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Směrodatné prohlášení 
24. generální kapitula 

 
 

Láska dává všechno * 
 
My, Chudé školské sestry Naší Paní, zaměřujeme celý svůj život 
k jednotě, pro kterou byl Ježíš Kristus poslán. V této rozhodující 
době posvátných dějin stvoření a lidstva jsme uposlechly naši 
hlubokou touhu důvěřovat a odvážit se. (JP, K 4) 
 

 Přijímáme evangelijní chudobu, hledáme její hlubší smysl a 
otevíráme se proměně (JP, K 15-17, GD 19). 

 Prohlubujeme své vědomí o tom, kým jsme ve vztahu k 
Trojjedinému Bohu, k sobě navzájem a k nádhernému 
Božímu stvoření, zvláště skrze teologickou reflexi o 
Nejsvětější Trojici (JP, K 12). 

 Považujeme náš autentický život ve společenství jako 
prorocké svědectví o jednotě i jako službu Božímu lidu (JP,  
K 7-9). 

 Rozšiřujeme své porozumění interkulturality a zavazujeme 
se rozvíjet schopnosti k interkulturnímu životu ve 
společenství i ve společnosti (JP, GD 36). 

 Riskujeme jako vychovatelky inovační odpovědí v rychle se 
měnícím světě, ovlivněným globalizací a technologiemi (JP, 
Prolog, K 22-24, 26). 
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 Vychováváme, podporujeme a jednáme ve spolupráci s 
druhými zaměřeny na důstojnost života a péči o veškeré 
stvoření (JP, K 9, 17, GD 19). 

 Rozlišujeme jako kongregace, které naléhavé a kritické 
globální záležitosti jsme povolány řešit, a odvažujeme se 
statečně odpovědět i netušenými způsoby (JP, K 17, GD 36-
38) 

 
Trojjediný Bůh nás zve, abychom byly v srdci světa ženami pokoje, 
naděje a lásky. V duchu blahoslavené Matky Terezie a Matky 
Karoliny, jako živé společenství, nadále v rozvíjíme naše charisma 
podle konstituce Jste poslané (JP, Prolog). 
 

*Blahoslavená Matka Terezie Gerhardinger, Dopis #1. 
 

 
Schváleno 24. října 2017 
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Akta 24. generální kapituly 
 

Mít všechno společné 
 

 
My, členky 24. generální kapituly, vyzýváme celou kongregaci k 
prohloubení chápání závazku mít všechno společné a k posílení 
sdílené zodpovědnosti za budoucí život a poslání kongregace. 
 
Přijímáme tuto výzvu a budeme: 
 
 plánovat a dělat rozhodnutí zodpovědně pro společné 

dobro, a to jako jednotlivé sestry, místní komunity, provincie 
a kongregace (JP, K 16, GD 58, 67, 69, 70). 

 
 nadále finančně podporovat kongregační fond 

Gerhardinger, který byl zřízen v roce 2010 pro výpomoc 
provinciím s potřebami, které nesouvisejí s apoštolátem, a 
podporu kongregačních programů zaměřených na 
mezinárodní zkušenosti (JP, GD 58, 67, 69, 70). 
 

 přispívat do kongregačního fondu pro apoštolát, který byl v 
roce 1998 zřízen pro podporu současných a budoucích 
apoštolátů v kongregaci (JP, K 23-26, GD 33, 36, 37, 38). 

 
 poskytovat pomocný personál pro službu v generalátu a 

finančně podporovat provozní potřeby generalátu (JP, K 16, 
19, GD 36). 
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My, členky 24. generální kapituly, doporučujeme generální radě, 
aby: 

 
 započala proces studia takových modelů generálních 

kapitul, které podporují a vyzývají ostatní členky 
kongregace k účasti a sdílení zodpovědností za život 
a poslání kongregace (JP, K 41, 62, 92a, 92b, 95, GD 53, 54, 56, 
81, 84). 

 
 iniciovala/pokračovala v pořádání mezinárodních setkání s 

generální radou, setkání představených provincií, 
ekonomek, formátorek, týmů pro komunikaci a technologie 
(CCTT), sítě Shalom a dalších skupin, jak to bude 
považovat za užitečné a potřebné, aby bylo posíleno naše 
úsilí o spolupráci mezi námi v jedné mezinárodní 
kongregaci (JP, K 113 – 115, GD 110 – 112). 
 

 spolupracovala s radami provincií na vypracování plánu 
financování kongregačního noviciátu (JP, K 75, 115, GD 108 – 
112). 

    
Schváleno 24. října 2017 
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Osobní rozvoj ve společenství 
(JP, C 43-47; GD 113-124) 

 

Uvědomujeme si, že náš společný život ve slibech je dar a úloha 
(JP, K 6) a že utváření společenství je celoživotní proces (JP, C 
7). V době, ve které žijeme, vybízíme jako členky 24. generální 
kapituly každou sestru kongregace, aby přijala zodpovědnost 
a zavázala se k osobnímu rozvoji ve společenství: 

 Znovu objevujeme augustiniánské kořeny utváření 
společenství – být jedno srdce a jedna duše v Bohu. 

 Prohlubujeme povědomí o potřebných dovednostech 
spojených s interkulturním a multikulturním životem 
a vytváříme příležitosti k jejich rozvoji. 

 Objevujeme a uskutečňujeme nové způsoby krátkodobých 
interkulturních zkušeností a setkání pro sestry naší 
internacionální kongregace. 

 Uvědomujeme si, že jsme všechny – osobně i jako 
společenství - zodpovědné za vzbuzování povolání (JP, C 
43, 44). 

 
Schváleno 24. října 2017 

 
 
 

  



Směrodatné prohlášení a Akta 24. generální kapituly 
Promulgováno 15. listopadu 2017 

Strana 7 z 12 

Komunikace a technologie v kongregaci 
My, členky 24. generální kapituly, potvrzujeme Plán komunikace v 
kongregaci ze dne 20. prosince 2014 a podporujeme jeho realizaci 
a rozvoj v kongregaci. Snažíme se o správné a zodpovědné 
používání komunikačních prostředků a technologií, abychom 
podporovaly náš řeholní život a naší vzdělávací vizi mezi námi a 
našimi spolupracovníky. 

 
 

Schváleno 24. října 2017 
 
 
 

Směrnice pro reprezentaci  
na 25. generální kapitule 

 
My, členky 24. generální kapituly, vedeny konstitucí Jste poslané, 
stanovujeme následující rozšířené směrnice pro reprezentaci na 
25. generální kapitule (JP, C95, GD85) 

 
 Každá provincie bude mít jednu členku ex officio. 

 
 Reprezentace se bude zakládat na principu 

rovnosti a proporcionality. 
 

Schváleno 24. října 2017 
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Složení generální rady 2018-2024 
(JP, C 101; GD 101) 

 
My, členky 24. generální kapituly, stanovujeme, že generální rada 
se bude skládat z generální představené a pěti rádkyň. 
 

Schváleno 24. října 2017 
 

 
 
 

Fungování generální rady 2018-2024 
 

My, členky 24. generální kapituly, stanovujeme, že generální rada 
může svobodně rozhodovat o tom, jak bude fungovat. 
 

Schváleno 24. října 2017 
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Počet generálních rádkyň 
 
My, členky 24. generální kapituly, stanovujeme, že počet 
generálních rádkyň volených na budoucích generálních kapitulách 
musí být nejméně tři. To vyžaduje změnu ve Jste poslané, 
Konstituce 101, následovně: 
 

Členky generální kapituly jsou povinny zvolit generální 
představenou a alespoň pět tři generální rádkyně, z nichž 
každá složila věčné sliby v kongregaci. Generální 
představené musí být alespoň třicet pět let a musí mít 
nejméně pět let od věčné profese. (JP, K 101) 

Schváleno 24. generální kapitulou 24. října 2017 
 

[Legislativní úprava čeká na schválení Kongregace pro instituty 
zasvěceného života a společnosti apoštolského života] 
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Zrušení Akt 23. generální kapituly 
 
My, členky 24. generální kapituly, prohlašujeme, že následující 
Akta 23. generální kapituly byla splněna nebo začleněna do života 
a ducha kongregace a jsou tímto právním úkonem zrušena: 
 

A. Splněno: 
1. Struktura větších oblastí v kongregaci (Zrušeno 24. října 

2017) 

2. Složení generální rady 2013-2018 (Zrušeno 24. října 2017) 

3. Fungování generální rady 2013-2018 (Zrušeno 24. října 
2017) 

4. Délka funkčního období generální rady (Zrušeno 24. října 
2017) 

5. Komunikace v kongregaci (Zrušeno 24. října 2017) 

6. Směrnice pro reprezentaci na 24. generální kapitule 
(Zrušeno 24. října 2017) 

 
 
    B.  Začleněno do života a ducha kongregace: 

1. Direkční prohlášení:  Láska nemůže čekat (Zrušeno 24. 
října 2017) 

2. Mít všechno společné (Zrušeno 24. října 2017) 

3. Osobní rozvoj ve společenství/Počáteční a stálá 
formace (Zrušeno 24. října 2017) 
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Převzato z oběžníku 34/17* 
 

Promulgace Směrodatného prohlášení  
a Akt 24. generální kapituly,  

dne 15. listopadu 2017 
 
 
 
 
Členky kapituly požádaly Generální radu, aby při oficiálním 
vyhlášení výsledků generální kapituly vzala na vědomí širší 
kontext, z něhož Směrodatné prohlášení „Láska dává 
všechno“ vychází. Konkrétně jde o upozornění na encykliku 
papeže Františka Laudato Si´: „O péči o společný 
domov“ (Květen 2015). Tato encyklika je významným příspěvkem 
k sociálnímu učení Katolické církve a byla v srdcích a 
myšlenkách členek kapituly, když uvažovaly nad různými částmi 
Směrodatného prohlášení. Členky kapituly vyzývají také nás, 
abychom tuto encykliku využily, jako významnou pomoc při 
pochopení Láska dává vše. 

 
 
* Oběžník generální rady 34/17:  Oficiální ohlášení 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: Patricia Stortz, Koordinátorka komunikace v kongregaci 
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