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DEKRÉT

Hlavn˘ predstaven˘ Spoloãnosti svätého Fran-

ti‰ka Saleského v mene svetového kongresu ZdruÏe-

nia saleziánov spolupracovníkov prosí Va‰u SvätosÈ

o definitívne schválenie ·tatútu tohto ZdruÏenia. 

Kongregácia pre in‰titúty zasväteného Ïivota

a spoloãnosti apo‰tolského Ïivota po pozornom

preskúmaní ·tatútu, zaslaného spolu s listom dÀa

3. apríla 2013, t˘mto dekrétom definitívne schvaºuje

a potvrdzuje text napísan˘ v talianskom jazyku, kto-

rého kópiu uchováva vo svojom archíve.
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DIREZIONE  GENERALE  OPERE  DON BOSCO

Via della Pisana 1111 -  00163 Roma

Hlavn˘ predstaven˘

PROJEKT APO·TOLSKÉHO ÎIVOTA

ZDRUÎENIA SALEZIÁNOV

SPOLUPRACOVNÍKOV

Predstavenie

Milí saleziáni spolupracovníci,

Kongregácia pre in‰titúty zasväteného Ïivota a

Spoloãnosti apo‰tolského Ïivota dekrétom zo dÀa

29. apríla 2013 potvrdila a schválila v definitívnej

podobe vá‰ Projekt apo‰tolského Ïivota. On je teraz

chartou va‰ej identity v Cirkvi, v saleziánskej rodine

a v spoloãnosti.

Ponúka sa vám ako „kniha Ïivota“, ktorá vás má

stále sprevádzaÈ. Obsahuje obnoven˘ ·tatút a Pravi-
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V‰etky rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s t˘mto

nariadením, strácajú platnosÈ.

Mesto Vatikán 29. apríla 2013.

Joao Braz kard. de Aviz

prefekt

P. Sebastiano Paciolla, O. Cist.

podsekretár



v˘kladom. ·tatút naãrtáva profil saleziána spolupra-

covníka, aby bol spôsobil˘m pre svoje povolanie

a poslanie: byÈ prav˘m saleziánom vo svete, podºa

pôvodnej my‰lienky dona Bosca, ktor˘ chcel, aby

bol zanieten˘m spolupracovníkom Boha prostred-

níctvom veºk˘ch oblastí saleziánskeho poslania –

rodiny, mlad˘ch, v˘chovy, preventívneho systému,

angaÏovania sa v sociálnej a politickej oblasti –

s prednostnou pozornosÈou a otvorenosÈou srdca pre

chudobn˘ch, pre vylúãen˘ch, pre chor˘ch a pre v‰et-

k˘ch ºudí vytlaãen˘ch na okraj spoloãnosti.

·tatút je úzko spojen˘ so zakladateºom, ktor˘

chcel, aby ste jeho ducha odovzdávali in˘m. V Àom

môÏete nájsÈ dona Bosca. Va‰a láska k nemu sa usku-

toãÀuje prijatím tohto evanjeliového projektu, ktor˘

vám on ponúka, do vá‰ho Ïivota. On je va‰ím vzorom.

Potrebn˘m doplnením ·tatútu sú Pravidlá, ktoré

som schválil a ktoré do operatívnej a normatívnej

podoby premietajú veºké evanjeliové in‰pirácie

a Ïivotné rozhodnutia samotného ·tatútu. Sú jeho

praktick˘m aplikovaním, a to v takej miere, Ïe pod-

statné poznanie ·tatútu nie je úplné bez primeraného

‰túdia Pravidiel. Ide, samozrejme, o dva texty roz-

dielnej povahy, to v‰ak nemá viesÈ k ich vzájomnej

konkurencii, ale k potrebnej integrácii. Prv˘ text

(·tatút) predstavuje chartu va‰ej identity a obsahuje
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dlá ZdruÏenia saleziánov spolupracovníkov. Takto

schválen˘ Projekt apo‰tolského Ïivota zaruãuje ver-

nosÈ pôvodnej in‰pirácii dona Bosca, duchovn˘, teo-

logick˘ a pastoraãn˘ súlad s Druh˘m vatikánskym kon-

cilom a s Uãiteºsk˘m úradom Cirkvi, kontinuitu s pred-

chádzajúcimi Pravidlami apo‰tolského Ïivota a kresÈan-

skú a saleziánsku odpoveì na nové v˘zvy sveta.

DÀa 8. decembra 2013, na slávnosÈ Nepo‰kvrne-

ného poãatia Panny Márie, ktor˘ znamenal zaãiatok

ná‰ho povolania a poslania vo svete, ako hlavn˘

predstaven˘ a nástupca dona Bosca oficiálne vyhla-

sujem tento obnoven˘ Projekt apo‰tolského Ïivota.

Vyz˘vam vás, aby ste ho prijali s vìakou a náde-

jou, ako sa prijíma vzácny poklad.

·tatút od okamihu schválenia musí zaujaÈ privi-

legované miesto tak v osobnom Ïivote kaÏdého spo-

lupracovníka a spolupracovníãky, ako aj v Ïivote

celého ZdruÏenia. To so sebou priná‰a úlohu poznaÈ

jeho obsah a vnútorne sa stotoÏniÈ s jeho hodnotami.

·tatút opisuje duchovné bohatstvo va‰ej chariz-

matickej identity, definuje vá‰ apo‰tolsk˘ projekt,

naãrtáva cestu vá‰ho posvätenia a vyz˘va vás sved-

ãiÈ o Àom ako o najväã‰om dare.

Obsahuje aj to, ão sa vzÈahuje na ‰truktúru Zdru-

Ïenia, ale vo vlastnom zmysle nie je len textom

právnick˘ch noriem ani jednoduch˘m doktrinálnym
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ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI

Cosiglio mondiale

Koordinátorka svetovej rady

Vzácny dar, „kniha Ïivota“, ktorú nám priná‰ajú

tieto stránky, je ovocím dlhej práce rozli‰ovania,

‰túdia a modlitby, do ktorej boli zaangaÏovaní sale-

ziáni spolupracovníci z celého sveta - s úsilím obno-

viÈ sa, aby sme stále lep‰ie a so srdcom dona Bosca

odpovedali na nové v˘zvy, ktoré pred nás vrhá táto

globalizovaná a sekularizovaná spoloãnosÈ.

VernosÈ pôvodnej my‰lienke, ktorú mal ná‰

zakladateº s nami – byÈ prav˘mi saleziánmi, povola-

n˘mi ÏiÈ vo svete, bez toho, aby sme patrili svetu, je

spojivom tohto Projektu apo‰tolského Ïivota, z kto-

rého vyrastá odpoveì nás ako laikov na v˘zvy Uãi-

teºského úradu Cirkvi a saleziánskej rodiny.

·tatút je chartou na‰ej charizmatickej identity:

opisuje na‰u spiritualitu, ukazuje ná‰ apo‰tolsk˘

záväzok, urãuje cestu posväcovania, ktorou chceme

– v hlbokej jednote s celou saleziánskou rodinou –

kráãaÈ a svedãiÈ o Láske a Nádeji.
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projekt zakladateºa, normy t˘kajúce sa animovania

a riadenia ZdruÏenia, schválené kompetentnou cirkev-

nou autoritou, ktoré sa môÏu upravovaÈ iba s jej

súhlasom, i náleÏite zosúladené duchovné a právnic-

ké prvky. Druh˘ text (Pravidlá) obsahuje konkrétne

a praktické aplikovanie ·tatútu vo veciach v‰eobec-

ného záujmu, ktoré sú platné a majú byÈ uskutoãÀo-

vané v celom ZdruÏení. KeìÏe niektoré normy boli

zostavené s ohºadom na urãité historické podmien-

ky, ktoré sú meniteºné, Pravidlá je vzhºadom na ich

povahu moÏné ºah‰ie upravovaÈ.

Drahí saleziáni spolupracovníci, odovzdávam

vám ako veºmi vzácny dar túto „knihu Ïivota“ a

dávam vám za úlohu, aby ste ju spoznali a vnútorne

sa s Àou stotoÏnili. Má sa staÈ predmetom ‰túdia,

osvojenia, modlitby a Ïivota.

Odovzdávam vám ju so srdcom otca, so srdcom

dona Bosca a zverujem vás v‰etk˘ch Márii Pomocnici.

Ona vás vezme za ruku a bude va‰ou matkou a uãiteºkou.

Don Pascual Chávez V. sdb

hlavn˘ predstaven˘

Rím 8. decembra 2013

Na slávnosÈ Nepo‰kvrneného poãatia Panny Márie
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Il Rettor Maggiore

SCHVÁLENIE PREKLADU DO

SLOVENSKÉHO JAZYKA

V súlade s korektormi, ktor˘ch som delegoval

a ktorí uznávajú úplnú zhodu tohto slovenského pre-

kladu s nov˘m oficiálnym textom „Projektu apo‰tol-

ského Ïivota“ ZdruÏenia saleziánov spolupracovní-

kov, povoºujem jeho vydanie.

D. Pascual Chávez V.,SDB

hlavn˘ predstaven˘

Rím 5. marca 2013
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Pravidlá zh⁄Àajú a opisujú v operatívnom zmys-

le evanjeliov˘ projekt ·tatútu a vytvárajú tak jeden

harmonick˘ celok, ktor˘ nám pomôÏe zostaÈ pevn˘-

mi vo viere, zakorenení v kultúre Ïivota, ktorá sa sta-

via na odpor ‰íriacemu sa sebeckému relativizmu

spoloãnosti.

Mladí, rodiny, vylúãení zo spoloãnosti a chudob-

ní so stále väã‰ou dychtivosÈou oãakávajú konkrétnu

odpoveì, ktorú môÏe daÈ iba ten, kto chce tu a teraz

spolupracovaÈ s Bohom na uskutoãÀovaní Kráºov-

stva lásky a spravodlivosti.

V‰etci spoloãne prijmime duchovné bohatstvo,

ktoré nám ponúka tento ná‰ Projekt apo‰tolského

Ïivota, a urobme z ná‰ho saleziánskeho úsilia ão naj-

úprimnej‰ie a najnad‰enej‰ie ÁNO Pánovi v mla-

d˘ch, s ão najväã‰ou dôverou voãi nemu.

Noemi Bertola
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Saleziánske pramene

ACS Akty hlavnej rady (Atti del Consiglio 

superiore)

DBP Don Bosco, Pravidlá saleziánskych 
spolupracovníkov, 1876

MB Memorie biografiche, Îivotopisné 

pamäti dona Bosca (19 zväzkov)

Pravidlá SDB Generálne pravidlá Saleziánov dona 

Bosca,1984

Citácie v talianãine

ASC ZdruÏenie saleziánov spolupracovníkov

(Associazione Salesiani Cooperatori)

FMA Dcéry Márie Pomocnice (Figlie di 

Maria Ausiliatrice)

SC Salezián spolupracovník, saleziáni 

spolupracovníci (Salesiano Cooperatore,

Salesiani Cooperatori)

SDB Saleziáni dona Bosca
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SKRAKTY A OZNAâENIA

Sväté písmo

Ef List sv. Pavla Efezanom

Flp List sv. Pavla Filipanom

Jn Evanjelium podºa Jána

Mt Evanjelium podºa Matú‰a

1 Kor Prv˘ list sv. Pavla KorinÈanom

1 Pt Prv˘ list sv. Petra

1 Sol Prv˘ list sv. Pavla Solúnãanom

Cirkevné dokumenty

AA Apostolicam actuositatem, dekrét 

Druhého vatikánskeho koncilu

GE Gravissimum educationis, deklarácia 

Druhého vatikánskeho koncilu

GS Gaudium et spes, kon‰titúcia Druhého 

vatikánskeho koncilu

ChL Christifideles laici, apo‰tolská exhortácia

Jána Pavla II.

KKC Katechizmus Katolíckej cirkvi

KKP Kódex kánonického práva

LG Lumen gentium, kon‰titúcia Druhého

vatikánskeho koncilu
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ZdruÏenie saleziánov spolupracovníkov

Projekt apo‰tolského Ïivota

·TATÚT

Úvod

KresÈanom sa ponúkajú rozliãné cesty, ako pre-

ÏívaÈ vieru, ktorú prijali krstom. Niektorí z podnetu

Ducha Svätého, priÈahovaní postavou dona Bosca,

uskutoãÀujú ideál pracovaÈ spolu s ním, priãom pre-

Ïívajú v laick˘ch alebo klerick˘ch podmienkach tú

istú charizmu ako SpoloãnosÈ svätého Franti‰ka

Saleského.

Don Bosco uÏ od poãiatku zam˘‰ºal organizovaÈ

spolupracovníkov svojho diela. Poz˘val laikov,

muÏov i Ïeny, aj ãlenov diecézneho kléru spolupra-

covaÈ na jeho poslaní zachraÀovaÈ mlad˘ch, najmä

chudobn˘ch a opusten˘ch. V roku 1876 jasne defi-

noval ich Ïivotn˘ projekt v „Pravidlách salezián-

skych spolupracovníkov“, ktoré napísal a ktoré

následne schválila Cirkev.1 Dnes saleziáni spolupra-

covníci a saleziánky spolupracovníãky Ïijú a pracujú

po celom svete.

Tento text opisuje ich Projekt apo‰tolského Ïivo-

ta. Ponúka autentickú cestu posväcovania, „aby sa

uskutoãÀovala dobroãinná láska prácou na spáse

1 Por. Mons. Magnasco, Dekrét zo dÀa 15. 12. 1877 a Reskript zo

dÀa 22. 12. 1877, MB XIII, 604.
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„Nie vy ste si vyvolili mÀa, ale ja som si vyvolil vás
a ustanovil som vás, aby ste i‰li a priná‰ali ovocie

a aby va‰e ovocie zostalo.“ (Jn 15,16)

I. kapitola

SALEZIÁN SPOLUPRACOVNÍK 

A SALEZIÁNKA SPOLUPRACOVNÍâKA

V SALEZIÁNSKEJ RODINE A VO SVETE

âl. 1. Zakladateº – ãlovek, ktorého poslal Boh

Aby Duch Svät˘ prispel na záchranu mládeÏe, „naj-

krehkej‰ej a najvzácnej‰ej ãasti ºudskej spoloãnosti“4, na

materinsk˘ zásah Panny Márie povolal svätého Jána

Bosca, ktor˘ zaloÏil SpoloãnosÈ svätého Franti‰ka

Saleského (1859); spolu so svätou Máriou Dominikou

Mazzarellovou zaloÏil In‰titút dcér Márie Pomocnice

(1872) a roz‰íril apo‰tolskú silu saleziánskej charizmy

úradn˘m zaloÏením „ZboÏného zdruÏenia salezián-

skych spolupracovníkov“ ako tretej vetvy saleziánskej

rodiny (1876), zjednotenej so SpoloãnosÈou svätého

Franti‰ka Saleského, naz˘vanou aj Saleziánska spoloã-

nosÈ svätého Jána Bosca alebo Saleziánska kongregácia.

Duch Svät˘ stvárnil vo svätom Jánovi Boscovi

srdce otca a uãiteºa, schopné úplne sa darovaÈ, a vnukol

mu v˘chovnú metódu preniknutú láskou Dobrého pas-

tiera.
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du‰í“2 . Saleziáni spolupracovníci a saleziánky spo-

lupracovníãky3 sa spoliehajú na vernosÈ Boha Otca,

ktor˘ ich povolal.
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2 Por. DBP, âitateºovi.
3 MB XI, 82 - 83. 4 MB II, 45, por. MB VII, 291.



§ 2. Saleziáni spolupracovníci laici uskutoãÀujú

svoj apo‰tolsk˘ záväzok a preÏívajú saleziánskeho

ducha v beÏn˘ch situáciách Ïivota a práce, s citli-

vosÈou a vlastnosÈami charakteristick˘mi pre laika.

§ 3. Saleziáni spolupracovníci biskupi, kÀazi

alebo diakoni uskutoãÀujú svoju sluÏbu tak, Ïe sa

in‰pirujú pastoraãnou láskou dona Bosca, ktor˘ je

vzorom kÀazského Ïivota, prednostne angaÏovaného

pre mlad˘ch a ºudové vrstvy6. 

âl. 4. ZdruÏenie v Cirkvi

§ 1. ZdruÏenie saleziánov spolupracovníkov je

schválené Apo‰tolskou stolicou7 ako verejné zdru-

Ïenie veriacich a má úãasÈ na duchovnom dediãstve

Spoloãnosti svätého Franti‰ka Saleského.

âlenovia aktívne spolupracujú na jeho poslaní

v mene Cirkvi podriadení autorite hlavného predsta-

veného ako nástupcu dona Bosca, v duchu vernosti

pastierom Cirkvi a v spolupráci s in˘mi hnutiami

a spoloãenstvami Cirkvi.

§ 2. Saleziáni spolupracovníci preukazujú

synovskú úctu Najvy‰‰iemu veºkÀazovi.
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âl. 2. Saleziáni spolupracovníci 

– ‰pecifické povolanie v Cirkvi

§ 1. AngaÏovaÈ sa ako saleziáni spolupracovníci

znamená odpovedaÈ na saleziánske apo‰tolské povo-

lanie, dar Ducha, prijatím ‰pecifického spôsobu pre-

Ïívania evanjelia a úãasÈou na poslaní Cirkvi. Je to

slobodné rozhodnutie, ktoré kvalifikuje ich Ïivot.

§ 2. Je to cesta, ktorou môÏu kráãaÈ kresÈania kato-

líci v akomkoºvek kultúrnom a spoloãenskom posta-

vení. Cítia sa byÈ povolaní aktívne preÏívaÈ kaÏdoden-

n˘ Ïivot viery, charakterizovan˘ dvoma postojmi:

a) vnímaÈ Boha ako Otca a Lásku, ktorá zachra-

Àuje; stretávaÈ v JeÏi‰ovi Kristovi jednorodeného

Syna, dokonalého Otcovho apo‰tola; ÏiÈ v hlbokej

dôvere s Duchom Svät˘m, animátorom BoÏieho

ºudu vo svete;

b) ÏiÈ vo vedomí svojho povolania a konkrétneho

poslania, prispievaÈ k záchrane mládeÏe, zapájaÈ sa do

poslania dona Bosca k mládeÏi a ºudov˘m vrstvám5.

âl. 3. Jediné povolanie 

– dva spôsoby, ako ho preÏívaÈ

§ 1. Don Bosco navrhol a zaloÏil ZdruÏenie sale-

ziánov spolupracovníkov ako otvorené pre laikov

i pre svetsk˘ klérus.
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5 Por. DBP IV.

6 Por. KKP kán. 278.
7 Pius IX., Breve „Cum Sicuti“ (9. 5. 1876); MB XI, 77.546; Ján

Pavol II., PAÎ (9. 5. 1986), Prot. ã. T9-1/86; Benedikt XVI., PAÎ

ad experimentum (15. 3. 2007), Prot. ã. T9-1/2006; Franti‰ek, PAÎ

definitívny (29. 4. 2013).



ziánskej rodiny. Do toho istého mládeÏníckeho a

ºudového poslania sa zapájajú bratsky a spoloãne.

Pracujú pre dobro Cirkvi a spoloãnosti primerane

v˘chovn˘m poÏiadavkám daného územia a svojim

konkrétnym moÏnostiam.10 
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10 Por. PASCUAL CHÁVEZ, Charta identity saleziánskej rodiny,

19 - 20. Rím 2012.

§ 3. ZdruÏenie saleziánov spolupracovníkov je

verejnou cirkevnou právnickou osobou.8 Svoje

ústredné sídlo má v Ríme.

âl. 5. ZdruÏenie v saleziánskej rodine

ZdruÏenie saleziánov spolupracovníkov je jed-

nou zo skupín saleziánskej rodiny. Spolu so Spoloã-

nosÈou svätého Franti‰ka Saleského, In‰titútom dcér

Márie Pomocnice a in˘mi úradne schválen˘mi sku-

pinami9 je nositeºom spoloãného saleziánskeho

povolania, spoluzodpovedn˘m za vitalitu projektu

dona Bosca v Cirkvi a vo svete.

ZdruÏenie priná‰a do saleziánskej rodiny ‰peci-

fické hodnoty svojho sekulárneho stavu a re‰pektuje

vlastnú identitu a autonómiu kaÏdej skupiny. PreÏí-

va osobitn˘ vzÈah spoloãenstva so SpoloãnosÈou

svätého Franti‰ka Saleského, ktorá má z vôle zakla-

dateºa v saleziánskej rodine ‰pecifickú zodpoved-

nosÈ.

âl. 6. Saleziáni spolupracovníci 

– saleziáni vo svete

Saleziáni spolupracovníci preÏívajú svoju vieru

v sekulárnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú.

In‰pirujú sa apo‰tolsk˘m projektom dona Bosca a

pociÈujú Ïivé spoloãenstvo s ostatn˘mi ãlenmi sale-

20

8 Por. KKP, kán. 313.
9 Por. ACS 304, 57 - 61.



- sexualitu podºa evanjeliovej vízie ãistoty, ktorá je

charakterizovaná ohºaduplnosÈou a pln˘m, radost-

n˘m a na lásku zameran˘m Ïivotom, ãi uÏ je to

v manÏelstve, alebo v celibáte;

- milosrdenstvo, ktoré otvára srdce pre v‰etky druhy

materiálnej a mravnej biedy a pobáda konaÈ s pas-

toraãnou láskou;

- spravodlivosÈ pre budovanie bratskej‰ieho sveta,

ktor˘ uznáva a podporuje práva v‰etk˘ch, najmä

t˘ch najslab‰ích;

- pevnú vôºu byÈ tvorcom pokoja vo svete zmieta-

nom násilím a triednou nenávisÈou.

Táto cesta lásky k Bohu a k in˘m je bezpeãnou ces-

tou k svätosti.

âl. 8. Apo‰tolsk˘ záväzok

§ 1. Saleziáni spolupracovníci uskutoãÀujú svoj

apo‰tolát na prvom mieste prostredníctvom kaÏdo-

denn˘ch povinností. Nasledujú JeÏi‰a Krista, doko-

nalého ãloveka, ktorého poslal Otec slúÏiÈ ºuìom vo

svete. Preto sa usilujú uskutoãÀovaÈ evanjeliov˘

ideál lásky k Bohu a k blíÏnemu v kaÏdodenn˘ch

podmienkach Ïivota.12

§ 2. Animovaní saleziánskym duchom preuka-

zujú prednostnú pozornosÈ mlad˘m – zvlá‰È najchu-

dobnej‰ím alebo obetiam akejkoºvek formy zazná-

23

12 Por. GS 43.

„Vy ste soº  zeme. Vy ste svetlo sveta.
Nech tak svieti va‰e svetlo pred ºuìmi,

aby videli va‰e dobré skutky
a oslavovali vá‰ho Otca, ktor˘ je na nebesiach.“

(Mt 5,13-16)

II. kapitola

APO·TOLSK¯ ZÁVÄZOK

SALEZIÁNA SPOLUPRACOVNÍKA A

SALEZIÁNKY SPOLUPRACOVNÍâKY

âl. 7. Svedectvo blahoslavenstiev

Îivotn˘ ‰t˘l saleziána spolupracovníka, charak-

terizovan˘ duchom blahoslavenstiev, zaväzuje ho

evanjelizovaÈ kultúru a spoloãensk˘ Ïivot.11 Preto,

zakorenen˘ v Kristovi a vedom˘ si toho, Ïe v‰etci

pokrstení sú povolaní k dokonalej láske, preÏíva a

dosvedãuje:

- Ïivot podºa Ducha ako prameÀ radosti, pokoja a

odpustenia;

- slobodu v poslu‰nosti BoÏiemu plánu, váÏi si hod-

notu a autonómiu svetsk˘ch vecí a usiluje sa ich

usmerÀovaÈ predov‰etk˘m tak, aby slúÏili ºuìom;

- evanjeliovú chudobu; majetok, ktor˘ mu je zvere-

n˘, spravuje podºa kritérií striedmosti a solidarity

vo svetle spoloãného dobra;

22

11 Por. ChL 17; por. GS 72.



neba“18, a sú si vedomí, Ïe sú na ceste k väã‰ej ºud-

skej a kresÈanskej zrelosti.

§ 2. Spolu s mlad˘mi, s rovnak˘m nad‰ením ako

oni, autenticky preÏívajú hodnoty pravdy, slobody,

spravodlivosti, zmyslu pre spoloãné dobro a sluÏby.

§ 3. Vychovávajú mlad˘ch, aby sa vo viere a vo

sviatostiach stretávali so zm⁄tvychvstal˘m Kristom,

na‰li v Àom zmysel Ïivota a rástli ako noví ºudia.

§ 4. Usilujú sa pomáhaÈ mlad˘m rozvíjaÈ Ïivotn˘

projekt, aby svedãili o svojej kresÈanskej a salezián-

skej prítomnosti v Cirkvi a v spoloãnosti.

âl. 10. Pedagogika dobroty

Saleziáni spolupracovníci vo svojom v˘chov-

nom úsilí:

§ 1. UplatÀujú preventívny systém dona Bosca,

duchovnú a v˘chovnú skúsenosÈ, ktorá sa zakladá na

rozume, náboÏenstve a láskavosti.19

§ 2. Podporujú rodinné prostredie, v ktorom neu-

stály dialóg, animujúca prítomnosÈ, osobné sprevá-

dzanie a skúsenosÈ skupiny pomáhajú vnímaÈ BoÏiu

prítomnosÈ.

25

18 Por. DBP, âitateºovi.
19 Don Bosco, Il Sistema preventivo nell’educazione della gioventú
(Preventívny systém vo v˘chove mládeÏe), 1877, I; por. P. BRAIDO,

Il sistema preventivo in un ‘decalogo’ per educatori (Preventívny
systém v „desatore“ pre vychovávateºov), Ricerche storiche salesia-

ne (Saleziánsky historick˘ v˘skum) 4, 1985.

vania, vykorisÈovania a násilia –, t˘m, ktorí sa pri-

pravujú na vstup do sveta práce, a t˘m, ktorí preja-

vujú znaky ‰pecifického povolania.

§ 3. Podporujú a bránia hodnotu rodiny13 ako

základnej bunky spoloãnosti i Cirkvi a usilujú sa

budovaÈ ju ako „domácu cirkev“14. Saleziáni spolu-

pracovníci Ïijúci v manÏelstve preÏívajú svoje

poslanie „spolupracovníkov lásky Boha Stvoriteºa“15

a „prv˘ch a hlavn˘ch vychovávateºov detí“16 podºa

pedagogiky dobroty vlastnej preventívnemu systému.

§ 4. Venujú pozornosÈ sociálnej náuke Cirkvi

a sociálnej komunikácii s cieºom podporovaÈ cesty

v˘chovy.

§ 5. Podporujú misijnú ãinnosÈ Cirkvi a usilujú

sa o v˘chovu, ktorá je otvorená pre potreby sveta

a dialóg medzi kultúrami.

âl. 9. Úloha kresÈansky vychovávaÈ

§ 1. Saleziáni spolupracovníci – ako don Bosco

– sa usilujú v kaÏdom prostredí vychovávaÈ a evan-

jelizovaÈ17 a tak formovaÈ „statoãn˘ch obãanov,

dobr˘ch kresÈanov a raz ‰Èastn˘ch obyvateºov

24

13 Por. ChL 40.
14 LG 11.
15 GS 50.
16 GE 3.
17 Por. ACS 290, júl 1978: E. Viganò, Il progetto educativo salesiano

(Saleziánsky v˘chovn˘ projekt), 25 - 35.



- svedectvu vlastnej viery v spoloãenskej a politickej

sluÏbe,

- práci na rozvoji ZdruÏenia.

âl. 12. Spôsoby a ‰truktúry, v ktor˘ch pracujú

§ 1. Saleziáni spolupracovníci majú úãasÈ na

poslaní ZdruÏenia v rámci Cirkvi a posilÀujú ho svo-

jou angaÏovanosÈou a zapájaním in˘ch osôb.

§ 2. âinnosÈ saleziánov spolupracovníkov sa

spravidla uskutoãÀuje – v duchu pomoci a spoluprá-

ce – v obãianskych, kultúrnych, spoloãensko-ekono-

mick˘ch, politick˘ch, cirkevn˘ch a saleziánskych

‰truktúrach21, v ktor˘ch im sekulárne postavenie

poskytuje väã‰ie moÏnosti v˘znamne sa zapojiÈ.

§ 3. Saleziáni spolupracovníci môÏu uskutoãÀo-

vaÈ svoj apo‰tolsk˘ záväzok v dielach, ktoré samo-

statne riadi ZdruÏenie, ako aj prostredníctvom ini-

ciatív, zodpovedajúcich najnaliehavej‰ím potrebám

daného územia.

27

21 MB XVII, 25; por. KKP, kán. 305; ChL 42.

§ 3. Podporujú dobro a vychovávajú k láske

k Ïivotu, k zodpovednosti, solidarite, veºkodu‰nosti,

k súãinnosti a k spoloãenstvu.

§ 4. Kladú dôraz na vnútorné bohatstvo osoby

a veria v tajomné úãinkovanie milosti. Na kaÏdého

mladého ãloveka sa pozerajú s realistick˘m optimiz-

mom a sú presvedãení o v˘chovnej hodnote skúse-

nosti viery. Ich vzÈah k mlad˘m je in‰pirovan˘ zre-

lou a prijímajúcou láskou.

âl. 11. Typické ãinnosti

Saleziáni spolupracovníci sú otvorení pre rôzne

formy apo‰tolátu. Okrem vlastnej práce a úãasti na

Ïivote ZdruÏenia20 uprednostÀujú rodinn˘ Ïivot

a venujú sa:

- katechéze a kresÈanskej formácii,

- animácii mládeÏníckych i rodinn˘ch skupín

a hnutí,

- spolupráci vo v˘chovn˘ch a ‰kolsk˘ch zariadeniach,

- sociálnej sluÏbe medzi chudobn˘mi,

- angaÏovaniu v oblasti spoloãenskej komunikácie,

- spolupráci v pastorácii povolaní,

- misijnej práci,

- spolupráci na ekumenickom a medzináboÏenskom

dialógu,

26

20 Por. DBP IV,1; LG 35; KKC 904-906; por. DBP IV, 2 - 5.



VyÏaduje si nároãnú asketickú cestu vyjadrenú

pokojnou a radostnou tvárou ako odpoveì na nalie-

havú v˘zvu dona Bosca: „práca a sebaovládanie“ 23.

âl. 14. SkúsenosÈ angaÏovanej viery

§ 1. Salezián spolupracovník prijíma salezián-

skeho ducha ako Pánov dar Cirkvi a umoÏÀuje, aby

priná‰al ovocie podºa jeho vlastn˘ch, laick˘ch alebo

kÀazsk˘ch podmienok. Má úãasÈ na charizmatickej

skúsenosti dona Bosca a usiluje sa podporovaÈ sale-

ziánsky humanizmus, aby tak poskytoval dôvody

nádeje a perspektívy budúcnosti pre konkrétnych

ºudí a pre spoloãnosÈ.24

§ 2. PreÏívaním saleziánskej spirituality podpo-

ruje praktickú skúsenosÈ spoloãenstva Cirkvi.

§ 3. Salezián spolupracovník sa zveruje nepo-

‰kvrnenej Panne a Pomocnici ako vodkyni svojho

apo‰tolského povolania: byÈ prav˘m „spolupracov-

níkom Boha“25 na uskutoãÀovaní jeho plánu spásy.

Vyprosuje si od Márie – Pomocnice a Matky Dobré-

ho pastiera – pomoc a potrebnú silu pre vlastnú

spásu i spásu mlad˘ch. KaÏdodenné odovzdávanie

sa Márii charakterizuje saleziánsku spiritualitu.

29

23 Por. MB XII,466; XIV,124; XV,183.
24 Por. Charta identity, 15 - 17.
25 Por. 1 Kor 3,9.

„Robte to, ão ste sa nauãili, prijali,

poãuli a videli na mne!
A Boh pokoja bude s vami.“ (Flp  4,9)

III. kapitola

SALEZIÁNSKY DUCH

SALEZIÁNA SPOLUPRACOVNÍKA A

SALEZIÁNKY SPOLUPRACOVNÍâKY

âl. 13. Vzácne dediãstvo

Don Bosco veden˘ Duchom Svät˘m preÏíval a

zanechal ãlenom svojej rodiny originálny ‰t˘l Ïivota

a ãinnosti: saleziánskeho ducha.22 

Saleziánsky duch je typická evanjeliová skúse-

nosÈ prameniaca v samotnom srdci Krista, ktor˘

pobáda k darovaniu a k sluÏbe v‰etk˘ch t˘ch, ktorí

ho preÏívajú. Îije z úsilia apo‰tolskej lásky, dyna-

mického vnútorného princípu, ktor˘ zjednocuje

zanietenú lásku k Bohu a k blíÏnemu. Prejavuje sa

sviatostnou duchovnosÈou, ktorá sa konkrétne pre-

mieta do radostného a optimistického preÏívania

kaÏdodenného Ïivota a zodpovednou sluÏbou v cir-

kevnom spoloãenstve a v obãianskej spoloãnosti.

28

22 Por. Charta identity, 27.



ão je dobré“28, a pri rozli‰ovaní znamení doby poãú-

vajú predov‰etk˘m mlad˘ch.

§ 2. Zoãi-voãi spoloãensko-kultúrnym v˘zvam29

a ÈaÏkostiam zaujímajú kritick˘ a kon‰truktívny

postoj. Usilujú sa ‰íriÈ v spoloãnosti kresÈanskú kul-

túru a etiku solidarity a prijímania druh˘ch.

âl. 17. ·t˘l ãinnosti

Saleziáni spolupracovníci Ïijú ako „dobrí kresÈa-

nia a poctiví obãania“30, posväcujú sa kaÏdodenn˘m

Ïivotom a zakladajú svoju ãinnosÈ na spojení

s Bohom. Veria v hodnotu Ïivota, nezi‰tnosti, brat-

stva a blízkosti k druh˘m. Pestujú také postoje, ktoré

podporujú v˘chovu ku kaÏdodenn˘m radostiam,

a odovzdávajú ich in˘m.

âl. 18. ·t˘l vzÈahov

Saleziáni spolupracovníci sa in‰pirujú preventív-

nym systémom dona Bosca a vo svojich vzÈahoch

preÏívajú láskavosÈ31 ako znamenie BoÏej lásky

a nástroj na prebudenie jeho prítomnosti v srdciach

t˘ch, ktor˘ch stretávajú. Sú pripravení urobiÈ prv˘

31

28 1 Sol 5,21.
29 Por. GS 4,11.
30 Por. DBP, âitateºovi.
31 Por. P. BRAIDO. I molti volti dell’amorevolezza (Mnoho podôb
láskavosti), Rivista di Scienza dell’educazione (âasopis náuky 

o v˘chove), 37 (1999) 1, 17 - 46.

âl. 15. Ústredné postavenie apo‰tolskej lásky

§ 1. Srdcom saleziánskeho ducha je apo‰tolská a

pastoraãná láska. SprítomÀuje medzi mlad˘mi Otco-

vo milosrdenstvo, Kristovu spásonosnú lásku a silu

Ducha Svätého. Don Bosco ju vyjadril v hesle Da

mihi animas, caetera tolle. Naznaãil ju v mene sale-

ziáni, keì si zvolil za patróna svätého Franti‰ka

Saleského 26, vzor kresÈanského humanizmu, apo‰-

tolskej horlivosti a vºúdnosti, podporovateºa spiritu-

ality laikov.

§ 2. Táto láska je pre saleziánov spolupracovní-

kov darom od Boha, ktor˘ ich zjednocuje s ním

i s mlad˘mi. Je in‰pirovaná materinskou starostli-

vosÈou Márie, ktorá ich podporuje v ich kaÏdoden-

nom svedectve.

âl. 16. Saleziánska prítomnosÈ vo svete

§ 1. Saleziáni spolupracovníci sú „úzko spätí“27

so spoloãnosÈou, v ktorej Ïijú a v ktorej sú povolaní

byÈ svetlom, soºou a kvasom. Veria vo vnútorné

zdroje ãloveka. Prijímajú hodnoty vlastnej kultúry a

usilujú sa, aby sa riadila kresÈansk˘m humanizmom.

Nové skutoãnosti podporujú s kritick˘m kresÈan-

sk˘m zmyslom. Do svojho Ïivota zah⁄Àajú „v‰etko,

30

26 DBP V, 8; F. SALESK¯, Trattato dell’ amore di Dio (Traktát o
láske k Bohu), Paoline-Edizione (1989).
27 Por. GS 1.



§ 3. Svoj vnútorn˘ a apo‰tolsk˘ Ïivot posilÀujú

aj duchovn˘mi aktivitami, ktoré plánuje ZdruÏenie.

âl. 20. V spoloãenstve s Máriou Pomocnicou 

a na‰imi svätcami

§ 1. Saleziáni spolupracovníci, podobne ako don

Bosco, pestujú synovskú lásku k Márii Pomocnici,

Matke Cirkvi a ºudstva.33 Ona spolupracovala na

záchrannom poslaní Spasiteºa a neprestáva na Àom

spolupracovaÈ ani dnes ako Matka a Pomocnica

BoÏieho ºudu. Osobitne vedie saleziánsku rodinu.

Don Bosco jej zveril saleziánov spolupracovníkov,

aby ich ochraÀovala v ich poslaní a poskytovala im

nové in‰pirácie.

§ 2. S osobitnou láskou sa obracajú na svätého

Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi. S dôverou pro-

sia o príhovor svätého Jána Bosca, „otca a uãiteºa“34

mlad˘ch i celej saleziánskej rodiny.

§ 3. Spomedzi vzorov apo‰tolského Ïivota si

prednostne uctievajú svätého Franti‰ka Saleského,

svätú Máriu Dominiku Mazzarellovú, Alexandrinu

Máriu da Costovú, mamu Margitu a in˘ch svät˘ch,

blahoslaven˘ch a ctihodn˘ch saleziánskej rodiny.

Poznanie ich Ïivota je prameÀom in‰pirácie a modlitby.

33

33 Por. Charta identity, 37.
34 Ján Pavol II., Iuvenum Patris, 1.

krok a vÏdy prijímaÈ in˘ch s dobrotou, úctou a trpez-

livosÈou. Usilujú sa o vytváranie vzÈahov dôvery

a priateºstva, aby budovali jednoduché a láskou

naplnené rodinné ovzdu‰ie. Sú ‰íriteºmi pokoja

a prostredníctvom dialógu sa usilujú o vzájomné

porozumenie a súlad.

âl. 19. ·t˘l modlitby

§ 1. Saleziáni spolupracovníci sú presvedãení, Ïe

bez spojenia s JeÏi‰om Kristom nemôÏu urobiÈ niã.32

Vz˘vajú Ducha Svätého, ktor˘ ich osvecuje a kaÏ-

dodenne im dáva silu. Ich modlitba, zakorenená

v BoÏom slove, je jednoduchá a plná dôvery, radost-

ná a tvorivá, preniknutá apo‰tolsk˘m zápalom, spätá

so Ïivotom, v ktorom pokraãuje. Saleziáni spolupra-

covníci posilÀujú svoj Ïivot modlitby tak, Ïe sa obra-

cajú na duchovné pramene, ktoré ponúka Cirkev,

ZdruÏenie a saleziánska rodina. Aktívne sa zúãast-

Àujú na liturgii a oceÀujú tie formy ºudovej zboÏnos-

ti, ktoré obohacujú ich duchovn˘ Ïivot.

§ 2. UpevÀujú svoju vieru sviatostn˘m Ïivotom.

V Eucharistii nachádzajú posilu svojej apo‰tolskej

lásky. Vo sviatosti zmierenia sa stretávajú s Otco-

v˘m milosrdenstvom, a to dáva ich Ïivotu charakter

neustálej a dynamickej konverzie a pomáha im rásÈ

v schopnosti odpú‰ÈaÈ.

32

32 Por. Jn 15,5; AA 4.



âl. 22. Spoluzodpovední v poslaní

§ 1. Salezián spolupracovník pociÈuje zodpoved-

nosÈ za spoloãné poslanie a rozvíja ho podºa svojich

Ïivotn˘ch podmienok, schopností a moÏností, a t˘m

ho úãinne podporuje. V ZdruÏení spolu s ostatn˘mi

preÏíva v˘chovnú a evanjelizaãnú spoluzodpoved-

nosÈ. KaÏd˘ sa má zúãastÀovaÈ na spoloãnom pro-

gramovaní a zhodnocovaní rôznych ãinností a na

voºbe zodpovedn˘ch.

Ak je povolan˘ prijaÈ zodpovednú funkciu, usi-

luje sa ju vykonávaÈ verne a v duchu sluÏby.

§ 2. KaÏd˘ salezián spolupracovník zodpovedne

a so zmyslom pre príslu‰nosÈ podporuje ekonomickú

samostatnosÈ ZdruÏenia, aby mohlo uskutoãÀovaÈ

svoje poslanie.37 

âl. 23. ÚãasÈ v saleziánskej rodine 

a zväzky s jej skupinami

§ 1. Saleziáni spolupracovníci, verní usmerneniu

dona Bosca, Ïe „keì sa slabé sily spoja, stanú sa sil-

n˘mi, a hoci sa jedno vlákno samotné ºahko pretrh-

ne, je dosÈ ÈaÏké pretrhnúÈ tri spojené“38, pestujú spo-

loãenstvo a spoluprácu s in˘mi skupinami salezián-

skej rodiny prostredníctvom vzájomného poznáva-

nia a informovania, vzájomnou duchovnou a for-

35

37 Por. Charta identity, 20 - 21.
38 Por. DBP I, por. Kaz 4,12.

„Prosím vás, aby ste Ïili dôstojne podºa povolania,

ktorého sa vám dostalo,
so v‰etkou pokorou, miernosÈou a zhovievavosÈou. [...]
Usilujte sa zachovaÈ jednotu ducha vo zväzku pokoja.“

(Ef  4,1-3)

IV. kapitola

SALEZIÁN SPOLUPRACOVNÍK A

SALEZIÁNKA SPOLUPRACOVNÍâKA

V SPOLOâENSTVE A SPOLUPRÁCI

âl. 21. Bratia a sestry v donovi Boscovi

Spoloãné apo‰tolské povolanie a príslu‰nosÈ

k ZdruÏeniu robia saleziánov spolupracovníkov

duchovn˘mi bratmi a sestrami. „Zjednotení jedn˘m

srdcom a jednou du‰ou“35 totiÏ preÏívajú spoloãen-

stvo spojení vzÈahmi charakteristick˘mi pre ducha

dona Bosca.

S radosÈou sa zúãastÀujú na Ïivote rodiny Zdru-

Ïenia, aby sa poznávali, spoloãne rástli, vymieÀali si

skúsenosti viery a vypracovávali apo‰tolské projekty.

Podporujú Ïivot ZdruÏenia t˘m, Ïe sa vzájomne

prijímajú.36

34

35 Por. DBP I.
36 Por. DBP V, 7 a VII, 4 - 5.



vy‰‰ieho moderátora. Zaruãuje vernosÈ ZdruÏenia

projektu zakladateºa a podporuje jeho rast.

§ 2. Svoju sluÏbu, vykonávanú aj prostredníc-

tvom svojho vikára alebo svetového koordinátora,

uskutoãÀuje zvyãajne prostredníctvom svetovej rady

s V˘konn˘m sekretariátom svetovej rady, najmä

s cieºom animovaÈ celé ZdruÏenie a koordinovaÈ for-

maãné a apo‰tolské iniciatívy.

§ 3. âlenovia ZdruÏenia pestujú voãi hlavnému

predstavenému city úprimnej lásky a vernosti jeho

smerniciam.

âl. 25. Osobitné zväzky 

so SpoloãnosÈou sv. Franti‰ka Saleského 

a s In‰titútom dcér Márie Pomocnice

ZdruÏenie saleziánov spolupracovníkov má so

SpoloãnosÈou svätého Franti‰ka Saleského „stabilné

a bezpeãné puto jednoty“42 a osobitné charizmatické

zväzky s In‰titútom dcér Márie Pomocnice.

KaÏdá saleziánska komunita (SDB a FMA), pro-

vinciálna i miestna, je zapojená do plnenia úlohy,

ktorú si Ïelal don Bosco: „podporovaÈ a roz‰irovaÈ“

ZdruÏenie, prispievaÈ k formácii jeho ãlenov, propago-

vaÈ ich Projekt apo‰tolského Ïivota a podporovaÈ ho.43

37

42 DBP II; V, 3.
43 Por. Pravidlá SDB 38.

maãnou pomocou a zapojením sa do spoloãn˘ch

apo‰tolsk˘ch iniciatív, priãom re‰pektujú identitu

a autonómiu kaÏdej skupiny.39 

§ 2. ÚãasÈ na animaãn˘ch radách saleziánskej

rodiny40 na rozliãn˘ch úrovniach a prepojenie s pas-

toraãn˘mi ‰truktúrami Cirkvi a s obãianskymi in‰ti-

túciami podporujú spoloãné hºadanie nov˘ch inicia-

tív. Saleziánske poslanie podporuje a dosvedãuje

bohatstvo prijatého duchovného a apo‰tolského

dediãstva.

§ 3. Saleziáni spolupracovníci cítia spolupatriã-

nosÈ so v‰etk˘mi skupinami, ktoré patria do salezi-

ánskej rodiny, lebo v‰etky sú dediãmi saleziánskej

charizmy a saleziánskeho ducha.

Sú otvorení a podporujú kaÏdú formu spoluprá-

ce, zvlá‰È s laick˘mi skupinami, priãom re‰pektujú

identitu a autonómiu kaÏdej z nich.

âl. 24. Úrad hlavného predstaveného

§ 1. Hlavn˘ predstaven˘ Spoloãnosti svätého

Franti‰ka Saleského je nástupcom dona Bosca.41

Podºa v˘slovnej vôle zakladateºa je najvy‰‰ím pred-

staven˘m ZdruÏenia a vykonáva v Àom úlohu naj-

36

39 Por. Charta identity, 20-21. Por. DBP VI,1 - 2.
40 Por. Charta identity, 46. Pozn. prekl.: Animaãná rada saleziánskej

rodiny = Consulta di Famiglia Salesiana.
41 Por. Charta identity, 13; por. DBP V, 3.



„Pán nech zveºadí a rozhojní va‰u lásku
navzájom i voãi v‰etk˘m...
Nech posilní va‰e srdcia,

aby ste boli bez úhony vo svätosti
pred Bohom a na‰ím Otcom.“

(1 Sol 3,12-13)

V. kapitola

PRÍSLU·NOSË K ZDRUÎENIU 

A FORMÁCIA

SALEZIÁNA SPOLUPRACOVNÍKA 

A SALEZIÁNKY SPOLUPRACOVNÍâKY

âl. 27. Vstup do ZdruÏenia

§ 1. Záväzok staÈ sa saleziánom spolupracovní-

kom si vyÏaduje osobné, slobodné a motivované

rozhodnutie, ktoré postupne dozrieva pôsobením

Ducha Svätého. Toto rozhodnutie sprevádzajú spo-

lupracovníci, ktorí nesú zodpovednosÈ za ZdruÏenie.

Osoba, ktorá si Ïelá patriÈ do ZdruÏenia, prijíma

formaãn˘ proces, ktor˘ má zodpovedaÈ základnému

obsahu Projektu apo‰tolského Ïivota a berie do

úvahy jeho osobnú skúsenosÈ. Takto sa zaruãuje

in‰titucionálna a zároveÀ osobná formácia. Tento

formaãn˘ proces upravujú tí, ão nesú zodpovednosÈ

za ZdruÏenie.

39

âl. 26. Apo‰tolská sluÏba delegátov a delegátok

§ 1. V ZdruÏení sú delegáti a delegátky na kto-

rejkoºvek úrovni na základe práva a s aktívnym hla-

som ãlenmi príslu‰nej rady, zabezpeãujú bezpeãné

a stabilné puto jednoty so saleziánskym duchom

a spoloãne so spolupracovníkmi preÏívajú charizma-

tickú a duchovnú skúsenosÈ zakladateºa.

V tvorivej vernosti donovi Boscovi sa usilujú

ponúknuÈ svoj ‰pecifick˘ príspevok aj úãasÈou na

úlohách kolegiálneho rozhodovania v ZdruÏení.

§ 2. Podnecujú zodpovednosÈ rád a podporujú

ich organizaãnú autonómiu v charizmatickom spolo-

ãenstve so SpoloãnosÈou svätého Franti‰ka Saleské-

ho a s In‰titútom dcér Márie Pomocnice.

§ 3. Ponúkajú sluÏbu duchovného, v˘chovného a

pastoraãného vedenia, aby podporovali úãinnej‰í

apo‰tolát saleziánov spolupracovníkov daného úze-

mia.44 
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44  Por. DBP V, 5.



skupinovú formáciu prostredníctvom ãinnosti kvali-

fikovan˘ch saleziánov spolupracovníkov, delegátov

a delegátok, ako aj in˘ch ãlenov saleziánskej rodiny.

âl. 30. VernosÈ prevzat˘m záväzkom

§ 1. Apo‰tolsk˘m prísºubom salezián spolupra-

covník odpovedá na povolanie, ktoré trvá po cel˘

Ïivot a ktoré vyjadruje v kaÏdodennom Ïivote sve-

dectvom, apo‰tolátom a rôznymi formami sluÏby.

Ochotne sa dáva do sluÏby poslania Cirkvi, priãom

autenticky preÏíva saleziánsku charizmu. Aktívne

spolupracuje na iniciatívach, ktoré podnietili iné cir-

kevné, rehoºné a obãianske organizácie. Jeho ver-

nosÈ podporujú ostatní ãlenovia ZdruÏenia a salezi-

ánskej rodiny láskou a solidaritou.

§ 2. Aby si saleziáni spolupracovníci váÏili

a upevÀovali svoju príslu‰nosÈ k ZdruÏeniu –

a prostredníctvom neho k saleziánskej rodine –,

majú si obnovovaÈ svoje záväzky prijaté apo‰tol-

sk˘m prísºubom ão najvhodnej‰ím spôsobom stano-

ven˘m Pravidlami.

âl. 31. Vystúpenie zo ZdruÏenia

§ 1. Salezián spolupracovník alebo saleziánka

spolupracovníãka, ktor˘ z osobného rozhodnutia má

v úmysle ukonãiÈ svoje ãlenstvo v ZdruÏení, oznámi

41

§ 2. Keì a‰pirant dostatoãne vnútorne prijal sale-

ziánsku charizmu, a uznali to zodpovední miestneho

strediska, predloÏí svoju ÏiadosÈ o prijatie. VyÏaduje

sa, aby dov⁄‰il vek plnoletosti.

§ 3. Príslu‰nosÈ k ZdruÏeniu sa zaãína osobn˘m

apo‰tolsk˘m prísºubom, ktor˘m sa vyjadruje odhod-

lanie preÏívaÈ krstné záväzky vo svetle Projektu

apo‰tolského Ïivota.

âl. 28. Hodnota príslu‰nosti

§ 1. Saleziáni spolupracovníci si uvedomujú, Ïe

príslu‰nosÈ k ZdruÏeniu posilÀuje skúsenosÈ viery

a spoloãenstva Cirkvi. Príslu‰nosÈ k ZdruÏeniu

okrem toho predstavuje vitálny prvok, ktor˘ podpo-

ruje ich apo‰tolské povolanie.

§ 2. Príslu‰nosÈ si vyÏaduje konkrétne znaky,

ktoré sa vyjadrujú jednak aktívnou úãasÈou na Ïivo-

te ZdruÏenia a jednak prítomnosÈou primeranou rea-

lite Ïivota a profesionálnej ãinnosti ãlena ZdruÏenia.

âl. 29. ZodpovednosÈ za formáciu 

a formaãné iniciatívy

§ 1. Saleziáni spolupracovníci sú prv˘mi zodpo-

vedn˘mi za vlastnú ºudskú, kresÈanskú, saleziánsku

a profesionálnu formáciu.

§ 2. ZdruÏenie podporuje a posilÀuje osobnú i

40



apo‰tolskú rodinu dona Bosca,
ktorá Ïije pre teba v sluÏbe mlad˘m
a ºudov˘m vrstvám.
Pritiahla ma tvoja milosrdná láska
a ja ti chcem lásku opätovaÈ konaním dobra.
Preto
SªUBUJEM,
Ïe sa budem usilovaÈ preÏívaÈ Projekt apo‰tolského
Ïivota ZdruÏenia saleziánov spolupracovníkov46,
a tak budem:
- vern˘m Kristov˘m uãeníkom v Katolíckej cirkvi;
- pracovaÈ v tvojom kráºovstve – najmä na povzne-
sení a spáse mlad˘ch;
- rásÈ v saleziánskom duchu a svedãiÈ o Àom;
- v spoloãenstve saleziánskej rodiny spolupracovaÈ
na apo‰tolsk˘ch iniciatívach miestnej cirkvi.
Otãe, daj mi silu svojho Ducha,
aby som dokázal byÈ vern˘m svedkom t˘chto záväzkov.
Mária Pomocnica, Matka Cirkvi, pomáhaj mi a veì
ma v tomto Ïivotnom rozhodnutí. Amen.“

43

to miestnej rade písomn˘m vyhlásením. Miestna

rada odovzdá kópiu vyhlásenia provinciálnej rade.

§ 2. Rozhodnutie prepustiÈ zo ZdruÏenia z váÏ-

nych dôvodov niektorého zo svojich ãlenov musí

urobiÈ provinciálna rada na odôvodnenú ÏiadosÈ

miestnej rady, v duchu lásky a úprimnosti, po overe-

ní, Ïe Ïivotn˘ ‰t˘l tohto ãlena nie je v súlade so

základn˘mi povinnosÈami vyjadren˘mi v Projekte

apo‰tolského Ïivota. O tomto rozhodnutí je dotyãn˘

informovan˘ písomne.

âl. 32. V˘znam a znenie apo‰tolského prísºubu

§ 1. Zmyslom a úãelom prísºubu je vyjadrenie

odhodlania preÏívaÈ krst podºa Projektu apo‰tolské-

ho Ïivota. UÏ don Bosco navrhoval prísºub ako apo‰-

tolské vyjadrenie saleziánskeho povolania v spoloã-

nosti.

§ 2. Prísºub45

„Otãe, klaniam sa ti, lebo si dobr˘ a v‰etk˘ch miluje‰.
ëakujem ti, Ïe si ma stvoril a vykúpil,
Ïe si ma povolal do tvojej Cirkvi,
a v nej si mi dal spoznaÈ

42

45 Túto formuláciu moÏno prispôsobiÈ podºa rozliãn˘ch situácií, pri-

ãom sa musí zachovaÈ jej obsah. Keì sa obnovuje prísºub, hovorí sa

„obnovujem prísºub“.

46 Keì prísºub skladá kÀaz, túto vetu povie takto: SªUBUJEM, Ïe sa

budem usilovaÈ preÏívaÈ ako kÀaz Projekt apo‰tolského Ïivota zdru-

Ïenia saleziánov spolupracovníkov,...



âl. 35. Riadenie a animovanie na miestnej,

provinciálnej a svetovej úrovni

ZdruÏenie – zachovávajúc autoritu hlavného

predstaveného, ktorého spravidla zastupuje jeho

vikár alebo jeho delegát, – zveruje svoje riadenie a

animovanie miestnym, provinciálnym radám a sve-

tovej rade, do ktor˘ch patria aj rehoºníci, menovaní

do miestnych a provinciálnych rád provinciálmi a

provinciálkami, a do svetovej rady hlavn˘m predsta-

ven˘m. Právne zastupovanie ZdruÏenia je zverené

koordinátorovi príslu‰nej rady.

âl. 36. Miestna úroveÀ

§ 1. Základnou jednotkou ZdruÏenia je miestne

stredisko. Zoskupuje spravidla saleziánov spolupra-

covníkov, ktorí pracujú na urãitom území. KaÏdé

stredisko má delegáta alebo delegátku, ktor˘ch

vymenuje príslu‰n˘ provinciál alebo provinciálka.

Stredisko sa prednostne zriaìuje pri diele Saleziánov

dona Bosca alebo dcér Márie Pomocnice.

§ 2. Miestne stredisko kolegiálne vedie miestna

rada. Miestnu radu volia v‰etci ãlenovia, ktorí patria

do príslu‰ného strediska. âlenovia rady spomedzi

seba volia miestneho koordinátora a urãujú ‰pecific-

ké úlohy radcov. Delegát alebo delegátka sú ãlenmi

rady, priãom majú aktívny hlas.

45

„Podºa toho, kto ak˘ dar dostal,
slúÏte si navzájom ako dobrí správcovia

mnohotvárnej BoÏej milosti.“ (1 Pt 4,10)

VI. kapitola

ORGANIZÁCIA ZDRUÎENIA

âl. 33. Dôvody organizácie

Saleziáni spolupracovníci, povolaní preÏívaÈ

svoje apo‰tolské povolanie v spoloãnosti a v Cirkvi,

majú primeranú organizaãnú ‰truktúru. ZdruÏenie,

ktorého sú ãlenmi, je prostriedkom, aby poslanie a

spoloãenstvo preÏívali podºa tohto Projektu apo‰tol-

ského Ïivota.

âl. 34. PruÏná organizácia

ZdruÏenie, verné vôli zakladateºa, má pruÏnú a

funkãnú ‰truktúru zaloÏenú na troch úrovniach ria-

denia: miestnej, provinciálnej a svetovej.

Touto organizáciou zabezpeãuje úãinnosÈ svojho

pôsobenia v danom prostredí a otvorenosÈ voãi uni-

verzálnosti spoloãenstva a poslania.
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§ 5. Kvôli animovaniu ZdruÏenia sú provincie –

na základe rozhodnutia hlavného predstaveného a po

dohode so svetovou radou – organizované do jazy-

kovo, kultúrne a územne blízkych regiónov, priãom

sa re‰pektuje autonómia ich riadenia. Zainteresovaní

provinciáli a provinciálky po spoloãnej dohode

vymenujú regionálneho delegáta a regionálnu dele-

gátku.

âl. 38. Svetová úroveÀ

§ 1. Svetovú radu tvoria:

- koordinátor svetovej rady, vymenovan˘ priamo

hlavn˘m predstaven˘m,

- svetov˘ delegát SDB, vymenovan˘ hlavn˘m pred-

staven˘m, a svetová delegátka FMA, vymenovaná

hlavn˘m predstaven˘m na návrh generálnej matky

In‰titútu dcér Márie Pomocnice,

- ãlenovia svetovej rady, volení príslu‰n˘mi regio-

nálnymi kongresmi,

- správca majetku ZdruÏenia a sekretár svetovej

rady, volení tajn˘m hlasovaním ãlenmi svetovej

rady.

§ 2. V˘konn˘ sekretariát svetovej rady tvoria

koordinátor svetovej rady, správca majetku ZdruÏe-

nia, sekretár svetovej rady, svetov˘ delegát SDB

a svetová delegátka FMA.

47

§ 3. MuÏi a Ïeny dobrej vôle, aj iného vyznania,

náboÏenstva a kultúry, ktorí sympatizujú so salezi-

ánskou charizmou, sa môÏu podieºaÈ na iniciatívach

miestneho strediska a ponúknuÈ svoju spoluprácu

ako Priatelia dona Bosca.

âl. 37. Provinciálna úroveÀ

§ 1. Miestne strediská sa organizujú do provincií,

ktoré zriaìuje hlavn˘ predstaven˘ na návrh svetovej

rady.

§ 2. Vzhºadom na „puto jednoty“46 a na chariz-

matické zväzky medzi ZdruÏením saleziánov spolu-

pracovníkov a Saleziánmi dona Bosca a dcérami

Márie Pomocnice si provincie ZdruÏenia vytvárajú

vzÈahy k príslu‰n˘m provinciám saleziánov (SDB)

alebo saleziánok (FMA).

§ 3. KaÏdá provincia má provinciálnu radu zvo-

lenú miestnymi radami na provinciálnom kongrese

spôsobom, ktor˘ urãujú Pravidlá kongresu.

§ 4. Provinciálna rada sa organizuje kolegiálne

a volí spomedzi svojich ãlenov provinciálneho koor-

dinátora. Rada urãí svojim ãlenom ‰pecifické úlohy.

KaÏdá provinciálna rada má medzi svojimi radcami

delegáta a delegátku s aktívnym hlasom, ktor˘ch

vymenúva príslu‰n˘ provinciál a provinciálka.

46

46 Por. DBP II.



okrem iného kaÏdoroãne pripravuje finanãné vy-

úãtovanie, ktoré predkladá rade na vy‰‰ej úrovni.

âl. 40. Závereãné ustanovenia

§ 1. ZdruÏenie saleziánov spolupracovníkov sa

riadi t˘mto ·tatútom. Iné normy sú obsiahnuté

v Pravidlách (na svetovej úrovni) alebo v direktóri-

ách (na rôznych úrovniach).

- ·tatút definuje apo‰tolské povolanie saleziána spo-

lupracovníka: identitu, ducha, poslanie, spoloãen-

stvo a princípy organizaãnej ‰truktúry ZdruÏenia.

- Pravidlá obsahujú praktické pokyny, ktoré ‰pecifi-

kujú a riadia ãinnosÈ, metódy, ‰truktúru a organi-

záciu. Pravidlá, ktoré sú podriadené ·tatútu, uvád-

zajú jeho princípy tak, aby boli pouÏiteºné v opera-

tívnych formách kaÏdodenného Ïivota ZdruÏenia.

- Direktóriá sú osobitné nariadenia ZdruÏenia, ktoré

prispôsobujú Projekt apo‰tolského Ïivota konkrét-

nym podmienkam na rozliãn˘ch územiach. Schva-

ºujú ich rady príslu‰nej úrovne a potvrdzujú rady

bezprostredne vy‰‰ieho stupÀa, ktoré musia garan-

tovaÈ ich zhodu s ustanoveniami ·tatútu a Pravidiel.

§ 2. Tento ·tatút sa môÏe upraviÈ na návrh naj-

vy‰‰ieho moderátora, svetovej rady alebo provinci-

álnych rád. Návrh úpravy musí obsahovaÈ jasné a

49

V˘konn˘ sekretariát svetovej rady vykonáva

úkony riadneho spravovania, ktoré nevyÏadujú zvo-

lanie svetovej rady. V rámci svetovej rady má

v ZdruÏení úlohu „rady pre ekonomické záleÏitosti“

– v zmysle kánonu 1280.

§ 3. Mandát ãlenov svetovej rady trvá ‰esÈ rokov.

§ 4. Smernice svetovej rady sa stávajú záväzn˘-

mi, keì ich schváli hlavn˘ predstaven˘.

âl. 39. Správa majetkov ZdruÏenia

§ 1. ZdruÏenie saleziánov spolupracovníkov ako

verejná cirkevná právnická osoba môÏe podºa práva

nadobúdaÈ, vlastniÈ, spravovaÈ a scudzovaÈ47 ãasné

majetky. Majetok, ktor˘ vlastní ZdruÏenie, je cir-

kevn˘m majetkom.48

§ 2. Hlavn˘ predstaven˘ so svetovou radou spra-

vuje majetok ZdruÏenia na celosvetovej úrovni a je

autoritou kompetentnou udeºovaÈ miestnym a pro-

vinciálnym radám povolenia na vykonávanie mimo-

riadnych správnych úkonov a na scudzenia, ktoré

nevyÏadujú dovolenie Apo‰tolskej stolice.49

§ 3. KaÏdá rada sa prostredníctvom správcu

majetku, zvoleného spomedzi svojich ãlenov, stará

o správu majetkov ZdruÏenia. Správca majetku

48

47 PredávaÈ alebo darovaÈ – pozn. prekl.
48 KKP, kán. 1255 a 1257 § 1.
49 TamtieÏ, kán. 1292 § 2.



ZdruÏenie saleziánov spolupracovníkov

Projekt apo‰tolského Ïivota

PRAVIDLÁ

Úvod

Tieto Pravidlá dopæÀajú Projekt apo‰tolského

Ïivota definovan˘ v ·tatúte ZdruÏenia. Ponúkajú

návody a urãujú podmienky, ako operatívne uplat-

ÀovaÈ princípy vyjadrené v ·tatúte.

51

detailné predstavenie motívov, ktoré môÏu zdôvod-

niÈ túto úpravu; stanoviÈ konkrétne ciele, ktoré sa

t˘m sledujú; princípy, podºa ktor˘ch sa návrh ãlení.

Posúdenie a prijatie návrhu úprav patrí do kompe-

tencie najvy‰‰ieho predstaveného ZdruÏenia.

Proces úpravy urãí svetová rada so súhlasom

hlavného predstaveného.

Úpravu musí následne schváliÈ absolútna väã‰ina

úãastníkov svetového kongresu, najvy‰‰í predstave-

n˘ ZdruÏenia a Apo‰tolská stolica.

Záver

âl. 41. Cesta k svätosti

Saleziáni spolupracovníci a saleziánky spolupra-

covníãky si volia evanjeliovú cestu naãrtnutú

v tomto Projekte apo‰tolského Ïivota.

Zodpovedne sa usilujú kráãaÈ po tejto ceste,

ktorá vedie k svätosti: ZdruÏenie spolupracovníkov

„bolo zaloÏené preto, aby prebralo z malátnosti

mnoh˘ch kresÈanov, ktorí v nej pohodlne zotrvávajú,

a ‰írilo energiu lásky“50.

Pán sprevádza hojnou milosÈou v‰etk˘ch, ktorí

pracujú pre dobro mládeÏe a ºudov˘ch vrstiev

v duchu hesla „Da mihi animas, coetera tolle“51.

50

50 Don Bosco 15. júla 1886, MB XVIII, 161.
51 Por. DBP, Úvod.



âl. 2. Saleziáni spolupracovníci a saleziánky 

spolupracovníãky v spoloãensko-kultúrnom 

kontexte

§ 1. Saleziáni spolupracovníci vo v‰etk˘ch

oblastiach Ïivota prijímajú za svoju v˘chovnú sta-

rostlivosÈ saleziánskej charizmy, sú verní evanjeliu

a sociálnej náuke Cirkvi. Pozorní na znamenia ãias

sa aktívne zúãastÀujú na stvoriteºskom BoÏom diele,

svedãia o Kristovi ãestnosÈou, pracovitosÈou, dôsled-

n˘m Ïivotom, v˘chovn˘m poslaním, solídnou a neu-

stále doplÀovanou odbornosÈou, spoloãn˘m preÏíva-

ním – vo viere – radostí a bolestí a ochotou slúÏiÈ

v ak˘chkoºvek okolnostiach Ïivota.

§ 2. Zameriavajú sa na formovanie zrelého kri-

tického povedomia, aby sa zodpovedne zúãastÀova-

li na spoloãenskom Ïivote v oblasti kultúry, ekono-

miky a politiky. Odmietajú v‰etko, ão vyvoláva

a podporuje nespravodlivosÈ, útlak, vytláãanie na

okraj spoloãnosti, násilie, a odváÏne pracujú na

odstraÀovaní ich príãin.

§ 3. Venujú pozornosÈ etickému rozmeru kultúry

a oceÀujú ho. Neustále sledujú v˘voj poznatkov

v oblasti prostriedkov spoloãenskej komunikácie,

najmä kvôli ich vplyvu na formovanie mládeÏe,

rodín a ºudov˘ch vrstiev.

§ 4. Podºa svojich schopností a moÏností sa

zapájajú do kultúrnych, odborárskych, sociálno-
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I. kapitola

APO·TOLSK¯ ZÁVÄZOK

SALEZIÁNA SPOLUPRACOVNÍKA 

A SALEZIÁNKY SPOLUPRACOVNÍâKY

âl. 1. Saleziáni spolupracovníci a saleziánky

spolupracovníãky v Cirkvi

§ 1. Saleziáni spolupracovníci sa pohotovo,

ochotne a v saleziánskom ‰t˘le zaãleÀujú tak do far-

nosti, ako aj do diecézy. Keì ich Cirkev povoláva

k posvätnej sluÏbe, vykonávajú ju na podporu a roz-

voj cirkevnej pastorácie.1

Svoje krstné povolanie preÏívajú prijatím preventív-

neho systému dona Bosca ako ‰pecifického spôsobu

vyjadrenia BoÏej lásky a osobitnou starostlivosÈou

o mlad˘ch a rodiny.

§ 2. Saleziáni spolupracovníci podporujú odda-

nosÈ Uãiteºskému úradu Cirkvi. VzÈahy so správca-

mi farností, kÀazmi, rehoºníkmi, rehoºníãkami a

s in˘mi laikmi sú charakterizované úctou, solidari-

tou a aktívnou úãasÈou na pastoraãn˘ch plánoch,

zvlá‰È mládeÏníckych, rodinn˘ch a t˘ch, ktoré sú

zamerané na povolania.
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§ 3. ZdruÏenie zvlá‰È pozorne sleduje oblasÈ

sociálneho dobrovoºníctva. Pripája sa k formaãn˘m

návrhom organizácií s kresÈanskou in‰piráciou

a zúãastÀuje sa na ich iniciatívach.

§ 4. ZdruÏenie sa usiluje podporovaÈ medzikul-

túrny a medzináboÏensk˘ dialóg.

âl. 4. ·truktúry, v ktor˘ch pracujú 

saleziáni spolupracovníci

Saleziáni spolupracovníci podporujú zriaìova-

nie a ãinnosÈ diel, ktoré umoÏÀujú zdruÏovanie,

a aktivizujú sa v prostrediach, do ktor˘ch sú zaãle-

není, najmä:

- v obãianskom, kultúrnom, interkultúrnom, spolo-

ãensko-ekonomickom a politickom prostredí:

venujú pozornosÈ v˘chove mládeÏe, ºudsk˘m prá-

vam a Ïivotu rodín;

- v cirkevnom prostredí: zodpovedne ponúkajú svoju

spoluprácu biskupom a kÀazom – spájajúc sa

s nimi v spoloãnom úsilí –, zvlá‰È vo farsk˘ch spo-

loãenstvách a v animaãn˘ch ‰truktúrach na diecéz-

nej úrovni;

- v prostrediach animovan˘ch Saleziánskou spoloã-

nosÈou, In‰titútom dcér Márie Pomocnice alebo

in˘mi skupinami saleziánskej rodiny;

- v dielach, ktoré vedú iné rehoºné spoloãenstvá

a cirkevné hnutia.
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politick˘ch ‰truktúr, aby pomáhali dosiahnuÈ a roz-

víjaÈ spoloãné dobro. V súlade s evanjeliov˘mi po-

Ïiadavkami slobody a spravodlivosti podporujú re‰-

pektovanie ºudsk˘ch práv, a t˘m ozdravovanie

a obnovovanie zm˘‰ºania a zvykov, zákonov a ‰truk-

túr prostredia, v ktorom sú zaãlenení.

âl. 3. ZdruÏenie v obãianskych a cirkevn˘ch

prostrediach

§ 1. ZdruÏenie si vìaka preventívnemu systému

v‰íma podnety pochádzajúce z obãianskej spoloã-

nosti, zamerané na integrálnu podporu osoby a jej

základn˘ch práv.

§ 2. ZdruÏenie odváÏne zasahuje podºa usmerne-

ní Uãiteºského úradu Cirkvi2 na podporu spoloãen-

sko-politickej kultúry in‰pirovanej evanjeliom a na

obranu ºudsk˘ch a kresÈansk˘ch hodnôt. Orientuje

a podnecuje svojich ãlenov, aby zodpovedne prijí-

mali svoje záväzky v spoloãnosti.

Saleziáni spolupracovníci sa zapájajú a vná‰ajú

osobitosÈ saleziánskej charizmy do apo‰tolsk˘ch

zdruÏení, hnutí a skupín, v˘chovn˘ch in‰titúcií

a organizácií, ktor˘ch prednostn˘m cieºom je slúÏiÈ

mládeÏi a rodine, a do t˘ch, ktoré podporujú soli-

daritu s rozvojov˘mi národmi, spravodlivosÈ

a pokoj.
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II. kapitola

SALEZIÁNI SPOLUPRACOVNÍCI 

V SPOLOâENSTVE A SPOLUPRÁCI

âl. 6. Rodinn˘ duch

§ 1. S cieºom rozvíjaÈ zmysel pre príslu‰nosÈ

k ZdruÏeniu sa saleziáni spolupracovníci vzájomne

podporujú v˘menou duchovn˘ch dobier.

§ 2. Konkrétnym spôsobom preukazujú svoju

ºudskú a kresÈanskú solidaritu saleziánom spolupra-

covníkom, ktorí sú chorí a v ÈaÏkostiach, a sprevád-

zajú ich aj láskou a modlitbou.

§ 3. V spoloãenstve so zosnul˘mi saleziánmi

spolupracovníkmi a dobrodincami, vìaãní za ich

svedectvo, verne pokraãujú v ich poslaní. Modlia sa

za nich, zvlá‰È pri eucharistickom slávení v deÀ spo-

mienky mamy Margity.

§ 4. ZdruÏenie verné Uãiteºskému úradu Cirkvi a

jeho smerniciam v oblasti pastorácie rodín prejavuje

pozornosÈ voãi t˘m ãlenom, ktorí zná‰ajú dôsledky

rozluky alebo rozvodu. Sprevádza ich na tomto ÈaÏ-

kom úseku Ïivota a viery, ktor˘m prechádzajú.

Tento postoj bude opätovan˘ úsilím preÏívaÈ svoju

situáciu v dôvere nekoneãnému Otcovmu milosr-

denstvu a zachovávaním spôsobu Ïivota zhodného

so záväzkami prijat˘mi zloÏením prísºubu.
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âl. 5. Diela priamo spravované ZdruÏením 

alebo ãlenmi ZdruÏenia

§ 1. Saleziáni spolupracovníci môÏu realizovaÈ

svoju apo‰tolskú ãinnosÈ v dielach, ktoré spravuje

buì priamo ZdruÏenie, alebo jeho ãlenovia. Takéto

diela majú vo svojej charakteristike a cieºoch vyjad-

rovaÈ saleziánskeho ducha a charizmu tak, ako sa to

zadefinuje v príslu‰n˘ch ‰tatútoch.

§ 2. ZodpovednosÈ za spravovanie bude maÈ

priamo miestne stredisko, ak vznik tohto diela pod-

nietilo ZdruÏenie, alebo ãlenovia, ktorí priamo pre-

vzali jeho riadenie. V tomto prípade zodpovednosÈ

nepreberajú vy‰‰ie úrovne ZdruÏenia.

ZdruÏenie môÏe zaãaÈ proces obãianskeho uzna-

nia ako nezisková organizácia v situáciách, kde to

uzná za vhodné.
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a v oblasti kultúry, v prijímaní spoloãensk˘ch,

ekonomick˘ch a politick˘ch zodpovedností;

- tí, ktorí nemôÏu vyvíjaÈ nejakú aktivitu, posilÀujú

v˘chovnú ãinnosÈ a apo‰tolát v‰etk˘ch obetova-

ním svojho utrpenia a modlitby;

- ãlenovia diecézneho kléru ako saleziáni spolupra-

covníci ponúkajú sluÏbu posvätného úradu.

âl. 8. Ekonomická solidarita

§ 1. Zmysel pre príslu‰nosÈ a pre spoluzodpo-

vednosÈ zah⁄Àa aj ekonomick˘ rozmer ZdruÏenia.

Vo fungovaní a uskutoãÀovaní jeho poslania na

miestnej, provinciálnej a celosvetovej úrovni salezi-

áni spolupracovníci podporujú ZdruÏenie dobrovoº-

n˘mi a ‰tedr˘mi príspevkami, ako to chcel don

Bosco: „Spolupracovníci nemajú Ïiadnu peÀaÏnú

povinnosÈ. Mesaãne alebo roãne v‰ak prispievajú

milodarom, ak˘ im urãí láska ich srdca.“3

§ 2. ZdruÏenie preÏíva ekonomickú solidaritu aj

prostredníctvom finanãn˘ch darov, ktoré posiela

hlavnému predstavenému. Finanãn˘mi darmi a prís-

pevkami dobrodincov podporuje celosvetové potre-

by ZdruÏenia, misionárske aktivity a iné projekty

spojené so saleziánskym poslaním.

§ 3. ZdruÏenie prostredníctvom svetovej rady
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§ 5. ZdruÏenie sa v rodinnom duchu otvára aj pre

rehoºníkov a rehoºníãky saleziánskej rodiny, ktorí

legitímne opustili svoj in‰titút, ale naìalej sa cítia

spojení s duchom dona Bosca.

Pre nich oficiálny vstup do ZdruÏenia vyÏaduje

prijatie Projektu apo‰tolského Ïivota. Ak to dotyãná

osoba poÏaduje, dohodne s delegátom, resp. delegát-

kou formaãnú cestu. Rozhodne aj o spôsobe (verej-

nom alebo súkromnom) zloÏenia prísºubu.

âl. 7. Spoluzodpovední v ãinnosti

Aby sa spoluzodpovednosÈ v poslaní premietla

do spoluzodpovednosti v ãinnosti:

§ 1. Poverenia v rámci ZdruÏenia na akejkoºvek

úrovni sa vykonávajú v duchu sluÏby podºa princí-

pov spoloãenstva, spoluzodpovednosti, súãinnosti a

spolupráce.

§ 2. Pri rozmanitosti situácií a záväzkov saleziá-

ni spolupracovníci ponúkajú svoje svedectvo a roz-

liãn˘mi spôsobmi sa zúãastÀujú na Ïivote ZdruÏenia:

- mladí, nositelia dynamizmu, prispievajú do spo-

loãného poslania svojou citlivosÈou a tvorivou

schopnosÈou;

- dospelí a star‰í svojou zrelou skúsenosÈou a vytr-

valou vernosÈou priná‰ajú svedectvo Ïivota zako-

reneného v Kristovi a preÏívaného v ãasn˘ch sku-

toãnostiach: v rodine, angaÏovaním sa v práci
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âl. 10. Zväzky so skupinami saleziánskej rodiny

§ 1. Saleziáni spolupracovníci uznávajú spoloã-

nú spiritualitu a poslanie, ktoré ich zjednocuje

s in˘mi skupinami saleziánskej rodiny5 a v solidari-

te a súãinnosti s nimi ãelia pastoraãn˘m v˘zvam

saleziánskeho poslania.

Zväzok so skupinami saleziánskej rodiny sa

vyjadruje najmä apo‰tolskou spoluzodpovednosÈou.

Tá si v niektor˘ch prípadoch vyÏaduje spoloãné úsi-

lie o dosahovanie t˘ch ist˘ch cieºov, o spoloãnú

v˘chovnú starostlivosÈ a o ‰írenie poznania preven-

tívneho systému.

V‰etci saleziáni spolupracovníci sú osobne zod-

povední za animovanie a podporovanie duchovného

dediãstva, ktoré dostali.

§ 2. Aby sa konkrétne rozvíjalo spoloãenstvo so

skupinami saleziánskej rodiny, saleziáni spolupracov-

níci sú povolaní aktívne sa zúãastÀovaÈ na spoloãn˘ch

stretnutiach, liturgick˘ch sláveniach, formaãn˘ch a

vzdelávacích podujatiach, animaãn˘ch, priateºsk˘ch a

rodinn˘ch stretnutiach, na dÀoch modlitieb, duchov-

n˘ch obnovách a duchovn˘ch cviãeniach.

§ 3. Zvlá‰È sú otvorení pre spoluprácu s laick˘mi

saleziánskymi zdruÏeniami, priãom re‰pektujú ich

príslu‰nú identitu.
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vypracuje roãn˘ plán ekonomickej solidarity – na

základe poÏiadaviek animovania rozvoja celého

ZdruÏenia.

âl. 9. Osobitné zväzky so SpoloãnosÈou 

svätého Franti‰ka Saleského 

a In‰titútom dcér Márie Pomocnice

§ 1. VzÈahy s bratmi SDB a sestrami FMA4 sa

rozvíjajú v ovzdu‰í vzájomnej dôvery. Animova-

nie stredísk zriaden˘ch pri saleziánskych dielach

vyÏaduje najmä od delegátov a delegátok, ale aj od

provinciálnej i miestnej rehoºnej komunity úlohu

rôznym spôsobom sa zapájaÈ a prispievaÈ k formá-

cii ãlenov ZdruÏenia tak, aby ‰írili saleziánsku

charizmu a svedãili o nej najmä v sekulárnom

prostredí.

§ 2. Provinciáli a provinciálky v spolupráci

s direktormi a direktorkami zaruãujú jednotu v spo-

loãenstve a v poslaní. Zaväzujú sa podporovaÈ

duchovn˘ rast stredísk, zapájajú rehoºné komunity

do veºkodu‰nej sluÏby animovania a do svedectva

o hodnotách svätosti.
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§ 2. Slávia tradiãné saleziánske sviatky.

§ 3. Pokiaº moÏno, zúãastÀujú sa na duchovn˘ch

cviãeniach, na duchovn˘ch obnovách a na ìal‰ích

iniciatívach, ktoré ponúka ZdruÏenie.6

§ 4. Uznávajú hodnotu duchovného vedenia chá-

paného ako sprevádzanie, ktoré vykonávajú predo-

v‰etk˘m saleziáni (rehoºníci, rehoºníãky a laici).

§5. ZdruÏenie je otvorené pre v‰etk˘ch. Pri plá-

novaní podporuje úãasÈ vlastn˘ch ãlenov a sympati-

zantov na saleziánskej charizme.
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III. kapitola

SALEZIÁNSKY DUCH SALEZIÁNOV

SPOLUPRACOVNÍKOV

âl. 11. ·t˘l ãinnosti

§ 1. Don Bosco bol praktick˘ a podnikav˘ ãlo-

vek, neúnavn˘ a tvoriv˘ pracovník, animovan˘

nepretrÏit˘m a hlbok˘m vnútorn˘m Ïivotom. Salezi-

áni spolupracovníci, verní jeho duchu, vnímajúci

realitu, majú zmysel pre konkrétnosÈ. Rozli‰ujú zna-

menia ãias a v duchu iniciatívy sa usilujú primerane

odpovedaÈ na potreby mlad˘ch v danej oblasti

a v obãianskej spoloãnosti. Sú ochotní neustále pre-

verovaÈ a prispôsobovaÈ svoju ãinnosÈ.

§ 2. Svoju ãinnosÈ sprevádzajú postojom kontem-

plácie, ktorá ich podnecuje hºadaÈ a rozpoznávaÈ tajom-

stvo BoÏej prítomnosti v kaÏdodennom Ïivote a Kristo-

vu tvár v bratoch a sestrách. Preto – posilÀovaní

Duchom Svät˘m – s pokojom prijímajú ÈaÏkosti Ïivota,

radosti a utrpenia, ktoré sprevádzajú apo‰tolskú prácu.

âl. 12. Duchovn˘ Ïivot

§ 1. Saleziáni spolupracovníci Ïivia svoj vnútor-

n˘ Ïivot kaÏdodenn˘m rozhovorom s Pánom, prijí-

maním sviatostí a ãítaním Písma formou lectio divina.
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dom poznania charizmy dona Bosca a obsahu PAÎ.

Provinciálna rada na základe tohto hodnotenia pri-

stúpi k schváleniu jeho Ïiadosti.

§ 5. Vstup do ZdruÏenia sa uskutoãÀuje pros-

tredníctvom zloÏenia osobného apo‰tolského prísºu-

bu. Apo‰tolsk˘ prísºub je duchovn˘ a cirkevn˘

záväzok, ktor˘ a‰pirant prijíma ako slobodné a vedo-

mé rozhodnutie. Prostredníctvom neho odpovedá na

Pánov dar a na pozvanie preÏívaÈ svoje povolanie

podºa saleziánskej charizmy.

§ 6. Prísºub sa obvykle skladá v miestnom stre-

disku spôsobom, ktor˘ navrhne samotn˘ a‰pirant,

a v súlade s rôznymi situáciami.

§ 7. Vo zvlá‰tnych situáciách, kde neexistuje

právne zriadené miestne stredisko, svetov˘ delegát

alebo svetová delegátka po dohode s hlavn˘m pred-

staven˘m dajú usmernenia pre formaãnú cestu.

Toto ustanovenie platí aj pre t˘ch, ktorí sa kvôli

logistick˘m ÈaÏkostiam (miestnym alebo ãasov˘m)

nemôÏu obrátiÈ na niektoré miestne stredisko.

§ 8. Apo‰tolsk˘ prísºub môÏe prijaÈ hlavn˘ pred-

staven˘, svetov˘ koordinátor, provinciálny koordiná-

tor, miestny koordinátor alebo iná delegovaná osoba.
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IV. kapitola

PRÍSLU·NOSË K ZDRUÎENIU 

A FORMÁCIA SALEZIÁNOV

SPOLUPRACOVNÍKOV

âl. 13. Vstup do ZdruÏenia

§ 1. Osoba, ktorá si Ïelá vstúpiÈ do ZdruÏenia,

slobodne a zodpovedne vyzrieva vo svojom rozhod-

nutí prostredníctvom niekoºk˘ch základn˘ch ciest:

stretáva sa so skupinou saleziánov spolupracovníkov

niektorého miestneho strediska, s ktor˘mi spoloãne

preÏíva formaãnú cestu a zúãastÀuje sa na iniciatí-

vach tohto strediska. Vyzrieva tieÏ spoloãn˘m preÏí-

vaním ducha a poslania; toto preÏívanie je podporo-

vané postupn˘m poznávaním, rastom a preverova-

ním osobn˘ch motivácií.

§ 2. Osobu, ktorá si Ïelá vstúpiÈ do ZdruÏenia,

prijímajú zodpovední miestneho strediska. Dohodne

si so zodpovednou osobou (delegátom/delegátkou

a formátorom) primeran˘ program cesty rozli‰ova-

nia a zaãína ako a‰pirant formaãnú cestu.

§ 3. A‰pirant po ukonãení procesu formácie

v miestnom stredisku predloÏí písomnú ÏiadosÈ, aby

sa stal ãlenom ZdruÏenia.

§ 4. Miestna rada po‰le ÏiadosÈ a‰piranta provin-

ciálnej rade a pripojí k nej vlastné hodnotenie ohºa-
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âl. 15. Iniciatívy poãiatoãnej formácie

§ 1. Proces formácie sprevádza ãlenov ZdruÏenia

po cel˘ Ïivot, pretoÏe Pán stále volá prostredníctvom

neustálych zmien osobn˘ch a miestnych okolností.

§ 2. ZdruÏenie podporuje ‰truktúrované a pruÏné

formaãné procesy, spoloãné alebo individuálne,

a tak sprevádza proces rozli‰ovania a rozhodovania

a‰piranta. Formaãné procesy zah⁄Àajú ‰túdium a roz-

bor niektor˘ch formaãn˘ch tém v oblasti ºudskej,

kresÈanskej, cirkevnej a saleziánskej, pri ktor˘ch

ãerpajú z:

- BoÏieho slova,

- dokumentov Cirkvi,

- Ïivota a diela dona Bosca,

- preventívneho systému dona Bosca,

- Projektu apo‰tolského Ïivota ZdruÏenia,

- dokumentov hlavného predstaveného,

- dokumentov ZdruÏenia,

- saleziánskej spirituality a svätosti,

- dejín a v˘voja charizmy saleziánskej rodiny,

- Ïivota a diela svät˘ch, blahoslaven˘ch a ctihod-

n˘ch saleziánskej rodiny.

§ 3. Neoddeliteºnú súãasÈ poãiatoãnej formácie

tvorí apo‰tolsk˘ záväzok a spravidla úãasÈ na Ïivote

strediska.

67

âl. 14. Zmysel pre príslu‰nosÈ

§ 1. Aby sa rozvíjal zmysel pre príslu‰nosÈ

k ZdruÏeniu a neustále sa oÏivovalo vlastné povola-

nie, rada kaÏdého miestneho strediska sa zaväzuje

kaÏdoroãne ponúknuÈ saleziánom spolupracovníkom

moÏnosÈ obnoviÈ apo‰tolsk˘ prísºub, prednostne pri

príleÏitosti niektorého saleziánskeho sviatku.

§ 2. Ak niektor˘ salezián spolupracovník neu-

skutoãní obnovenie prísºubu v období troch rokov

bez závaÏného dôvodu a vzdiali sa zo Ïivota Zdru-

Ïenia, miestna rada je povinná preskúmaÈ príãiny

jeho neúãasti na Ïivote strediska.

§ 3 Miestna rada má bratskú zodpovednosÈ

skontaktovaÈ sa so saleziánom spolupracovníkom

alebo so saleziánkou spolupracovníãkou, ktorí sa

nezúãastÀujú na Ïivote strediska, sprevádzaÈ ich a

vyzvaÈ ich, aby skúmali a posúdili svoju príslu‰nosÈ

k stredisku.

§ 4. Saleziáni spolupracovníci, ktorí sú osobitne

zaangaÏovaní v in˘ch apo‰tolsk˘ch alebo dobrovo-

ºníckych dielach, svedãia tam o svojej ‰pecifickej

charizme, ‰íria dielo ZdruÏenia a obohacujú stredis-

ko odovzdávaním svojich skúseností.
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Treba podporovaÈ stretnutia a aktivity s in˘mi skupi-

nami saleziánskej rodiny na ‰peciálne témy. ÚãasÈ

na t˘chto iniciatívach treba primerane pripraviÈ

a s ich v˘sledkami treba oboznámiÈ v‰etk˘ch ãlenov

strediska.

§ 4. ZdruÏenie sa usiluje pouÏívaÈ rozliãné pro-

striedky spoloãenskej komunikácie a nové technoló-

gie, aby spolupracovalo na kultúrnom dialógu, pod-

porovalo rozvoj kritického myslenia, vypracovávalo

a ‰írilo formaãné materiály dostupné pre v‰etk˘ch

rozliãn˘mi spôsobmi.

âl. 17. Formovanie na sluÏbu 

zodpovedného riadenia

§ 1. SluÏba animácie a riadenia v ZdruÏení je

apo‰tolskou sluÏbou, prostredníctvom ktorej Zdru-

Ïenie rastie a vyzrieva v spoloãenstve, v duchovnom

Ïivote a v saleziánskom poslaní. Od kaÏdého salezi-

ána spolupracovníka sa môÏe ÏiadaÈ, aby na urãit˘

ãas ponúkol svoju silu a schopnosti na sluÏbu ani-

mácie a zodpovedného riadenia.

§ 2. Saleziáni spolupracovníci ochotne prijímajú

obdobie sluÏby riadenia, ktorá sa od nich vyÏaduje,

preÏívajú ho s rozvahou a súãinnosÈou a prehlbujú

‰pecifickú formáciu, potrebnú na to, aby podºa pro-

gramov, ktoré urãí ZdruÏenie, lep‰ie kvalifikovali

svoju sluÏbu.
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âl. 16. Iniciatívy trvalej formácie

§ 1. Saleziáni spolupracovníci vedomí si dôleÏi-

tosti trvalej formácie7:

- rozvíjajú svoje ºudské dary, aby si stále kvalitnej‰ie

plnili svoje rodinné, profesionálne a obãianske úlohy;

- vyzrievajú vo svojej viere a láske, rastú v spojení

s Bohom, aby ich Ïivot bol viac evanjeliov˘ a sale-

ziánsky;

- venujú ãas uvaÏovaniu a ‰túdiu, aby sa zdokonali-

li v poznaní Svätého písma, náuky Cirkvi, v pozna-

ní dona Bosca a saleziánskych dokumentov.

§ 2. Formaãné iniciatívy sú:

- pravidelné stretnutia, spravidla raz za mesiac,

uskutoãÀované podºa potrieb Ïivota a apo‰tolátu

ãlenov strediska; iné formy stretávania, podºa

moÏnosti otvorené pre potreby daného územia

a obãianskej spoloãnosti;

- intenzívne chvíle modlitby a uvaÏovania;

- kontakty so skupinami saleziánskej rodiny na v‰et-

k˘ch úrovniach;

- ‰túdium dokumentov hlavného predstaveného,

materiálov saleziánskej rodiny, najmä Salezián-

skeho spravodaja (Il Bollettino Salesiano).

§ 3. Vo formaãnom pláne sú veºmi dôleÏité

stretnutia a iniciatívy plánovania alebo hodnotenia,

ktoré ZdruÏenie podnecuje na rôznych úrovniach.
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V. kapitola

ORGANIZÁCIA ZDRUÎENIA

âl. 18. Miestne strediská a ich koordinovanie 

na provinciálnej úrovni

§ 1. Miestne strediská spravidla zdruÏujú mini-

málne ‰esÈ ãlenov ZdruÏenia, ktorí Ïijú a pracujú

v urãitej oblasti. Miestne strediská sa organizujú na

provinciálnej úrovni, len ão je to moÏné a v prime-

ranom poãte, no najmenej tri strediská.

§ 2. Zriadenie strediska si vyÏaduje tri kroky:

súhlas provinciálnej rady, formálny písomn˘ súhlas

provinciála alebo provinciálky alebo diecézneho bis-

kupa – ak by bolo mimo saleziánskych diel – pro-

stredníctvom kánonického právneho úkonu a kolegi-

álny úkon provinciálnej rady, ktorá vydá zriaìovací

dekrét podpísan˘ provinciálnym koordinátorom.

§ 3. V prípade, Ïe nie je moÏné obrátiÈ sa na

niektorú provinciálnu radu s úmyslom zriadiÈ miest-

ne stredisko, je potrebné obrátiÈ sa na svetovú radu –

po predchádzajúcom súhlase provinciála alebo pro-

vinciálky, najmä v nasledovn˘ch prípadoch: nedo-

siahnut˘ minimálny poãet stredísk, vytvorenie sku-

piny osôb, zaujímajúcich sa o saleziánsku charizmu
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Po ukonãení svojej sluÏby svedãia o vlastnej prí-

slu‰nosti k ZdruÏeniu postojom skromnosti a ochoty.

§ 3. Saleziáni spolupracovníci, ktorí prevzali

úlohu zodpovednosti v politickej alebo straníckej

oblasti, sú vyzvaní doãasne pozastaviÈ funkciu koor-

dinátora v ZdruÏení – na akejkoºvek úrovni –, aby sa

vyhlo konfliktu záujmov.

70



rie‰enie, môÏu zostaÈ napojení na pôvodné miestne

stredisko. Miestna rada preberá zodpovednosÈ za

udrÏiavanie kontaktov aj prostredníctvom moder-

n˘ch komunikaãn˘ch technológií.

§ 9. Provinciál je uznávan˘ ako ten, kto na úrov-

ni provincie a v príslu‰nej oblasti reprezentuje hlav-

ného predstaveného v sluÏbách animácie, charizma-

tického riadenia a upevÀovania saleziánskej rodiny.

§ 10. V strediskách zriaden˘ch pri komunitách

FMA hlavn˘ predstaven˘ so súhlasom generálnej

matky poverí príslu‰nú provinciálku sluÏbou animá-

cie, riadenia a podporovania ZdruÏenia saleziánov

spolupracovníkov.

§ 11. V prípade, Ïe sa zru‰í niektoré saleziánske

dielo (SDB alebo FMA), ktorému prináleÏalo miest-

ne stredisko ZdruÏenia, toto miestne stredisko sa

pousiluje zaruãiÈ pokraãovanie saleziánskej prítom-

nosti na danom území a bude pracovaÈ v úzkej spo-

lupráci s miestnou cirkvou.

Provinciál a provinciálka dohodnú so zodpoved-

n˘mi miestneho strediska rie‰enie prípadn˘ch logis-

tick˘ch a organizaãn˘ch problémov, ktoré vzniknú

zru‰ením diela. Okrem toho sa budú usilovaÈ zabez-

peãiÈ – nakoºko bude moÏné – potrebné duchovné

animovanie t˘m, Ïe ustanovia delegáta alebo dele-

gátku, a prípadne kánonick˘m zriadením nového

strediska.
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a o ZdruÏenie, ktoré nav‰tevujú buì nejaké salezián-

ske dielo, alebo pôsobia na príslu‰nom území.

§ 4. Miestne strediská sa môÏu rozdeliÈ na skupi-

ny podºa záujmu a ‰pecifick˘ch záväzkov, priãom

ich stále sleduje a animuje miestna rada.

Je vhodné, aby jeden ãlen takejto skupiny bol

ãlenom rady, prípadne, aby jeden ãlen miestnej rady

viedol dialóg so zainteresovanou skupinou, aby udr-

Ïiaval ich spojenie so strediskom.

§ 5. âlenovia ZdruÏenia, ktorí b˘vajú v oblasti,

kde nejestvuje miestne stredisko, zostávajú stále

spojení s najbliÏ‰ím strediskom, ktoré s nimi udrÏiava

kontakty a podporuje ich úãasÈ na svojich aktivitách.

§ 6. ZdruÏenie je otvorené voãi moÏnosti vytvo-

riÈ strediská saleziánov spolupracovníkov v‰ade tam,

kde si to vyÏaduje saleziánske poslanie.

§ 7. âlenovia ZdruÏenia, ktorí sú angaÏovaní

v rámci nejakého apo‰tolského a v˘chovného salezi-

ánskeho diela, môÏu daÈ podnet na zrod strediska

saleziánov spolupracovníkov, ktorí majú vzÈah

k danému dielu.

Také strediská sa budú usilovaÈ ponúknuÈ laikom

pracujúcim v tomto saleziánskom diele cestu spo-

znávania ZdruÏenia.

§ 8. Saleziáni spolupracovníci, ktorí z dôvodu

presÈahovania nemajú moÏnosÈ zúãastÀovaÈ sa na

Ïivote niektorého miestneho strediska, ak nie je iné
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Zvolení radcovia po verejnom prijatí úlohy

radcu sa zídu, aby si rozdelili úlohy. Rozdelenie úloh

sa môÏe uskutoãniÈ tajn˘m alebo verejn˘m hlasovaním.

Odovzdanie funkcie konãiaceho koordinátora

zaãínajúcemu koordinátorovi sa uskutoãní do prime-

ranej doby od dátumu voºby.

§ 3. Ak sa salezián spolupracovník, ktorého zvolí

zhromaÏdenie miestneho strediska, vzdá funkcie, na

jeho miesto nastúpi spolupracovník, ktor˘ spomedzi

nezvolen˘ch dosiahol najvy‰‰í poãet hlasov.

âl. 20. Kolegiálne vedenie

§ 1. Na uskutoãnenie kolegiálneho úkonu musia

byÈ podºa kánonu 119 splnené nasledovné podmien-

ky: zvolanie v‰etk˘ch ãlenov rady a prítomnosÈ

absolútnej väã‰iny ãlenov rady. Za úãelom hlasova-

nia sa potom absolútna väã‰ina vypoãíta podºa poãtu

ãlenov skutoãne prítomn˘ch na kolegiálnom úkone

(polovica prítomn˘ch ãlenov plus jeden).

§ 2. Ak je kolegiálnym úkonom voºba koordiná-

tora, podºa kánonu 119 Kódexu kánonického práva:

1) Je potrebná absolútna väã‰ina pre prvé a druhé

hlasovanie.

2) Ak prvé aj druhé hlasovanie bolo bez v˘sledku,

pre tretie hlasovanie sú zvoliteºní iba tí dvaja kan-

didáti, ktorí v druhom hlasovaní dostali relatívnu

75

§ 12. Keì sú miestne strediská zriadené pri vzá-

jomne blízkych dielach SDB a FMA, je vhodné, aby

sa urãili a dohodli ich vzÈahy a spolupráca, charakte-

ristické pre t˘ch, ão uznávajú, Ïe majú to isté posla-

nie a toho istého ducha, priãom re‰pektujú autonó-

miu kaÏdého strediska.

âl. 19. Miestna rada

§ 1. ZdruÏenie na miestnej úrovni kolegiálne

vedie miestna rada. Tvoria ju ãlenovia, ktor˘ch volia

saleziáni spolupracovníci miestneho strediska,

a delegát SDB alebo delegátka FMA, ktor˘ch vyme-

nuje provinciál/provinciálka. Je zloÏená z primera-

ného poãtu radcov – spravidla troch aÏ siedmich.

Delegát/delegátka má aktívny hlas a hlasovacie

právo rovnocenné s ostatn˘mi ãlenmi rady.

Ak miestne stredisko vznikne v niektorom dome

závislom od hlavnej predstavenej, vymenovanie

delegátky je v kompetencii hlavnej predstavenej.

§ 2. Zvolení radcovia sú v úrade tri roky a môÏu

byÈ znova zvolení len na jedno ìal‰ie trojroãie.

Po ukonãení mandátu a po trojroãnom preru‰ení

môÏu byÈ opätovne zvolení.

Do tretieho po sebe idúceho trojroãia môÏe byÈ

radca zvolen˘ len na základe vyÏiadania postulácie

podºa normy kánonického práva (kán. 180-183)

s príslu‰n˘m di‰penzom hlavného predstaveného.
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§ 4. Zoznam kandidátov na radcov obsahuje

mená kandidátov8 navrhnut˘ch radami, resp. kon-

gresmi na rôznych úrovniach.

âl. 21. Úlohy miestnej rady vzhºadom 

na jej apo‰tolskú sluÏbu

§ 1. Aby sa zabezpeãilo fungovanie ZdruÏenia

vzhºadom na jeho apo‰tolské a misijné ciele, úlohy

miestnej rady sú:

- plánovaÈ, podporovaÈ a koordinovaÈ formaãné a

apo‰tolské iniciatívy ãlenov strediska;

- staraÈ sa o zväzky jednoty a spoloãenstva s provin-

ciálnou radou alebo so svetovou radou ZdruÏenia

tam, kde neexistuje provinciálna rada;

- upevÀovaÈ charizmatické zväzky spoloãenstva so

Saleziánskou kongregáciou, s In‰titútom dcér

Márie Pomocnice a s in˘mi skupinami salezián-

skej rodiny;

- zvolávaÈ zhromaÏdenia v‰etk˘ch ãlenov;

- spravovaÈ majetky ZdruÏenia;

- schvaºovaÈ predbeÏn˘ rozpoãet a závereãné finanã-

né vyúãtovanie, ktoré treba predstaviÈ ãlenom

ZdruÏenia;

- sprevádzaÈ a‰pirantov v ich zaãleÀovaní do stredis-

ka a skvalitÀovaÈ ich formaãnú cestu a braÈ pritom
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väã‰inu hlasov; alebo ak je tak˘chto kandidátov

viac ako dvaja, zvoliteºní sú iba dvaja najstar‰í

vekom, ãi uÏ v prípade rovnosti hlasov zo strany

v‰etk˘ch kandidátov, alebo v prípade rozliãného

poãtu hlasov medzi jedn˘m kandidátom s rela-

tívnou väã‰inou a ìal‰ími kandidátmi s rovnak˘m

poãtom hlasov, spomedzi ktor˘ch je zvoliteºn˘

najstar‰í vekom.

3) Po treÈom hlasovaní je zvolen˘ ten z dvoch kan-

didátov, ktor˘ dostal väã‰inu hlasov, alebo v prí-

pade rovnosti hlasov vekom star‰í.

4) Tretie hlasovanie je v kaÏdom prípade definitívne,

a preto po jeho uskutoãnení sa hlasovanie ìalej

nepredlÏuje.

§ 3. Ak sa v‰ak kolegiálny úkon vzÈahuje na inú

oblasÈ:

1) Je potrebná absolútna väã‰ina pre prvé hlasovanie.

2) Ak prvé hlasovanie neprinieslo v˘sledok, pristúpi

sa k druhému hlasovaniu – takisto s absolútnou

väã‰inou.

3) Ak sa pri druhom hlasovaní nedosiahne Ïiadna

väã‰ina, príslu‰né rozhodnutie nie je schválené.

Ak sa dosiahne rovnosÈ hlasov, v tom prípade

koordinátor, ktor˘ predsedá rade, podºa ãlánku 21 §1

PAÎ ·tatútu, môÏe verejne pridaÈ jeden svoj hlas,

aby preváÏil rovnosÈ a tak rozhodol o danej otázke.
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komisia v pléne a za prítomnosti hlavného predstaveného dona Chá-

veza vysvetlila: mená kandidátov sa uvádzajú v abecednom poradí.



KaÏdá rada okrem toho poverí spomedzi svojich

ãlenov zodpovedného za formáciu, ktor˘ koná

v súlade s delegátom alebo delegátkou, garantom

charizmy. V prípade, Ïe takáto osoba nie je ustano-

vená, koordinátor v dialógu s delegátom alebo dele-

gátkou môÏe urãiÈ jedného saleziána spolupracovní-

ka z iného strediska na vykonávanie tejto sluÏby.

âl. 22. Úlohy ãlenov miestnej rady

Radcom, ktorí prijímajú riadiacu a animujúcu

zodpovednosÈ v rámci rady, sú zverené rôzne úlohy.

Prv˘m ustanovujúcim úkonom je pridelenie funkcií

(koordinátor, správca majetku, sekretár, poveren˘

zodpovednosÈou za formáciu atì.) s voºbou koordi-

nátora.

§ 1. Miestnemu koordinátorovi prislúcha:

- zvolávaÈ stretnutia, predsedaÈ im, koordinovaÈ ich

prácu, staraÈ sa o plnenie prijat˘ch rozhodnutí;

- informovaÈ miestne stredisko o aktivitách progra-

movania a hodnotenia, urãen˘ch spolu s provin-

ciálnou radou;

- reprezentovaÈ ZdruÏenie a v mene rady udrÏiavaÈ

oficiálne vzÈahy s cirkevn˘mi a svetsk˘mi organi-

záciami, a s in˘mi skupinami saleziánskej rodiny;

- zúãastÀovaÈ sa na animaãn˘ch radách saleziánskej

rodiny na miestnej úrovni;
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do úvahy formaãné smernice ZdruÏenia prijaté

provinciálnou radou;

- usilovaÈ sa, aby profesionálne kompetencie a

duchovné bohatstvo v‰etk˘ch ãlenov ZdruÏenia

priná‰ali ovocie pre dobro ZdruÏenia, oceÀovaÈ

rozdielnosti a kon‰truktívne ich privádzaÈ k daru

jednoty;

- animovaÈ iniciatívy, ktoré podporujú ãlenov Zdru-

Ïenia vo vernosti povolaniu a v aktívnej úãasti na

Ïivote strediska, a braÈ pritom do úvahy rôznosÈ

skupín, ktoré ho tvoria, a podporovaÈ rozliãné

cesty;

- ‰íriÈ spiritualitu dona Bosca a oboznamovaÈ s Àou

(napríklad prostredníctvom Dielní mamy Margity,

„Hogares Don Bosco“9 a in˘ch podobn˘ch iniciatív);

- ponúkaÈ povolanie saleziána spolupracovníka a

plánovaÈ moÏné iniciatívy na prijímanie a‰pirantov;

- schváliÈ ìal‰ie iniciatívy na podporu optimálneho

fungovania strediska, re‰pektujúc ustanovenia

Projektu apo‰tolského Ïivota.

§ 2. KaÏdá miestna rada spomedzi ãlenov laikov volí:
- koordinátora,

- správcu majetku,

- sekretára.
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pastorácie rodín so saleziánskou charizmou v krajinách ‰panielskej

jazykovej oblasti.



- zbieraÈ príspevky pre hlavného predstaveného, aby

ich mohol urãiÈ pre naliehavé situácie v rámci sale-

ziánskeho poslania;

- v duchu misijnej subsidiarity podnecovaÈ iniciatívy

a hºadaÈ zdroje solidarity na pomoc a podporu pro-

vinciálnej rady a svetovej rady;

- aktualizovaÈ úãtovné knihy (Prvá poznámka v AES);

- predkladaÈ miestnej rade predbeÏn˘ rozpoãet

a závereãné finanãné vyúãtovanie (AES);

- kaÏdoroãne predkladaÈ provinciálnej rade finanãné

vyúãtovanie (AES).

§ 3. Sekretárovi prislúcha:

- písaÈ zápisnice zo stretnutí rady;

- spolupracovaÈ s koordinátorom pri právnych úko-

noch s Cirkvou a s obãianskou spoloãnosÈou;

- staraÈ sa o dopæÀanie a obsah dokumentácie archí-

vu rady;

- kaÏdé tri roky oznamovaÈ provinciálnej rade aktu-

alizáciu údajov.

§ 4. Zodpovednému za formáciu po dohode

s provinciálnou radou prislúcha:

- pripraviÈ formaãn˘ program pre a‰pirantov;

- pripravovaÈ roãn˘ program trvalej formácie;

- staraÈ sa a dbaÈ o v‰etky ‰pecifické aspekty formá-

cie po dohode s delegátom alebo delegátkou.
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- v naliehavom prípade robiÈ rozhodnutia v rozsahu

kompetencií rady a následne s nimi oboznámiÈ

celú radu;

- predkladaÈ provinciálnej rade Ïiadosti a‰pirantov

o prijatie za ãlenov ZdruÏenia, s príslu‰n˘m infor-

matívnym formulárom (por. dokument AES, Ani-

movaÈ ekonomickú solidaritu);

- pripraviÈ na konci kaÏdého trojroãia hodnotiace

správy, zvolaÈ voºby na obnovenie rady a starostli-

vo sa postaraÈ o odovzdanie úloh medzi konãiacou

radou a nastupujúcou radou;

- v krátkom ãase od dátumu voºby urãiÈ so zvolen˘-

mi radcami deÀ oznámenia jednotliv˘ch funkcií

miestnemu stredisku.

§ 2. Miestnemu správcovi majetku prislúcha:

- chrániÈ majetok ZdruÏenia;

- pobádaÈ ãlenov ZdruÏenia k ekonomickej solidari-

te vzhºadom na poslanie ZdruÏenia;

- sprevádzaÈ iniciatívy financovania rôznych naplá-

novan˘ch ãinností;

- hºadaÈ moÏnosti zdrojov podpory a ekonomickej

pomoci aj mimo ZdruÏenia;

- vzbudzovaÈ citlivosÈ ãlenov ZdruÏenia pre akcie

solidarity v najnaliehavej‰ích prípadoch v rámci

ZdruÏenia;
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§ 6. Provinciálni delegáti a delegátky animujú

delegátov a delegátky miestnych stredísk, aby zod-

povedne plnili svoju úlohu duchovnej animácie sale-

ziánov spolupracovníkov a spoluzodpovedali za ich

apo‰tolskú saleziánsku formáciu.

§ 7. Provinciálni delegáti a delegátky po dohode

s regionálnym, resp. svetov˘m delegátom a delegát-

kou podporujú – ak je to potrebné – informovanosÈ

a formáciu v‰etk˘ch delegátov a delegátok provincie

ZdruÏenia. Tieto aktivity sú otvorené pre úãasÈ zod-

povedn˘ch v ZdruÏení a t˘kajú sa saleziánskeho

charizmatického rozmeru – so ‰pecifick˘m vzÈahom

k úlohe delegátov animovaÈ.

âl. 24. Organizácia provincií a provinciálnych rád

§ 1. Miestne strediská urãitého územia, ktoré

urãí hlavn˘ predstaven˘ so svetovou radou, vytvá-

rajú provinciu.

§ 2. Na provinciálnej úrovni ZdruÏenie kolegiál-

ne vedie provinciálna rada.

§ 3. Provinciálnu radu tvoria ãlenovia volení rad-

cami miestnych stredísk poãas provinciálneho kon-

gresu. Je zloÏená z primeraného poãtu radcov – ‰ty-

roch aÏ dvanástich –, provinciálneho delegáta SDB

a provinciálnej delegátky FMA s aktívnym hlasom,

to znamená s právom hlasovaÈ.
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âl. 23. Delegáti a delegátky

§ 1. Provinciáli a provinciálky animujú prostred-

níctvom delegátov a delegátok strediská zriadené pri

vlastn˘ch dielach alebo pripojené k ich provinciám.

§ 2. KaÏdá miestna rada má delegáta alebo dele-

gátku. KaÏdá provinciálna rada a svetová rada má

delegáta a delegátku. Sú duchovn˘mi animátormi,10

v˘chovn˘mi a pastoraãn˘mi vodcami zodpovedn˘-

mi najmä za apo‰tolskú saleziánsku formáciu. Na

základe ·tatútu ãl. 26 § 1 sú podºa práva ãlenmi prí-

slu‰n˘ch rád.

§ 3. Delegátov a delegátky miestnej a provin-

ciálnej úrovne vymenúva vlastn˘ provinciál alebo

provinciálka po vypoãutí mienky ãlenov príslu‰nej

rady, priãom sa, pokiaº je to moÏné, berú do úvahy

poÏiadavky stredísk.

§ 4. Ak miestne stredisko nie je zriadené pri sale-

ziánskom diele SDB alebo FMA, provinciál môÏe

vymenovaÈ za miestneho delegáta saleziána spolu-

pracovníka alebo saleziánku spolupracovníãku11,

alebo iného ãlena saleziánskej rodiny, ktorí sú na to

primerane pripravení.

§ 5. Kde je to potrebné a vhodné, jeden delegát

alebo delegátka môÏe zastávaÈ túto funkciu vo via-

cer˘ch miestnych strediskách súãasne.
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- kde je to moÏné, nech sa uskutoãnia aspoÀ dve for-

maãné stretnutia poãas roka;

§ 2.

- vydáva potvrdenie o vstupe do ZdruÏenia na návrh

miestnej rady;

- vykonáva kolegiálny úkon prepustenia zo ZdruÏenia;

§ 3.

- podporuje zväzky jednoty a spoloãenstva s miest-

nymi radami a so svetovou radou;

- upevÀuje charizmatické zväzky so SpoloãnosÈou

svätého Franti‰ka Saleského, s In‰titútom dcér

Márie Pomocnice a s in˘mi skupinami saleziánskej

rodiny;

- vyjadruje mienku o pripravovanom vymenovaní

svojho provinciálneho delegáta alebo delegátky;

§ 4.

- dáva podnet na obnovenie prísºubu ako kvalifiko-

van˘ slávnostn˘ okamih na ceste vernosti;

- podporuje duchovné cviãenia, ktoré sú siln˘mi

chvíºami spirituality a na ktor˘ch sa prísºubom

obnovuje vernosÈ ãlenov ZdruÏenia v povolaní;

- stará sa o iniciatívy podporujúce u ãlenov ZdruÏe-

nia vernosÈ v povolaní, aktívnu úãasÈ na Ïivote

ZdruÏenia a animuje takéto iniciatívy;

§ 5.

- prijíma a preveruje finanãné vyúãtovanie hospodá-

renia miestnych stredísk;
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§ 4. KaÏdá provinciálna rada volí spomedzi svo-

jich ãlenov laikov:

- koordinátora,

- správcu majetku,

- sekretára,

- zodpovedného za formáciu.

- Ostatní radcovia plnia úlohy animovania v ‰peci-

fick˘ch oblastiach.

§ 5. Zvolení provinciálni radcovia sú v úrade tri

roky a môÏu byÈ bez preru‰enia znova zvolení na

jedno ìal‰ie trojroãie. Po skonãení druhého mandátu

môÏu byÈ po trojroãnom preru‰ení opätovne zvolení.

Zvolení radcovia sa po uskutoãnení voºby zídu,

aby definovali úlohy v rámci ZdruÏenia. Rozdelenie

funkcií sa môÏe uskutoãniÈ tajn˘m alebo verejn˘m

hlasovaním.

âl. 25. Úlohy provinciálnej rady 

vzhºadom na jej apo‰tolskú sluÏbu

Na zabezpeãenie fungovania ZdruÏenia a jeho

apo‰tolsk˘ch cieºov, v spoloãenstve so svetovou

radou, provinciálna rada plní tieto úlohy:

§ 1.

- podporuje riadiace smernice ZdruÏenia a koordinu-

je formaãné a apo‰tolské iniciatívy;

- podporuje miestne strediská, oceÀuje úsilie ich rád;

- spolu s miestnymi radami urãuje dve formaãné

stretnutia za rok – podºa pokynov ZdruÏenia;
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- spolupracovaÈ s ãlenom svetovej rady daného regi-

ónu, podporovaÈ jeho iniciatívy a informovaÈ ho

o Ïivote a ãinnosti ZdruÏenia;

- aktívne sa zúãastÀovaÈ na provinciálnej animaãnej

rade saleziánskej rodiny;

- pripraviÈ na konci kaÏdého trojroãia hodnotiace

správy, zvolaÈ voºby na obnovenie rady, starostlivo

sa postaraÈ o odovzdanie úloh medzi konãiacou

a nastupujúcou radou.

§ 2. Provinciálnemu správcovi majetku prislúcha:

- chrániÈ majetok ZdruÏenia;

- povzbudzovaÈ miestne strediská k ekonomickej

solidarite vzhºadom na poslanie ZdruÏenia;

- navrhovaÈ moÏné zdroje podpory a ekonomickej

pomoci;

- podporovaÈ fondy solidarity na pomoc a podporu

v najnaliehavej‰ích prípadoch v rámci ZdruÏenia;

- aktualizovaÈ úãtovné knihy;

- predkladaÈ provinciálnej rade predbeÏn˘ rozpoãet

a závereãné finanãné vyúãtovanie;

- predkladaÈ svetovej rade roãné finanãné vyúãtovanie.

§ 3. Provinciálnemu sekretárovi prislúcha:

- spolupracovaÈ s koordinátorom pri právnych úko-

noch s Cirkvou a s obãianskou spoloãnosÈou;

- písaÈ zápisnice zo stretnutí rady;

- staraÈ sa o dopæÀanie a obsah dokumentácie archí-

vu rady;
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- schvaºuje predbeÏn˘ rozpoãet a posiela ho miest-

nym radám;

- schvaºuje finanãné vyúãtovanie vlastného hospo-

dárenia (závereãné vyúãtovanie) a posiela ho sve-

tovej rade;

- zvoláva a organizuje provinciálny kongres;

- podporuje úãasÈ miestnych stredísk na iniciatívach

regionálnej animaãnej rady;

- stará sa o správu majetkov ZdruÏenia v provincii.

âl. 26. Úlohy ãlenov provinciálnej rady

Radcom, ktorí prijímajú riadiacu zodpovednosÈ

v rámci rady, sú zverené rôzne úlohy.

§ 1. Provinciálnemu koordinátorovi prislúcha:

- zvolávaÈ stretnutia, predsedaÈ im, koordinovaÈ ich

prácu, staraÈ sa o plnenie prijat˘ch rozhodnutí;

- reprezentovaÈ ZdruÏenie a v mene rady udrÏiavaÈ

oficiálne vzÈahy s cirkevn˘mi a svetsk˘mi organi-

záciami a s in˘mi skupinami saleziánskej rodiny;

- v naliehavom prípade rozhodovaÈ v rozsahu kom-

petencií provinciálnej rady, a následne o t˘chto

rozhodnutiach informovaÈ a zodpovedaÈ sa za ne

rade;

- po dohode so zodpovedn˘mi za miestne stredisko

sprevádzaÈ spolupracovníkov, ktorí nemôÏu maÈ

riadne kontakty so strediskom;
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§ 3. Aby provinciálna rada prediskutovala alebo

prehæbila témy zvlá‰tneho pastoraãno-apo‰tolského

záujmu, uÏitoãné pre uskutoãnenie zámerov a cieºov

provincie, môÏe pozvaÈ na stretnutia rád – z dôvodu

ich ‰pecifickej kompetencie – osoby, ktoré nie sú

ãlenmi rád, a to buì ãlenov ZdruÏenia alebo salezi-

ánskej rodiny, alebo aj t˘ch, ktorí k nim nepatria.

§ 4. Provinciálna rada urãuje spôsob zriadenia

stredísk saleziánov spolupracovníkov tam, kde si to

vyÏaduje saleziánske poslanie.

âl. 28. Provinciálny kongres

§ 1. Provinciálny kongres tvoria v‰etci ãlenovia

miestnych rád a ãlenovia provinciálnej rady, vrátane

delegátov a delegátok.

§ 2. Provinciálny kongres spravidla zvoláva pro-

vinciálny koordinátor kaÏd˘ rok s cieºom programo-

vaÈ a hodnotiÈ.

§ 3. Úradujúci provinciálny koordinátor zvoláva

kongres predov‰etk˘m kaÏdé tri roky pri príleÏitosti

obnovenia provinciálnej rady.

§ 4. Úlohy provinciálneho kongresu sú:

- vychádzajúc z riadiacich smerníc svetovej rady,

urãiÈ konkrétne pokyny pre provinciálnu radu

v oblasti formácie a poslania;

- hodnotiÈ chod Ïivota ZdruÏenia v provincii;
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- kaÏdé tri roky oznamovaÈ svetovej rade aktualizá-

ciu údajov.

§ 4. Zodpovednému za formáciu prislúcha:

- zostaviÈ formaãn˘ plán pre a‰pirantov, ktor˘ treba

zladiÈ s miestnymi zodpovedn˘mi za formáciu;

- zostaviÈ plány trvalej formácie na provinciálnej

úrovni;

- v súlade s delegátom a delegátkou sa staraÈ a dbaÈ

o v‰etky ‰pecifické aspekty formácie v provincii.

âl. 27. ·pecifické úlohy provinciálnej rady

§ 1. Úlohou provinciálnej rady je zriaìovaÈ a

ru‰iÈ miestne strediská prostredníctvom dekrétu pod-

písaného provinciálnym koordinátorom so súhlasom

provinciála SDB alebo provinciálky FMA.

Pre zriadenie miestneho strediska mimo diel

SDB alebo FMA je potrebn˘ písomn˘ súhlas die-

cézneho biskupa.

§ 2. Zlúãenie miestneho strediska zriadeného pri

diele FMA s miestnym strediskom pri diele SDB,

alebo naopak, sa uskutoãÀuje kolegiálnym úkonom

provinciálnej rady po vypoãutí príslu‰n˘ch miest-

nych rád, so súhlasom príslu‰ného provinciála a pro-

vinciálky, prostredníctvom dekrétu provinciálneho

koordinátora tejto rady.

Nové miestne stredisko preberá na seba ekono-

mickú situáciu dvoch predchádzajúcich miestnych

stredísk, ak dekrét o zlúãení nenariaìuje nieão iné.
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âl. 30. SluÏba hlavného predstaveného

§ 1. Hlavn˘ predstaven˘ aktualizuje vzÈah

k donovi Boscovi, k spoloãnému poslaniu a k tomu

istému duchu. Priznáva sa mu sluÏba jednoty: je

nástupcom dona Bosca, spoloãn˘m otcom a stredo-

bodom jednoty celej saleziánskej rodiny.12

V ZdruÏení mu prislúcha charizmatická úloha

ponúkaÈ potrebné smernice, aby sa zaruãila plodnosÈ

charizmy, rozvoj ZdruÏenia a dozrievanie formaã-

n˘ch a apo‰tolsk˘ch iniciatív.

§ 2. Hlavn˘ predstaven˘ vykonáva svoju sluÏbu

osobne alebo prostredníctvom svojho vikára, alebo

iného zástupcu a zvyãajne sa pri tom opiera o sveto-

vú radu saleziánov spolupracovníkov, predov‰etk˘m

preto, aby animoval celé ZdruÏenie a koordinoval

formaãné a apo‰tolské iniciatívy.

âl. 31. Svetová rada a jej úlohy

§ 1. Na dosahovanie apo‰tolsk˘ch cieºov posla-

nia Projektu apo‰tolského Ïivota a kvôli úãinnej‰ej

vitalite a spoluzodpovednosti sa hlavn˘ predstaven˘

opiera o svetovú radu.

§ 2. Svetová rada spolupracuje s hlavn˘m pred-

staven˘m a s jeho vikárom pri riadení a animovaní

ZdruÏenia: ponúka v‰eobecné pokyny t˘kajúce sa

formaãn˘ch, apo‰tolsk˘ch, organizaãn˘ch a admi-
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- voliÈ provinciálnu radu spôsobom, ktor˘ urãujú

Pravidlá kongresu.

§ 5. Spôsoby organizácie sú definované v Pravi-

dlách kongresu, pripraven˘ch provinciálnou radou a

schválen˘ch svetovou radou.

âl. 29. Regionálny kongres

§ 1. Regionálny kongres tvoria v‰etci ãlenovia

provinciálnych rád regiónu a ãlenovia regionálnej

animaãnej rady, ak je ustanovená.

§ 2. Regionálny kongres zvoláva svetová rada

mandátom dan˘m ãlenovi svetovej rady reprezentu-

júcemu tento región.

§ 3. Regionálny kongres môÏe byÈ volebn˘ alebo

jeho cieºom môÏe byÈ prehæbenie tém zameran˘ch na

rozvoj saleziánskej charizmy a ZdruÏenia.

Úlohy regionálneho kongresu sú:

- zostaviÈ pravidlá kongresu a predloÏiÈ ich svetovej

rade na schválenie;

- voliÈ nového ãlena svetovej rady za dan˘ región –

spôsobom, ktor˘ schválil hlavn˘ predstaven˘;

berúc do úvahy, Ïe hlasujúci ãlenovia rehoºníci

nesmú prev˘‰iÈ jednu tretinu celkového poãtu

zhromaÏdenia t˘ch, ão majú hlasovacie právo;

- pravidelne preverovaÈ stav ZdruÏenia v regióne

a vydávaÈ operatívne usmernenia.
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§ 6. Svetová rada schvaºuje direktórium pripra-

vené príslu‰n˘mi orgánmi na provinciálnej úrovni.

§ 7. Svetová rada predkladá hlavnému predsta-

venému na jeho schválenie direktórium svetovej

rady a pravidlá svetového kongresu. Spôsob voºby

ãlena svetovej rady sa riadi usmerneniami kánonu

164 Kódexu kánonického práva.

§ 8. Svetová rada zaruãuje animáciu na svetovej

úrovni prostredníctvom primeran˘ch komunikaã-

n˘ch prostriedkov v hlavn˘ch jazykoch ZdruÏenia.

§ 9. Regióny, do ktor˘ch sa ZdruÏenie spravidla

ãlení, sú:

- Afrika a Madagaskar,

- Brazília,

- Ibersk˘,

- Interamerick˘,

- JuÏná Ázia,

- Latinská Amerika, juÏná ãasÈ,

- Pacificko-karibská juÏná oblasÈ.

- Stredná a v˘chodná Európa,

- Stredná a západná Európa,

- Taliansko, Blízky v˘chod a Malta,

- V˘chodná Ázia a Oceánia,
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nistratívnych iniciatív, ktoré animujú ãlenovia sveto-

vej rady.

§ 3. Svetovú radu tvoria:

- koordinátor svetovej rady,

- správca majetku ZdruÏenia,

- sekretár svetovej rady,

- svetov˘ delegát SDB,

- svetová delegátka FMA,

- ãlenovia svetovej rady jednotliv˘ch regiónov zvolení

príslu‰n˘mi regionálnymi kongresmi.

§ 4. Úlohy svetovej rady sú:

- podporovaÈ spojenie v‰etk˘ch regiónov s hlavn˘m

predstaven˘m;

- poznaÈ realitu rozliãn˘ch regiónov a predstavovaÈ

ju hlavnému predstavenému;

- poskytovaÈ hlavnému predstavenému vhodné

a uÏitoãné informácie na prijímanie rozhodnutí

a vydávanie smerníc;

- podporovaÈ praktické plnenie rozhodnutí a smerníc

hlavného predstaveného pre ZdruÏenie.

§ 5. ·pecifické úlohy radcov svetovej rady usta-

novuje táto rada na prvom zasadaní spolu s vymeno-

vaním svetového koordinátora, podºa toho, ako je to

uvedené v Projekte apo‰tolského Ïivota, a prijatím

‰pecifického direktória.

V tomto direktóriu je ustanoven˘ aj spôsob úãas-

ti radcov na stretnutiach svetovej rady.
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âl. 33. Svetov˘ kongres

§ 1. Svetov˘ kongres, najvy‰‰í reprezentaãn˘

orgán ZdruÏenia, zhromaÏìuje saleziánov spolupra-

covníkov zo v‰etk˘ch regiónov v jednote a spolo-

ãenstve s hlavn˘m predstaven˘m podºa spôsobu

organizácie ustanoveného pre jednotlivé prípady na

základe ‰pecifick˘ch cieºov tohto kongresu.

§ 2. Svetov˘ kongres sa zvoláva predov‰etk˘m

pre tieto ciele:

-  schvaºovaÈ úpravy v Projekte apo‰tolského Ïivota;

- rokovaÈ o ‰pecifick˘ch otázkach celosvetového

záujmu;

- stanoviÈ operatívne smernice k témam, ktoré boli

urãené na prerokovanie;

- sláviÈ obzvlá‰È dôleÏité chvíle Ïivota a dejín Zdru-

Ïenia a Cirkvi.

§ 3. Úãastníkmi svetového kongresu na základe

práva sú:

- najvy‰‰í predstaven˘ – hlavn˘ predstaven˘ Salezi-

ánskej kongregácie dona Bosca,

- vikár hlavného predstaveného, radca pre salezián-

sku rodinu,

- generálna matka dcér Márie pomocnice (alebo jej

delegátka),

- ãlenovia svetovej rady:

- svetov˘ koordinátor,

- svetov˘ delegát SDB,
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âl. 32. âinnosÈ svetovej rady

§ 1. Svetová rada pouÏíva V˘konn˘ sekretariát

svetovej rady pre jednoduch‰iu a lep‰iu funkãnosÈ

svojej ãinnosti. Jeho ãlenmi sú koordinátor svetovej

rady, sekretár svetovej rady, správca majetku ZdruÏe-

nia, svetov˘ delegát SDB a svetová delegátka FMA.

§ 2. Na vymenovanie svetového koordinátora

ãlenovia svetovej rady, svetov˘ delegát SDB a sve-

tová delegátka FMA navrhnú hlavnému predstave-

nému mená troch osôb vybran˘ch aj mimo ãlenov

tejto rady.

V tajnom hlasovaní sa volí správca majetku

ZdruÏenia a sekretár svetovej rady, ktorí môÏu byÈ

vybraní aj zo spolupracovníkov mimo rady. V prípa-

de, Ïe by do t˘chto funkcií boli zvolení ãlenovia sve-

tovej rady, v úlohe ãlena svetovej rady ich nahradí

kandidát s druh˘m najvy‰‰ím poãtom hlasov z regi-

ónov, ku ktor˘m patria.

§ 3. V‰etci zvolení ãlenovia svetovej rady zotr-

vávajú v úrade ‰esÈ rokov a spravidla nie sú znova

volení pre druhé nasledujúce ‰esÈroãie.

§ 4. Smernice svetovej rady sú záväzné, aÏ keì

ich schváli hlavn˘ predstaven˘.

§ 5. Na rokovania svetovej rady môÏu byÈ poz˘-

vaní aj b˘valí koordinátori svetovej rady, b˘valé

delegátky a b˘valí delegáti – bez hlasovacieho práva.
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§ 2. Cieºom regionálnej animaãnej rady ako ani-

maãného orgánu je slúÏiÈ úãinnej‰ej apo‰tolskej spo-

luzodpovednosti medzi provinciálnou radou a sveto-

vou radou. KaÏdá regionálna animaãná rada sa delí

o apo‰tolské a formaãné v˘zvy pre dobro celého regiónu.

§ 3. Regionálnu animaãnú radu tvoria: ãlen sve-

tovej rady daného regiónu, ktor˘ jej predsedá

v mene svetovej rady, provinciálni koordinátori,

regionálny delegát SDB a regionálna delegátka

FMA. Na základe animaãn˘ch potrieb môÏu byÈ jej

súãasÈou ìal‰í saleziáni spolupracovníci, ako to

urãujú Kritériá animovania a fungovania.

§ 4. Regionálneho delegáta vymenuje príslu‰n˘

regionál SDB; regionálnu delegátku vymenuje gene-

rálna matka na návrh konferencie provinciálok z

danej geografickej oblasti.

§ 5. Spôsoby stretávania a organizácie regionál-

nej animaãnej rady sú stanovené v Kritériách animo-

vania a fungovania pripraven˘ch svetovou radou.

âl. 35. Direktóriá

Aby princípy a predpisy t˘chto Pravidiel boli

pruÏné a pouÏiteºné v rôznych miestnych okolnos-

tiach ZdruÏenia, animaãné a riadiace ‰truktúry, ktoré

uvádzajú tieto Pravidlá, môÏu pre rozvoj salezián-

skej charizmy a ZdruÏenia pripraviÈ vhodné direktó-
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- svetová delegátka FMA,

- ãlenovia svetovej rady z V˘konného sekreta-

riátu svetovej rady,

- ãlenovia svetovej rady zastupujúci 11 regiónov,

- provinciálni koordinátori,

- jeden alebo viacerí reprezentanti za kaÏdú pro-

vinciu, pridaní k provinciálnemu koordinátorovi

podºa kritérií uveden˘ch v Pravidlách kongresu,

- jeden delegát SDB alebo delegátka FMA za

kaÏdú provinciu. Treba pamätaÈ na to, Ïe hlasuj-

úci ãlenovia rehoºníci nesmú prev˘‰iÈ jednu treti-

nu celkového poãtu t˘ch, ão majú v zhromaÏde-

ní hlasovacie právo.

§ 4. PrináleÏí hlavnému predstavenému, aby na

návrh svetovej rady urãil tému, miesto a úãastníkov

riadnych a mimoriadnych svetov˘ch kongresov, pri-

ãom zveruje ich organizáciu V˘konnému sekretariá-

tu svetovej rady.

Svetov˘ koordinátor preberá zodpovednosÈ za

operatívne a technické koordinovanie kongresu.

âl. 34 Regionálna animaãná rada

§ 1. Svetová rada so súhlasom hlavného predsta-

veného môÏe pomôcÈ vytvoriÈ regionálne animaãné

rady v prípade národov alebo geografick˘ch zón

s viacer˘mi provinciami, ktoré sú si jazykovo a kul-

túrne blízke.
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- stanoviÈ konkrétne ciele, ktoré sa t˘m sledujú;

- uviesÈ princípy, podºa ktor˘ch sa návrh ãlení.

Proces úpravy urãí svetová rada pod dohºadom

hlavného predstaveného.

§ 3. Tieto Pravidlá sa v budúcnosti môÏu upra-

vovaÈ na návrh najvy‰‰ieho predstaveného ZdruÏe-

nia, svetovej rady alebo provinciálnych rád. V kaÏ-

dom prípade patrí do kompetencie najvy‰‰ieho pred-

staveného ZdruÏenia schvaºovaÈ iniciatívy úprav,

ktoré budú vhodn˘m spôsobom zverejnené.
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riá, ktoré doplnia, resp. uplatnia prvky, t˘kajúce sa

riadenia a animovania stredísk.

KaÏdé direktórium (miestne a provinciálne) sa

podrobí posúdeniu príslu‰nej rady (miestnej alebo pro-

vinciálnej), ktorá ho schvaºuje absolútnou väã‰inou

t˘ch, ão majú hlasovacie právo, a predkladá ho sveto-

vej, resp. provinciálnej13 rade na definitívne schválenie.

Ten ist˘ proces sa pouÏíva na schválenie úprav

rôznych direktórií.

âl. 36. Správa majetku ZdruÏenia

Hlavn˘ predstaven˘ so svetovou radou spravuje

majetok ZdruÏenia na svetovej úrovni.

Predstavuje autoritu kompetentnú udeºovaÈ

miestnym a provinciálnym radám povolenia na

vykonávanie mimoriadnych správnych úkonov a na

scudzovanie, ktoré nevyÏadujú súhlas Apo‰tolskej

stolice, priãom zostáva v platnosti ustanovenie ãlán-

ku 39, § 3 ·tatútu a bliÏ‰ia ‰pecifikácia v dokumen-

te AnimovaÈ ekonomickú solidaritu.

âl. 37. Závereãné ustanovenia

§ 1. Saleziáni spolupracovníci re‰pektujú

a zachovávajú tieto Pravidlá.

§ 2. Návrh úpravy si vyÏaduje:

- jasne a detailne predstaviÈ motívy, ktoré môÏu

zdôvodniÈ túto úpravu;

13 Por. ·tatút ãl. 40 § 1.
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Dokumenty súvisiace

s Projektom apo‰tolského Ïivota
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Saleziánski spolupracovníci

alebo praktick˘ spôsob, 

ako osoÏiÈ dobr˘m mravom 

a obãianskej spoloãnosti

âITATEªOVI

Len ão sa v roku 1841 zaãalo Dielo oratórií,
ihneì pri‰li niekoºkí náboÏní a horliví kÀazi a laici
pomôcÈ pestovaÈ úrodu, ktorá sa uÏ vtedy ukazovala
medzi ohrozen˘mi mladíkmi taká bohatá. Títo
pomocníci a spolupracovníci boli v kaÏdej dobe opo-
rou náboÏn˘ch diel, ktoré nám BoÏia prozreteºnosÈ
vkladala do rúk. KaÏd˘ sa usiloval pracovaÈ a pod-
riaìovaÈ nastolenej disciplíne a predkladan˘m nor-
mám, ale v‰etci sa doÏadovali pravidiel, ktoré by
slúÏili ako základ a puto na zachovanie jednoty
a ducha t˘chto ºudov˘ch in‰titúcií. Dúfame, Ïe túto
túÏbu naplní táto kniÏka. Neobsahuje pravidlá pre
sviatoãné oratóriá alebo pre v˘chovné domy; takéto
pravidlá sú napísané osobitne. Obsahuje puto, kto-
r˘m sa katolíci, ktorí si to Ïelajú, môÏu pridruÏiÈ
k saleziánom a pracovaÈ podºa spoloãn˘ch a pev-
n˘ch smerníc, aby sa zachoval stabiln˘ a nemenn˘
cieº a tradiãná prax.

103

Uvádzame tu aj text Pravidiel, ktoré pre spolu-

pracovníkov napísal osobne don Bosco.

Ponechávame ho úmyselne v jeho originálnej

podobe, s pôvodn˘m rozdelením na kapitoly a para-

grafy, ako sa nachádza v archíve Kongregácie,

ã. 133 - Spolupracovníci, 2 (5).

Odhliadnuc od ‰t˘lu jazyka, miestami uÏ nepou-

Ïívaného, a tieÏ pozmenen˘ch nariadení Cirkvi

o odpustkoch, si Pravidlá, ktoré don Bosco naz˘val

„Regula“, zachovávajú v‰etku svoju aktuálnosÈ a ani

po sto rokoch nestrácajú niã zo svojej jasnosti a jazy-

kovej svieÏosti. Na ne sa teda aj v budúcnosti budú

musieÈ stále obracaÈ v‰etci saleziáni – rehoºníci i

spolupracovníci – ako na nástroj, ktor˘ najlep‰ie

vyjadruje pôvodn˘ úmysel zakladateºa.

PoslúÏi tieÏ ako svedectvo vernosti PAÎ „projektu

dona Bosca“, obnovenému vzhºadom  na znamenia

ãias, na pokyny Druhého vatikánskeho koncilu,

generálnych kapitúl saleziánov a nového Kódexu

kánonického práva.
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PRAVIDLÁ

SALEZIÁNSKYCH SPOLUPRACOVNÍKOV

I. Je potrebné, aby sa kresÈania zjednocovali

v konaní dobra

V kaÏdej dobe sa povaÏovalo za potrebné, aby sa

dobrí ºudia zjednocovali a vzájomne si poslúÏili kona-

ním dobra a tak odìaºovali zlo. Takto to robili kresÈania

prvotnej Cirkvi. Bez známky ustra‰enosti pred nebez-

peãenstvami, ktoré nad nimi kaÏdodenne viseli, zjedno-

tení jedn˘m srdcom a jednou du‰ou sa vzájomne

povzbudzovali vytrvaÈ vo viere a pohotovo prekonávaÈ

neustále útoky, ktoré ich ohrozovali. To je aj upozorne-

nie, ktoré nám dal Pán, keì povedal: keì sa slabé sily

spoja, stanú sa siln˘mi, a hoci sa jedno vlákno samotné

ºahko pretrhne, je dosÈ ÈaÏké pretrhnúÈ tri spojené: Vis

unita fortior, funiculus triplex difficile rumpitur.2 Tak

zvyknú robiÈ aj svetskí ºudia vo svojich ãasn˘ch záleÏi-

tostiach. Majú byÈ azda synovia svetla menej múdri ako

synovia tmy? IsteÏe nie. My kresÈania sa musíme

v t˘chto ÈaÏk˘ch ãasoch zjednotiÈ a v spoloãnej zhode

podporovaÈ ducha modlitby, dobroãinnej lásky v‰etk˘-

mi prostriedkami, ktoré poskytuje náboÏenstvo, aby sa

tak odstraÀovalo alebo aspoÀ zmierÀovalo zlo, ktoré

veºmi ohrozuje dobré mravy dospievajúcej mládeÏe,

v ktorej rukách je osud obãianskej spoloãnosti.
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V tejto kniÏke teda nájdete: 1. Prosbu predloÏe-
nú Svätému Otcovi, a breve, ktor˘m Jeho SvätosÈ
ráãila poskytnúÈ ‰peciálne odpustky saleziánskym
spolupracovníkom. 2. Zoznam t˘chto odpustkov.
3. Pravidlá pre samotn˘ch spolupracovníkov.1 

TakÏe tí, ktorí budú chcieÈ prejavovaÈ svoju
lásku prácou na spáse du‰í, okrem veºkej odmeny,
ktorú vyhlásil sv. Augustín: animam salvasti, ani-

mam tuam praedestinasti, t˘m, Ïe si zachránil

du‰u, predurãil si svoju du‰u, zabezpeãujú aj veºk˘
poklad pre svoje du‰e vìaka svät˘m odpustkom. Pán
Boh, bohat˘ na milosrdenstvo a poÏehnania, nech
hojne rozleje svoje nebeské pôsobenie na v‰etk˘ch,
ktorí poskytujú svoju pomoc na to, aby získavali
du‰e JeÏi‰ovi Spasiteºovi, robili dobro ohrozenej
mládeÏi, pripravovali dobr˘ch kresÈanov pre Cirkev,
statoãn˘ch obãanov pre obãiansku spoloãnosÈ, a tak
sa jedného dÀa v‰etci mohli staÈ ‰Èastn˘mi obyva-
teºmi neba. Tak nech sa stane.

Turín 12. júla 1876

KÀaz Ján Bosco
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Por. Kaz 4,12.

1 Uvádzame len to, ão sa vzÈahuje na bod ã. 3: Pravidlá pre spolu-

pracovníkov (pozn. vyd.).



III. Cieº saleziánskych spolupracovníkov

Základn˘m cieºom saleziánskych spolupracovní-

kov je konaÈ dobro sebe sam˘m vìaka spôsobu Ïivo-

ta, nakoºko je to moÏné, podobnému Ïivotu spoloã-

nému. KeìÏe mnohí by radi i‰li do klá‰tora, ale niek-

tor˘m je to kvôli veku, niektor˘m kvôli zdraviu

alebo in˘m podmienkam a veºmi mnoh˘m pre nedo-

statok vhodn˘ch príleÏitostí úplne nemoÏné. Títo,

t˘m Ïe sa stanú spolupracovníkmi, môÏu naìalej

zostaÈ uprostred svojich beÏn˘ch prác, vo svojich

vlastn˘ch rodinách, a ÏiÈ, ako keby skutoãne boli

v Kongregácii. Z tohto dôvodu Najvy‰‰í veºkÀaz

povaÏuje toto ZdruÏenie za tretí rád starobyl˘ch

reholí – s t˘m rozdielom, Ïe v nich sa kresÈanská

dokonalosÈ ponúkala úkonmi náboÏnosti, tu je hlav-

n˘m cieºom aktívny Ïivot vo vykonávaní dobroãin-

nej lásky voãi blíÏnemu a najmä voãi ohrozenej mlá-

deÏi.

IV. Spôsob spolupráce

Saleziánskym spolupracovníkom sa predkladá tá

istá práca ako Kongregácii sv. Franti‰ka Saleského,

ku ktorej sa chcú pripojiÈ.

1. PodporovaÈ novény, tríduá, duchovné cviãenia

a vyuãovanie katechizmu, najmä na t˘ch miestach,

kde ch˘bajú hmotné a mravné prostriedky.

107

II. Saleziánska kongregácia – puto jednoty

KeìÏe táto Kongregácia bola Cirkvou definitív-

ne schválená, môÏe pre saleziánskych spolupracov-

níkov slúÏiÈ ako bezpeãné a stabilné puto. Jej pri-

márnym cieºom de facto je pracovaÈ pre dobro mlá-

deÏe, na ktorej sa zakladá dobrá alebo smutná bu-

dúcnosÈ spoloãnosti. T˘mto návrhom nechceme

povedaÈ, Ïe je to jedin˘ prostriedok, ako sa postaraÈ

o tieto potreby, keìÏe je tisíc ìal‰ích prostriedkov,

ktoré my Ïivo odporúãame, aby sa uviedli do praxe.

My za seba navrhujeme jeden z nich, a to dielo sale-

ziánskych spolupracovníkov, a teda prosíme

dobr˘ch katolíkov, ktorí Ïijú vo svete, aby pri‰li na

pomoc ãlenom tejto Kongregácie. Je pravda, Ïe

poãet jej ãlenov znaãne stúpol, ale e‰te má dosÈ ìale-

ko od toho, aby mohol odpovedaÈ na kaÏdodenné

poÏiadavky, ktoré vznikajú v rozliãn˘ch krajoch

Talianska, Európy, âíny, Austrálie, Ameriky

a najmä Argentínskej republiky. Na v‰etk˘ch t˘chto

miestach vznikajú kaÏdodenné Ïiadosti o posvät-

n˘ch sluÏobníkov, aby sa i‰li staraÈ o ohrozenú mlá-

deÏ, aby otvorili domy alebo internátne ‰koly, aby

zaãali alebo aspoÀ podporili misie, ktoré túÏobne

vzdychajú po príchode robotníkov evanjelia. Práve

aby sa vy‰lo v ústrety toºk˘m potrebám, hºadajú sa

spolupracovníci.
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5. SpolupracovaÈ moÏno modlitbou alebo posky-

tovaním hmotn˘ch prostriedkov, kde je to potrebné,

podºa príkladu prvotn˘ch veriacich, ktorí priná‰ali

svoj majetok k nohám apo‰tolov, aby ho pouÏili

v prospech vdov, sirôt a v in˘ch váÏnych potrebách.

V. Zriadenie a vedenie ZdruÏenia

1. KaÏd˘, kto dov⁄‰il ‰estnásÈ rokov, sa môÏe staÈ

spolupracovníkom, len nech má pevnú vôºu pri-

spôsobiÈ sa pravidlám, ktoré sa tu predkladajú.

2. ZdruÏenie sa pokorne zveruje láskavosti a pod

ochranu Najvy‰‰ieho veºkÀaza, biskupov, farárov,

od ktor˘ch bude úplne závisieÈ vo v‰etk˘ch veciach,

ktoré sa t˘kajú náboÏenstva.

3. Najvy‰‰í predstaven˘ Saleziánskej kongregácie

je zároveÀ najvy‰‰ím predstaven˘m tohto ZdruÏenia.

4. Direktor kaÏdého domu Kongregácie je opráv-

nen˘ prijaÈ za ãlena zdruÏenia a poslaÈ potom meno,

priezvisko a bydlisko najvy‰‰iemu prestavenému,

ktor˘ zaznamená kaÏdú vec do spoloãného registra.

5. Na dedinách a v mestách, kde nejestvuje Ïiad-

ny z t˘chto domov a kde poãet ãlenov zdruÏenia je

aspoÀ desaÈ, sa urãí predstaven˘ naz˘van˘ dekúrio3.

Bude ním, pokiaº je to moÏné, kÀaz alebo niektor˘

príkladn˘ laik. On si bude písaÈ s najvy‰‰ím predsta-

ven˘m alebo s direktorom najbliÏ‰ieho domu.
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2. KeìÏe v tejto dobe cítiÈ veºk˘ nedostatok

povolaní do duchovného stavu, tak v‰etci tí, ão sú

toho schopní, sa zvlá‰È budú staraÈ o mladíkov aj

o dospel˘ch, ktorí – vybavení potrebn˘mi mravn˘mi

vlastnosÈami a nadaním ‰tudovaÈ – prejavili znaky

povolania, a budú im pomáhaÈ svojimi radami

a smerovaÈ ich do t˘ch ‰kôl, internátov a mal˘ch

seminárov, v ktor˘ch môÏu byÈ vzdelávaní a vedení

k tomuto cieºu. Dielo Márie Pomocnice sa usiluje

práve o tento cieº.

3. Proti bezboÏnej tlaãi stavaÈ tlaã dobrú, ‰írením

dobr˘ch kníh, broÏúr, tlaãen˘ch letákov kaÏdého

druhu v tak˘ch prostrediach a v tak˘ch rodinách, kde

sa to povaÏuje za rozumné.

4. Napokon dobroãinná láska k ohrozen˘m

deÈom – zhromaÏìovaÈ ich, vyuãovaÈ vo viere,

zasväcovaÈ ich do posvätn˘ch úkonov, radiÈ im

v nebezpeãenstvách, doviesÈ ich tam, kde ich moÏno

vzdelávaÈ v náboÏenstve – je ìal‰ím poºom ãinnosti

saleziánskych spolupracovníkov.

Kto by nebol schopn˘ uskutoãÀovaÈ niektoré

z t˘chto diel sám, môÏe tak robiÈ prostredníctvom

in˘ch, ako napríklad povzbudiÈ nejakého príbuzné-

ho, priateºa, aby bol ochotn˘ prispieÈ. Toto v‰etko,

ão sa odporúãa pre ohrozen˘ch chlapcov, sa navrhu-

je aj pre dievãatá, ktoré sa nachádzajú v rovnak˘ch

podmienkach.
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3 Pozn. prekl.: dekúrio – hist.: ãlen miestnej samosprávy.



S takou istou slobodou sa spolupracovníci budú

obracaÈ na ãlenov Saleziánskej kongregácie, keì si

to bude vyÏadovaÈ situácia.

2. Preto v‰etci ãlenovia, povaÏujúc sa za synov a

dcéry ná‰ho nebeského Otca a za bratov v JeÏi‰ovi

Kristovi, vlastn˘mi hmotn˘mi prostriedkami alebo

milodarmi vyzbieran˘mi od dobroãinn˘ch ºudí uro-

bia, koºko môÏu, aby podporovali a udrÏiavali diela

ZdruÏenia.

3. Spolupracovníci nemajú Ïiadnu peÀaÏnú

povinnosÈ. Mesaãne alebo roãne v‰ak prispievajú

milodarom, ak˘ im urãí láska ich srdca. Tieto dary sa

po‰lú najvy‰‰iemu predstavenému na podporu diel,

ktoré podnietilo ZdruÏenie.

4. KaÏd˘ rok sa uskutoãnia aspoÀ dve konferen-

cie: jedna na sviatok Márie Pomocnice, druhá na svi-

atok sv. Franti‰ka Saleského. Na kaÏdej z t˘chto

konferencií sa uskutoãní peÀaÏná zbierka ako

v predchádzajúcom bode 3. Na miestach, kde by

spolupracovníci nemohli vytvoriÈ dekúriu, a keby sa

niekto nemohol zúãastniÈ na konferencii, po‰le na

miesto urãenia svoj milodar tak˘m spôsobom, ktor˘

je preÀho najºah‰í a najspoºahlivej‰í.
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6. Keì treba, kaÏd˘ spolupracovník môÏe

vysvetliÈ najvy‰‰iemu predstavenému veci, o kto-

r˘ch usudzuje, Ïe ich treba vziaÈ do úvahy.

7. KaÏdé tri mesiace a aj ãastej‰ie sa prostred-

níctvom spravodaja alebo vytlaãeného listu podá

ãlenom správa o ponúknut˘ch ãi uskutoãnen˘ch

veciach alebo o tak˘ch, ktoré sa navrhujú urobiÈ.

Napokon sa na konci kaÏdého roka ãlenom oznámia

diela, o ktor˘ch sa zdá, Ïe ich v priebehu budúceho

roka treba prednostne podporovaÈ, a zároveÀ sa pri-

nesie správa o t˘ch, ão v uplynulom roku boli povo-

laní k veãnému Ïivotu. Títo sa budú odporúãaÈ do

spoloãn˘ch modlitieb.

8. V deÀ sv. Franti‰ka Saleského a na sviatok

Márie Pomocnice kaÏd˘ direktor, kaÏd˘ dekúrio

zhromaÏdí svojich spolupracovníkov, aby sa vzá-

jomne povzbudzovali k náboÏnej úcte k t˘mto

nebesk˘m ochrancom a prosili o ich ochranu, aby

vytrvali v zaãat˘ch dielach podºa cieºov tohto Zdru-

Ïenia.

VI. Osobitné povinnosti

1. âlenovia Saleziánskej kongregácie povaÏujú

v‰etk˘ch spolupracovníkov za rovnocenn˘ch bratov

v J.K. a na nich sa obrátia vÏdy, keì ich práca môÏe

poslúÏiÈ na väã‰iu BoÏiu slávu a na osoh du‰iam.
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hneì nariadi, aby sa k Bohu pozdvihli zvlá‰tne mod-

litby za neho. To isté sa urobí v prípade smrti nie-

ktorého spolubrata.

VIII. NáboÏenské úkony

1. Saleziánski spolupracovníci nemajú predpísa-

né Ïiadne vonkaj‰ie úkony. Aby sa v‰ak ich Ïivot

urãit˘m spôsobom podobal Ïivotu v rehoºnej komu-

nite, odporúãa sa im skromnosÈ v obliekaní, stried-

mosÈ v stravovaní, jednoduchosÈ v zariadení domác-

nosti, bezúhonnosÈ v reãiach, precíznosÈ v povinnos-

tiach svojho stavu, priãom sa majú usilovaÈ o to, aby

ich podriadení zachovávali a svätili sviatoãné dni.

2. Radí sa im, aby si kaÏd˘ rok vykonali aspoÀ

niekoºko dní duchovn˘ch cviãení. V posledn˘ deÀ

kaÏdého mesiaca alebo v in˘ vhodnej‰í deÀ si vyko-

najú cviãenie dobrej smrti, vyspovedajú sa a pôjdu

na prijímanie, ako keby to skutoãne bol posledn˘

deÀ Ïivota. V deÀ duchovn˘ch cviãení, ako aj v deÀ

vykonania cviãenia dobrej smrti sa získavajú úplné
odpustky.

3. KaÏd˘ sa pomodlí denne Otãe ná‰, Zdravas’

k sv. Franti‰kovi Saleskému na úmysel Najvy‰‰ieho

veºkÀaza. KÀazi a tí, ão sa modlia kánonické hodin-

ky alebo ofícium Panny Márie, sú di‰penzovaní od

tejto modlitby. Pre nich staãí, aby si pri posvätnom

ofíciu k tejto potrebe pridali svoj úmysel.
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VII. V˘hody

1. Jeho SvätosÈ vládnuci Pius IX. dekrétom zo

dÀa 30. júla 1875 udeºuje dobrodincom tejto Kon-

gregácie a saleziánskym spolupracovníkom v‰etky

v˘hody, duchovné milosti a odpustky, ktoré poÏí-

vajú saleziáni rehoºníci, s v˘nimkou t˘ch, ktoré sa

vzÈahujú na spoloãn˘ Ïivot.

2. Budú maÈ úãasÈ na v‰etk˘ch om‰iach, modlit-

bách, novénach, tríduách, duchovn˘ch cviãeniach,

kázÀach, katechizovaní a na v‰etk˘ch dielach dobro-

ãinnej lásky, ktoré budú saleziáni rehoºníci vykoná-

vaÈ v posvätnej sluÏbe na ktoromkoºvek mieste

a v kaÏdej ãasti sveta.

3. Budú maÈ takisto úãasÈ na om‰i a na modlit-

bách saleziánov, ktoré sa kaÏd˘ deÀ konajú v Kosto-

le Márie Pomocnice v Turíne, aby sa vyprosovalo

poÏehnanie z neba pre ich dobrodincov, pre ich rodi-

ny a najmä pre t˘ch, ktorí morálne alebo materiálne

preukazujú Saleziánskej kongregácii nejaké dobro-

denie.

4. V deÀ po sviatku sv. Franti‰ka Saleského v‰et-

ci kÀazi saleziáni a kÀazi spolupracovníci budú slú-

ÏiÈ sv. om‰u za zomrel˘ch spolubratov. Tí, ktorí nie

sú kÀazi, pristúpia k sv. prijímaniu a pomodlia sa tre-

tinu ruÏenca.

5. Keì niektor˘ spolubrat ochorie, nech sa to

ihneì oznámi najvy‰‰iemu predstavenému. Ten
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Saleského – 24. januára, 3. na sviatok sv. Jána Bosca

– 31. januára, 4. na sviatok sv. Jozefa – 19. marca,

5. na sviatok sv. Dominika Savia – 6. mája, 6. na sviatok

sv. M. D. Mazzarellovej – 13. mája, 7. na sviatok

Panny Márie Pomocnice – 24. mája, 8. na sviatok

Nepo‰kvrnenej – 8. decembra.

Podmienky získania úpln˘ch odpustkov:
a) Spoveì, prijímanie a modlitba na úmysel Naj-

vy‰‰ieho veºkÀaza.

b) AspoÀ súkromné obnovenie prísºubu verne 

zachovávaÈ Pravidlá.

N.B. Ak sa slávenie vy‰‰ie uveden˘ch sviatkov

preloÏí na iné dni, spolupracovníci môÏu získaÈ

odpustky buì v deÀ liturgického sviatku, alebo

v deÀ, na ktor˘ bola slávnosÈ preloÏená.

Spolupracovníci a spolupracovníãky môÏu,

samo-zrejme, získavaÈ iné úplné odpustky, udelené
v‰etk˘m veriacim, priãom v takom prípade splnia iba

prvú podmienku bez obnovenia prísºubu zachovávaÈ

Pravidlá.

âIASTOâNÉ ODPUSTKY

Neboli obnovené poãetné ãiastoãné odpustky,

udelené v minulosti v˘slovne NáboÏnému zdruÏe-

niu. Spolupracovníci a spolupracovníãky nech sa
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4. Nech sa usilujú ão najãastej‰ie pristupovaÈ

k svät˘m sviatostiam spovede a prijímania, pretoÏe

kaÏd˘ môÏe zakaÏd˘m získaÈ úplné odpustky.

5. Tieto úplné a ãiastoãné odpustky môÏu byÈ

venované du‰iam v oãistci, s v˘nimkou odpustkov in
articulo mortis, pre okamih smrti, ktoré sú v˘luãne

osobné, a je moÏné získaÈ ich len vtedy, keì sa du‰a

odluãuje od tela a odchádza na svoju veãnosÈ.

UPOZORNENIE

Hoci sa Ïivo odporúãa zachovávaÈ tieto pravidlá

kvôli mnoh˘m v˘hodám, ktoré môÏe kaÏd˘ nado-

budnúÈ, aby sa v‰ak odstránila akákoºvek úzkosÈ sve-

domia, vyhlasuje sa, Ïe zachovávanie t˘chto pravi-

diel nezaväzuje pod Èarchou hriechu, ani smrteºného,

ani ºahkého, okrem t˘ch vecí, ktoré sú v tomto zmys-

le prikázané alebo zakázané BoÏími prikázaniami

a prikázaniami svätej Cirkvi.

ÚPLNÉ ODPUSTKY

Úplné odpustky udelené ZdruÏeniu salezián-

skych spolupracovníkov po revízii, ktorú uskutoãnila

Svätá stolica dekrétom zo dÀa 31. januára 1968, sú

nasledovné: 1. v deÀ prijatia, 2. na sviatok sv. Franti‰ka

114



PREVENTÍVNY SYSTÉM 

VO V¯CHOVE MLÁDEÎE
1

UÏ viac ráz ma Ïiadali, aby som povedal alebo

napísal niekoºko my‰lienok o takzvanom preventív-

nom systéme, ktor˘ sa pouÏíva v na‰ich domoch. Pre

nedostatok ãasu som doteraz nemohol uspokojiÈ túto

poÏiadavku, a keìÏe práve chceme vydaÈ pravidlá,

ktoré sa doteraz takmer vÏdy tradiãne uplatÀovali,

myslím, Ïe je vhodné podaÈ tu niekoºko my‰lienok

ako náãrt dielka, ktoré mienim vydaÈ, ak mi Boh dá

toºko Ïivota, aby som ho mohol dokonãiÈ. Robím to

len preto, aby som pomohol v ÈaÏkom umení vycho-

vávaÈ mládeÏ. Poviem teda, v ãom spoãíva preven-

tívny systém a preão mu treba daÈ prednosÈ, ako ho

prakticky pouÏívaÈ a aké má v˘hody.

I. V ãom spoãíva preventívny systém a preão 

mu treba daÈ prednosÈ

Pri v˘chove mládeÏe sa v kaÏdej dobe poÏívali

dva systémy: preventívny a represívny. Represívny

systém spoãíva v tom, Ïe sa podriadení oboznámia

so zákonom a potom sa dozerá, aby sa zisÈovali pre-
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v‰ak usilujú získavaÈ tie, ktoré sú platné pre v‰et-

k˘ch veriacich. Vzhºadom na to si pripomeÀme, Ïe

ãiastoãné odpustky uÏ nemajú urãen˘ poãet dní,

mesiacov alebo rokov ako v minulosti. Keì sa

vyhlasuje, Ïe s nejak˘m skutkom sú spojené ãiastoã-

né odpustky, rozumie sa t˘m toto:

„Veriaci, ktor˘ aspoÀ s kajúcim srdcom urobí

nejak˘ skutok, ktor˘ je spojen˘ s ãiastoãn˘mi

odpustkami, spolu s odpustením ãasn˘ch trestov,

ktoré získava svojím skutkom, dosiahne aj odpuste-

nie trestu na príhovor Cirkvi.“

Okrem ãiastoãn˘ch odpustkov, spojen˘ch

s úkonmi náboÏnosti, si zaslúÏia pozornosÈ tri rozsi-

ahle povolenia, ktoré sa t˘kajú skutkov náboÏnosti,
dobroãinnej lásky a pokánia.

1. âiastoãné odpustky sa udeºujú veriacemu,

ktor˘ plnením svojich povinností a zná‰aním proti-

venstiev Ïivota s pokornou dôverou pozdvihuje

svoju myseº k Bohu a pripája – aj keì iba v duchu –

náboÏné vz˘vanie.

2. âiastoãné odpustky sa udeºujú veriacemu,

ktor˘ v duchu viery a s milosrdnou du‰ou dáva seba

samého alebo svoj majetok do sluÏby bratom a sest-

rám, ktorí sa nachádzajú v núdzi.

3. âiastoãné odpustky sa udeºujú veriacemu,

ktor˘ sa v duchu pokánia spontánne zrieka a obetuje

nejakú dovolenú vec.
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1 Pravidlá pre domy Spoloãnosti sv. Franti‰ka Saleského, Turín,

Tipografia Salesiana, 1877, s. 3-13, (Opere edite, Vydané diela

XXIX, 99 - 109). Pozn. prekl.: Originál textu sme prevzali z Rego-

lamento di vita apostolica (Pravidlá apo‰tolského Ïivota) z r. 1986,

vydan˘ch v Ríme, a vtedaj‰í slovensk˘ preklad sme mierne upravili.



1. Keì je chovanec preventívne upozornen˘,

necíti sa poníÏen˘ pre spáchané priestupky, ako sa to

stáva, keì ich oznámia predstavenému. A ani sa

nikdy nerozhnevá pre napomenutie alebo trest, kto-

r˘m mu predstaven˘ pohrozí alebo ktor˘ mu uloÏí,

lebo v tomto treste je vÏdy i priateºské preventívne

upozornenie, ktoré ho zdôvodÀuje a väã‰inou si

dokáÏe získaÈ srdce, takÏe chovanec uznáva potrebu

trestu a takmer si ho Ïelá.

2. Najhlavnej‰ou príãinou priestupkov je mladíc-

ka nestálosÈ, ktorá vo chvíºke zabúda na disciplinár-

ne pravidlá a tresty, ktoré hrozia za ich nedodrÏanie.

Preto sa chlapec ãasto previní a zaslúÏi si trest, ktor˘

si vôbec neuvedomí, na ktor˘ si pri spáchaní prie-

stupku absolútne nespomenie a ktorému by sa bol

urãite vyhol, keby ho bol dakto priateºsky napome-

nul.

3. Represívny systém môÏe zabrániÈ neporiadku,

ale ÈaÏko previnilcov polep‰í. Zistilo sa, Ïe mladíci

nezabúdajú na podstúpené tresty, väã‰inou precho-

vávajú trpkosÈ, usilujú sa zhodiÈ jarmo a dokonca sa

za ne aj pomstiÈ.

Niekedy sa zdá, Ïe im na tom nezáleÏí, ale kto

sleduje ich v˘voj, vie, Ïe ich spomienky na mladosÈ

sú hrozné a Ïe ºahko zabúdajú na tresty od rodiãov,

ale veºmi ÈaÏko na tresty od vychovávateºov. Vy-
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vinilci, a kde treba, aj ukladal zaslúÏen˘ trest. Slová

a v˘zor predstaveného podºa tohto systému majú byÈ

vÏdy prísne a dostatoãne v˘hraÏné a on sám sa má

vyh˘baÈ kaÏdej dôvernosti s podriaden˘mi.

Aby direktor dodal váÏnosÈ svojej autorite, má sa

medzi svojimi podriaden˘mi ukazovaÈ len zriedka,

a to väã‰inou len vtedy, keì treba potrestaÈ alebo

pohroziÈ. Tento systém je ºahk˘, menej namáhav˘

a je osoÏn˘ najmä pri vojsku a v‰eobecne medzi

dospel˘mi a rozváÏnymi ºuìmi, ktorí uÏ sami od

seba musia byÈ schopní vedieÈ a zapamätaÈ si, ão si

vyÏadujú zákony a iné predpisy.

Odli‰n˘, ba povedal by som, opaãn˘ je preven-

tívny systém. Ten spoãíva v tom, Ïe chovanci spo-

znajú predpisy a pravidlá ústavu, a potom sa dozerá

tak˘m spôsobom, aby stále mali nad sebou bdelé

oko direktora alebo asistentov, ktorí sa s nimi roz-

právajú ako milujúci otcovia, v kaÏdej udalosti slú-

Ïia ako vodcovia, dávajú rady a láskavo napomínajú.

To znamená znemoÏniÈ chovancom previniÈ sa.

Tento systém celkom spoãíva na rozumnosti,

náboÏenstve a láskavosti. Preto vyluãuje v‰etky

násilné tresty a usiluje sa vyh˘baÈ aj ºahk˘m trestom.

Zdá sa, Ïe tento systém je vhodnej‰í z t˘chto dôvo-

dov:
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sú prostriedky, ktoré vychovávateº musí neustále

pouÏívaÈ, uãiÈ ich a sám sa podºa nich riadiÈ, ak chce,

aby ho poslúchali a aby dosiahol svoj cieº.

1. Direktor sa preto musí cel˘ zasvätiÈ svojim

chovancom. Nesmie prijímaÈ záväzky, ktoré by ho

odvádzali od tejto povinnosti. Naopak, musí byÈ

medzi svojimi chovancami vÏdy, keì nie sú povinne

viazaní dajakou prácou, okrem prípadu, Ïe by boli

náleÏite prítomní iní vychovávatelia.

2. Uãitelia, majstri a asistenti musia byÈ spoºah-

livej mravnosti. Nech sa ako moru vyh˘bajú akej-

koºvek náklonnosti a zvlá‰tnym priateºstvám s chovan-

cami a nech pamätajú, Ïe poblúdenie jediného môÏe

skompromitovaÈ cel˘ v˘chovn˘ ústav. Treba sa sta-

raÈ, aby chovanci nikdy neboli sami. Nakoºko je

moÏné, asistenti nech sú prví na mieste, kde sa majú

chlapci zísÈ. Nech sa zdrÏiavajú s nimi, aÏ k˘m ich

iní nevymenia a nech ich nikdy nenechávajú neza-

mestnan˘ch.

3. Chovancom nech sa dá ‰iroká voºnosÈ skákaÈ,

behaÈ a vykriãaÈ sa do vôle. Telocvik, hudba, pred-

stavenia, divadlo a v˘lety sú veºmi úãinné prostried-

ky na dosiahnutie disciplíny, na osoh mravnosti a

zdravia. Len treba dávaÈ pozor, aby predmet t˘chto

zábav, zúãastnené osoby a reãi neboli odsúdeniahod-

né. Veºk˘ priateº mládeÏe svät˘ Filip Neri hovorie-

val: „Robte, ão len chcete, mne staãí, keì nehre‰íte.“
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skytli sa prípady, Ïe niektorí sa v starobe o‰klivo

pomstili za urãité tresty, ktor˘mi boli spravodlivo

potrestaní v ãase v˘chovy. Naopak, preventívny

systém robí z chovanca priateºa, ktor˘ v prítomnom

vychovávateºovi vidí dobrodincu, ktor˘ ho upozor-

Àuje, pomáha mu staÈ sa lep‰ím, chráni ho pred

nepríjemnosÈami, trestami a zahanbením.

4. V preventívnom systéme sa chovanci upozor-

Àujú tak, Ïe vychovávateº bude môcÈ stále rozprávaÈ

srdeãn˘m spôsobom – v ãase v˘chovy aj potom.

Vychovávateº, ktor˘ si získal srdce svojho zverenca,

bude preÀ veºkou autoritou, bude ho môcÈ upozorÀo-

vaÈ, radiÈ mu, naprávaÈ ho, a to aj vtedy, keì bude uÏ

pracovaÈ v zamestnaní, v ‰tátnych úradoch

a v komerãnej sfére. Pre tieto a pre mnohé iné dôvo-

dy sa zdá, Ïe preventívnemu systému treba daÈ pred-

nosÈ pred systémom represívnym.

II. PouÏitie preventívneho systému

UskutoãÀovanie tohto systému úplne spoãíva na

slovách sv. Pavla, ktor˘ hovorí: Charitas benigna
est, patiens est; omnia suffert, omnia sperat, omnia
sustinet. Láska je dobrotivá, láska je trpezlivá. V‰et-

ko pretrpí, ale v‰etko dúfa a podstúpi akúkoºvek

nepríjemnosÈ.2 Preto preventívny systém môÏe

úspe‰ne pouÏívaÈ iba kresÈan. Rozum a náboÏenstvo
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ako dve-tri minúty. To je kºúã k mravnosti, k dobré-

mu fungovaniu a k úspechu vo v˘chove.

7. Ako moru sa treba chrániÈ mienky t˘ch, ktorí

by chceli odkladaÈ prvé prijímanie na neskor‰ie

roky, keì sa diabol uÏ väã‰inou zmocnil chlapcovho

srdca na nesmiernu ‰kodu jeho nevinnosti. V prvot-

nej cirkvi sa deÈom podávali konsekrované hostie,

ktoré sa zv˘‰ili po veºkonoãnom prijímaní. To nám

ukazuje, ako Cirkvi záleÏí na tom, aby bolo deÈom

umoÏnené vãasne pristupovaÈ k svätému prijímaniu.

Keì vie chlapec rozoznaÈ chlieb od chleba a je

dostatoãne pouãen˘, uÏ nech sa nepozerá na vek.

Nech do tej ‰Èastnej du‰e príde kraºovaÈ nebesk˘

Kráº.

8. Katechizmy odporúãajú ãasté prijímanie,

svät˘ Filip odporúãal t˘Ïdenné, ba aj ãastej‰ie. Tri-

dentsk˘ koncil jasne hovorí, Ïe si veºmi Ïelá, aby

kaÏd˘ veriaci kresÈan, keì prichádza na svätú om‰u,

i‰iel aj na prijímanie. Ale toto prijímanie nemá byÈ

len duchovné, ale aj sviatostné, aby sa z tejto vzne-

‰enej a BoÏskej obety dosiahlo ão najväã‰ie ovocie

(Tridentsk˘ koncil, 22. zasadnutie, 6. kapitola).
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4. âastá spoveì, ãasté prijímanie a kaÏdodenná

om‰a sú oporné stæpy, ktoré musia drÏaÈ v˘chovnú

budovu, ak nechceme pouÏívaÈ hrozby a biã. Mladí-

kov nikdy neslobodno nútiÈ, aby pristupovali

k svät˘m sviatostiam. Treba ich len povzbudzovaÈ

a dávaÈ im vhodné príleÏitosti, aby ich vyuÏívali. Na

duchovn˘ch cviãeniach, tríduách, novénach, káz-

Àach a katechizme nech sa vyzdvihuje krása, veºkosÈ

a svätosÈ toho náboÏenstva, ktoré poskytuje také

ºahké a také uÏitoãné prostriedky pre obãiansku spo-

loãnosÈ, pre pokoj srdca a pre spásu du‰e, ako sú

práve sväté sviatosti. Takto chlapci spontánne dosta-

nú chuÈ na tieto úkony náboÏnosti, budú k nim pri-

stupovaÈ radi, s radosÈou a s úÏitkom.

5. Treba maximálne dozeraÈ, aby sa zabránilo, Ïe

by sa do ústavu dostali kamaráti, knihy alebo osoby,

ão neslu‰ne rozprávajú. V˘ber dobrého vrátnika je

pokladom v˘chovného domu.

6. KaÏd˘ veãer po zvyãajn˘ch modlitbách, prv

neÏ sa chlapci odoberú na odpoãinok, direktor alebo

namiesto neho niekto in˘, nech v‰etk˘m povie nie-

koºko láskav˘ch slov, na nieão upozorní alebo dá

radu o veciach, ktoré treba robiÈ alebo ktor˘ch sa

treba vystríhaÈ. Nech sa snaÏí z udalostí, ktoré sa

odohrali poãas dÀa v ústave alebo vonku, vyvodiÈ

zásady. Ale jeho rozprávanie nech nikdy netrvá viac
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vajú v spoloãnosti ãestné postavenie. Takto sa stali

oporou svojej rodiny a robia ãesÈ krajine, v ktorej

b˘vajú.

3. Keì sa náhodou dostanú do ústavu chovanci

so smutn˘mi návykmi, nemôÏu u‰kodiÈ svojim

kamarátom. Ani dobrí mladíci sa nemôÏu staÈ obeÈou

ich zlého vplyvu, lebo niet na to ani ãasu, ani mies-

ta, ani príleÏitosti, pretoÏe asistent, o ktorom pred-

pokladáme, Ïe je tam prítomn˘, by to hneì prekazil.

IV. Slovo o trestoch

Akého pravidla sa drÏaÈ pri ukladaní trestov?

Kde je to len moÏné, tresty nech sa vôbec nepouÏí-

vajú. Kde si v‰ak potreba vyÏaduje represiu, treba

maÈ na pamäti nasledovné:

1. Vychovávateº nech sa usiluje získaÈ si lásku

chovancov, keì chce, aby sa ho báli. Vtedy je tres-

tom odopretie dobrotivosti, ale je to trest, ktor˘ pod-

necuje súÈaÏenie, dodáva odvahu a nikdy neponiÏu-

je.

2. U mladíkov je trestom to, ão sa ako trest pou-

Ïíva. Zistilo sa, Ïe u niekoho neláskav˘ pohºad

spôsobí väã‰í úãinok, ako by malo spôsobiÈ zaucho.

Pochvala za dobre vykonanú vec, pokarhanie za laj-

dáctvo uÏ je odmenou alebo trestom.

3. Okrem veºmi zriedkav˘ch prípadov nech sa nikdy

nekarhá a netrestá verejne, ale súkromne, v neprí-
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III. V˘hody preventívneho systému

Dakto môÏe namietnuÈ, Ïe tento systém je

v praxi ÈaÏk˘. Poznamenávam, Ïe pre chovanca je

omnoho ºah‰í, uspokojivej‰í a prínosnej‰í. Na strane

vychovávateºov obsahuje nejaké ÈaÏkosti, ktoré sa

v‰ak zmen‰ia, ak sa vychovávateº horlivo pustí do

svojej práce. Vychovávateº je ãlovek zasväten˘

dobru svojich chovancov, preto musí byÈ ochotn˘

ãeliÈ kaÏdej nepríjemnosti a kaÏdej námahe, aby

dosiahol svoj cieº, ktor˘m je obãianska, mravná a

intelektuálna v˘chova jeho chovancov.

K vy‰‰ie uveden˘m v˘hodám treba e‰te dodaÈ, Ïe:

1. Chovanec bude maÈ vÏdy veºkú úctu k vycho-

vávateºovi a stále bude rád spomínaÈ na v˘chovu,

ktorú dostal, a svojich uãiteºov a ìal‰ích predstave-

n˘ch bude vÏdy povaÏovaÈ za otcov a bratov. Kam-

koºvek sa takíto chovanci dostanú, väã‰inou sú

radosÈou rodiny, uÏitoãn˘mi obãanmi a dobr˘mi

kresÈanmi.

2. Nech má chovanec v ãase prijatia ak˘koºvek

charakter, povahu a mravn˘ stav, rodiãia si môÏu byÈ

istí, Ïe ich syn sa nemôÏe zhor‰iÈ, a moÏno povaÏo-

vaÈ za isté, Ïe vÏdy sa dosiahne urãité zlep‰enie. Ba

niektorí chlapci, ktorí boli dlh˘ ãas pohromou pre

rodiãov a dokonca ich odmietli aj polep‰ovne,

v˘chovou podºa t˘chto zásad zmenili svoju povahu,

charakter, zaãali ÏiÈ slu‰n˘m Ïivotom a teraz zastá-
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ANALYTICK¯ REGISTER

Hlavné skratky:

ASC: Associazione Salesiani Cooperatori, ZdruÏe-

nie saleziánov spolupracovníkov; D.B.: Don Bosco;

FMA: dcéry Márie Pomocnice; MR: miestna rada;

p.: pozri; PAÎ: Projekt apo‰tolského Ïivota; Prav.:

Pravidlá; PR: provinciálna rada; Sal. r.: saleziánska

rodina; SC: salezián spolupracovník/ saleziáni spo-

lupracovníci (Salesiano Cooperatore); SDB: Salezi-

áni dona Bosca; ·: ·tatút.

Poznámka: ãísla zodpovedajú ãlánkom a príslu‰-

n˘m paragrafom.

Alexandrina Maria da Costa:

prednostne si uctievajú … - · 20,3;

AnimovaÈ/animovanie:

s cieºom – celé ASC · 24,2; zveruje svoje riadenie a

– MR, PR a svet. rade · 35; zapájajú rehoºné komu-

nity do veºkodu‰nej sluÏby – a do svedectva o hod-

notách svätosti Prav. 9,2; sluÏba – a riadenia v ASC

je apo‰tolskou sluÏbou Prav. 17,1;

Apo‰tolská stolica/Svätá stolica:

ASC je schválené – · 4,1; ktoré nevyÏadujú dovole-

nie – · 39,2; úpravu musí následne schváliÈ absolút-

na väã‰ina úãastníkov svetového kongresu, najvy‰‰í

predstaven˘ ASC a – · 40,2;

127

tomnosti kamarátov, s maximálnou rozvahou

a trpezlivosÈou, aby sa dosiahlo, Ïe chovanec pomo-

cou rozumu a náboÏenstva pochopí, Ïe robil zle.

4. Treba sa absolútne vyvarovaÈ akejkoºvek

bitky, kºaãania v bolestnej polohe, Èahania za u‰i

a in˘ch podobn˘ch trestov, lebo ich zakazujú obãi-

anske zákony, veºmi dráÏdia mladíkov a poniÏujú

vychovávateºa.

5. Direktor nech dobre oboznámi s pravidlami,

odmenami a trestami, urãen˘mi disciplinárnymi

zákonmi, aby sa chovanec nemohol vyhováraÈ, Ïe

nevedel, Ïe to je nariadené alebo zakázané.

Ak sa tento systém v na‰ich domoch uvedie do

praxe, verím, Ïe dosiahneme veºké úspechy bez

toho, Ïeby sme pouÏili biã alebo iné násilné tresty.

UÏ pribliÏne ‰tyridsaÈ rokov pracujem s mládeÏou

a nepamätám sa, Ïe by som pouÏil takéto tresty.

A s BoÏou pomocou som vÏdy dosiahol nielen to, ão

bolo nutné, ale aj to, ão som si Ïelal, a to aj u tak˘ch

chlapcov, o ktor˘ch sa zdalo, Ïe nedávajú nijakú

nádej na úspech.

KÀaz Ján Bosco
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– a rôznymi formami sluÏby · 30,1; UÏ D.B. navr-

hoval prísºub ako – vyjadrenie saleziánskeho povo-

lania v spoloãnosti · 32,1; v spoloãenstve sal. r. spo-

lupracovaÈ na apo‰tolsk˘ch iniciatívach miestnej

cirkvi · 32,2; SC, povolaní preÏívaÈ svoje – povola-

nie v spoloãnosti a v Cirkvi · 33; SC môÏu realizo-

vaÈ svoju – ãinnosÈ Prav. 5,1; posilÀujú v˘chovnú

ãinnosÈ a – v‰etk˘ch obetovaním svojho utrpenia a

modlitby Prav. 7,2; zväzok so skupinami sal. r. sa

vyjadruje najmä – spoluzodpovednosÈou Prav. 10,1;

ÈaÏkosti Ïivota, radosti a utrpenia, ktoré sprevádzajú

– prácu Prav. 11,2; SC, ktorí sú osobitne zaangaÏo-

vaní v in˘ch – alebo dobrovoºníckych dielach, sved-

ãia tam o svojej ‰pecifickej charizme Prav. 14,4;

podºa potrieb Ïivota a – Prav. 16,2; sluÏba animácie

a riadenia v ASC je – sluÏbou Prav. 17,1; formaãné

a – iniciatívy Prav. 21,1;

A‰pirant/i:

zaãína ako – formaãnú cestu Prav. 13,2; a‰pirant po

ukonãení procesu formácie v miestnom stredisku

Prav. 13,3; MR po‰le ÏiadosÈ – PR Prav. 13,4; pro-

ces rozli‰ovania a rozhodovania – Prav. 15,2; spre-

vádzaÈ – v ich zaãleÀovaní do strediska a skvalitÀo-

vaÈ ich formaãnú cestu Prav. 21,1;

Autonómia/samostatnosÈ:

zodpovedne a so zmyslom pre príslu‰nosÈ podporuje

ekonomickú – ASC · 22,2; priãom re‰pektujú iden-
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Apo‰tolsk˘ prísºub:

príslu‰nosÈ k ASC sa zaãína osobn˘m – · 27,3; – SC

odpovedá na povolanie, ktoré trvá po cel˘ Ïivot ·

30,1; majú si obnovovaÈ svoje záväzky voãi ASC,

prijaté – · 30,2; p. · ãl. 32, V˘znam a znenie apo‰-
tolského prísºubu; UÏ D.B. navrhoval – ako apo‰tol-

ské vyjadrenie saleziánskeho povolania · 32,1;

zhodn˘ so záväzkami prijat˘mi zloÏením – Prav.

6,4; vstup do ASC sa uskutoãÀuje prostredníctvom

zloÏenia osobného – Prav. 13,5; – sa obvykle skladá

v miestnom stredisku Prav. 13,6; – môÏe prijaÈ Prav.

13,8; moÏnosÈ pre SC obnoviÈ – Prav. 14,1; dáva

podnet na obnovenie – Prav. 25,4;

Apo‰tolát, apo‰tolsk˘:

znamená odpovedaÈ na saleziánske – povolanie ·

2,1; uskutoãÀujú svoj – záväzok · 3,2 a · 12,3;

in‰pirujú sa – projektom dona Bosca · 6; p. · ãl. 8

Apo‰tolsk˘ záväzok; Îije z úsilia – lásky · 13; vod-

kyÀa jeho – povolania · 14,3; je – a pastoraãná láska

· 15,1; vzor kresÈanského humanizmu, – horlivosti a

vºúdnosti · 15,1; preniknutá – zápalom · 19,1; svoj

vnútorn˘ a –  Ïivot posilÀujú · 19,3; zapojenie sa do

spoloãn˘ch – iniciatív · 23,1; dosvedãuje bohatstvo

prijatého duchovného a – dediãstva · 23,2; s cieºom

animovaÈ celé ASC a koordinovaÈ – iniciatívy ·

24,2; p. · ãl.26 Apo‰tolská sluÏba delegátov a dele-
gátok; vyjadruje v kaÏdodennom Ïivote svedectvom,
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milosrdenstvo Prav. 11,2; Ïivia svoj vnútorn˘ Ïivot

kaÏdodenn˘m rozhovorom s – Prav. 12,1; – stále

volá Prav. 15,1;

Bosco, don, svät˘ Ján:

priÈahovaní postavou – · Úvod; na materinsk˘ zásah

Panny Márie povolal – · 1; Duch Svät˘ stvárnil vo

– srdce otca a uãiteºa · 1; zapájaÈ sa do poslania –

k mládeÏi a ºudov˘m vrstvám · 2,2b; – navrhol a zalo-

Ïil ASC · 3,1; in‰pirujú sa pastoraãnou láskou – ·

3,3; apo‰tolsk˘m projektom – · 6; SC ako – · 9,1 a

· 20,1; – preÏíval a zanechal · 13; charizmatická

skúsenosÈ – · 14,1; – ju vyjadril v hesle Da mihi ani-
mas... · 15,1; príhovor – · 20,2; vzÈahy charakteris-

tické pre ducha – · 21; SC, verní usmerneniu – ·

23,1; je nástupcom – · 24,1; je zapojená do plnenia

úlohy, ktorú si Ïelal – „podporovaÈ a roz‰irovaÈ“

ASC · 25; v tvorivej vernosti – · 26,1; uÏ – navrho-

val prísºub ako apo‰tolské vyjadrenie saleziánskeho

povolania · 32,1; – bol praktick˘ a podnikav˘ ãlo-

vek Prav. 11,1; aby sa zdokonalili v poznaní Sväté-

ho písma, náuky Cirkvi, v poznaní – Prav. R 16,1;

‰íriÈ spiritualitu – Prav. 21,1;

BoÏí ºud:

Duch Svät˘, animátor – · 2,2a;

BoÏie slovo (Biblia):

zakorenená v – · 19,1;
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titu a – kaÏdej skupiny · 23,1; podporujú ich orga-

nizaãnú – v charizmatickom spoloãenstve so Spo-

loãnosÈou sv. F. Saleského a s In‰titútom FMA ·

26,2; kvôli animovaniu ASC sú provincie organizo-

vané do regiónov, priãom sa re‰pektuje – ich riade-

nia · 37,5;

Biblia, Sväté písmo:

aby sa zdokonalili v poznaní –, náuky Cirkvi,

v poznaní D.B. Prav. 16,1;

Biskupi (pastieri):

SC  – · 3; zodpovedne ponúkajú svoju spoluprácu –

a kÀazom Prav. 4;

Blahoslavenstvá:

p. · ãl. 7 Svedectvo blahoslavenstiev · 7;

Boh, Otec, Pán, Otcov, BoÏí:

spoliehajú sa na vernosÈ – · Úvod; vnímaÈ – ako

Otca a Lásku, ktorá zachraÀuje · 2,2a; táto cesta

lásky k – · 7; ktorého poslal – · 8,1; – milosrden-

stvo · 15,1; a · 19,2; zjednocuje zanietenú lásku k –

a k blíÏnemu · 13; zakladajú svoju ãinnosÈ na spoje-

ní s – · 17; – klaniam sa ti, lebo si dobr˘ · 32,2; –

daj mi silu svojho Ducha, aby som dokázal byÈ ver-

n˘m svedkom t˘chto záväzkov · 32,2; – sprevádza

hojnou milosÈou · 41; vyjadrenie – lásky a osobit-

nou starostlivosÈou o mlad˘ch a o rodiny Prav. 1,1;

aktívne sa zúãastÀujú na stvoriteºskom – diele, sved-

ãia o Kristovi ãestnosÈou Prav. 2,1; nekoneãné –
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âinnosti:

p. · ãl. 11 Typické ãinnosti;
âistota:

podºa evanjeliovej vízie – · 7;

âlen/ovia rady:

a urãujú ‰pecifické úlohy – · 36,2; PR sa organizuje

kolegiálne a volí spomedzi svojich – prov. koordiná-

tora. Rada urãí svojim – ‰pecifické úlohy · 37,4; –

svet. rady, volení príslu‰n˘mi regionálnymi kon-

gresmi · 38,1; správca majetku ASC a sekretár svet.

rady, volení tajn˘m hlasovaním – svet. rady · 38,1;

Da mihi animas:

D.B. ju vyjadril v hesle „ – coetera tolle“ · 15,1;

milosÈou v‰etk˘ch, ktorí pracujú v duchu hesla

„ – coetera tolle“ · 41;

Dar:

saleziánske apo‰tolské povolanie, – Ducha · 2,1;

prijíma saleziánskeho ducha ako Pánov – · 14,1; je

pre SC – od Boha · 15,2;

Dcéry Márie Pomocnice (FMA):

s M. D. Mazzarellovou zaloÏil In‰titút – · 1; In‰titút

– a iné skupiny · 5; a osobitné charizmatické zväz-

ky s – · 25; kaÏdá saleziánska komunita SDB a – ·

25; podporujú organizaãnú autonómiu v charizma-

tickom spoloãenstve s SDB a s – · 26,2; stredisko sa

prednostne zriaìuje pri diele SDB alebo – · 6,1;

charizmatické zväzky medzi ASC a SDB a – · 37,2;
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Bratia/sestry, bratstvo, bratsk˘:

– a spoloãne · 6; budovanie – sveta · 7; veria v hod-

notu Ïivota, nezi‰tnosti, – · 17; p. · ãl. 21, Bratia a
sestry v D.B.; vzÈahy s – SDB a – FMA Prav. 9,1;

Kristova tvár v – Prav. 11,2;

Cirkev (univerzálna), cirkevn˘:

ktoré následne schválila – · Úvod; p. · ãl. 2, Salezi-
áni spolupracovníci – ‰pecifické povolanie v Cirkvi;
p. · ãl. 4, ZdruÏenie v Cirkvi; projekt DB v – a vo

svete · 5; pracujú pre dobro – · 6; základná bunka

spoloãnosti i – · 8,3; misijná ãinnosÈ – · 8,5; kres-

Èanská a saleziánska prítomnosÈ v – · 9,4; poslanie

ASC v rámci – · 12,1; ako Pánov dar – · 14,1; obra-

cajú sa na duchovné pramene, ktoré ponúka – ·

19,1; prepojenie s pastoraãn˘mi ‰truktúrami – ·

23,2; ochotne sa dáva do sluÏby poslania – · 30,1; Ïe

si ma povolal do tvojej – · 32,2; SC, povolaní preÏí-

vaÈ svoje apo‰tolské povolanie v spoloãnosti a v – ·

33; keì ich – povoláva k posvätnej sluÏbe Prav. 1,1;

aby sa zdokonalili v poznaní Svätého písma, náuky

– v poznaní D.B. Prav. 16,1;

Cirkev miestna, cirkvi:

v spoloãenstve saleziánskej rodiny spolupracovaÈ na

apo‰tolsk˘ch iniciatívach – · 32,2;

âestnosÈ, statoãn˘, poctiv˘:

formovaÈ – obãanov · 9,1; ako dobrí kresÈania a –

obãania · 17; aktívne sa zúãastÀujú na stvoriteºskom

BoÏom diele, svedãia o Kristovi – Prav. 2,1;
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Diela umoÏÀujúce zdruÏovanie:

SC podporujú zriaìovanie a ãinnosÈ – Prav. 4;

Dielne mamy Margity:

prostredníctvom – a Hogares D.B. Prav. 21,1;

Direktori, direktorky:

provinciáli a provinciálky v spolupráci s – a – zaru-

ãujú jednotu v spoloãenstve a v poslaní Prav. 9,2;

Direktórium, direktóriá:

iné normy sú obsiahnuté v Prav. alebo v – · 40,1; –

sú osobitné nariadenia ASC, ktoré prispôsobujú

PAÎ · 40,1; p. Prav. ãl. 35, Direktóriá;

Dobrovoºníctvo, dobrovoºnícky:

ASC zvlá‰È pozorne sleduje oblasÈ sociálneho –

Prav. 3,3; iné apo‰tolské alebo – diela Prav. 14,4;

Dobr˘ pastier:

preniknutá láskou – · 1; vyprosuje si od Márie,

Pomocnice a Matky – · 14,3;

Dozrievanie, dozrievaÈ, zrelosÈ, zrel˘:

k väã‰ej ºudskej a kresÈanskej – · 9,1; vyÏaduje si

osobné, slobodné a motivované rozhodnutie, ktoré

postupne – pôsobením Ducha Svätého · 27,1; slo-

bodne a zodpovedne – vo svojom rozhodnutí Prav.

13,1; – vo svojej viere a láske Prav. 16,1;

Duch Svät˘:

z podnetu – · Úvod; – na materinsk˘ zásah Panny

Márie · 1; – stvárnil v D.B. · 1; ÏiÈ v hlbokej dôve-

re s – · 2,2a; Ïivot podºa – · 7; veden˘ – · 13; sila
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v prostrediach animovan˘ch Saleziánskou spoloã-

nosÈou, In‰titútom – Prav. 4; charizmatické zväzky

spoloãenstva so Saleziánskou kongregáciou, s – a

sal. rod. Prav. 21,1;

Delegáti, delegátky:

p. · ãl. 26, Apo‰tolská sluÏba delegátov a delegátok;
prostredníctvom ãinnosti kvalifikovan˘ch SC – ·

29,2; kaÏdé stredisko má – alebo – · 36,1; – alebo –

sú ãlenmi rady, priãom majú aktívny hlas · 36,2; má

medzi svojimi radcami – a – · 37,4; zainteresovaní

provinciáli a provinciálky po spoloãnej dohode

vymenujú regionálneho – a regionálnu – · 37,5; sve-

tov˘ – SDB, vymenovan˘ hlavn˘m predstaven˘m ·

38,1; svetová – FMA, vymenovaná hlavn˘m pred-

staven˘m na návrh generálnej matky FMA · 38,1;

vyÏaduje najmä od – a – Prav. 9,1; p. Prav. ãl. 23,

Delegáti a delegátky;
Diakon:

SC – · 3,3;

Dialóg:

podporujú rodinné prostredie, v ktorom neustály – ·

10,2; Ïivia svoj vnútorn˘ Ïivot kaÏdodenn˘m – s

Pánom, Prav. 12,1;

Diecéza:

SC sa zaãleÀujú tak do miestnej cirkvi ako aj do –

Prav. 1,1;
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porujú Prav. 2,4; na podporu spoloãensko-politickej

kultúry in‰pirovanej – Prav. 3,2;

EvanjelizovaÈ, evanjelizaãn˘:

zaväzuje ho – · 7; usilujú sa vychovávaÈ a – · 9,1;

V ASC spolu s ostatn˘mi preÏíva v˘chovnú a – spo-

luzodpovednosÈ · 22,1;

FarnosÈ:

SC sa zaãleÀujú tak do – ako aj do diecézy Prav. 1,1;

Formácia, formaãn˘:

katechéza a kresÈanská – · 11; animovaÈ celé ASC a

koordinovaÈ – a apo‰tolské iniciatívy · 24,2; prijíma

– proces · 27,1; takto sa zaruãuje in‰titucionálna a

zároveÀ osobná – · 27,1; p. · ãl. 29, ZodpovednosÈ

za formáciu a formaãné iniciatívy; zameriavajú sa na

– Prav. 2,2; vplyv na – mládeÏe Prav. 2,3; spoloãne

preÏíva – cestu a zúãastÀuje sa na iniciatívach Prav.

13,1; zaãína ako a‰pirant – cestu Prav. 13,2; a‰pirant

po ukonãení procesu – v miestnom stredisku Prav.

13,3; p. Prav. ãl. 15, Iniciatívy poãiatoãnej formácie;

p. Prav. ãl. 16, Iniciatívy trvalej formácie; prehlbujú

‰pecifickú – potrebnú na to, aby lep‰ie kvalifikovali

svoju sluÏbu Prav. 17,2; – a apo‰tolské iniciatívy

Prav. 21,1; p. Prav. ãl. 22,4 (miestnemu) zodpoved-

nému za – prislúcha; koordinuje – a apo‰tolské ini-

ciatívy Prav. 25,1; p. Prav. ãl. 26,4, (provinciálne-

mu) zodpovednému za – prislúcha;
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– · 15,1; vz˘vajú – · 19,1; pôsobením –. Toto roz-

hodnutie sprevádzajú spolupracovníci, ktorí nesú

zodpovednosÈ · 27,1; Otãe, daj mi silu svojho – ·

32,2; posilÀovaní – Prav. 11,2;

Duchovné cviãenia/obnovy:

Pokiaº moÏno, zúãastÀujú sa na – a na – Prav. 12,3;

podporujú – Prav. 25,4;

Duchovné dobrá:

SC sa vzájomne podporujú v˘menou – Prav. 6,1

Duchovné vedenie:

Ponúkajú sluÏbu duchovného, v˘chovného a pasto-

raãného – · 26,3; uznávajú hodnotu – chápaného

ako sprevádzanie Prav. 12,4;

Ekonomick˘ plán/vyúãtovanie:

ASC prostredníctvom svet. rady vypracuje roãn˘ –

ekonomickej Prav. 8,3; schvaºuje – a posiela ho MR

Prav. 25,5;

Eucharistia, eucharistické slávenie:

v – nachádzajú posilu svojej apo‰tolskej lásky ·

19,2; modlia sa za nich, zvlá‰È pri – v deÀ spomien-

ky mamy Margity Prav. 6,3;

Evanjelium, evanjeliov˘:

‰pecifick˘ spôsob preÏívania – · 2,1; – chudobu;

podºa – vízie · 7; uskutoãÀovaÈ – ideál · 8,1; je

typická – skúsenosÈ · 13; SC si volia – cestu · 41;

sú verní – a sociálnej náuke Cirkvi Prav. 2,1; v súla-

de s – poÏiadavkami slobody a spravodlivosti pod-
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nosti môÏu upravovaÈ na návrh – ASC, svet. rady

alebo PR Prav. 37,3;

Hodnota, hodnoty:

ASC priná‰a do sal. r. ‰pecifické – · 5; váÏi si – a

autonómiu · 7; s nad‰ením preÏívajú – · 9,2; prijí-

majú – vlastnej kultúry · 16,1; na obranu ºudsk˘ch a

kresÈansk˘ch – Prav. 3,2; zapájajú rehoºné komunity

do svedectva o – svätosti Prav. 9,2;

Chudoba, chudobní:

najmä – · Úvod; evanjeliová – · 7; najchudobnej‰ím

alebo obetiam · 8,2;

Jednota:

Provinciáli a provinciálky v spolupráci s direktormi

a direktorkami zaruãujú – v spoloãenstve a v posla-

ní Prav. 9,2;

JeÏi‰, Kristus:

stretávaÈ v – · 2,2a; nasledujú – · 8,1; so zm⁄tvych-

vstal˘m –, na‰li v Àom · 9,3; prameniaca v samot-

nom srdci – · 13; – spásonosná láska · 15,1; bez

spojenia s – · 19,1; budem vern˘m – uãeníkom

v Kat. cirkvi · 32,2; svedãia o – ãestnosÈou Prav.

2,1; priná‰ajú svedectvo Ïivota zakoreneného v –

Prav. 7,2; – tvár v bratoch a sestrách Prav. 11,2;

Jozef (svät˘):

s osobitnou láskou sa obracajú na – · 20,2;

Katechéza:

– a kresÈanská formácia · 11;
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Franti‰ek Salesk˘ (svät˘):

zvolil si za patróna – · 15,1; prednostne si uctievajú

– · 20,3;

Hlasovanie:

p. Prav. ãl. 20, Kolegiálne vedenie;

Hlavn˘ predstaven˘, najvy‰‰í moderátor, najvy‰‰í

predstaven˘ ASC:

podriadení autorite – · 4,1; p. · ãl. 24, Úrad hlavné-

ho predstaveného; zachovávajúc autoritu – · 35; do

svet. rady – · 35; zriaìuje – na návrh svet. rady ·

37,1; na základe rozhodnutia – po dohode so svet.

radou · 37,5; koordinátor svet. rady, vymenovan˘

priamo – · 38,1; svetov˘ delegát, vymenovan˘ – ·

38,1; smernice svet. rady sa stávajú záväzn˘mi, keì

ich schváli – · 38,4; – so svet. radou spravuje · 39,2;

tento · sa môÏe upraviÈ na návrh – svet. rady alebo

PR · 40,2; posúdenie a prijatie návrhu úprav patrí do

kompetencie –. Proces úpravy urãí svet. rada so

súhlasom – · 40,2; úpravu musí následne schváliÈ

absolútna väã‰ina úãastníkov svetového kongresu, –

ASC a Apo‰tolská stolica · 40,2; ASC preÏíva eko-

nomickú solidaritu aj prostredníctvom finanãn˘ch

darov, ktoré posiela – Prav. 8,2; ‰túdium dokumen-

tov – Prav. 16,2; p. Prav. ãl. 30, SluÏba hlavného

predstaveného; proces úpravy urãí svet. rada pod

dohºadom – Prav. 37,2; Tieto Pravidlá sa v budúc-
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odhodlania preÏívaÈ – podºa PAÎ · 32,1; svoje –

povolanie preÏívajú prijatím preventívneho systému

D.B. Prav. 1,1;

Kultúra, kultúrny:

zaväzuje ho evanjelizovaÈ – · 7; otvorenosÈ pre dia-

lóg medzi – · 8,5; moÏnosti v˘znamne sa zapojiÈ

v obãianskych, – ‰truktúrach · 12,2; v oblasti – eko-

nomiky a politiky Prav. 2,2; do – odborárskych,

sociálno-politick˘ch ‰truktúr Prav. 2,4; v obãian-

skom, – interkultúrnom, spoloãensko-ekonomickom

a politickom prostredí Prav. 4;

Laik, laick˘:

preÏívajú v – podmienkach; poz˘val –, muÏov i Ïeny

· Úvod; otvorené pre – i pre svetsk˘ klérus · 3,1;

Láska, dobroãinná láska, láskavosÈ:

aby sa uskutoãÀovala – · Úvod; metóda preniknutá

– Dobrého pastiera · 1;vnímaÈ Boha ako Otca a – ·

2,2a; in‰pirujú sa pastoraãnou – · 3; zameran˘ na –

· 7; pobáda konaÈ s pastoraãnou – · 7; evanjeliov˘

ideál – · 8,1; spolupracovníkov – Boha · 8,3; sa

zakladá na rozume, náboÏenstve a – · 10,1; podpo-

rujú dobro a vychovávajú k – k Ïivotu · 10,3; ich

vzÈah k mlad˘m je in‰pirovan˘ zrelou a prijímajúcou

– · 10; p. · 15 Ústredné postavenie apo‰tolskej

lásky; vo svojich vzÈahoch preÏívajú – · 18; posila

ich apo‰tolskej – · 19,2; pestujú synovskú – · 20,1;
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Katolíci:

kresÈania – v akomkoºvek postavení · 2,2;

Kolegiálne vedenie:

p. Prav. ãl. 20, Kolegiálne vedenie;

Kongres provinciálny:

KaÏdá provincia má PR zvolenú MR na – · 37,3;

zvoláva a organizuje – Prav. ,5; p. Prav. ãl. 28 Pro-

vinciálny kongres;

Kongres regionálny:

ãlenovia svetovej rady, volení príslu‰n˘mi – · 38,1;

p. Prav. ãl. 29 Regionálny kongres;

Kongres svetov˘:

p. · ãl. 40,2 Závereãné ustanovenia; p. Prav. ãl. 33

Svetov˘ kongres;

Koordinátor:

vykonávaná aj prostredníctvom vikára alebo sveto-

vého – · 24,2; právne zastupovanie ZdruÏenia je

zverené – príslu‰nej rady · 35; spomedzi seba volia

miestneho – · 36,2; sa organizuje kolegiálne a volí

spomedzi svojich ãlenov provinciálneho – · 37,4; –

svet. rady, vymenovan˘ priamo hlavn˘m predstave-

n˘m · 38,1; p. Prav. ãl. 22,1 miestnemu – prislúcha;

p. Prav. ãl. 26,1 provinciálnemu – prislúcha;

Krst, krstn˘:

kresÈanom ... ako preÏívaÈ vieru, ktorú prijali – ·

Úvod; zmyslom a úãelom prísºubu je vyjadrenie
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Mária D. Mazzarellová (svätá):

zaloÏil SpoloãnosÈ sv. F. Saleského a spolu so – zalo-

Ïil In‰titút FMA · 1; prednostne si uctievajú – · 20,3;

Medzikultúrny:

ASC sa usiluje podporovaÈ – a medzináboÏensk˘

dialóg Prav. 3,4; v obãianskom, kultúrnom, – spolo-

ãensko-ekonomickom a politickom prostredí Prav. 4;

MedzináboÏensk˘:

ASC sa usiluje podporovaÈ medzikultúrny a – dialóg

Prav. 3,4;

Miestne stredisko/á:

a uznali to zodpovední – · 27,2; p. · ãl. 35 a 36: Ria-

denie a animovanie na miestnej, provinciálnej a sve-

tovej úrovni, Miestna úroveÀ; – sa organizujú do

provincií · 37,1; zodpovednosÈ bude maÈ priamo –

Prav. 5,2; so skupinou SC niektorého – Prav. 13,1;

prijímajú zodpovední – Prav. 13,2; a‰pirant po ukon-

ãení procesu formácie v – Prav. 13,3; prísºub sa

obvykle skladá v – Prav. 13,6; p. Prav. ãl. 18 Miest-

ne strediská a ich koordinovanie na provinciálnej

úrovni; podporuje – oceÀuje úsilie ich rád Prav. 25,1;

Misijn˘:

Podporujú – ãinnosÈ · 8,5; – práca · 11;

MládeÏ, mladí, mládeÏnícky:

spolupracovaÈ na jeho poslaní zachraÀovaÈ – ·

Úvod; aby prispel na záchranu – · 1 a · 2,2b; posla-

nia dona Bosca k – a ºudov˘m vrstvám · 2,2b a · 6;
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musí urobiÈ PR na odôvodnenú ÏiadosÈ MR, v duchu

– · 31,2; Pritiahla ma tvoja milosrdná – · 32,2; ‰pe-

cifick˘ spôsob vyjadrenia BoÏej – a osobitná starost-

livosÈ o mlad˘ch a o rodiny Prav. 1,1; sprevádzajú

ich – a modlitbou Prav. 6,2; vyzrievajú vo svojej

viere a – Prav. 16,1;

Lectio divina:

prijímajú sviatosti a ãítajú Písmo formou – Prav. 12,1;

ªudov˘:

do toho istého mládeÏníckeho a – poslania · 6;

ªudské práva:

s evanjeliov˘mi poÏiadavkami slobody a spravodli-

vosti podporujú re‰pektovanie – Prav. 2,4; venujú

pozornosÈ v˘chove mládeÏe, – Prav. 4;

Mama Margita:

prednostne si uctievajú – · 20,3; modlia sa za nich,

zvlá‰È pri eucharistickom slávení v deÀ spomienky –

Prav. 6,3; prostredníctvom Dielní – Prav. 21,1;

ManÏelstvo:

pln˘m ... Ïivotom, ãi uÏ je to v – alebo v celibáte ·

7; SC Ïijúci v – preÏívajú svoje poslanie · 8,3;

Mária:

SC sa zveruje nepo‰kvrnenej Panne a Pomocnici...

Vyprosuje si od – · 14,3; in‰pirovaná materinskou

starostlivosÈou – · 15,2; pestujú synovskú lásku k –

· 20,1; – Pomocnica, Matka Cirkvi, pomáhaj mi a

veì ma · 32,2;
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obetovaním svojho utrpenia a – Prav. 7,2; intenzív-

ne chvíle – a uvaÏovania Prav. 16,2;

Najvy‰‰í veºkÀaz, pápeÏ:

synovská úcta – · 4,2;

NezúãastÀovaÈ sa:

MR má bratskú zodpovednosÈ skontaktovaÈ sa so

SC, ktorí sa – a sprevádzaÈ ich Prav. 14,3;

Obãianske uznanie:

ASC môÏe zaãaÈ proces – ako nezisková organizácia

Prav. 5,2;

Obãiansky:

v – prostredí Prav. 4;

Odborársky:

do kultúrnych, – sociálno-politick˘ch ‰truktúr Prav. 2,4;

OdbornosÈ/profesionálny:

dôsledn˘ Ïivot, v˘chovné poslanie – Prav. 2,1; aby

si stále kvalitnej‰ie plnili svoje rodinné, – a obãian-

ske úlohy Prav. 16,1;

Ochota, ochotne:

pohotovo, – a v saleziánskom ‰t˘le Prav. 1; – slúÏiÈ

v ak˘chkoºvek okolnostiach Ïivota Prav. 2,1; – prijí-

majú obdobie sluÏby riadenia Prav. 17,2;

Organizácia:

p. · VI. kap., Organizácia ZdruÏenia; touto – zabez-

peãuje úãinnosÈ · 34; riadia ãinnosÈ, metódy, ‰truk-

túru a – · 40,1; p. Prav. V. kap., Organizácia Zdru-

Ïenia; p. Prav. ãl. 24, Organizácia provincií a PR;
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prednostne sa angaÏujú pre – · 3,3; prednostná

pozornosÈ – · 8,2; spolu s –, s rovnak˘m nad‰ením

ako oni · 9,2; vychovávajú – aby sa vo viere a vo

sviatostiach stretávali so zm⁄tvychvstal˘m Kristom

· 9,3; pomáhaÈ – rozvíjaÈ · 9,4; na kaÏdého – sa

pozerajú s realistick˘m optimizmom · 10,4; pre

vlastnú spásu i spásu – · 14,3; sprítomÀuje medzi –

Otcovo milosrdenstvo · 15,1; dar od Boha, ktor˘ ich

zjednocuje s ním i s – · 15,2; poãúvajú predov‰et-

k˘m – · 16,1; D.B. otec a uãiteº – · 20,2; ktorá Ïije

pre teba v sluÏbe – · 32,2; najmä na povznesení a

spáse – · 32,2; v‰etk˘ch, ktorí pracujú pre dobro – a

ºudov˘ch vrstiev v duchu hesla „Da mihi animas,

coetera tolle“ · 41; starostlivosÈ o – a o rodiny Prav.

1,1; zvlá‰È –, rodinn˘ch a t˘ch, ktoré sú zamerané na

povolania Prav. 1,2; ich vplyvu na formovanie –

Prav. 2,3; prednostn˘m cieºom je slúÏiÈ – a rodine

Prav. 3,2; venujú pozornosÈ v˘chove –, ºudsk˘m

právam Prav. 4; – nositelia dynamizmu, prispievajú

do spoloãného poslania Prav. 7,2; primerane odpo-

vedaÈ na potreby – Prav. 11,1;

Modlitba, modliÈ sa:

p. · ãl. 19, ·t˘l modlitby; poznanie ich Ïivota je pra-

meÀom in‰pirácie a – · 20,3; sprevádzajú ich aj lás-

kou a – Prav. 6,2; – za nich, zvlá‰È pri eucharistic-

kom slávení v deÀ spomienky mamy Margity Prav.

6,3; posilÀujú v˘chovnú ãinnosÈ a apo‰tolát v‰etk˘ch
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preÏívali · 33; otvorenosÈ voãi univerzálnosti spolo-

ãenstva a – · 34; · definuje apo‰tolské povolanie

SC: identitu, ducha, – spoloãenstvo · 40,1; ãestnosÈ,

pracovitosÈ, dôsledn˘ Ïivot, v˘chovné – odbornosÈ

Prav. 2,1; vìaãní za ich svedectvo, verne pokraãujú

v ich – Prav. 6,3; mladí, nositelia dynamizmu, pris-

pievajú do spoloãného – Prav. 7,2; provinciáli a pro-

vinciálky v spolupráci s direktormi a direktorkami

zaruãujú jednotu v spoloãenstve a v – Prav. 9,2;

uznávajú spoloãnú spiritualitu a – ktoré ich zjedno-

cuje s in˘mi skupinami sal. r. Prav. 10,1; spoloãné

preÏívanie ducha a – Prav. 13,1;

Povolanie, t˘kajúci sa povolania:

p. · ãl. 2, Saleziáni spolupracovníci – ‰pecifické

povolanie v Cirkvi; p. · ãl. 3, Jediné – dva spôsoby,

ako ho preÏívaÈ; prejavujú znaky ‰pecifického – ·

8,2; ako vodkyni svojho apo‰tolského – · 14,3; spo-

loãné apo‰tolské – · 21; vitálny prvok, ktor˘ podpo-

ruje ich apo‰tolské – · 28,1; apo‰tolsk˘m prísºubom

SC odpovedá na –, ktoré trvá po cel˘ Ïivot · 30,1;

uÏ D.B. navrhoval prísºub ako apo‰tolské vyjadrenie

saleziánskeho – · 32,1; SC, povolaní preÏívaÈ svoje

apo‰tolské – v spoloãnosti a v Cirkvi · 33; svoje

krstné – preÏívajú prijatím preventívneho systému

Prav. 1,1; ponúkaÈ – SC Prav. 21,1;

Práca, pracovaÈ, ãinnosÈ:

uskutoãÀujú ideál pracovaÈ spolu s ním · Úvod; –
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Otec, Boh Otec:

p. Boh;

Pastorácia, pastoraãn˘:

pobáda konaÈ s – láskou · 7; prepojenie s – ‰truktú-

rami Cirkvi · 23,2; verné Uãiteºskému úradu Cirkvi

a jeho smerniciam v oblasti – rodín Prav. 6,4;

Písmo:

p. BoÏie slovo;

Pokoj:

tvorcovia – vo svete · 7; sú ‰íriteºmi – a prostred-

níctvom dialógu sa usilujú o vzájomné porozumenie

a súlad · 18; podporujú solidaritu s rozvojov˘mi

národmi, spravodlivosÈ a – Prav. 3,2;

Politika, politick˘:

väã‰ie moÏnosti v˘znamne sa zapojiÈ v obãianskych,

kultúrnych, spoloãensko-ekonomick˘ch – ‰truktú-

rach · 12,3; v oblasti kultúry, ekonomiky a – Prav.

2,2; v obãianskom, kultúrnom, interkultúrnom, spo-

loãensko-ekonomickom a – prostredí Prav. R4;

Poslanie:

spolupracovaÈ na jeho – zachraÀovaÈ mlad˘ch ·

Úvod; úãasÈ na – Cirkvi · 2,1; zapájaÈ sa do – D.B.

· 2,2b a · 6; aktívne spolupracujú na jeho – · 4,1;

majú úãasÈ na – ASC · 12,1; p. · ãl. 22, Spoluzod-

povední v poslaní; saleziánske – podporuje a

dosvedãuje · 23,2; ochotne sa dáva do sluÏby  –

Cirkvi · 30,1; je prostriedkom, aby – a spoloãenstvo
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Priatelia dona Bosca:

ponúkajú svoju spoluprácu ako – · 36,3;

Prijat˘/prijatá:

je – zodpovedn˘mi MR Prav. 13,2;

Príspevky:

SC podporujú ASC dobrovoºn˘mi a ‰tedr˘mi – Prav. 8,1;

Projekt/Projekt apo‰tolského Ïivota:

jasne definoval ich – · Úvod; spoluzodpovedné za

vitalitu – · 5; in‰pirujú sa apo‰tolsk˘m – · 6; rozví-

jaÈ Ïivotn˘ – · 9,4; , vymieÀaÈ si skúsenosti viery a

vypracovávaÈ apo‰tolské – · 21; zaruãuje vernosÈ –

zakladateºa · 24,1; propagovaÈ ich – a podporovaÈ

ho · 25; má zodpovedaÈ základnému obsahu – ·

27,1; vyjadruje sa odhodlanie preÏívaÈ krstné záväz-

ky vo svetle – · 27,3; základné povinnosti vyjadre-

né v – · 31,2; vyjadrenie odhodlania preÏívaÈ krst

podºa – · 32,1; sºubujem, Ïe sa budem usilovaÈ pre-

ÏívaÈ – ASC · 32,2; je prostriedkom, aby poslanie a

spoloãenstvo preÏívali podºa tohto – · 33; direktóriá

sú osobitné nariadenia ASC, ktoré prispôsobujú – ·

40,1; SC si volia evanjeliovú cestu naãrtnutú v tomto

– · 41; tieto Prav. dopæÀajú – definovan˘ v · Prav.

Úvod; oficiálny vstup do ASC vyÏaduje prijatie –

Prav. 6,5; poznanie charizmy D.B. a obsahu – Prav.

13,4;
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pre dobro Cirkvi · 6; misijná – · 11; p. · ãl. 12,

Spôsoby a ‰truktúry, v ktor˘ch pracujú; v˘zva D.B.:

– a sebaovládanie · 13; prítomnosÈou primeranou

realite Ïivota a profesionálnej ãinnosti ãlena ZdruÏe-

nia · 28,2; zoskupuje SC, ktorí – na urãitom území

· 36,1; v‰etk˘ch, ktorí – v duchu hesla „Da mihi ani-

mas, coetera tolle“ · 41; SC môÏu realizovaÈ svoju

apo‰tolskú ãinnosÈ Prav. 5,1; ÈaÏkosti Ïivota, radosti

a utrpenia, ktoré sprevádzajú apo‰tolskú – Prav.

11,2;

Pravidlá:

Ïivotn˘ projekt v – · Úvod; ão najvhodnej‰ím

spôsobom stanoven˘m – · 30,2; spôsobom, ktor˘

urãujú – kongresu · 37,3; iné normy sú obsiahnuté v

– alebo v direktóriách · 40,1; tieto – dopæÀajú PAÎ

definovan˘ v · Prav. Úvod; SC re‰pektujú a zacho-

vávajú tieto – Prav. 37,1; tieto – sa v budúcnosti

môÏu upravovaÈ na návrh najvy‰‰ieho predstavené-

ho ASC, svet. rady alebo PR Prav. 37,3;

Prepustenie, prepustiÈ:

rozhodnutie – z ASC z váÏnych dôvodov · 31,2;

vykonáva kolegiálny úkon – z ASC Prav. 25,2;

Preventívny systém:

dobrota vlastná – · 8,3; uplatÀujú – · 10,1; in‰pirujú

sa – · 18; svoje krstné povolanie preÏívajú prijatím

– Prav. 1,1; ASC si vìaka – v‰íma Prav. 3,1;
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PR na odôvodnenú ÏiadosÈ –, v duchu lásky · 31,2;

zaloÏenú na troch úrovniach riadenia: – provinciál-

nej a svetovej · 34; p. · ãl. 35 Riadenie a animova-

nie na miestnej, provinciálnej a svetovej úrovni;

Miestne stredisko kolegiálne vedie –. – volia v‰etci

ãlenovia, ktorí patria do príslu‰ného strediska. âle-

novia – spomedzi seba volia miestneho koordináto-

ra a urãujú ‰pecifické úlohy radcov. Delegát alebo

delegátka sú ãlenmi –, priãom majú aktívny hlas. ·

36,2; kaÏdá provincia má PR zvolenú – · 37,3; je

autoritou kompetentnou udeºovaÈ – a PR povolenia

na vykonávanie mimoriadnych správnych úkonov ·

39,2; – po‰le ÏiadosÈ a‰piranta PR Prav. 13,4; – má

bratskú zodpovednosÈ skontaktovaÈ sa so SC, ktorí

sa nezúãastÀujú Prav. 14,3; p. Prav. ãl. 19 Miestna

rada; p. Prav. ãl. 22 Úlohy ãlenov miestnej rady;

Rada provinciálna:

na základe práva a s aktívnym hlasom sú ãlenmi prí-

slu‰nej – · 26,1; podnecujú zodpovednosÈ – · 26,2;

MR odovzdá kópiu vyhlásenia – · 31,1; musí urobiÈ

– na odôvodnenú ÏiadosÈ MR · 31,2; zaloÏená na

troch úrovniach riadenia: miestnej, provinciálnej a

svetovej · 34; zveruje svoje riadenie a animovanie

MR – a svet. rade · 35; do ktor˘ch patria aj rehoºní-

ci, menovaní do MR a – provinciálmi a provinciál-

kami · 35; p. · ãl. 37, Provinciálna úroveÀ; je auto-
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Provincia/e:

Miestne strediská sa organizujú do – · 37; vzhºadom

na charizmatické zväzky medzi SC a SDB a FMA, si

– ASC vytvárajú vzÈahy k príslu‰n˘m – SDB alebo

FMA · 37,2; kaÏdá – má PR zvolenú MR · 37,3;

kvôli animovaniu ASC sú – organizované do regió-

nov, priãom sa re‰pektuje autonómia ich riadenia ·

37,5; p. Prav. ãl. 24, Organizácia – a PR;

Provinciál, provinciálka:

do ktor˘ch patria aj rehoºníci, menovaní do MR a PR

– a – · 35; vymenúva príslu‰n˘ – a – · 37,4; zain-

teresovaní – a – po spoloãnej dohode vymenujú regi-

onálneho delegáta a regionálnu delegátku · 37,5; – a

– v spolupráci s direktormi a direktorkami zaruãujú

jednotu v spoloãenstve a v poslaní Prav. 9,2;

Puto:

ASC má so SpoloãnosÈou sv. F. Saleského stabilné a

bezpeãné – jednoty · 25;

Rada animaãná regionálna:

p. Prav. ãl. 34, Regionálna animaãná rada;

Rada animaãná sal. rod.:

ÚãasÈ na – sal. r. na rozliãn˘ch úrovniach · 23,2;

Rada miestna:

na základe práva a s aktívnym hlasom sú ãlenmi prí-

slu‰nej – · 26,1; podnecujú zodpovednosÈ – · 26,2;

– odovzdá kópiu vyhlásenia PR · 31,1; musí urobiÈ
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tuje PR Prav. 21,1; p. Prav. ãl. 31, – a jej úlohy; p.

Prav. ãl. 32, âinnosÈ –; proces úpravy urãí – pod

dohºadom hlavného predstaveného Prav. 37,2; tieto

Prav. sa v budúcnosti môÏu upravovaÈ na návrh naj-

vy‰‰ieho predstaveného ASC – alebo PR Prav. 37,3;

RadosÈ, radosti, radostn˘:

prameÀ – pokoja a odpustenia · 7; charakterizovaná

ohºaduplnosÈou a pln˘m – a na lásku zameran˘m

Ïivotom, ãi uÏ je to v manÏelstve, alebo v celibáte ·

7; podporujú v˘chovu ku kaÏdodenn˘m – · 17; s –

sa zúãastÀujú na Ïivote rodiny ASC · 21; spoloãn˘m

preÏívaním vo viere – a bolestí, a ochotou slúÏiÈ

Prav. 2,1; – a utrpenia, ktoré sprevádzajú apo‰tolskú

prácu Prav. 11,2;

Regióny:

kvôli animovaniu ASC sú provincie organizované do

–, priãom sa re‰pektuje autonómia ich riadenia · 37,5;

Rodina, rodinn˘:

podporujú a bránia hodnotu – ako základnej bunky ·

8,3; podporujú – prostredie · 10,2; animácia mlá-

deÏníckych i – skupín · 11; ‰pecifick˘ spôsob vyjad-

renia BoÏej lásky a osobitnou starostlivosÈou o mla-

d˘ch a o – Prav. 1,1; úãasÈ na pastoraãn˘ch plánoch,

zvlá‰È mládeÏníckych – a t˘ch, ktoré sú zamerané na

povolania Prav. 1,2; vplyv prostriedkov spoloãen-

skej komunikácie na formovanie mládeÏe – a ºudo-

v˘ch vrstiev Prav. 2,3; prednostn˘m cieºom je slúÏiÈ
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ritou kompetentnou udeºovaÈ MR a – povolenia ·

39,2; tento · sa môÏe upraviÈ na návrh najvy‰‰ieho

moderátora, svet. rady alebo – · 40,2; MR po‰le Ïia-

dosÈ a‰piranta – Prav. 13,4; kandidáti volení do –

Prav. 20,2; staraÈ sa o zväzky jednoty a spoloãenstva

s – alebo so svetovou radou ASC tam, kde neexistu-

je – Prav. 21,1; p. Prav. ãl. 24, Organizácia provincií

a PR; p. Prav. ãl. 27, Úlohy PR vzhºadom na jej

apo‰tolskú sluÏbu; p. Prav. ãl. 26, Úlohy ãlenov PR;

p. Prav. ãl. 27, ·pecifické úlohy PR; Tieto Prav. sa v

budúcnosti môÏu upravovaÈ na návrh najvy‰‰ieho

predstaveného ASC, svetovej rady alebo – Prav.

37,3;

Rada svetová:

uskutoãÀuje zvyãajne prostredníctvom – · 24,2;

zaloÏenú na troch úrovniach riadenia: miestnej, pro-

vinciálnej a – · 34; p. · ãl. 35 Riadenie a animova-

nie na miestnej, provinciálnej a svetovej úrovni; pro-

vincie zriaìuje hlavn˘ predstaven˘ na návrh – ·

37,1; na základe rozhodnutia hlavného predstavené-

ho a po dohode so – · 37,5; p. · ãl. 38 Svetová úro-

veÀ; tento · sa môÏe upraviÈ na návrh najvy‰‰ieho

moderátora – alebo PR · 40,2; proces úpravy urãí –

so súhlasom hlavného predstaveného · 40,2; ASC

prostredníctvom – vypracuje roãn˘ plán ekonomic-

kej solidarity Prav. 8,3; staraÈ sa o zväzky jednoty a

spoloãenstva s PR, alebo so – ASC tam, kde neexis-
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predstaven˘ – · 24,1; ASC má so – „stabilné a bez-

peãné puto jednoty“; kaÏdá saleziánska komunita

(– a FMA) · 25; organizaãná autonómia v charizmatic-

kom spoloãenstve so – · 26,2; miestne stredisko sa

prednostne zriaìuje pri diele – alebo FMA · 36,1;

vzhºadom na „puto jednoty“ a na charizmatické

zväzky medzi ASC a – a FMA · 37,2; v prostredi-

ach animovan˘ch – In‰titútom FMA alebo in˘mi

skupinami sal. r. Prav. 4; vzÈahy s bratmi – a sestra-

mi FMA Prav. 9,1; charizmatické zväzky spoloãen-

stva so – s In‰titútom FMA a s in˘mi skupinami sal.

r. Prav. 21,1;

Saleziánska rodina (skupiny sal. r.):

p. · I. kap., SC v saleziánskej rodine a vo svete; ako

tretia vetva – · 1; ASC je jednou zo skupín – ; p. ·

ãl. 5, ASC v sal. rod.; obracajú sa na duchovné pra-

mene, ktoré ponúka Cirkev, ASC a – · 19,1; osobit-

ne vedie – · 20,1; pestujú spoloãenstvo a spoluprá-

cu s in˘mi skupinami – · 23,1; jeho vernosÈ podpo-

rujú ostatní ãlenovia ASC a – láskou a solidaritou ·

30,1; a prostredníctvom ASC k – · 30,2; a v nej si

mi dal spoznaÈ – · 32,2; v spoloãenstve – spolupra-

covaÈ na apo‰tolsk˘ch iniciatívach miestnej cirkvi ·

32,2; v prostrediach animovan˘ch SDB, In‰titútom

FMA alebo in˘mi skupinami – Prav. 4; ASC sa

v rodinnom duchu otvára aj pre rehoºníkov a reho-

ºníãky in˘ch skupín – Prav. 6,5; uznávajú spoloãnú
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mládeÏi a – Prav. 3,2; verní Uãiteºskému úradu Cirkvi

a jeho smerniciam v oblasti pastorácie – Prav. 6,4; aby

si stále kvalitnej‰ie plnili svoje – úlohy Prav. 16,1;

Rozvojové národy:

podporujú solidaritu s – spravodlivosÈ a pokoj Prav. 3,2;

Saleziánska charizma:

lebo v‰etky sú dediãmi – a saleziánskeho ducha ·

23,3; dostatoãne vnútorne prijal – · 27,2; ochotne sa

dáva do sluÏby poslania Cirkvi, priãom autenticky

preÏíva – · 30,1; v˘chovnú starostlivosÈ –, sú verní

evanjeliu a sociálnej náuke Cirkvi Prav. 2,1; vná‰ajú

osobitosÈ – Prav. 3,2; v charakteristike a cieºoch

vyjadrovaÈ saleziánskeho ducha a – Prav. 5,1; napo-

máha úãasÈ vlastn˘ch ãlenov a sympatizantov na –

Prav. 12,5; poznanie – D.B. Prav. 13,4; zaangaÏova-

ní v in˘ch apo‰tolsk˘ch alebo dobrovoºníckych die-

lach, svedãia tam o svojej ‰pecifickej – Prav. 14,4;

Saleziánska komunita:

kaÏdá – (SDB a FMA), provinciálna i miestna · 25;

Saleziánska kongregácia, SpoloãnosÈ sv. Franti‰ka

Saleského, Saleziáni dona Bosca:

na materinsk˘ zásah Panny Márie povolal D.B.,

ktor˘ zaloÏil – ; zjednotené so SpoloãnosÈou svätého

Franti‰ka Saleského, naz˘vanou aj Saleziánska spo-

loãnosÈ sv. J. Bosca alebo Saleziánska kongregácia ·

1; ASC je jednou zo skupín sal. r... spolu so – ... pre-

Ïíva osobitn˘ vzÈah spoloãenstva so – · 5; hlavn˘
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poslanie, ktoré ich zjednocuje s in˘mi skupinami sal.

r. Prav. 10,1; spoloãné preÏívanie – a poslania Prav.

13,1; ‰íriÈ – D.B. a oboznamovaÈ s Àou Prav. 21,1;

Saleziánsky spravodaj (Bollettino Salesiano):

‰túdium dokumentov hlavného predstaveného,

materiálov sal. r., najmä – Prav. 16,2;

Saleziánsky ‰t˘l:

pohotovo, ochotne a v – Prav. 1,1;

Sebaovládanie:

v˘zva D.B.: práca a – · 13;

Sekretár:

p. Prav. ãl. 22,3 Sekretárovi prislúcha;

Sekulárny, svetsk˘:

preÏívajú svoju vieru v – prostredí, v ktorom sa

nachádzajú · 6; váÏi si hodnotu a autonómiu – vecí · 7;

Sloboda, slobodn˘:

– v poslu‰nosti BoÏiemu plánu · 7; hodnoty pravdy,

– · 9,2; si vyÏaduje osobné, – rozhodnutie, ktoré

postupne dozrieva · 27,1; s evanjeliov˘mi poÏia-

davkami – a spravodlivosti podporujú re‰pektovanie

ºudsk˘ch práv Prav. 2,4;

SluÏba, slúÏiÈ:

usmerÀovaÈ ich predov‰etk˘m tak, aby – ºuìom · 7;

p. ãl. 9 Úloha kresÈansky vychovávaÈ; ktor˘ pobáda

k darovaniu a k – v‰etk˘ch t˘ch, ktorí ho preÏívajú ·

13; usiluje sa ju vykonávaÈ verne a v duchu – · 22,1;
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spiritualitu a poslanie, ktoré ich zjednocuje s in˘mi

skupinami – Prav. 10,1; zväzok so skupinami – sa

vyjadruje najmä apo‰tolskou spoluzodpovednosÈou

Prav. 10,1; kontakty so skupinami – ‰túdium doku-

mentov hlavného predstaveného, materiálov – Prav.

16,2; charizmatické zväzky spoloãenstva s SDB,

FMA a s in˘mi skupinami – Prav. 21,1;

Saleziánsky duch, saleziánska spiritualita, duch,

duchovn˘:

preÏívajú – v beÏn˘ch situáciách · 3,2; animovaní –

· 8,2; – a v˘chovnú skúsenosÈ · 10,1; p. · III. kap.

Saleziánsky duch SC; originálny ‰t˘l Ïivota a ãin-

nosti: – · 13; SC prijíma – ako Pánov dar · 14,1;

kaÏdodenné odovzdávanie sa Márii charakterizuje –

· 14,3; srdcom – je apo‰tolská a pastoraãná láska ·

15,1; preÏívaním – podporuje praktickú skúsenosÈ ·

14,2; – aktivitami · 19,3; vzájomná – a formaãná

pomoc · 23,1; dosvedãuje bohatstvo prijatého – a

apo‰tolského dediãstva · 23,2; sú dediãmi salezián-

skej charizmy a saleziánskeho ducha · 23,3; zabez-

peãujú „bezpeãné a stabilné puto jednoty“ so – ·

26,1; rásÈ v – a svedãiÈ o Àom · 32,2; identitu, –,

poslanie, spoloãenstvo · 40,1; vo svojej charakteris-

tike a cieºoch vyjadrovaÈ – a charizmu Prav. 5,1;

ASC sa v rodinnom – otvára aj pre rehoºníkov a

rehoºníãky sal. r. Prav. 6,5; uznávajú spoloãnú – a
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podporu – kultúry in‰pirovanej evanjeliom Prav. 3,2;

Solidarita ekonomická:

p. Prav. ãl. 8, Ekonomická solidarita;

Solidarita, solidárny:

vychovávajú k láske k Ïivotu, k zodpovednosti, k –

· 10,3; SC sú „úzko spätí (v zmysle solidárni, pozn.

prekl.)“ · 16,1; kresÈanská kultúra a etika – a prijí-

mania druh˘ch · 16,2; jeho vernosÈ podporujú lás-

kou a – · 30,1; charakterizované úctou – Prav. 1,2;

podporujú – s rozvojov˘mi národmi Prav. 3,2; preu-

kazujú svoju ºudskú a kresÈanskú – SC, ktorí sú chorí

a v ÈaÏkostiach Prav. 6,2;

Spása, záchrana, zachraÀovaÈ:

spolupracovaÈ na poslaní –; na – du‰í · Úvod; aby

prispel na – · 1; najmä na povznesení a – mlad˘ch · 32,2;

SpoliehaÈ sa, zveren˘, zveriÈ:

SC – na vernosÈ Boha Otca · Úvod; majetok, ktor˘

mu je –, spravuje podºa kritérií striedmosti a solida-

rity vo svetle spoloãného dobra · 7; – svoje riadenie

a animovanie MR, PR a svet. rade · 35;

Spoloãensko-ekonomick˘:

v obãianskom, kultúrnom, interkultúrnom – a poli-

tickom prostredí Prav. 4;

Spoloãenstvo:

preÏíva osobitn˘ vzÈah – · 5; pociÈujú Ïivé – · 6; kri-

tériá striedmosti a solidarity vo svetle spoloãného
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p. · ãl. 26, Apo‰tolská – delegátov a delegátok;

svoju –, vykonávanú aj prostredníctvom svojho

vikára · 24,2; ktoré vyjadruje v kaÏdodennom Ïivo-

te svedectvom, apo‰tolátom a rôznymi formami – ·

30,1; sa dáva do – poslania Cirkvi, priãom autentic-

ky preÏíva saleziánsku charizmu · 30,1; keì ich Cir-

kev povoláva k posvätnej – Prav. 1,1; spoloãn˘m

preÏívaním - vo viere - radostí a bolestí, a ochotou –

v ak˘chkoºvek okolnostiach Ïivota Prav. 2,1; pred-

nostn˘m cieºom je – mládeÏi a rodine Prav. 3,2;

vykonávajú sa v duchu – Prav. 7,1; do veºkodu‰nej –

animovania Prav. 9,2; – animácie a riadenia v Zdru-

Ïení je apo‰tolskou – Prav. 17,1; ochotne prijímajú

obdobie – ktorá sa od nich vyÏaduje Prav. 17,2;

prehlbujú ‰pecifickú formáciu, potrebnú na to, aby

lep‰ie kvalifikovali svoju sluÏbu Prav. 17,2;

Sociálna komunikácia:

venujú pozornosÈ ... a – s cieºom podporovaÈ cesty

v˘chovy · 8,4; angaÏovanie v oblasti – · 11; v˘voj

prostriedkov – Prav. 2,3; ASC sa usiluje pouÏívaÈ

rozliãné prostriedky – Prav. 16,4;

Sociálna náuka Cirkvi:

venujú pozornosÈ – · 8,4; v˘chovnú starostlivosÈ

saleziánskej charizmy, sú verní evanjeliu a – Prav. 2,1;

Sociálno-politick˘, spoloãensko-politick˘:

do kultúrnych, odborárskych – ‰truktúr Prav. 2,4; na
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nie v – a v Cirkvi · 33; otvorené pre potreby daného

územia a obãianskej – Prav. 16,2;

Spolupráca, spolupracovaÈ, spolupracovníci:

D.B. zam˘‰ºal organizovaÈ – · Úvod; v – s in˘mi

hnutiami a spoloãenstvami Cirkvi · 4,1; v duchu

pomoci a – · 12,2; aktívne – na iniciatívach · 30,1;

v spoloãenstve saleziánskej rodiny – na apo‰tol-

sk˘ch iniciatívach miestnej cirkvi · 32,2; zodpoved-

ne ponúkajú svoju – biskupom a kÀazom Prav. 4;

SpoluzodpovednosÈ:

p. ZodpovednosÈ;

Správca/spravovanie majetku, spravovaÈ majetok:

evanjeliová chudoba, majetok – · 7; V˘konn˘ sekre-

tariát svetovej rady vykonáva úkony riadneho – ·

38,2; p. · 39, Správa majetkov ZdruÏenia; hlavn˘

predstaven˘ je autoritou kompetentnou udeºovaÈ MR

a PR povolenia na vykonávanie mimoriadnych – ·

39,2; – majetky ASC Prav. 21,1; p. Prav. 22,2 miest-

nemu správcovi majetku prislúcha podporovaÈ –

majetkov; Prav. 25,5 provinciálnemu – majetkov

prislúcha; p. Prav. ãl.36, Správa majetku ZdruÏenia;

Správcovia farnosti, kÀazi, rehoºníci, rehoºníãky:

SC biskupi, – · 3,3; vzÈahy so – Prav. 1,2; zodpo-

vedne ponúkajú svoju spoluprácu biskupom a –

Prav. 4; ASC sa v rodinnom duchu otvára aj pre –

a – sal. rod. Prav. 6,5;
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dobra · 7; vychovávajú k – · 10,3; praktická skúse-

nosÈ – Cirkvi · 14,2; p. · IV. kap. SC v – a spolu-

práci; totiÏ preÏívajú – · 21; pestujú – a spoluprácu

· 23,1; príslu‰nosÈ k ASC posilÀuje skúsenosÈ viery

a – Cirkvi · 28,1; v – sal. r. spolupracujú na apo‰-

tolsk˘ch iniciatívach miestnej cirkvi · 32,2; je pro-

striedkom, aby poslanie a – preÏívali podºa tohto

PAÎ · 33; otvorenosÈ voãi univerzálnosti – a posla-

nia · 34; identita, duch, poslanie, – · 40,1; v – so

zosnul˘mi SC a dobrodincami Prav. 6,3; sa vykoná-

vajú v duchu sluÏby podºa princípov – Prav. 7,1;

Provinciáli a provinciálky v spolupráci s direktormi

a direktorkami zaruãujú jednotu v – a v poslaní Prav.

9,2; staraÈ sa o zväzky jednoty a – s PR, alebo so

svet. radou ASC tam, kde neexistuje PR Prav. 21,1;

upevÀovaÈ charizmatické zväzky – so Saleziánskou

kongregáciou, s In‰titútom FMA a s in˘mi skupina-

mi sal. r. Prav. 21,1;

SpoloãnosÈ, spoloãensk˘:

najkrehkej‰ia a najvzácnej‰ia ãasÈ ºudskej – · 1; pre

dobro Cirkvi a – · 6; evanjelizovaÈ kultúru a – Ïivot

· 7; základná bunka – · 8,3; v Cirkvi a v – · 9,4;

zodpovednou sluÏbou v cirkevnom spoloãenstve

a v obãianskej – · 13; pre konkrétnych ºudí a pre –

· 14,1; usilujú sa ‰íriÈ v – · 16,2; prísºub ako apo‰-

tolské vyjadrenie saleziánskeho povolania v – ·

32,1; SC, povolaní preÏívaÈ svoje apo‰tolské povola-
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Svet:

p. · I. kap., SC v saleziánskej rodine a vo – ; projekt

D.B. v Cirkvi a vo – · 5; p. · ãl. 6, SC vo – ; p. · ãl.

16, Saleziánska prítomnosÈ vo – ;

Svetsk˘ klérus:

p. diakon, správca farnosti, kÀaz;

Sviatosti:

vo viere a vo – sa stretávaÈ · 9,3; prijímaním – a ãíta-

ním Písma formou lectio divina Prav. 12,1;

·kolsk˘:

spolupráca vo v˘chovn˘ch a – zariadeniach · 11;

·tatút:

ASC sa riadi t˘mto –; – definuje apo‰tolské povola-

nie SC; Prav., ktoré sú podriadené – uvádzajú jeho

princípy tak, aby boli pouÏiteºné; garantovaÈ ich

zhodu s ustanoveniami – a Prav. · 40,1; Tento – sa

môÏe upraviÈ na návrh najvy‰‰ieho moderátora, svet.

rady alebo PR · 40,2; tieto Prav. dopæÀajú PAÎ defi-

novan˘ v – Prav. Úvod;

ÚãasÈ, zúãastÀovaÈ sa:

vyjadrujú sa aktívnou – na Ïivote ASC · 28,2; – vlast-

n˘ch ãlenov a sympatizantov Prav. 12,5; spoloãne pre-

Ïíva formaãnú cestu a – sa na iniciatívach Prav. 13,1;

Uãiteºsk˘ úrad Cirkvi:

SC podporujú oddanosÈ – Prav. 1,2; zasahujú podºa

usmernení – Prav. 3,2; verné – a jeho smerniciam

v oblasti pastorácie Prav. 6,4;
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SpravodlivosÈ, spravodliv˘:

– pre budovanie bratskej‰ieho sveta · 7; hodnoty

pravdy, slobody, – · 9,2; s evanjeliov˘mi poÏiadav-

kami slobody a – podporujú re‰pektovanie ºudsk˘ch

práv Prav. 2,4; podporujú solidaritu s rozvojov˘mi

národmi, – a pokoj Prav. 3,2;

Srdce:

Duch Svät˘ stvárnil v D.B. – otca a uãiteºa · 1;

Stretnutia, spoloãné:

KaÏd˘ sa má zúãastÀovaÈ na – programovaní · 22,1;

pravidelné – Prav. 16,2;

SvätosÈ, posväcovanie:

autentická cesta – · Úvod; bezpeãná cesta k – · 7;

zodpovedne sa usilujú kráãaÈ po tejto ceste, ktorá

vedie k – · 41; do svedectva o hodnotách – Prav. 9,2;

Svedectvo, svedok, svedãiÈ:

p. · ãl. 7, Svedectvo blahoslavenstiev; podporuje

ich v ich kaÏdodennom – · 15,2; ktoré vyjadruje

v kaÏdodennom Ïivote – a apo‰tolátom · 30,1; rásÈ

v saleziánskom duchu a – o Àom · 32,2; Otãe, daj

mi silu svojho Ducha, aby som dokázal byÈ ver-

n˘m – · 32,2; vìaãní za ich – Prav. 6,3; ponúkajú

svoje –. Priná‰ajú – Ïivota zakoreneného v Kristo-

vi Prav. 7,2; zapájajú rehoºné komunity do – o

hodnotách svätosti Prav. 9,2; – o svojej ‰pecifickej

charizme Prav. 14,4;
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Vstup, vstúpiÈ:

oficiálny – do ASC vyÏaduje prijatie PAÎ Prav. 6,5;

osoba, ktorá si Ïelá – do ASC Prav. 13,1 a Prav.

13,2; – do ZdruÏenia sa uskutoãÀuje prostredníc-

tvom zloÏenia osobného apo‰tolského prísºubu Prav.

13,5; vydáva potvrdenie o – do ASC Prav. 25,2;

V˘chova, vychovávateº, vychovávaÈ, v˘chovn˘:

usilujú sa o – · 8,5; p. · ãl. 9, Úloha kresÈansky –;

duchovnú a – skúsenosÈ · 10,1; podporujú dobro a –

k láske · 10,3; presvedãení o – hodnote · 10,4;

postoje, ktoré podporujú – · 17; v ASC spolu

s ostatn˘mi preÏíva – spoluzodpovednosÈ · 22,1;

dôsledn˘ Ïivot – poslanie, odbornosÈ Prav. 2,1;

venujú pozornosÈ – mládeÏe, ºudsk˘m právam Prav.

4; posilÀujú – ãinnosÈ a apo‰tolát v‰etk˘ch obetova-

ním svojho utrpenia a modlitby Prav. 7,2;

V˘chovná metóda dobroty:

vnukol mu v˘chovnú metódu preniknutú láskou

Dobrého pastiera – · 1;

V˘konn˘ sekretariát svetovej rady:

uskutoãÀuje zvyãajne prostredníctvom svet. rady s –

· 24,2; – tvoria koordinátor svet. rady, správca

majetku ASC, sekretár svet. rady, svet. delegát SDB

a svet. delegátka FMA · 38,2; – vykonáva úkony

riadneho spravovania · 38,2;

Zakladateº:
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Úprava, upraviÈ:

Návrh – musí obsahovaÈ jasné a detailné predstave-

nie motívov, ktoré môÏu zdôvodniÈ túto – · 40,2;

p. Prav. ãl. 37, Závereãné ustanovenia;

VernosÈ, vern˘:

SC sa spoliehajú na – Boha Otca, ktor˘ ich povolal

· Úvod; v duchu – pastierom Cirkvi · 4,1; zaruãuje

– projektu zakladateºa · 24,1; p. · ãl. 30, VernosÈ

prevzat˘m záväzkom; Otãe, daj mi silu svojho

Ducha, aby som dokázal byÈ – svedkom · 32,2;

ASC, – vôli zakladateºa · 34; sú – evanjeliu a soci-

álnej náuke Cirkvi Prav. 2,1; – pokraãujú v ich

poslaní Prav. 6,3; – Uãiteºskému úradu Cirkvi Prav.

6,4; SC, – jeho duchu Prav. 11,1; iniciatívy, ktoré

podporujú – povolaniu Prav. 21,1 a Prav. 25,4;

Viera:

preÏívaÈ –, ktorú prijali krstom · Úvod; povolaní

preÏívaÈ Ïivot – · 2,2; SC preÏívajú svoju – · 6;

vychovávajú mlad˘ch, aby sa vo – a vo sviatostiach

stretávali · 9,3; skúsenosÈ – · 10,4; upevÀujú svoju

– sviatostn˘m Ïivotom · 19,2; aby sa poznávali,

spoloãne rástli, vymieÀali si skúsenosti – · 21; prí-

slu‰nosÈ k ASC posilÀuje skúsenosÈ – a spoloãenstva

Cirkvi · 28,1; spoloãn˘m preÏívaním – vo viere –

radostí a bolestí, a ochotou slúÏiÈ v ak˘chkoºvek

okolnostiach Prav. 2,1; ÈaÏk˘ úsek Ïivota a – Prav.

6,4; vyzrievajú vo svojej – a láske Prav. 16,1;
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rozvíjaÈ – k ASC Prav. 6,1; – a pre spoluzodpoved-

nosÈ zah⁄Àa aj ekonomick˘ rozmer Prav. 8,1; aby sa

rozvíjal – k ASC Prav. 14,1;

ZodpovednosÈ, zodpovedn˘, spoluzodpovednosÈ:

k –, solidarite, veºkodu‰nosti · 10,3; p. · ãl. 22, Spo-

luzodpovední v poslaní; pôsobením Ducha Svätého.

Toto rozhodnutie sprevádzajú spolupracovníci, ktorí

nesú – · 27,1; tento proces upravujú tí, ão nesú – za

ASC · 27,1; uznali to – miestneho strediska · 27,2;

zmysel pre príslu‰nosÈ a pre – zah⁄Àa aj ekonomick˘

rozmer Prav. 8,1; zväzok so skupinami sal. r. sa

vyjadruje najmä apo‰tolskou – Prav. 10,1; prijímajú

– miestneho strediska Prav. 13,2;

Zosnulí:

v spoloãenstve so – SC a dobrodincami Prav. 6,3;

Zvolanie:

– v‰etk˘ch ãlenov rady Prav. 20,1; – zhromaÏdenia

v‰etk˘ch ãlenov Prav. 21,1;
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sú dediãmi charizmy a ducha – · 23,3; zaruãuje ver-

nosÈ projektu – · 24,1; ASC, verné vôli – · 34;

Záväzok, úsilie, angaÏovanosÈ, angaÏovaÈ sa:

– ako SC znamená odpovedaÈ na saleziánske apo‰-

tolské povolanie · 2,1; SC laici uskutoãÀujú svoj

apo‰tolsk˘ – · 3,2; p. · II. kap. Apo‰tolsk˘ – SC;

Îije z – apo‰tolskej lásky · 13;– ho evanjelizovaÈ

kultúru · 7; posilÀujú ho svojou – a zapájaním in˘ch

osôb · 12,1; môÏu uskutoãÀovaÈ svoj apo‰tolsk˘ – ·

12,3; prijímajú hodnoty vlastnej kultúry a –, aby sa

riadila · 16,1; v tvorivej vernosti DB – · 26,1; – staÈ

sa SC si vyÏaduje osobné rozhodnutie · 27,1; vyjad-

ruje sa odhodlanie preÏívaÈ krstné – vo svetle PAÎ ·

27,3; sºubujem, Ïe sa budem – preÏívaÈ · 32,2; zod-

povedne – kráãaÈ po tejto ceste, ktorá vedie k svätos-

ti · 41; p. Prav. I. kap. Apo‰tolsk˘ – SC; zhodn˘ so

– prijat˘mi zloÏením prísºubu Prav. 6,4; podporuje

miestne strediská, oceÀuje – ich rád Prav. 25,1;

ZdruÏovaÈ sa, ãlen/ka ZdruÏenia:

Bratsky a spoloãne · 6; prítomnosÈou primeranou

realite Ïivota a profesionálnej ãinnosti – · 28,2;

Zmysel pre príslu‰nosÈ, príslu‰nosÈ:

zodpovedne a so – · 22,2; – k ZdruÏeniu sa zaãína

osobn˘m apo‰tolsk˘m prísºubom · 27,3; – k ASC

posilÀuje skúsenosÈ viery a spoloãenstva Cirkvi ·

28,1; – si vyÏaduje konkrétne znaky · 28,2; s cieºom
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