Excerptum z mého referátu do SD-Západ, aneb to nejdůležitější                                          

DOMINIKÁNI
- oficiálně Řád bratří kazatelů, ve znaku mají psa s hořící pochodní v tlamě
- zakladatelem se stal Španěl
Domingo de Guzmán ( sv. Dominik)
 ( 1170 – 1221 )
Narodil se v Kastilii , jeho otec byl rytíř a bojoval proti Arabům. Od 7 let jej vychovával strýc v latině, gramatice, teologii etc. Ve 24 letech knězem.
Setkal se s katary v j. Francii, dospěl k závěru, že veškerá hereze vzniká jen z neznalosti. Založil řeholní společenství v Prouille pro obrácené. Zde je pochován.
Řád dominikánů vzniká jako kněžský, kde je ruční práce nahrazena kázáním. Žebrota kněží sv. Dominika byla v té době velmi neobvyklá. Chudoba = prostředek, ne cíl.
Řád potvrzen papežem Honoriem III. Roku 1216
- augustinova řehole
- dominikáni se brzy zmocnili univerzit ve Fr. a It.
- mezi ně patřili : Albert Veliký, Tomáš Akvinský, Kateřina Sienská, Zdislava z Lemberka ad.
V Čechách  po r. 1220
Jak poznat dominikána na ulici ?
Bílá tunika s přepásaným koženým řemenem se zavěšeným růžencem. Svrchní oděv tvoří černý plášť s kapucí.

















FRANTIŠKÁNI
Zvaní Řád menších bratří, zal 1209.
V 15. stol vznikli 1.Minorité ( konventuálové),2. Observanti,3.Kapucíni
Ženská odnož = Klarisky
Sv. František
( 1182 – 1226 )
Narozen v It. jako Giovanni Bernardone v rodině bohatého obchodníka, i přesto si však zvolil chudobu a spolu s několika následovníky došli r. 1209 do Říma, aby požádali úspěšně papeže o potvrzení žebravého řádu, jehož náplní bylo kázat ale i manuálně pracovat.  Idea chudoby zachvátila široké lidové vrstvy. František podnikl i cestu do Španělska a j. Francie.
Řehole řádu byla složena z útržků evangelia, posléze přepracována papežem Řehořem IX. A 1223 potvrzena. František sám trpěl těžkou oční a žaludeční chorobou, složil Hymnus na bratra Slunce, byl znám svým kázáním ke zvířátkám.
Posláním řádu je působit spíše svým příkladem než cíli. Vstup do jejich řádu nepodmiňoval ani kněžství, ani majetek ani vzdělání. – rychle rostl.
Významní  : Michal z Ceseny, W.Occam ad.
Ve 14. stol následovalo obrovské hnutí chudoby, které bylo pak nařčeno z kacířství ( viz U. Eco: Jméno růže)
V Čechách : 1228





Další chudé řády vzniklé později :

Karmelitáni
Augustiniáni eremité



