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KNIHA DODATKOV*

1. APOŠTOLSKÝ ŽIVOT

1.1 Apoštolský projekt Kongregácie sa uskutočňuje
v rozmanitých výchovných úlohách (sociálna
a pastoračná práca, vyučovanie, výchovné pôsobe-
nie...).

1.2 Každý vikariát, každá delegatúra a každá skupina
má urobiť kritickú analýzu konkrétnych situácií na
základe daností

– kultúrnych (dejiny, zvyklosti...),
– sociálno-ekonomických a politických

(národné a medzinárodné štruktúry),
– náboženských (miestna Cirkev...).

1.3 Na základe priebežne aktualizovanej analýzy
každý vikariát, delegatúra a skupina

– preskúma všetko, čo sa týka apoštolskej
práce, platenej i neplatenej;

– stanoví priority a pravidelne ich vyhodnocuje.

1.4 Vikariát, delegatúra a skupina nájde spôsoby pre
osobné i komunitné rozlišovanie a hodnotenie
záležitostí uvedených vyššie.

* Vložiť do knihy Konštitúcii.
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2. SESTERSKÝ ŽIVOT

2.1 Je úlohou miestnej predstavenej, aby spolu
s komunitou vypracovala časový harmonogram,
ktorý sa predloží na schválenie vikárke. Program
má zahŕňať:

– časy modlitieb,
– čas spoločného uvažovania,
– príjem návštev,
– čas na ticho a samotu,
– čas na záľuby.

2.2 Pre zdravotné, študijné alebo apoštolské dôvody
môže vikárka so súhlasom svojej rady povoliť sestre,
aby žila mimo komunity. Povolenie môže dať aj pre
iný dôvod, ktorý sa každoročne preskúma.
Bude sa dbať, aby sestry, ktoré žijú svoju sesterskú
príslušnosť mimo komunity, dostávali informácie
a boli zapojené do spoločného uvažovania aj
rozhodovania.

2.3 Vo svojej osobnej i komunitnej modlitbe budeme
pamätať na sestry, ktoré žijú u Pána. Za každú
dáme slúžiť svätú omšu ako výraz našej viery
v spoločenstvo svätých. Ďalšie upresnenia môžno
uviesť v štatútoch vikariátov.
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3. ŽIVOT MODLITBY

4. ZASVÄTENÉ PANENSTVO
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5. CHUDOBA

5.1 Našu príslušnosť ku Kongregácii jasne vyjadrujeme
osobne aj ako spoločenstvo konkrétnou praxou
sľubu chudoby tým, že:

– každoročne predložíme svoje vyúčtovanie
ekonómovi na všetkých úrovniach,

– zaväzujeme sa k transparentnosti vo veci
nášho majetku,

– naučíme sa spoločne rozlišovať, ako sa
angažovať za spravodlivosť podľa evanje-
liových kritérií.

5.2 Podnecuje nás to:
a) Vidieť a chápať našu spoločnosť na základe tých,

ktorí sú z nej vylúčení.
b) Pri čítaní Božieho slova a pri prehodnocovaní

našej voľby apoštolátu vychádzať z hľadiska
chudobných.

c) Prejsť od individuálnej ku kolektívnej aktivite
a vytvárať v Kongregácii miesta kritickej
analýzy, prieskumu a rozlišovania, vychádzajúc
z konkrétnych situácií s cieľom:

– podávať informácie,
– zaujať stanovisko,
– spolupracovať s národnými a medziná-

rodnými organizáciami na presadzovaní
spravodlivosti.

5.3 Habit Kongregácie berie do úvahy našu voľbu
evanjeliového života, naše poslanie a prostredie,
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v ktorom ho uskutočňujeme. Je to jednoduchý odev
zo skromných látok a striedmych farieb (podľa
kritérií jednotlivých krajín), so závojom alebo bez
závoja, podľa uváženia generálnej predstavenej
alebo ňou poverenej sestry.

6. POSLUŠNOSŤ

6.1 Našu príslušnosť ku Kongregácii jasne vyjadrujeme
osobne aj ako spoločenstvo konkrétnou praxou
sľubu poslušnsti. Uskutočňuje sa aktívnou účasťou
na jednotlivých návrhoch, ktoré sa predkladajú vo
vikariáte, delegatúre a skupine, ako aj generálnou
radou.

7. FORMÁCIA

7 A O pripustení alebo nepripustení mladej ženy do
určitej etapy formácie rozhoduje vikárka v duchu
spoluzodpovednosti, pričom rešpektuje princíp
subsidiarity voči sestre zodpovednej za príslušnú
etapu formácie.

7 B Mandát sestier zodpovedných za formáciu a dopre-
vádzajúcich sestier sa viaže na mandát vikárky.
Mandát možno obnovovať.
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POČIATOČNÁ ETAPA (POSTULÁT)

7.1.1 V závislosti od miestnej situácie je možné vyžado-
vať, aby pred prijatím do postulátu kandidátka
prešla skúsenosťou samostatného života a práce.

7.1.2 Každý vikariát má:
– plánovať organizovanie stretnutí, študij-

ných a modlitbových dní, ktoré umožnia
lepšie rozlíšiť povolanie postulantky,
a postupne ju uvádzať do ducha a zamera-
nia Kongregácie,

– naplánovať dlhší pobyt v niektorej komunite
Kongregácie,

– podporovať postupné spoznávanie jednotli-
vých komunít vikariátu a ich apoštolských
činností.

7.1.3 Keď je kandidátka prijatá do skupiny alebo do
delegatúry, generalát určí, komu a za čo sa
kandidátka zodpovedá a kto je zodpovedný za ňu.

7.1.4 Požadovaná minimálna dĺžka prvej etapy (postulátu)
je šesť mesiacov.
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NOVICIÁT

7.2.1 Dvanásť mesiacov kánonického noviciátu má byť
podľa možnosti nepretržitých.

7.2.2 Viacero vikariátov, delegatúr a skupín môže mať
spoločný noviciát ako aj iné komunity formácie.

OBDOBIE DOČASNÝCH SĽUBOV

7.3.1 Je žiaduce, aby sa v tomto období sestra mohla
venovať teologickému a biblickému štúdiu.

7.3.2 Podľa osobných potrieb sestry a podľa pomerov
každého vikariátu možno odporučiť stáž v inej
krajine alebo oblasti, kde sa nachádzajú sestry
Kongregácie.

7.3.3 Tri mesiace pred uplynutím dočasných sľubov má
sestra predložiť vikárke písomnú žiadosť buď
o povolenie obnoviť sľuby na jeden rok (Konšti-
túcie § 79), alebo o pripustenie k večným sľubom.
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SMERNICE PRE VŠETKY ETAPY

7.4.1 Pred každou etapou formácie treba naplánovať
duchovné cvičenia.

7.4.2 Sestrám zodpovedným za formáciu môžu
pomáhať iné sestry Kongregácie, alebo iné osoby
špecializované na jednotlivé oblasti uvedené vo
formačnom programe. Ich výber schvaľuje vikárka.

7.4.3 Je žiaduce, aby zodpovednou za formáciu nebola
tá istá sestra počas celej dĺžky troch formačných
etáp.

7.4.4 V priebehu formácie sa vyžaduje učiť sa cudzí
jazyk, ktorým sa hovorí v Kongregácii.

7.4.5 Podľa vlastných pomerov každý vikariát upresní
organizáciu formácie:

– zodpovednú sestru pre každú etapu,
– možnosti prerušenia noviciátu,
– spôsob pravidelného vyhodnocovania,
– vzťahy sestier vo formácii

. medzi sebou navzájom,

. na medzikongregačnej úrovni,

. na medzinárodnej úrovni,
– trávenie spoločných chvíľ.
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Vikárka starostlivo premyslí skĺbenie jednotlivých
zodpovedných inštancií, t.j.:

. komunity, kde sestra žije,

. zodpovednej za formáciu,

. vikariátnej rady,

. generálnej rady.

7.4.6 Sestry zodpovedné za formáciu sa budú starať
o rozširovanie a prehlbovanie svojich biblických,
teologických, sociologických a psychologických
vedomostí, ako aj svojho poznania Kongregácie.
Apoštolskú činnosť si ponechajú.

7.4.7 Každý vikariát bude mať na zodpovednosti
zabezpečovať formáciu formátoriek vhodnými
prostriedkami.

7.4.8 Generálne vedenie Kongregácie bude mať na
starosti zabezpečiť medzinárodné stretnutia pre
formáciu, keď to uzná za potrebné.
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8. ORGANIZÁCIA KONGREGÁCIE
V SLUŽBE APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA

NA MIESTNEJ ÚROVNI

8.1.1 Aby sestra mohla byť miestnou predstavenou, musí
mať aspoň jeden rok večné sľuby.

8.1.2 Vikárky v úsilí pomôcť miestnym predstaveným
lepšie plniť ich úlohu, budú v rámci programu
trvalej formácie plánovať pre predstavené osobitné
stretnutia (dynamika skupiny, duchovné doprevá-
dzanie).

8.1.3 V komunitách sa zvolí miestna rada so súhlasom
vikárky. V malých komunitách budú do tejto rady
zahrnuté všetky sestry.

8.1.4 Vo veľkých komunitách existencia rady nezbavuje
predstavenú povinnosti zvolávať komunitu na
prerokovanie záležitostí, ktoré sa jej týkajú.

NA VIKARIÁTNEJ ÚROVNI

8.2.1 Kolektív sestier môže tvoriť vikariát alebo delega-
túru alebo skupinu.
Každá sestra je zapísaná do vikariátu alebo do
delegatúry alebo do skupiny.
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8.2.2 Sestra však môže prejsť definitívne alebo dočasne
do iného vikariátu, delegatúry alebo skupiny.
V prípade štúdia alebo apoštolátu na čas dlhší ako
tri mesiace, generálna rada určí jej nadriadenú
sestru v súčinnosti s príslušným vysielajúcim
vikariátom, delegatúrou alebo skupinou.
V prípade kratšej doby sa vyžaduje dohoda medzi
zodpovednými sestrami príslušných vikariátov,
delegatúr alebo skupín, a generalát bude následne
informovaný.

8.2.3 Definitívny prechod sa uskutoční so súhlasom
generálnej rady, zodpovednej sestry príslušného
vikariátu, delegatúry alebo skupiny, ako aj dotyčnej
sestry.

8.2.4 Ak je prechod iba dočasný, treba dohliadnuť, aby
sa pre každý jednotlivý prípad jasne stanovilo, od
ktorej inštancie bude sestra závisieť.

8.2.5 Podľa kontextu pôsobiska Kongregácie možno
vikariát rozdeliť na podoblasti.

8.2.6 Pri zriadení nového vikariátu sa všetky dotyčné
sestry zvolajú na ustanovujúce zhromaždenie,
ktoré vypracuje štatút vikariátu.
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8.2.7 Štatút vikatiátu upresní apoštolský život, sesterský
život, život modlitby a trvalú formáciu.

8.2.8 Štatút určí zloženie vikariátneho zhromaždenia.
V niektorých vikariátoch zhromaždenie môže
zahŕňať všetky sestry. V iných vikariátoch sa
zhromaždenie môže skladať z právnych členiek
a z volených členiek. Právnymi členkami sú
povinne: vikárka a vikariátne radkyne. Štatút môže
pridať aj ďalšie právne členky.

8.2.9 Vikariátnou radkyňou môže byť iba sestra, ktorá
už má večné sľuby. Iba sestra s večnými sľubmi
môže voliť vikárku, jej radkyne a delegátky na
generálnu kapitulu.

8.2.10 V prípade uprázdnenia úradu vikárky, vikariátne
radkyne zvolia spomedzi seba dočasnú
zodpovednú za vikariát a svoju voľbu predložia
generálnej rade na schválenie. Dočasná predsta-
vená zostane v úrade dovtedy, kým nebude
riadne ustanovená vikárka.

8.2.11 Vikárka informuje generálnu radu o živote
vikariátu. Popri neformálnych, ústnych kontaktoch
dôležité otázky majú byť predmetom pravidelných
písomných správ.
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8.2.12 Štatút delegatúry:
a) Sestru, ktorá je zodpovedná za delegatúru,

menuje generálna rada po konzultácii so
sestrami delegatúry na dobu troch rokov; doba
je obnovovateľná. Sestra plní svoje poslanie podľa
Konštitúcií, poverovacieho listu a špecifických
bodov organizácie rehoľného života, t. j.:

� každodenne má na starosti napr.: duchovnú
a komunitnú animáciu, otvorenosť voči
svetu, bežné hospodárenie, vzájomné
doprevádzanie, zdravotný stav sestier,
solidaritu a vzájomnú pomoc;

� spravovanie majetku a občianskoprávne
úkony;

b) Hoci zodpovedná za delegatúru nie je v Kongre-
gácii vyššou predstavenou, na základe toho, že
funkciou a právomocami ju poverila generálna
predstavená, je členkou generálnej kapituly
a rozšírenej generálnej rady Kongregácie.
Zodpovedá za delegatúru je zodpovedná aj pred
občianskymi a náboženskými orgánmi svojej
krajiny.

c) Pri každom dôležitom rozhodnutí s dopadom
na budúcnosť zodpovedná za delegatúru
vyžiada schválenie generálnej predstavenej
a jej rady, po konzultácii s rehoľníčkami
a laikmi kompetentnými v príslušnej oblasti,
v závislosti od prípadu.

d) V prípade, že zodpovedná za delegatúru nemôže
plniť svoju úlohu, generálna rada pristúpi vo
vhodnom čase k jej nahradeniu.
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NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI

Generálna kapitula

8.3.1 Príprava volebnej generálnej kapituly sa uskutoční:
– uvažovaním na úrovni každého vikariátu,

delegatúry a skupiny,
– dialógom medzi vikariátmi, delegatúrami,

skupinami a generálnou radou.

Úvaha má povzbudiť sestry k ochote odpovedať na
prípadnú požiadavku prijať v Kongregácii službu
na medzinárodnej úrovni.

8.3.2 Približne šesť mesiacov pred generálnou kapitu-
lou určí generálna predstavená dátum jej konania,
ktorý oznámi obežníkom všetkým komunitám.

8.3.3 Miesto konania generálnej kapituly určí generálna
predstavená; v prípade, že generálna predstavená
nie je, urobí tak generálna vikárka na základe
rozhodovacieho hlasovania generálnej rady.

8.3.4 Generálna rada stanoví celkový počet delegátok na
generálnu kapitulu dostatočne zavčasu.
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8.3.5 Generálna rada určí počet delegátok z každého
vikariátu, delegatúry a skupiny na generálnu
kapitulu so zreteľom na kritériá stanovené
predchádzajúcou rozšírenou generálnou radou.

8.3.6 Voľbu delegátok uskutoční vikariátne zhromaž-
denie každého vikariátu, resp. členky delegatúr
alebo skupín.

8.3.7 Výber spôsobu hlasovania pri voľbe delegátok
a náhradníčok na generálnu kapitulu sa ponecháva
na vikariátne zhromaždenia, alebo na generálnu
radu tam, kde nie je vikariátne zhromaždenie.

8.3.8 Zápisnica o voľbe podpísaná predsedajúcou
a skrutátorkami sa ihneď zašle generálnej rade.

8.3.9 Mená delegátok oznámi celej Kongregácii
generálna predstavená.

8.3.10 Keď sa vikárka nemôže zúčastniť generálnej
kapituly, vikariátne radkyne zvolia spomedzi
seba jej náhradníčku.

8.3.11 Tak ako je povinné zvolať na generálnu kapitulu
všetky sestry, ktoré majú právo na účasť, tak isto
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je povinnosťou všetkých pozvaných sestier prísť na
Kapitulu, ak nie sú oprávnené prekážky, čo
posúdi generálna predstavená po porade so
svojou radou.

8.3.12 Po prosbe Ducha Svätého o svetlo kapitulantky sa
zhromaždia pod vedením generálnej predstavenej,
resp. ak nie je, pod vedením generálnej vikárky,
a pristúpi sa k overeniu právomocí čiže práva
prítomných osôb zúčastniť sa generálnej kapituly.
Potom predsedajúca vyhlási kapitulu za právoplatne
otvorenú.

8.3.13 Potom sa zvolia relatívnou väčšinou 2 skrutátorky
kapituly; ďalej sekretárka kapituly absolútnou
väčšinou v prvom a druhom kole, a relatívnou
väčšinou v treťom kole. Generálna kapitula určí
postup prípravy na voľby generálnej predstavenej
a generálnych radkýň.

Voľba generálnej predstavenej

8.3.14 Voľbe generálnej predstavenej predsedá sestra
zvolená spomedzi kapitulantiek.
Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním absolútnou
väčšinou. Ak sa absolútna väčšina nedosiahne
v prvom ani v druhom ani v treťom kole, urobí sa
prestávka, počas ktorej sa kapitulantky budú môcť
dohovárať. Potom sa pristúpi k štvrtému kolu
hlasovania, v ktorom budú mať len pasívny nie
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aktívny hlas tie dve sestry, ktoré v treťom kole
dosiahli najvyšší počet hlasov. Ak v treťom kole
viaceré sestry dosiahli na druhom mieste rovnaký
počet hlasov, najmladšia z nich a tá, ktorá je na
prvom mieste, majú pasívny hlas, nie aktívny. Ak
je treba, pristúpi sa k piatemu kolu, kde je znovu
potrebná absolútna väčšina. V šiestom kole môže
byť generálna predstavená zvolená relatívnou
väčšinou. Ak by počet hlasov bol naďalej rovnaký,
zvolí sa vekovo najmladšia sestra.

8.3.15 Po riadne uskutočnenej voľbe generálnej predsta-
venej, predsedajúca sestra vyhlási voľbu za
právoplatnú a verejne oznámi meno novozvolenej
generálnej predstavenej, ktorá bude v ďalšom
priebehu kapituly plniť funkcie stanovené Konšti-
túciami v § 132 a § 140.
Sekretárka kapituly spíše volebný protokol.
Predsedajúca k nemu pripojí svoj podpis a dá ho
podpísať dvom skrutátorkám a sekretárke kapituly.

8.3.16 Ak za generálnu predstavenú bola zvolená
neprítomná sestra, verejne sa oznámi jej meno
a ihneď sa pozve na kapitulu. Všetky práce na
kapitule sa prerušia až do jej príchodu.
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Voľba generálnych radkýň

8.3.17 Ak sa stane, že niektorá z novozvolených radkýň
nie je prítomná na kapitule, bude ihneď prizvaná;
práce kapituly sa však do jej príchodu neprerušia.

8.3.18 Za generálnu ekonómku a generálnu sekretárku
môže generálna rada menovať niektoré zo
zvolených generálnych radkýň alebo iné sestry.

8.3.19 Generálne radkyne, generálna sekretárka
a generálna ekonómka sa uvoľnia zo svojich
povinností, ktoré sú nezlučiteľné s ich novými
funkciami, podľa možnosti najneskôr do troch
mesiacov po svojom zvolení alebo menovaní.

8.3.20 Novozvolená generálna predstavená i radkyne
hneď po voľbách nesú zodpovednosť za vedenie
Kongregácie (porov. § 148 a § 143 Konštitúcii).
Počas doby potrebnej na zmenu administratívy
bývalá generálna predstavená a ostatné sestry vo
funkciách vybavujú bežné záležitosti podľa
pokynov novej generálnej rady. Dátum ukončenia
tohto prechodného obdobia bude oznámený
celej Kongregácii.

18 Kniha dodatkov – vydanie 2014



Generálna rada

8.4.1 Každá sestra generálnej rady pozorne sleduje život
v celej Kongregácii aj vo svete. Každá sa však môže
viac zamerať na niektorú z oblastí života Kongre-
gácie, alebo sa špecializovať na otázky, týkajúce sa
jednej alebo viacerých oblastí, kde Kongregácia
pôsobí.

8.4.2 Pre konkrétne úlohy na medzinárodnej úrovni
generálna rada sa môže obrátiť na ďalšie sestry ako
na odborníčky.

Generálna sekretárka

8.4.3 Generálna sekretárka bude spolupracovať
s generálnou radou pri koordinácii a rozširovaní
informácií, ktoré prichádzajú z vikariátov, z delega-
túr a zo skupín.
Generálnej sekretárke môžu vypomáhať
kompetentné osoby.

Generálna ekonómka

8.4.4 Generálna rada stanoví termíny, ku ktorým
generálna ekonómka predkladá vyúčtovanie
Kongregácie na schválenie generálnej predstave-
nej a jej rade (rozhodovacie hlasovanie).
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Rozšírená generálna rada

8.5.1 Rozšírenú generálnu radu tvorí generálna rada,
generálna sekretárka, generálna ekonómka,
vikárky, zodpovedné za delegatúry a niekoľko
prizvaných osôb podľa potreby.
Schádza sa aspoň raz za rok.
Je poradným, rozlišovacím a hodnotiacim
orgánom, ktorého úlohou je vzájomne sa informo-
vať a podnecovať; je pričlenený ku generálnej rade.

8.5.2 Rozšírená generálna rada je poradný orgán
s možnosťou rozhodovacej právomoci z povere-
nia generálnej rady.

8.5.3 V kompetencii rozšírenej generálnej rady je
pristúpiť alebo nepristúpiť počas mandátu
k nahradeniu generálnej radkyne alebo inej
sestry v službe generalátu, ktorá by ďalej nemohla
vykonávať svoju funkciu, alebo ktorá by predložila
svoju demisiu pre osobné alebo apoštolské
dôvody.

Iné medzinárodné schôdze a zhromaždenia

8.6 Medzinárodné schôdze a zhromaždenia sú účinným
prostriedkom stretávania a formácie. Je úlohou
generálnej rady, aby po dohode so skupinami,
delegatúrami a vi-kariátmi vypracovala vyvážený
kalendár jednotlivých druhov stretnutí so zreteľom
na potreby, priority a disponibilitu osôb i zdrojov.
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Obnovovania mandátov

8.7 Obnovovania mandátov pre jednotlivé úrovne
riadenia Kongregácie umožnené Konštitúciami sa
vykonajú len po zrelej úvahe a nie sú bežnou
praxou.

Rodina Kongregácie Notre-Dame

8.8.1 Kongregácia má dnes mnohorakú tvár: črtajú sa
nové formy príslušnosti. Vo viacerých krajinách
sa na našej charizme a na našom poslaní podieľajú
asocianti, partneri a priatelia.

8.8.2 Sestry aj laici chcú v súlade s vlastným životným
stavom a špecifickým povolaním aktualizovať
zámer Zakladateľov. Rozvíjajú spoluprácu, ktorá
nadobúda rôzne formy podľa okolností.
Modality budú upresnené v štatúte vikariátov,
delegatúr a skupín.
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9. SPRÁVA A UŽÍVANIE MAJETKOV
V SLUŽBE APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA

9.1 Všetok majetok vikariátov, delegatúr a skupín je
majetkom Kongregácie, a teda Cirkvi. Generálna
predstavená je kompetentnou osobou, s ktorou sa
musí konzultovať v prípade zmeny užívania
alebo predaja majetku. Vikárky a zodpovedné za
delegatúry a skupiny budú preto dbať, aby sa
generálnej predstavenej priebežne oznamovali
všetky potrebné informácie.

9.2 Nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na území
vikariátu alebo delegatúry, sú majetkom prísluš-
ného vikariátu alebo delegatúry, okrem nehnuteľ-
ností, ktoré nadobudol generalát.
V prípade zániku vikariátu alebo delegatúry
majetok bude prevedený na generalát.

9.3 Majetok skupín pripojených priamo ku generalátu
patrí

– generalátu, ak ich nadobudol on,
– alebo skupinám, ak ho predtým nadobudli

ony,
– generalátu v prípade zániku skupiny pri

rešpektovaní zákonov danej krajiny.

9.4 Generálna predstavená so súhlasom svojej rady
rozhoduje o kúpe a o predaji nehnuteľností
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podľa potrieb generalátu alebo skupín, ktoré sú
priamo k nemu pripojené.
Ak suma predaja prevyšuje hranicu stanovenú
miestnou biskupskou konferenciou, k platnosti
predaja sa vyžaduje povolenie Svätej Stolice.

9.5 Vikárka so súhlasom svojej rady, resp. zodpovedná
za delegatúru alebo skupinu po konzultácii
s generálnou predstavenou, rozhoduje o kúpe
a o predaji nehnuteľností podľa potrieb vikariátu,
delegatúry alebo skupiny.
Keď suma predaja prevyšuje hranicu stanovenú
miestnou biskupskou konferenciou, vikárka musí
dostať povolenie od generálnej predstavenej a jej
rady, ako aj povolenie od Svätej Stolice.
Vikárka nemôže predať nehnuteľnosť, ktorá má
dôležitú úlohu pre pastoráciu v diecéze bez
konzultácie s miestnym biskupom.

9.6 Nehnuteľnosti: keď okolnosti nútia vytvoriť
občianske právne subjekty, aby bolo možné
vlastniť budovy Kongregácie, laici aj sestry ako
členovia správnych rád musia pamätať, že
z hľadiska cirkevného práva tento majetok zostáva
vlastníctvom Kongregácie.

9.7 Ekonómky: na všetkých úrovniach spolupracujú
so svojimi predstavenými v duchu vzájomnej
dôvery. Sú si vedomé apoštolského rozmeru
svojej úlohy, preto budú nielen čestné a odborne
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pripravené, ale aj schopné zvažovať, byť opatrné aj
odvážne.

Ekonómky sú zodpovedné za bežné spravovanie
majetku, ktorý je im zverený, a vyvíjajú primeranú
iniciatívu.

Za bežnú správu pravidelne predkladajú vyúčto-
vanie svojim predstaveným.

Pokiaľ ide o mimoriadne hospodárenie čiže to, čo
sa týka dedičných nehnuteľností (kúpa, predaj,
pôžičky, hypotéky, kaucie), ekonómky pripravia
právne, daňové a finančné podklady, ktoré
umožnia predstaveným rozhodovať.

Generálna predstavená a vikárky venujú čas
ekonómke, aby spolu s ňou prebrali záležitosti,
ktoré sa týkajú časných vecí a prizývajú ju
k vypracovaniu rozhodnutí, ktoré majú finančný
dopad.

9.8 Stretnutia ekonómok: vikariátne ekonómky a ich
spolupracovníci sa môžu schádzať pravidelne na
pozvanie generálnej ekonómky, aby zdokonaľovali
svoju odbornú spôsobilosť, vymieňali si skúsenosti,
vzájomne sa informovali o ekonomickej situácii
svojej krajiny a spoločne uvažovali o správe
majetku so zreteľom na potreby sveta i Kongre-
gácie ako celku.
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Spoločné hľadanie bude vychádzať z úsilia
nepristúpiť na nespravodlivosť pri spravovaní
majetku, ale spolupracovať so všetkým, čo
podporuje väčšiu spravodlivosť a sesterskosť.

9.9 Keď sestra zverí správu svojho dedičného majetku
Kongregácii, tento bude spravovaný na úrovni
príslušného vikariátu vikariátnou ekonómkou
s konečnou zodpovednosťou vikárky. Obe budú
dbať, aby majetok bol spravovaný s obozretnosťou
potrebnou na jeho zachovanie.

Po smrti sestry sa uplatnia pokyny z testamentu.

V prípade odchodu sestry z Kongregácie sa jej
dedičný majetok vráti.

9.10 Vikariáty, delegatúry a skupiny musia:
– uistiť sa, že všetky komunity a sestry majú

potrebné hmotné zabezpečenie,
– usilovať sa o svoju finančnú samostatnosť
– a uplatňovať solidaritu tak internú (voči

Kongregácii ako celku) ako aj externú.

Pripravujú predbežný rozpočet, ktorý dovolí
v rámci možností vytvárať dostatočné rezervy na
zabezpečenie:

– formácie mladých sestier,
– trvalej formácie,
– podpory apoštolských diel, za ktoré sú

zodpovedné,
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– podpory chorých alebo starých sestier
v domoch uspôsobených pre ich zdravotný
stav, či už v domoch Kongregácie alebo
v iných domoch.

Rezervy vytvárajú prezieravo a transparentne, a o svoje
zdroje sa delia s Generalátom.

Generalát sa presvedčí, že vikariáty, delegatúry a skupiny
majú potrebné hmotné zabezpečenie.
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10. VŠEOBECNÉ A OSOBITNÉ PRAVIDLÁ

– Štatúty vikariátov prevezmú texty Konštitúcií,
Knihy dodatkov a závery generálnych kapitúl
s tým, že ich premietnu do kontextu každého
vikariátu.

– Štatúty nemôžu v nijakom bode ísť proti
Konštitúciám, Knihe dodatkov a záverom
kapitúl. Ak je to nevyh-nutné, štatúty treba
v prípade každej úpravy uvedených textov
urýchlene revidovať.

– Štatúty môžu potvrdiť alebo prispôsobiť ten-
ktorý bod, no nijako nemôžu obísť rozhodnu-
tie vyjadrené v Konštitúciách, v Knihe dodatkov
alebo v záveroch kapitúl.

V zmysle Konštitúcií § 95, 96 a 99, štatúty každého
vikariátu musia byť:

– schválené generálnou predstavenou,

– revidované po každej kapitule čo najskôr, a to
v lehote kratšej ako 6 mesiacov.
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11. VYSVETLENIE K HLASOVANIU

– So stanoviskom svojej rady: ide o poradné hlasovanie.
Predstavená nie je právne viazaná riadiť sa vyjadreným
stanoviskom.

– So súhlasom svojej rady: ide o rozhodovacie hlasovanie.
Predstavená nemôže konať proti väčšine. Nie je však
povinná urobiť to rozhodnutie, ktoré jej členky rady
navrhujú prijať.

– Kolegiálne hlasovanie: predstavená hlasuje ako všetky
ostatné členky rady a musí sa riadiť rozhodnutím väčšiny.
V prípade rovnosti hlasov preváži hlas generálnej
predstavenej, vikárky alebo zodpovednej za delegatúru.

– Absolútna väčšina: sa skladá z polovice počtu hlasov plus
jeden.

� Zdržať sa = nevyjadriť svoj hlas
� Nulitný hlas = hlasovanie nie je slobodné ani tajné

(pokiaľ sa vyžaduje); neisté (napr. popletené
mená); nie absolútne (napr. vyjadrené s určitými
pripojenými podmienkami)

� Neplatný hlas = hlasovanie za sestru, ktorá nie je
zvoliteľná.

Poznámka: zdržané, nulitné a neplatné hlasy
neovplyvňujú počet hlasov potrebných na abslútnu
väčšinu.

– Oprávnená väčšina: požadujú sa 2/3 vyjadrených
hlasov. Vyžaduje sa napríklad na úpravu Konštitúcií.

– Relatívna väčšina: predstavuje väčší počet získaných
hlasov; v prípade rovnosti počtu bude zvolená najmlad-
šia kandidátka.

– Quorum: je aktuálna účasť dvoch tretín voličov.
– Informatívna voľba: (pre text) je hlasovanie zdvihnu-

tím ruky pred konečným hlasovaním. Umožňuje prefor-
mulovať text alebo návrh, alebo sformulovať nový text či
nový návrh, lepšie zosúladený s uvažovaním kapituly.
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