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PPRROO  SSDDRRUUŽŽEENNÍÍ  MMAARRIIÁÁNNSSKKÉÉ  MMLLÁÁDDEEŽŽEE  

 

 

ČLENSTVÍ 
 

1.1.      Být členem Sdružení mariánské mládeže (dále jen SMM)  znamená veřejně si zvolit Pannu Marii za svou    
Matku, vzor a ochránkyni na cestě životem. 
1.2     Být členem SMM znamená jít za Kristem spolu s Pannou Marií, s bratry a se sestrami, kteří jsou na této 

cestě oporou. 
1.3  Být členem SMM znamená mít účast na společných duchovních dobrech udělených tomuto      

společenství na přímluvu Panny Marie, která tak přislíbila sv. Kateřině Labouré slovy: „…vyprosím vám 
mnoho milostí…“. 

1.4    Člen SMM získává v společenství poučení o Nebeské Matce, je povzbuzován v lásce a úctě k ní a je mu 
nabídnuta  její spolupráci při záchraně duší. 

1.5   SMM je složeno z mladých katolíků ve věku od 7 let, zařazených do třech stupňů formace podle věku:     
  - andělské spolky ( 7 - 9 let ) 

           - Mariiny děti ( 7  - 14 let ) 
           - mariánská mládež ( 14 - 25 let ) 
1.6.     Dospělí, kteří se již pro své závazky nemohou aktivně zúčastnit na životě a práci SMM, s ním zůstávají 
v duchovním spojení. Jsou považováni za „čestné členy“ sdružení. Podle vlastních možností pomáhají mladým 
v jejich apoštolské činnosti. 

  

 
HESLO, ZNAK, HYMNA, POJMENOVÁNÍ 

 
2.1. Heslem sdružení jsou slova modlitby: 
           „Bez hříchů počatá Panno Maria , oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme“.  
 
31. května 1980 řekl sv. Otec Jan Pavel  II . při své pouti v kapli Zjevení na Rue du Bac: 
„Tuto modlitbu jsi vnukla, ó Maria , svaté Kateřině Labouré na tomto místě před 150 lety. Tuto modlitbu nyní již 
vtisknutou na medaile nosí a vyslovuje množství věřících na celém světě“. 
Dítky Panny Marie nosí s důvěrou její medaili, snaží se žít v Boží milosti a  s vroucím srdcem často vyslovují 
tuto modlitbu. 
 
2.2. Rozpoznávajícím znakem SMM je zázračná medaile Panny Marie. Členové SMM ji obdrží při přijetí 

podle jednotlivých stupňů formace. 
               - andělské spolky - medaile na žluté stuze anebo mašličce 

 - čekatelé - medaile na bílé stuze, pověšená na krk, anebo připnutá na hruď 
 - členové mariánské mládeže - medaile na modré stuze, pověšená na krk, anebo připnutá na hruď 
 - čestní členové - medaile na úzké modré mašličce 

 
2.3. Takto upravenou medaili nosí veřejně při schůzích a při společných aktivitách SMM. 
2.4. Každý člen SMM považuje za svou povinnost u sebe stále nosit medaili dle přání Panny Marie. 
 
     
Panna Maria řekla sv. Kateřině Labouré: „Dej zhotovit medaili dle tohoto vzoru. Ti, co ji 
budou nosit s důvěrou, obsáhnou velikých milostí.“ Medaile se rychle rozšířila po celém 
světě. Osobám, které nošením této medaile projevili důvěru Panně Marii, udělil Pán Bůh 
nespočetných milostí - uzdravení, nápravu života, mimořádnou pomoc. 
 



 

3.1. Hymna Sdružení: 
 

Každé společenství si podle aktuálnosti může zvolit svoji hymnu, jejíž text je církevně schválený a má 
obsahovat myšlenku oddanosti Panně Marii. 
Pro Českou republiku je společná hymna: AVE, AVE MARIA   

 
 

4. POJMENOVÁNÍ 
 
4.1. Oficiální pojmenování sdružení je: Sdružení mariánské mládeže. 
4.2. Pro historickou opodstatněnost možno v neoficiálním styku také použít pojmenování  „Mariánské 

družiny“ , které bylo u nás zažité v předcházejícím období anebo úplně původní název  „Družina dítek 
Panny Marie“.  

 
 

5.   CÍL A PROSTŘEDKY  
 

5.1.        Základním cílem Sdružení mariánské mládeže je : 
Sebeposvěcení a apoštolát  

 
Členové SMM se dívají na Pannu Marii jako na svůj vzor, jako na Neposkvrněnou, a snaží se chránit 
hříchů a následovat její ctnosti. Svým vzorným křesťanským životem se učí vydávat svědectví víry 
v prostředí, kde žijí. 
Uctívají Matku Boží jako tu, která dala celý svůj život do služby, aby přinesla světu Vykupitele. Od ní 
se učí plnit Boží vůli v každé životné situaci a s láskou dávat do služby trpících bratří a sester svoje 
schopnosti.  

5.2.       Členství v SMM má pomoci mladým lidem prožít svou mladost čistě a připravit se tak pro své životní                          
poslání v rodinném nebo duchovním povolání. 

Pro dospělé je toto členství prostředkem sebeposvěcení  a povzbuzení v životě podle víry. 
5.3. Apoštolská aktivita se podle jejích schopností zaměřuje hlavně na duchovně a tělesně trpící, chudé, 

mládež, staré lidi a na aktivnější  zapojení se ve farnosti. 
5.4. Všeobecné závazky Mariánské mládeže jsou: 

- chránit se hříchu  
- často přistupovat  ke svátostem  
- svědomitě si plnit stavovské povinnosti 
- poznávat a osvojovat si ctnosti Panny Marie 
- denně se pomodlit sv. růženec ( aspoň jeden desátek) 
- denně udělat pro Pannu Marii vědomě aspoň jeden dobrý skutek 

5.5 Aby dosáhli cíl Sdružení, zasvětí se Panně Marii po svobodném uvážení a po náležité formaci. Toto 
zasvěcení je na úrovni dobrého předsevzetí, není závazné pod hříchem. 

5.6 Čas trvaní formace je tři až dvanáct měsíců. V tomto čase se má zájemce seznámit s cílem a zásadami 
SMMa má si osvědčit, zda chce vážně v předsevzetích vytrvat. 

5.7 Podle jednotlivých stupňů rozlišujeme formace: 
     

Andělské spolky (věková skupina 7 – 9 let): 
- naučit se základní modlitby 
- osvojit si ranní a večerní modlitbu 
- seznámit se s naukou církve o andělech dobrých i zlých 
-  učit se spolupracovat s andělem strážným a „být stále s malým Ježíšem u jeho Matky“ 
- odmítat každé zlo  
- závazek:  denně se pomodlit k andělovi strážnému a třikrát Zdrávas Maria      

 
Marinny d ěti  (věková skupina 9  - 12 let): 

- poznat život sv. Kateřiny Labouré, její cestu k Panně  Marii 
- poznat základní nauku Církve o Panně Marii   podle symbolů zobrazených na zázračné medaili   
– vést svátostní život, zejména prohloubit úctu k Eucharistii 
 



-  správně chápat svátost smíření  
- naučit se modlit sv. růženec  
- osvojit si křesťanské ctnosti  - poznávat ctnosti Panny Marie 
- žít život ve společenství: 
-  pravidelně se zúčastňovat  shůzek a aktivně se zapojovat do společných akcí 
- apoštolát -  učit se konat skryté dobro, překvapení, dělat radost jiným  

 
Mariánská mládež (nad 14 let) 

- život sv. Kateřiny je příkladem,  jak žít užitečně své mládí – dát se do služby 
- Panna Maria – našeMatka; učíme se důvěrnému vztahu k ní, 
   svěřujeme jí každou událost dne. Ona nás  vede k Ježíšovi; učíme se meditovat 
 o jejím životě podle tajemství růžence 
- učit se meditovat z Písma svatého – poslouchat Ježíše, jak to dělala Marie -  
   modlit se a věrně zachovávat přikázaní jako ona 
- SMMje součástí Církve: 
   v ní prožíváme společenství bratří a sester 
   v ní se dělíme o své radosti a problémy s jinými  
   v ní máme čas pro jiné a zájem o ně  
- apoštolát: 
   svou radost z víry chceme sdělit jiným slovem a skutkem  
   jsme svědky Ježíšovy dobroty a pozornosti  
   věnujeme se mladším 
- darujieme svůj život:                
   učíme se sloužit těm, kteří jsou odkázani na pomoc druhých -  
   oni jsou pro nás Ježíšem, s kterým se setkáváme v událostech dne;  
   aktivně se zúčastňujeme událostí života ve farnosti  
- rosteme do rozměrů Ježíše Krista : 
   vedeme svátostný život 
   rozšiřujeme svůj náboženský obzor 
   umíme obhájit svou víru slovem i skutkem 

 
5.7. O přijetí do SMM rozhodne animátor společenství společně s vedoucím, kteří můžou požádat o 

vyjádření všech platných členů. 
5.8. Přijetí za členy a za čekatele se koná při bohoslužbě slova anebo při mši svaté – po homilii, 

dle vlastního formuláře. 
 Přijetí do andělského spolku se koná při slavnosti Družiny, anebo po mši svaté. 
5.9.      Odchod ze SMM       

 - pokud člen odchází do jiného bydliště, 
             - pokud uzavírá manželství, 
             - pokud odchází za duchovním povoláním, anebo po dovršení 25 let –  

dotyčný nadále zůstává členem SMM, nebude se ale zúčastňovat pravidelných schůzek. Při odchodu se  
s ním udělá slavnostní rozloučka a přejde do skupiny čestných členů SMM. Pokud je před uzavřením 
manželství veřejně známo, že člen SMM nezachoval stavovskou čistotu, slavnostní rozloučka se 
nekoná, ale čestným členem dotyčný zůstává. 

 
 

6. ČESTNÍ ČLENOVÉ DRUŽINY 
 
6.1. Čestným členem se stává platný člen SMM, který  
      - dovršil 25. Rok života, 
       - vstoupil do manželství, 
       - odchází za duchovním povoláním  
       - odchází z místa působiště SMM a nemohl by se zúčastňovat pravidelných setkání společenství. 
6.2. Za čestného člena SMM může být přijat také dospělý katolík, který je obeznámen s cílem SMM a chce 

žít podle jeho zásad. 
6.3. Povinnosti čestného člena:  
 - denně se pomodlit sv. růženec, z toho alespoň jeden desátek za SMM, 
 - žít praktický křesťanský a svátostný život, 
 - na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie obnovit své zasvěcení Panně Marii, 



 - pokud je v místě jeho bydliště víc čestných členů SMM, můžou se vzájemně dohodnout na 
společných setkáních, kde by se povzbuzovali ve víře, společně se modlili a podle možností se zapojili 
do aktivit farnosti.Tato setkání si určí podle dohody , ale účast na nich je dobrovolná. Tato setkání se 
doporučují na mariánské svátky.  
- čestní členové SMM mají svůj duchovní patronát nad SMM a svým příkladem mají být povzbuzením 
pro mladší členy. 

6.4. Přijetí za čestné členy se koná jenom jednou  za rok, na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, a 
to podle formuláře uvedeného v příloze. 

 

7. VNĚJŠÍ  ZNAK DÍTEK NEPOSKVRNĚNÉ PANNY MARIE 
7.1. Vnějším znakem členů SMM je zázračná medaile Panny Marie: 

- pro členy Andělských spolků na žluté úzké mašličce ,  
- pro Mariiny děti na bílé stuze, 
- pro Mariánskou mládež na modré stuze, 
- pro čestné členy SMM na úzké modré mašličce 
 

7.2. Nošení medaile 
            Medaili s příslušnou stuhou je možné nosit při schůzkách SMM a jenom tehdy, když SMM vystupuje 
společně, např. při pouti , při uspořádání slavnosti ve farnosti, apod. 
7.3. Každý, kdo jakýmkoliv způsobem patří do SMM, je povinen nosit u sebe zázračnou medaili jako projev 

důvěry a lásky k Matce Boží a během dne ji často vzývat modlitbou:  „Bez hříchu počata Panno Maria, 
oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.“ 

 
 

8. Organizace 
 

8.1. K založení společenství SMM, je potřebný souhlas místního správce farnosti. 
8.2. O nově vzniklém společenství má animátor, anebo ten, kdo má zájem ho založit, informovat národního 

direktora, anebo sestru koordinátorku, a vyžádat si od nich patřičné materiály pro formaci a instrukce 
pro práci se SMM. 

8.3. Když se společenství zformuje, vybere animátor vhodného vedoucího a zapisovatele. Vedoucí a 
zapisovatel musí být určeni nejpozději při prvním přijetí už za čekatelů. 

8.4. Animátor nahlásí sestře koordinátorce jméno a adresu vedoucího a přijetí každého nového člena. Při 
přijetí do skupiny čekatelů stačí uvést počet členů. Při přijetí za členy je třeba uvést jmenovitě přijaté 
členy a datum narození, adresu, školu nebo zaměstnání. 

8.5. Animátor dostává od sestry koordinátorky formační materiály a stará se o oživování společenství. 
8.6. Vedoucí místního společenství: 

- zastupuje animátora v čase nepřítomnosti, 
- informuje sestru koordinátorku o životě a práci společenství, 
- zodpovídá za to, aby o zaslaných formačních materiálech byli informováni všichni členové 
společenství 
- modlí se za svěřené společenství 
- pomáhá svým bratřím a sestrám ve společenství vytrvat v předsevzetích 
- délka jeho mandátu je dva roky. Pokud toto období uplyne, může být znovu zvolen. Vedoucí se volí 
tajným hlasováním, pro zvolení musí obdržet nejméně polovinu hlasů a souhlas animátora. 

8.7.       Zapisovatel místního společenství :  
        - vede kroniku, v které zapíše významné události v životě SMM 
 - zapisuje apoštolská předsevzetí  
 - vede evidenci čekatelů a členů a jejich účast na schůzkách 
 - zapisovatel se volí podobně jako vedoucí 
 
 

9.  SCHŮZKA DRUŽINY 
 
9.1. Všichni členové spolu s animátorem si dohodnou nejvhodnější čas a místo schůzek. 
9.2. Schůzka má být nejméně jednou za měsíc, může být i týdně, jak to vyhovuje členům, ale doporučuje se 

jednou za dva týdny. 
9.3. Průběh schůzky: 



- modlitba desátku růžence, 
- téma na poučení, 
- rozhovor na přednesené téma, 
- zhodnocení apoštolského předsevzetí z minulé schůzky a určení nového, 
- volný program dle zájmu členů 

            Alespoň jedna schůzka v měsíci musí mít takový formační charakter. 
9. 4.     Schůzka – agape. 
            Když se SMM setkává častěji než jednou do měsíce, můžou se vzájemně dohodnout, že aspoň jedna nebo 
dvě schůzky budou zábavné, kdy se bude moci více zahrát, zazpívat, příp. se nacvičí nějaký program, připraví se 
liturgie, povídá se,atd., podle zájmu a dohody členů. Lze se dohodnout na přiměřeném pohoštění. Zvláště na             
tyto schůzky se doporučuje zvát také jiné mladé lidi, kteří nepatří do SMM. Také schůzka „agape“ musí mít 
zachované první tři body: 
 - modlitba desátku růžence, 
 - (krátké ) téma na poučení, anebo čtení sv. Písma, 
 - rozhovor o přečteném, 
 - potom následuje program podle dohody. 
9.5. Slavnostní schůzka SMM: 

 Koná se nejméně jednou za rok. Podle možnosti by se jí mněl účastnit animátor. Této schůzky 
se mohou zúčastnit jenom přijatí členové a čekatelé SMM. 
- na tuto schůzku se může pozvat také místní duchovní správce, aby  částí  „téma na poučení“ poukázal 
SMM na potřeby farnosti , případně upozornil na nedostatky v jejich práci. 
- na této schůzce se volí nový vedoucí, pokud jím je déle než dva roky, anebo když už nemůže dále tuto 
službu vykonávat. Pokud je ve farnosti několik společenství SMM, může se konat slavnostní schůzka 
společně. 
 
 

10. VYLOUČENÍ Z DRUŽINY 
 

10.1. Pokud někdo přijme na sebe závazky dítěte Panny Marie a podle nich také žije, je jím až do smrti. 
Pokud zanechá křesťanský způsob života a vede pohoršivý život, má být ze SMM vyloučen. 
To je potřeba nahlásit sestře koordinátorce, aby byl dotyčný vypsán ze seznamu členů SMM. Ten pak 
nemá podíl na duchovních dobrech společenství. Je třeba od něho žádat vrácení medaile a knihu členů 
SMM. Pokud svůj život pokáním napraví, může být po patřičné formaci znovu přijat. 
K vyloučení ze SMM je potřeba posouzení a souhlas animátora.  

 
  
 
 
 
 
               Kongregace 
pro instituty zasvěceného života 
a společnosti apoštolského života 
Prot. č. P. 53-1/99 
 
 
 

D E K R E T 
 
 Generálnímu představenému Misijní společnosti a společnosti Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de 
Paul od Svaté Stolice - schválení statutu Mezinárodního sdružení  vincentské mariánské mládeže, dříve 
schválené pod názvem Sdružení dítek neposkvrněné Panny Marie římským papežem Piem IX., v bule z 20. 
června 1847 a z 19. července 1850 a následně potvrzené dalšími usneseními Svaté Stolice. 
 
 Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života po pozorném 
prostudování textu statutu, schvaluje a potvrzuje text, jehož  exemplář  ve francouzském jazyce je uchován 
v Archivech tohoto Disaktéria. 
 
 



 
 Nonobstat každému protikladu. 
 
 
 Ve Vatikánu, 2. února 1999, na svátek Obětování Páně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Eduardo kardinál Martínez Somalo  
          prefekt 
 
 
+ Piergiorgio Silvano Nesti, C.P. 
      Sekretář 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSTTAATTUUTTYY  MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍHHOO  SSDDRRUUŽŽEENNÍÍ  
VVIINNCCEENNTTSSKKÉÉ  MMAARRIIÁÁNNSSKKÉÉ  MMLLÁÁDDEEŽŽEE  

  
 
 

IDENTITA 
 
1. Mezinárodní sdružení vincentské mariánské mládeže je obnoveným pokračováním Sdružení dítek 

Neposkvrněné Panny Marie, které má svůj původ ve zjeveních Panny Marie sv. Kateřině Labouré v roce 
1830. 

2. Sdružení mariánských dítek bylo schváleno papežem Piem IX. v bule z 20. června 1847 a z 19. července 
1850 a později potvrzené dalšími usneseními Svaté Stolice. 

3. Na základě těchto usnesení připadá funkce ředitele sdružení generálnímu představenému Misijní kongregace 
a představenému Dcer křesťanské lásky a jeho zákonným zástupcům, kteří budou určeni představenými 
obou kongregací.  

 
 

SÍDLO 
 
4. Mezinárodní sdružení vincentské mariánské mládeže má své historické centrum v kapli Zázračné medailie 

v Paříži, ve Francii, kde se uskutečnilo zjevení sv. Kateřině Labouré. Tato kaple je centrem modliteb a poutí 
pro členy sdružení. 

Sídlo mezinárodního sekretariátu ( popsané v článcích 21 – 23 násled.) je umístněné v Madridu, ve Španělsku. 
 
 

CHARAKTER 
 
5. Sdružení je CÍRKEVNÍ, LAICKÉ, MARIÁNSKÉ A VINCENTSKÉ. 



 * CIRKEVNÍ - členové sdružení se zavazují aktivně a zodpovědně žít a pracovat ve spojení s členy 
církví  a jejich pastýři na mezinárodní a místní úrovni . 
 * LAICKÉ -  je to sdružení složené převážně z mladých laiků v rámci Mezinárodního sdružení  
katolických laiků. (srov. Kán. 298-329) 
 * MARIÁNSKÉ - členové sdružení se zavazují následovat Krista. V evangeliu objevují Marii jako vzor 
všech věřících, která ve víře přijímá přítomnost Boha skrze jeho syna Ježíše Krista, poslouchá jeho slovo a 
v souladu s ním také koná. Maria, Pánova Matka, je pro členy sdružení pramenem inspirace, která je – silou 
Ducha Svatého – nabádá konat během celého jejich života v duchu křesťanské lásky, jež plodí spravedlnost.  
 * VINCENTSKÉ - toto sdružení, v důsledku svého zrodu v rodině sv. Vincence de Paul, čerpá svou 
inspiraci z vincentské spirituality a jeho poznávacím znamením v církvi je evangelizace a služba chudým. Jeho 
členové se zavazují být misionáři a svědky Kristovy lásky svými slovy i skutky. 
 
 
ČLENOVÉ 
 
6. Sdružení pozůstává z mládeže i dospělých, zvlášť však přijímá mladé lidi – podle přání Svaté Panny. 

Členové svobodní nebo ženatí/vdané, se zavazují žít svůj život podle mariánské spirituality, která je typická 
pro toto sdružení, podílet se na apoštolátu ve vincentském duchu v souladu s pastoračními plány sdružení a 
zachovávat vlastní statuty. 

7. Mezinárodní sdružení pozůstává ze sdružení národních, oblastních, diecézních a místních. 
8. Sdružení mají své vlastní statuty, které jsou ve shodě se všeobecným kanonickým právem a s předloženým 

mezinárodním statutem. Národní statuty musí být schválené generálním ředitelem. 
 
 
CÍL 
 
9.   Kontemplace Krista a pohled na na Mariin příklad budou hybnou silou, která umožní 
sdružení dosáhnout následující cíle:           

1) Formovat členy k životu z víry podle vzoru Ježíše Krista, evangelizátora chudých  
2) Žít a modlit se jako Maria, v prostotě a poníženosti – osvojit si tak spiritualitu 

Magnificatu. 
3) Vzbudit, udržovat a oživovat ve sdružení misionářského ducha hlavně za pomoci 

vlastních misionářských zkušeností  a to mezi mladými a nejchudšími. 
4) Připravit – individuálně anebo v komunitě – členy sdružení ke spolupráci s jinými 

pastoračními hnutími v církvi i ve společnosti, a to podle směrnic církevní 
hierarchie – jak univerzální,tak místní. 

 
 

ÚKON ZASVĚCENÍ 
 
10.1. Sdružení nabízí mladým zasvěcení se Kristu skrze Marii jako jeden ze způsobů jak jasně formulovat 

jejich křestní zasvěcení, a tak udělat ze svého života totální dar Kristu službou a evangelizací chudých, 
přičemž si volí Pannu Marii za Matku a vzor. 

10.2. Zasvěcení se Kristu skrze Marii bude výsledkem důkladného poznání sdružení, věroučné formace a 
důsledného zvažování ve světle Ducha Svatého. 

 
 

PROSTŘEDKY 
 
11.       Aby Sdružení mohlo dosáhnout vytyčeného cíle, dává svým členům k dispozici prostředky, které 
považuje za vhodné: 
11.1. Povzbuzuje ke čtení, k vnitřnímu utváření a slavení Božího slova, klade důraz na společnou modlitbu a 

liturgii, protože Kristus se zpřítomňuje skrze slovo a v společenství těch, kteří se modlí. 
11.2. Nabízí katechezi, která by podpořila růst ve víře, tato katecheze má katechumenální ráz, je rozdělená do 

přesných etap, z  nichž každá má svoje cíle a činnosti. 
11.3. Svým členům dává poznat, co praví Svaté Písmo a církev o Panně Marii. 



11.4. Navrhuje poznání sv. Vincenta, sv. Louisy, sv. Kateřiny a jiných svědků církve, kteří žili evangelium a 
činnou křesťanskou láskou. 

11.5. Dává svým členům možnost sloužit chudým v jejich vlastních zemích a konat solidárně s jinými na 
mezinárodní úrovni. 

11.6. Organizuje studijní cesty, katechetické kursy, kongresy, shromáždění, vydává příručky a jiné pomůcky 
pro pastoraci a sociální komunikaci. 

 
 

SPRÁVA  
 

I.  MEZINÁRODNÍ ÚROVE Ň 
12. Sdružení je jedno z laických sdružení v církvi. Je spravováno dle Kanonického práva a vlastních statutů. 
13. Generálním ředitelem sdružení je na základě jednoho z papežských usnesení generální představený 

Misijní Kongregace a kongregace Dcer křesťanské lásky.   
Jemu náleží: 

13.1. Reprezentovat sdružení na úrovni mezinárodních církevních institucí církve, s národním předsedou na 
laických setkáních. 

13.2. Jmenovat zástupce generálního ředitele a generální rádkyni po předešlé konzultaci jejich příslušných 
generálních rad. 

13.3. Jmenovat členy mezinárodního sekretariátu po konzultaci mezinárodní rady. 
13.4. Potvrzovat jmenování národních předsedů, ředitelů a sester rádkyň. 
13.5. Zřizovat národní sdružení a schvalovat jejich statuty. 
13.6. Ve výjimečných případech svolávat mezinárodní radu. 
13.7. Odvolávat předsedu, člena mezinárodní rady anebo mezinárodního sekretariátu, ve shodě s kánonem 

318, §2.    
 
14.       Aby si Mezinárodní sdružení vincentské mariánské mládeže uchovalo svůj dynamismus a správný směr, 
tak se kromě toho, že má generálního ředitele, schází na mezinárodním generálním shromážděnía má také 
mezinárodní radu a mezinárodní sekretariát.    
 
 

1o  GENERÁLNÍ SHROMÁŽD ĚNÍ 
15.  Každých patnáct let bude svoláno mezinárodní generální shromáždění, kterého se zúčastní mezinárodní 
rada, mezinárodní sekretariát a dva laici z každéhonárodního sdružení. Každé národní sdružení na něj může také 
poslat svého národního ředitele a národní sestru rádkyni, kteří se mohou zúčastnit diskuse, ale bez hlasovacího 
práva. 
16. Cíle generálního shromáždění jsou následovné: 
16.1. Zvolit mezinárodního předsedu a laické členy generální rady, podle kánonu 119. 
16.2. Navrhnout zrevidování statutů, schválených dvěma třetinami členů shromáždění.  
16.3. Prostudovat situaci, ve které se nachází sdružení po stránce duchovní, pastorační, ekonomické, atd. 
16.4. Prostudovat témata, která se týkají ducha a rozvoje sdružení . 
16.5. Navrhnout pastorační plány, revize statutů, všechny ostatní rozhodnutí se přijímají na základě absolutní 

většiny. Pokud po dvou hlasováních zůstávají hlasy stejné, generální ředitel svým hlasem může otázku 
vyřešit.     

   
 2o  MEZINÁRODNÍ RADA 
17.   Je složena z generálního ředitele, zástupce generálního ředitele, jedné generální rádkyně 
Dcer křesťanské lásky, mezinárodního předsedy (laik) a čtyřech laických členů sdružení, kteří 
jsou voleni generálním shromážděním. Tito lidé jsou „vyššími představenými“ sdružení (viz. 
Kánon 318). Mezinárodní rada se schází nejméně jednou za rok. Pro obdržení kvály je 
potřeba minimálně 5 členů. K tomu, aby se mohlo vynést určité rozhodnutí, se vyžaduje 
absolutní většina. Rada je svolávána a předsedá jí laický předseda, ve výjimečných případech 
generální ředitel.         
Její úkoly jsou: 
17.1. Navrhovat téma na úvahu o důležitých bodech života a činnosti sdružení. 
17.2. Zajišťovat spojení s národními sdruženími a vzájemnou korespondenci mezi nimi, návštěvy a jiné 

aktivity. 



17.3. Zhodnocovat uskutečňování plánů, které byly schváleny předcházejícím generálním shromážděním. 
17.4. Připravovat následující generální shromáždění. 
17.5. Studovat a schvalovat předběžný rozpočet a roční finanční bilanci, kterou předkládá mezinárodní 

sekretariát. 
17.6. Bdít nad aktualizováním mezinárodních statutů. 
17.7. Se schválením generálního řiditele žádat od Svaté Stolice rozpuštění sdružení. 
17.8. Určit likvidátory materiálních dober podle norem, které přesně stanoví mezinárodní rada.           
18. Volba členů: 
Zástupce generálního ředitele a generální rádkyně Dcer křesťanské lásky jsou jmenováni generálním ředitelem 
sdružení po dohodě s dotyčnými generálními radami. Laičtí členové jsou voleni generálním shromážděním 
s ohledem na přiměřené zeměpisné zastoupení.     
 
19.  Délka mandátu: 
Zástupce generálního ředitele a generální rádkyně budou volení na pět let s možností být znovu jmenováni na 
další mandát, znovu již neobnovitelný. 
 
20. Mimo osobní úkoly v mezinárodní radě a v mezinárodním generálním shromáždění, mezinárodnímu 
představiteli náleží:    
 
20.1. Se souhlasem generálního ředitele svolávat zasedání generálního shromáždění. 
20.2. Zastupovat spolu s generálním ředitelem anebo jeho zástupcem mezinárodní sdružení na národních a 

oblastních setkáních sdružení. 
20.3. Udržovat vztahy s ostatními větvemi vincentské rodiny a jinými laickými hnutími. 
20.4. Organizovat svou činnost s mezinárodním sekretariátem a mezinárodní radou. 
 

3o  Mezinárodní sekretariát    
21. Tvoří ho nejméně dvě osoby, jejichž hlavní úlohou je dynamizovat programy, na kterých se shodla 

mezinárodní rada a generální shromáždění. Tyto osoby jsou jmenované generálním ředitelem po 
konzultaci s mezinárodní kanceláří.  

22. Délka jejich mandátu je pět let s možností opětovného jmenování na další mandát. 
23. Úkoly Generálního sekretariátu:    
23.1. Udržovat životnost sdružení. 
23.2. Být nástrojem jednoty mezi rozdílnými sdruženími na mezinárodní úrovni. 
23.3. Informovat o životě sdružení. 
23.4. Přijímat úřední oznámení o jmenováních na národní úrovni, ale také oznámení o každé nové skupině. 
23.5. Organizovat a realizovat mezinárodní setkání a jiné aktivity, které bude generální ředitel anebo 

mezinárodní rada považovat za vhodné na podpoření duchovního a apoštolského života sdružení. 
23.6. Dát do pořádku archivy sdružení. 
23.7. Předkládat mezinárodní radě předběžný rozpočet na začátku roku a  na jeho konci finanční bilanci. 
 

 
 

II.    ÚROVEŇ NÁRODNÍ 
24. Pro zřízení národního sdružení je potřeba, aby generální ředitel schválil toto sdružení i jeho statuty. 
25. Národní sdružení má své vlastní statuty, které budou odpovídat všeobecnému kanonickému právu a 

současným mezinárodním statutům.  
26. V těchto národních statutech jsou ustanoveny specifické normy, které jsou považovány za vhodné pro 

určitý  národ a to s ohledem na organizace členů, jejich práva a povinnosti, a také na apoštolské činnosti, 
které by chtělo sdružení realizovat. 

27. Národní ředitel, národní předseda a národní sestra rádkyně budou jmenování podle toho, jak to určí jejich 
vlastní statuty. Jejich jmenování má být potvrzeno generálním ředitelem. 

28. Ostatní jmenování do různých úřadů sdružení jsou uskutečňovány ve shodě s Kanonickým právem 
všeobecné církve a s vlastními statuty. Délka trvaní funkce v těchto úřadech  je určena vlastními statuty. 

29. Národní ředitel bude informovat mezinárodní sekretariát o jmenováních, která se uskuteční v jejich 
krajině. 

 
 

III.   ÚROVE Ň MÍSTNÍ  
30. K vytvoření nové skupiny anebo centra sdružení je potřebné schválení národního ředitele a písemný 



souhlas biskupa. 
31. Národní ředitel oznámí mezinárodnímu sekretariátu vytvoření každé nové skupiny. 
 
 

ROZLIŠOVACÍ ZNAMENÍ 
32. Rozlišovacím znamením mezinárodního sdružení vincentské mariánské mládeže je 

zázračná medaile. 
33. Každé národní sdružení má právo zvolit si i jiné znamení s tím, že jeho hlavní znak 

bude i nadále zázračná medaile. 
 
 
FINANČNÍ STRÁNKA 
34. Mezinárodní sdružení mariánské mládeže není výdělečnou organizací.  
35. Mezinárodní sekretariát bude každý rok předkládat generální radě vyúčtování ze svých 

příjmů a výdajů. 
36. Aby generální sekretariát mohl fungovat, musí každé národní sdružení přispět sumou, 

jejíž výše bude určena generálním shromážděním.  
 
 
ROZPUŠTĚNÍ SDRUŽENÍ  
37. Mezinárodní rada může se souhlasem generálního ředitele požádat Svatou Stolici o 

rozpuštění sdružení. 
38. Mezinárodní rada určí likvidátory materiálních dober dle předpisů, které k tomu přesně 

stanoví. 
39. Pokud po vyplacení všech dluhů zůstanou ještě nějaká materiální dobra, budou použita 

pro chudé v tom městě, ve kterém sdružení sídlilo.        
 
 
SCHVÁLENÍ A DOPLN ĚNÍ STATUTŮ 
40. Generální shromáždění může podat návrhy na doplnění těchto statutů, na jejich 

pozměnění a potom je předložit Svaté Stolici ke schválení. 
 
 

12. ledna 1999 
 


