, danonoćno propovijedao 

Evanđelje i obraćao zabludjele. Njegova karizma 

siromašnog propovjednika vrlo je brzo naišla na mnoge 

poklonike te je red crno-bijelih fratara, koji je sve do 

današnjih dana prisutan u Crkvi, dosad iznjedrio mnoge 

svece, crkvene naučitelje, mučenike, posvećene djevice i 

angažirane laike. 

Red propovjednika sastoji se od muške i ženske grane 

redovnika aktivnih u apostolatu, zatim od klauzurnih 

sestara dominikanki, laika-trećoredaca (to smo mi  ) i 

dijecezanskih svećenika privrženih Redu, uključenih u 

Svećeničko bratstvo svetog Dominika. 

Svi zajedno činimo jednu složnu obitelj 

kojoj je cilj život po karizmi sv. Dominika 

na spasenje duša. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Želiš nam se pridružiti? 

- Stariji si od 18 godina? 
- Živiš sakramentalnim životom barem 2 
godine? 
- Želiš produbiti odnos s Bogom kroz 
liturgijsku i osobnu molitvu? 
- Spreman si živjeti Pravilo laičkog bratstva 
sv. Dominika? 
- Želiš širiti radosnu vijest u svijetu životom, 
djelom i riječju? 
 

Slobodno nam se obrati na: 

dominikanci.trecoredci@gmail.com 

Web: op3.blog.hr 

Tel: 

098/409-639 (s. Laura Katarina – priora) 

091/733-6245 (s. Marija Benedikta – 

povjerenica za kandidate) 
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Kontemplirati i prenositi drugima  

plodove kontemplacije 

Hvaliti, blagoslivljati, propovijedati 

O laičkom 

bratstvu             

bl. Augustina 

Kažotića 

Mi smo Laičko bratstvo blaženog Augustina 

Kažotića - laici "trećoreci", članovi 

dominikanskog reda koji ne žive u samostanima, 

ne nose habite i nisu obvezani na celibat, ali u 

svoj život žele ucijepiti redovnička pravila 

čistoće, siromaštva i poslušnosti, u duhu karizme 

Reda propovjednika. 

Okupljamo se pri dominikanskom samostanu i 

župi Blaženog Augustina Kažotića, velikog 

zagrebačkog biskupa i dominikanca. Sastajemo 

se kako bismo zajedno molili i učili o pitanjima 

vjere i duhovnosti te kako bismo u zajedništvu 

ostvarivali svoj poziv na propovijedanje 

Evanđelja, žive Božje Riječi koja gori u našim 

srcima i koja našu svakodnevicu preobražava u 

bogatstvo susreta s braćom ljudima i s 

Trojedinim Bogom. 

Mi se u Bratstvu međusobno zovemo braćom i sestrama: 

mi smo djeca jednog Oca koji nas je stvorio, sinovi smo i 

kćeri Isusove i naše Majke i Kraljice reda propovjednika, 

a u Duhu Svetom djeca smo utemeljitelja Reda 

propovjednika - svetog Dominika, koji je ludošću 

propovijedanja mnoge duše vratio na pravi put i od 

vječne propasti spasio. 

U okrilju dominikanskog reda otkrivamo kako graditi 

posvećeni život u svijetu - kako biti sol zemlje i svjetlost 

svijeta, kako biti u svijetu ali ne od njega, kako prožeti 

Božjom prisutnošću svoj dan, svoju obitelj, svoj posao, 

svoje planove, svoja trpljenja, svoje velike radosti i 

postignuća...  

Naš je cilj živjeti geslo Reda: VERITAS (Istina)! Učimo 

kako drugima naviještati da "nema pod nebom drugog 

imena dana ljudima po kojem se možemo spasiti", osim 

imena Gospodina našeg i Spasitelja Isusa Krista! 

 

 

 

Stupovi 

dominikanskog 

života 

Molitva 
 Sveta misa 
 Časoslov 
 Gospina krunica 
 Kontemplacija 
Zajedništvo 
 Tjedni sastanci 
 Zajedničke molitvene nakane 
 Razmjena iskustava 
 Zajednički projekti 
Studij 
 Čitanje Svetog Pisma 

Izučavanje Crkvenog nauka 
 Upoznavanje s povijesti Reda 
 Čitanje djela dominikanske duhovnosti 
Apostolat 
 Osobna djela milosrđa 
 Propovijedanje primjerom i riječju 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


