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LIST KAPITULANTIEK KONGREGÁCII NOTRE-DAME 

Milá sestra, 
 
Pričiň sa o Jeho rast - rast Krista v Tvojom srdci, v Cirkvi aj v  celej spoločnosti. 
Pričiň sa o jej rast - rast sestry, s ktorou sa delíš a žiješ. 
Pričiň sa o ich rast - rast mladých, ktorí sú Ti zverení.  
Pričiň sa o jej rast - rast  «Kongregacioničky», ktorú si si vybrala a ktorú máš rada. 
 
 
Kapitula je udalosť, ktorá angažuje všetky sestry. Vedené spoločnou túžbou, aby evanjelium 
bolo sprievodcom nášho života, prichádzame ku každej z Vás, aby sme sa podelili s elánom, 
aký nás počas kapituly 2014 napĺňal. 
Život koloval medzi nami, medzi nami aj Vami a podnecoval nás nanovo prijať charizmu 
Alexie Le Clerc a Petra Fouriera; podnecoval nás k solidarite s ľudstvom zápasiacim v 
prostredí násilia, chudoby a vojen; k otvorenosti pre výzvy dneška. 
 
Vnášať život tam, kde sme. V dynamike svadby v Káne ako to naznačuje logo kapituly… 

Ovos, ktorý sa vzpriamuje 
Dobré víno v Káne 
«Starostlivosť» o stvorenstvo a o vzťahy 
Hľadaním zmyslu prinášať našej Zemi budúcnosť.  

 …Zmobilizujme sa, aby sme rozprúdili život… nech prýšti až k ľuďom okolo nás a nech im 
pomáha napĺňať ich sny, talenty a ľudskosť. 
S túžbou «pričiňovať sa o rast» sme spoločne hľadali. Prežívali sme vzácne chvíle 
medzinárodnosti, prijímali našu rôznosť a  rešpektovali naše odlišnosti. Po tri týždne sme 
mohli zakusovať, že sme členkami jednej rodiny. Áno, dosvedčujeme, že každá môže byť 
sama sebou, hrať podľa vlastnej partitúry a tak s ostatnými skladať peknú symfóniu, ktorá 
znie láskou, štedrotou, dobroprajnosťou, radosťou… 
Všetky sme pozvané pestovať otvorenosť, pozornosť a ochotu… aby symfónia mohutnela a 
šírila sa do štyroch strán sveta, tam, kde sme. 
 
O niekoľko týždňov dostaneme Závery z kapituly. Ako pokračovanie cesty vyznačenej 
všetkými sestrami za štyri storočia, pokúsili sme sa  pomenovať niekoľko nových krokov, aby 
sme čoraz viac uskutočňovali to, čo si vo svojej hĺbke želáme. 
 

Pokračovanie symfónie dnes závisí od každej z nás. 
Tak choď, hraj svoj part;  

Za nový svet, 
 pričiň sa o Jeho rast! 

 
 

 
Sestry zídené na Kapitule 

Locquirec – 5. augusta 2014 
 
 



LIST SESTRY CÉCILE MARION, GENERÁLNEJ 
PREDSTAVENEJ, S UVEDENÍM ZÁVEROV KAPITULY 

 
Rozšírená generálna rada v roku 2013 urobila rozhodnutie, že 10. generálna kapitula bude 
„programatická“, a boli ste do nej aktívne zapojené.1 
Stanoviť presné ciele pre poslanie za účelom spoločného dobra, ktoré je zároveň dobrom 
každej sestry Kongregácie – toto bol smer, ktorým sme sa nechali viesť počas troch týždňov. 
Po troch dňoch strávených nad Jozefovým príbehom s biblistom André Wéninom – ako 
sprievodcom, vďaka ktorému sme pochopili, že bratský vzťah sa buduje deň čo deň, rok čo 
rok – sme našli „terény“, čo treba preskúmať, aby sme oživili náš rehoľný život.  
Tu sú! 
 
Nechceli sme vyrábať literárne dielo, ale spoločne si stanoviť program aktivít na 
nasledujúcich 6 rokov, aby sme do dnešnej doby pretlmočili naše poslanie v službe života. 
Určite si všimnete „opakovania“. Ide o body, ktoré sme zdôrazňovali v ozvene, no nechceli 
sme ich vytrieďovať, aby sme spoločnému uvažovaniu neubrali na svižnosti. 
Poradím, v akom prikladáme tieto témy, chceme naznačiť ich význam pre Kongregáciu 
v dnešnej dobe, ale každá z Vás si môže navrhnúť čítanie, ako jej Duch Svätý vnukne. 
Nech už bola naša voľba akákoľvek, ide o: 

- Oživenie sesterského života, ktorý zostáva neoddeliteľnou súčasťou nášho poslania. 
- Potvrdenie, že laici a sestry Notre-Dame sú zapojení do jedného poslania 
- Presnejší rámec pre formáciu,  ktorá nás utvára a nekončí počiatočnou formáciou 
- Otvorenosť voči mladým, aby mohli objavovať svoje povolanie 
- Zadefinovanie foriem našej solidarity, aby sme sa delili o život so všetkými 
- Prispôsobenie našej organizácie podľa reality, aby sme skutočne boli jeden 

organizmus. 
 
Prostredníctvom Záverov sa nám načrtáva „štýl života“, aký si prajeme, a prority, ktoré si 
chceme stanoviť, aby sme boli verné nášmu záväzku v Kongregácii. 
Po 30 rokoch od zostavenia našich konštitúcii v Locquirecu sme znova skonštatovali, že aj 
dnes sa nimi potrebujeme sýtiť: nachádzame v nich našu krásnu identitu sestier Notre-
Dame. 
 
Kapitula bola tiež úžasným zážitkom komunitnej práce a spolunažívania: dynamickou 
a efektívnou metódou sme „prekonávali“ známe ťažkosti a pokušenia zablokovať sa, až sme 
sa dostali na breh jednoty. Uvedomili sme si, ako sme všetky zodpovedné za život našej 
kongregácie, nielen v našom vikariáte či apoštoláte. 
Kapitula nás vyzýva, aby sme sa vydali na cestu radostne: vezmime si teda „Závery“ do jednej 
ruky a evanjelium do druhej, a potom „poďme, pričiňujme sa o Jeho rast!“ 
 
        Sestra Cécile Marion, CND-CSA 
               Generálna predstavená 
 

                                                           
1
 Sedem listov „Na ceste ku Kapitule“ 



ZÁVERY 
Metóda 4D 

 

 

 

Čo dáva život? 

Čo podporuje život? 

    Podnety pre život, budúcnosť života. 

 

 

 

 

 

Čo bude?         

                Čo by mohlo byť? 

   Ako to prispôsobiť na súčasnosť?               Čo by sme chceli v CND? 

      resp. súčasnú situáciu                                               V čo môžeme dúfať? 

       Čo teda robiť konkrétne? 

 

 

 

 

Čo by malo byť? 

Čo nás bude motivovať? 

Aké činy, akcie – v logickom poradí. 

 

4D – 1 – Čo prispieva k životu    2 – Očakávané výsledky       3 –Aktivity umožňujúce CND napredovať    

4  -  Uplatnenie v praxi: Ako uspieť? 

 

 NAŠE POSLANIE: CHOĎ, PRIČIŇ SA O JEHO RAST 
 

Naše presvedčenie: 

Pre oživenie nášho poslania poďme na periférie s rečou dnešnej doby 

 

Navrhujeme: v dynamike kapitoly našich Konštitúcií o apoštolskom 

živote (č. 1 - 6) 

 

Ísť na periférie predpokladá: 

1. Nájsť si čas na priblíženie sa k ľuďom, «byť s nimi» (s kýmkoľvek, 

na ulici, na internete…) 

Viď víziu Matky Alexie s «malými slamkami» (Vyznanie č.47) 

1. Discovery 

     Objavovanie 

4. Delivery 

Odovzdanie 

2. Dream 

Sen 

3. Design  

Dizajn - Návrh 



2. Naučiť sa prijímať a meniť svoj pohľad (samy rastieme tak, ako sa 

pričiňujeme o rast druhých) 

3. Deliť sa o chuť do života s mladými a dospelými 

- ktorí hovoria «je to v háji»; ktorí si myslia, že «sú v háji» 

- ktorí «nevedia, kde je sever»; ktorí nemajú sebaúctu 

- pre ktorých sú peniaze prvoradá hodnota; individualizmus 

alebo lipnutie na určitej identite jediným «postojom» 

- ktorých jedinou starosťou je prežiť 

4. Starať sa o stvorenstvo – Chrániť a zaisťovať život (najmä žien a 

detí) 

5. Od školy až po účasť na sieťach (ex.: Avaaz.org ; «Um grito pela 

vida»; «Empower women»; Komisia spravodlivosť, mier, integrita 

stvorenia; ďalšie komisie konferencií vyšších rehoľných 

predstavených; nová evanjelizácia; medzináboženský dialóg…)  

 

S rečou dnešnej doby: «aby sme vytvorili vzťahy, ktoré oslobodzujú a 

napomáhajú rozvoj človeka» Konštitúcie č.51  

1. Naša reč je niekedy «cudzím jazykom», najmä v otázkach etiky; 

predpokladáme ovládanie spoločensko-kultúrneho, cirkevného, 

biblického slovníka… 

Akú konštruktívnu komunikáciu môžeme vymyslieť? 

2. Pozývame CND dať sa na facebook/twitter – alebo ekvivalenty – za 

pomoci technickej skupiny (napr. «Nos caminhos de Alix» pre 

mladých vo formácii v Brazílii; «stránka Facebook» študentov v More 

House vo Veľkej Británii) 

Uvedenie do praxe: 

 

Zájsť na periférie: 

1. V rámci počiatočnej formácie, napr.  

- Vo Vietname: navštevovanie osamotených ľudí, donáška 

polievky domov (s asociantmi), integračné pobyty;  

- V Kongu: polievka väzňom; 

- V Brazílii: chceme zintenzívniť angažovanie sa na perifériách 

vytvorením komunity na hranici Brazílie, Kolumbie, Peru…až 

vyjsť z Brazílie. 

2. Vo všetkých krajinách: pridávame sa už k asociáciám a usilujeme 

sa zapájať do aktivít, ktoré prispievajú k ochrane prostredia (napr.: 

eko-školy), nevládne organizácie, siete solidarity a ochrany 

ľudských práv (ATD quart-monde, Secours catholique, CCFD, 

World Development Movement, migranti, bezdomovci, väzni, 

utečenci…) 



Chceme urobiť dôležitý krok vpred: podľa miestnych možností a 

situácií by mohol spočívať predovšetkým v zapájaní sa2 do sietí 

proti každej forme šikanovania, obchodovania so ženami, deťmi a 

orgánmi… 

3. Uznávame mnohorakú angažovanosť CND, a zároveň pozývame 

každú sestru, aby hľadala prostriedky, ako vyjsť zo seba, rozvíjať 

medziosobné vzťahy, vychádzať ľuďom v ústrety a byť s nimi…viď 

Peter Fourier: «Pre spásu duší treba byť ochotný chodiť bosý po 

námestiach a zodrať si nohy». 

 

S rečou dnešnej doby: 

1. Prajeme si, aby formácia ku konštruktívnej komunikácii bola 

odovzdávaná do vikariátov a skupín, a tak prenikla do celej 

Kongregácie.  

2. Prajeme si, aby nám pomáhala technická skupina vytvoriť priestor 

pre facebook alebo blog na stránke CND, umožňujúca sestrám 

postupne sa zaúčať do používania tohto komunikačného 

prostriedku a zdieľať s ostatnými navrhované príručky.  

 

LAICI A SESTRY NOTRE-DAME: SPOLOČNE  
KRÁČAŤ PO STOPÁCH ZAKLADATEĽOV 

Predchádzajúce kapituly už potvrdili: 

Berlaymont (2002): » Le charisme venant d’Alix Le Clerc et Pierre Fourier 

appartient et à la vie religieuse et à la vie laïque. S’il est incarné depuis plus de 

400 ans dans la vie religieuse (CND et autres Congrégations), notre 

Congrégation n’en est pas la légataire exclusive. Aujourd’hui, les Associés en 

sont aussi les héritiers pléniers et légitimes. » 

Szombathely (2008)index3: » Aujourd’hui, la Congrégation Notre-Dame 

s’élargit à une grande Famille, dans laquelle, sœurs, Associés et amis veulent 

actualiser, selon leur état de vie et leur vocation spécifique, l’intuition des 

fondateurs, en tenant compte de leur contexte géographique, culturel et 

humain. » 

 

Spoločne: dnes predstavuje sestry, asociantov a všetkých partnerov, 

ktorí sa podieľajú na poslaní Kongregácie (školské zariadenia, farnosti, 

rodiny, priatelia). 

Naše presvedčenia 

Oni ako my: 

                                                           
2
 Priama alebo nepriama účasť: šírenie informácie, osveta v školách, počúvanie, modlitba… 



Máme smäd po tom, aby sme spoločne pili z jedného prameňa (spirituality a 

charizmy), ktorý všetkým dodáva živosť a dynamizmus. 
 

 

Čo nám dáva elán 

- Prenesením ostatkov Alexie sme ju odovzdali všetkým; a teraz ju ďalej 

spoločne sprítomňujeme uprostred nás; 
 

- výmeny konkrétnych skúseností, medzinárodné a medzikultúrne stretnutia; 

- prijímanie niektorých laických partnerov, ktorí nepraktizujú vieru, alebo sa 

cítia vylúčení z Cirkvi, asociantov patriacich do iných vierovyznaní vplýva na 

náš život v Cirkvi. 
 

Chceli by sme:  
 

1. Aby veľká Rodina CND sa stala aktívnou a efektívnou, angažovanou v 

spoločnom poslaní: «Za nový svet, choď, pričiňuj sa o Jeho rast!». 
 

2. Aby bola miestom prijatia, prechodom/brodom, kde mládež i dospelí nájdu 

zmysel života, aby dôsledne išli za svojím snom. 
 

3. Aby Alexia a Peter Fourier boli viac známi.  

Aby sa Alexia mohla stať pre dnešnú mládež blízkou postavou. 

 

 

Navrhujeme: 

1. Mobilizovať  

- Laici a sestry si nájdu čas na podelenie sa, ako prežívajú/napĺňajú 

spoločné poslanie !!!! 

- Spoločné zdieľanie umožní zozbierať názory a návrhy  činností, aby 

sme boli spoločne aktívni a efektívni 

- Bude potom vhodné/na mieste nájsť prostriedky na rozšírenie 

vyjadrených nápadov/podnetov  do celej Rodiny CND. 

 

2. Niekoľko konkrétnych návrhov. 

- Rozširovať kreslenú knihu a DVD o Alexii a Petrovi Fourierovi v 

našich školách a vo veľkej Rodine, hovoriť si o spôsobe ich 

využívania. Zhodnocovať naše dokumentárne a pedagogické 

materiály, naše produkty (DVD, filmové montáže, výstavy…) aby sa 

viac využívali. 

- Urobiť z 9.decembra alebo 9.januára spoločný sviatočný deň veľkej 

Rodiny. 

- Nech má veľká Rodina svoje miesto v knihe dodatkov k našim 

Konštitúciám/index4.  

- Formovať doprevádzateľov, aby mladým aj dospelým pomáhali 

nachádzať zmysel života.  



- Obohatiť obsah w-stránky CND pokiaľ ide o zakladateľov, 

spiritualitu, charizmu,  a ponúknuť prostriedky pre doprevádzanie 

mladých. 

- Prizvať laikov ku spolupráci na stránke. 

 

Uvedenie do praxe by sa mohlo realizovať prostredníctvom 

medzinárodnej pilotnej skupiny zloženej zo sestier i laikov pre 

zorganizovanie mobilizácie a sledovania. 

 

Počas mandátu sa zorganizuje medzinárodné stretnutie, 

združujúce delegátov za sestry a za  laikov, aby sa vyhodnotilo naše 

spoločné poslanie a vytýčili sa nové smery. 

 

 

 

FORMÁCIA PRE VŠETKY, KTORÉ BUDUJÚ JEDNO TELO   
 

1- Formácia k spiritualite 
 

Presvedčenia 

Duchovná formácia má za cieľ:  

- Nasledovanie Ježiša z Nazareta v našej realite a počúvanie sveta  

- Formovať k slobode: aby naše talenty prinášali ovocie v sesterskom 

spoločenstve 

- Formovať k 3 sľubom ako k dynamikám v prospech služby 

poslaniu (pozri Konšt.č.26 a ďalšie) 

- Prinášať a pestovať rodinného ducha 

Návrhy:  

Formácia k rozlišovaniu s cieľom uplatniť naše «talenty» v službe 

poslania (Mt 25, 14-30):  

- Práca s textami Konštitúcií a zakladateľov (Peter Fourier, Alexia Le 

Clerc, sv. Augustín) 

- Exercície sv. Ignáca  (Príručka počiatočnej formácie júl 2009 - s.4) 

- Brať do úvahy ľudské a odborné schopnosti každej  

- Pestovať dialóg (konštruktívna komunikácia) 

Podmienky realizácie: 

- Formačný plán kongregácie medzi dvoma kapitulami zahrnie 

napríklad: stretnutie sestier s dočasnými sľubmi pred večnými 

sľubmi; stretnutia medzi generáciami a podľa vekových skupín a 



podľa apoštolátov, medzi kongregáciami; tretí rok. Tieto stretnutia 

budú organizované na najprimeranejšej úrovni (miestnej alebo 

medzinárodnej) 

- Učiť sa francúzsky a/alebo anglicky (Kniha dodatkov 744) 

2- Formácia k zodpovedným úlohám 

Presvedčenia:  

 

Formácia k zodpovedným úlohám má za cieľ:  

- Rozlíšiť talenty a kompetencie každej sestry; obracať sa na ňu a 

prejavovať jej dôveru 

- Dať zmysel zodpovednosti v rámci siete zodpovedných v službe 

poslania CND  

- Zosúladiť formáciu k špecifickým kompetenciám s duchovnou 

formáciou 

Návrhy:  

 

Formácie so zameraním na:  

- formátorky  (medzinárodné formácie) 

- vikariátne rady (stretnutia VR s GR) 

- vikariátne ekonómky (osobitné kurzy) 

- zodpovedné v komunitách (miestne formácie) 

- zodpovedné za diela (miestne formácie) 

 

Podmienky realizácie: 

- Formátorky: osvojenie si existujúcej Príručky a dokumentu o 
hodnotení s cieľom obohatiť ich 

- VR: Príručka na prehĺbenie (Dokument od M. Tremblay); správy VR 
a GR a spoločné rozlišovanie; formácia k volebným procedúram vo 

vikariátnom zhromaždení  

- Vikariátne ekonómky sú poverené doprevádzať ekonómky v 
komunitách a sestry zodpovedné za diela  

- Pozvať odborníkov k horeuvedeným témam 

- Formácie predstavených v komunitách a zodpovedných za 
jednotlivé diela sa konajú lokálne, ale treba dbať, aby boli písomne 

zachytené pre upresnenie ich úloh. 

 

3- Formačné komunity *  
 

Naše presvedčenia:  

Formácia formačných komunít má za cieľ uvedomovať si, že:  



- Hľadáme spolu; potrebujeme jedna druhú; každá je podporou a 

zároveň podnetom  

- Chceme byť otvorenou komunitou sústredenou na Boha, ktorý 

dáva každej jej miesto; komunitou zameranou na výchovné 

poslanie (Úvod do Konštitúcií s. 1 až 5) 

Naše návrhy:  

- Vypracovanie spoločného projektu/plán činnosti v každej komunite 

alebo skupine  (rozhodnutia o modlitebnom, sesterskom a 

apoštolskom živote, o spoluzodpovednosti…) 

Podmienky realizácie: 

- Súbor prostriedkov na komunitné vyhodnotenie spoločného 

projektu. 

- 1 alebo 2 osoby v krajine, ktoré môžu byť 

prostredníkmi_moderátormi 

- Každoročné vyhodnocovanie spoločného projektu a tiež pri 

príchode každej novej sestry 

- Prebrať spoločný projekt s vikariátnou radou (pre zosúladenie s 

počiatočnou formáciou za účelom jeho vyhodnotenia) 

- Učiť sa francúzsky a/alebo anglicky (Kniha dodatkov 744) 

 

* Všetky naše komunity sú povolané k tomu, aby boli miestom formácie; nejde 

iba o komunity počiatočnej formácie. 

 

 

FORMY NAŠEJ SOLIDARITY 
 

Nasledovať Ježiša Krista «a žiť chuobne tým, že sa zriekneme vlastníctva a budeme 

sa deliť.» (Konšt. č.34) 

Ako kongregácia rozvíjať/zabezpečovať solidárnu ekonomiku, ktorá podporuje 

prúdenie života.  

 

I – Čo prináša život  

… Rešpektujúc kultúry a v medziach našich možností sa usilujeme prispievať k 

rozvoju súčasnej spoločnosti podľa Božieho zámeru so svetom a usmerňovať ju k 

väčšej spravodlivosti, pravdivosti, bratstvu a pokoju.» (Konšt. č.5). 

1. Dávanie do spoločného a delenie sa 
2. Dobré spravovanie majetku 

3. Solidárna angažovanosť v projektoch. 
 



II – Chceli by sme 

1 Obnovenie dávania do spoločného (Konšt. č. 35 a 169), pre hlbšiu 

sesterskosť 
2. Dobré používanie majetku, transparentne a zodpovedne 

3. Une solidarité effective, pour plus de justice. 
 

III – Čo navrhujeme 

1. K obnoveniu dávania do spoločného: 

- Poukazovať všetkým sestrám na dôležitosť prispievania do spoločnej 

pokladnice v duchu spolupráce a dôvery. 

- Aby sme sa vymanili «zo zvodov falošných hodnôt» v našej konzumnej 

spoločnosti, zachovali si jednoduchý spôsob života (Konšt. č. 36). 

- Aby sme medzi sebou žili: odovzdávajúc do spoločného náš čas, naše 

schopnosti, naše sily. 
 

2. Pre dobré používanie majetku: 

- Podľa kontextu krajiny organizovať semináre (pre ekonómov, pre 

zodpovedné ze diela a budúce zodpovedné, pre sestry vo formácii…). 

- Vyhotovovať predbežný rozpočet na všetkých úrovniach. 

Pamätať na dvojité (alebo trojité) disponentné podpisovanie všetkých 

bankových účtov. 

V každej krajine dbať, aby všetky testamenty sestier boli napísané 

podľa zákonov danej krajiny a aby originálny text bol uložený vo 

vikariáte. 

- Na každej úrovni (in-)formovať sestry o stave financií. 

- Dosiahnuť, aby všetky sestry predkladali svoj účtovanie ekonómom, 

aby sa upresnila vikariátna a generálna bilancia. 
 

3. Pracovať pre spravodlivejší svet: 

- Podporovať projekty v Kongregácii (cf. IV, 3) i mimo Kongregácie 

(miestne alebo v inej krajine). 

- Rozvíjať solidárne finančné vklady na úrovni generálnej. 

- Doprevádzať ekonomické, výchovné atď. iniciatívy, ktoré prispievajú k 

sebarozvíjaniu krajín. 

- Podporovať trvalý rozvoj. 

- Podporovať a realizovať spravodlivý obchod. 

- Podporovať mládež bez práce, napr. nájsť stáže. 

 

IV – Uvedenie do praxe 

 

1 K obnove dávania do spoločného: 



Vrátiť sa k duchu Konštitúcií (č. 34-35): «…Do spoločného dávame to, 

čo získavame a čo prijímame: mzdy, penzie, dôchodky, eventuálne 

dary, subvencie, poistenia… ». 

- Výška príspevku odovzdávaného na Generalát: premyslieť na 

rozšírenej generálnej rade (RGR) – po získaní informácií zo skupín – a 

spoločne si stanoviť kritériá. 

- V rámci RGR pokračovať v uvažovaní o «spoločnej pokladnici CND», 

viacmiestné spoločné rezervy. 

Brať do úvahy zákony, ktoré riadia kongregáciu v každej krajine.  

Vytvoriť koordinačnú finančnú skupinu, odborne pripravenú a 

stabilnú na spravovanie vkladov spoločnej pokladnice a členských 

príspevkov (na základe informácie Rady pre ekonomické záležitosti - 

CAE). 

- Upevniť/Stabilizovať Správne rady asociácií účasťou jedného člena 

generálnej rady.  

- Naplánovať formáciu/koordináciu v Európe pre riadenie vkladov v 

službe poslania. 

 

 

2 Pre dobré používanie majetku: 

- Pokračovať v uvažovaní o budúcnosti Fontenay a o počte 

spolupracovníkov. 

- Postaviť program formácie pre/v AAA s výmenou skúseností, so 

zadefinovaním dobrej praxe, s miestnym doprevádzaním…  

- Naplánovať formáciu pre vypracovanie, riadenie a sledovanie projektov. 

 

3 Pracovať pre spravodlivejší svet: 

- Poukazovať vikariátom na možnosť zostavovať dokumenty projektov a 

predkladať ich projektovej kancelárii. Vysvetliť fungovanie a 

pripomenúť vyjdenie projektového buletinu.  

- Mobilizovať sestry, aby oboznamovali so žiadosťami o financovanie 

projektovej kancelárie a umožnili jej viac ich podporovať (apoštolské 

projekty CND). 

 

 

 

 

Pozn.: pri uvedení do praxe usmernenia s opierajú o údaje z ekonomickej správy 

generalátu, predloženej na kapitule 2014.  

 

 

 

 



ORGANIZÁCIA KONGREGÁCIE  
V SLUŽBE ŽIVOTA 

 

 

«Sme spoluzodpovedné za jednotu Kongregácie a za jej orientáciu do 

budúcnosti.»  (Konšt. 84) 

 

Vtelenie Ježiša Krista je pre nás výzvou postaviť sa do reality súčasného 

sveta. Usilujeme sa odpovedať na túto výzvu spoločným pokladom, ktorý 

nám dáva existenciu ako kongregácii:  

Božie slovo, naše Konštitúcie a Regula sv. Augustína, texty 
zakladateľov a dejiny našej Kongregácie, Závery našich kapitúl, 
usmernenia generálnej rady a rozšírenej generálnej rady. 

 
Našu Kongregáciu tvoria  Vikariáty, Delegatúry a Skupiny nie nezávislé, ale 
prepojené medzi sebou a s generálnou radou.  

S týmto bohatstvom jednoty v rozmanitosti sme už na Kapitule 2008 vyjadrili 
svoju túžbu lepšie rozprúdiť život v celej Kongregácii. «Vytvárať jedno telo» 

je pre nás životne dôležitým krokom. To predpokladá pre každú z nás i pre 

naše Vikariáty, Delegatúry a Skupiny efektívnejšiu príslušnosť ku 
Kongregácii.  

 
Preto by sme chceli – na všetkých úrovniach – organizáciu, ktorá nebude 
ťaživá a strnulá, ale schopná prispôsobiť sa a tým podporovať: 

 
- zodpovednosť a zapájanie sa každej sestry,  

- spoluzodpovednosť,  
- subsidiaritu medzi úrovňami riadenia/2.  

 

Aby sa to stávalo viac realitou: 
 

- Bude nám ležať na srdci, aby sme uvažovali nad našimi Konštitúciami 
(najmä č.83 až 87), na ich základe hodnotili náš život, a napredovali s 
touto inšpiráciou. 

- Každý vikariát, delegatúra a skupina preskúma svoju organizáciu a 
svoje vzťahy s celým telom. 

- Rozšírená generálna rada zriadi skupinu, ktorej úlohou bude pomáhať 

týmto celkom po technickej stránke tým, že navrhne metódy a 
spoločné kritériá. 

- Generálna rada tiež prehodnotí svoju organizáciu ako aj miesto sídla. 

- Vikariáty, delegatúry a skupiny budú dbať spolu s Generálnou radou o 
formáciu osôb na zodpovedných miestach alebo osôb spôsobilých plniť 
zodpovedné funkcie. Pre výkon zodpovedných úloh bude užitočné 

vypracovať príručky, vade-mecum… 



 

Aby sme sa ešte väčšmi upevnili ako živý medzinárodný organizmus, 
vikariáty, delegatúry a skupiny spolu s generálnou radou budú organizovať: 

 

- Príjem a výmenu sestier medzi krajinami pre počiatočnú i trvalú 
formáciu.  

- Pre sestry s dočasnými sľubmi čas spoločného medzinárodného 
juniorátu, nie nutne v Európe. 

- Medzinárodné stretnutia a semináre. 

 
Na podporenie prúdenia života budeme sa usilovať skvalitniť komunikáciu 

medzi nami všetkými, komunitami a «izolovanými» sestrami, generalátom, 
skupinami, delegatúrami, vikariátmi 

- pokračovaním práce na Konštruktívnej komunikácii, 

- používaním moderných prostriedkov na rýchle odovzdávanie 
informácií, 

- dohodou generálnej rady s vikariátmi, skupinami a delegatúrami o 

zabezpečení simultánneho prijímania dokumentov – v jazyku krajiny.  
 
Aby celý tento pohyb dobre zapadol do menlivej skutočnosti našej 

spoločnosti na úrovni miestnej i celosvetovej, budeme dbať o 

- počúvanie potrieb doby, 

- pravidelnú relektúru reality Kongregácie a spoločnosti, 

- to, aby rozšírená generálna rada sa chopila tejto práce a dávala tak 
potrebné impulzy. 
 

 

Kongregácia sa rozširuje na veľkú Rodinu otváraním sa pre 
laikov, a to prináša zmeny v našej organizácii. 
 

Laici sú s nami mnohorakým spôsobom: ako partneri vo výchovnom 
poslaní Kongregácie, asocianti, ekonómovia, administrátori, personál v 
našich domoch, v rámci záujmových skupín zdieľania, experti, 
priatelia, rodiny, susedia,...  

 
Naše formy vzťahov s laikmi sú rozmanité:  

Jednoduchá každodenná prítomnosť, pohostinnosť v mieste našich 
sídiel, stretnutie nad Božím slovom a aktuálnymi otázkami v našej 
poločnosti, podelená zodpovednosť, stretnutia na národnej a 
medzinárodnej úrovni … 
 
Jadrom týchto vzťahov je zdieľanie našej charizmy a našich hodnôt vo 

vzájomnosti, spolupráci, podpore i podnecovaní, v priateľstve. 
 

Usilujeme sa byť kreatívne spolu s laikmi, aby sme «budovali Cirkev», a aby 

v realite tohto sveta rástlo opravdivé «ľudské spoločenstvo».  

 



Prajeme si na tejto ceste pokračovať a prispôsobovať našu organizáciu 

tomuto vývoju. (viď dokument «Laici a sestry CND: spoločne kráčať po 
stopách zakladateľov) 

 
2/ Subsidiarita znamená úsilie o bedlivosť, aby sa nerobilo na najvyššej 
úrovni to, čo možno ešte efektívnejšie urobiť na nižšom stupni. Hľadanie 

primeranej úrovne činnosti vyžaduje prevziať zodpovednosť na miestnej 
úrovni, ale tiež obrátiť sa na vyšší stupeň, ak riešený problém je zložitejší a 
prekračuje právnu, finančnú alebo technickú kapacitu prvej úrovne. Pozri 

Konštitúcie č. 98 a 104. 
 

 


