
 

ŠTATÚT 
súkromného združenia veriacich 

SPREVÁDZAJÚCI – PÚTNICKÉ BRATSTVO 
 
 

1. CHARAKTERISTIKA  
 
1.1 Úvod  
 
Spoločenstvo, ktoré vychádza z ľudovej zbožnosti Katolíckej cirkvi a pokladá putovanie za duchovný 
prostriedok pre obnovu osobného a kolektívneho spirituálneho života je pútnickým bratstvom 
založeným na základe podnetov sv. Jána Pavla II. k novej evanjelizácii.  
 
1.2 Názov  
 
Názov spoločenstva je Sprevádzajúci – pútnické bratstvo, skrátene Sprevádzajúci.  
 
1.3 Identita  
 
Spoločenstvo Sprevádzajúci je súkromné združenie veriacich podľa kán. 299 Kódexu kánonického 
práva.  
 
1.4 Sídlo  
 
Sídlo spoločenstva Sprevádzajúci je v Bratislave ........................................................                                                         
 
2. CIEĽ A ČINNOSŤ  
 
2.1 Cieľ  
 
Cieľom spoločenstva Sprevádzajúci je napomáhať kristocentrickú mariánsku úctu a privádzať k nej aj 
iné osoby.  
 
2.2 Činnosť  
 
Činnosť spoločenstva Sprevádzajúci je zameraná na osobnú duchovnú obnovu a na sprevádzanie 
veriacich pri peších púťach, krížových cestách a procesiách v duchu ľudovej zbožnosti a podľa 
tradícií slovenského národa.  



Činnosť spočíva najmä:  
 a)   v pravidelných mesačných krížových cestách v nedeľu po prvom piatku v mesiaci,  

 b)   v udržiavaní priestorov krížovej cesty na Kalvárskom vrchu v Bratislave za pomoci  
       dobrovoľných brigád,  

 c)   v mesačných peších púťach z bratislavskej Kalvárie cez Kačín do Marianky,  

 d)   v organizovaní procesií pri príležitosti sviatku Božieho milosrdenstva.  
 
 
3. ČLENOVIA  
 
Členmi spoločenstva Sprevádzajúci môžu byť pokrstení katolíci. Vo svojej činnosti a aktivitách je 
spoločenstvo otvorené pre všetkých v Boha veriacich ale aj vieru hľadajúcich ľudí.  
 
 
3.1 Stupne členstva  
 
 
Členstvo v spoločenstve Sprevádzajúci má tri stupne:  
     A.   Sprevádzajúci – členovia Rady (ďalej len členovia Rady): pripravujú program stretnutí,        
 organizujú hlavné akcie a zodpovedajú za napĺňanie cieľov združenia v súlade s plánom 
 činnosti a stretávajú sa spravidla raz za mesiac.  

    B.   Sprevádzajúci – animátori (ďalej len animátori): zúčastňujú sa na príprave pútnických aktivít,  
 pomáhajú pri ozvučení, prinášaní obetných daroch, rozmnožovaní letákov, doručovaní 
 pozvánok, doprave, zabezpečení zdravotnej starostlivosti počas púte, fotodokumentácii a pod.  

    C.   Sprevádzajúci – postulanti. Postulantmi sú tí, ktorí požiadali o vstup do spoločenstva 
 Sprevádzajúci a osvojujú si charizmu pútnického bratstva.  
 
 
3.2 Prijímanie členov  
 

     A.   Členom spoločenstva Sprevádzajúci sa žiadateľ stáva na základe písomnej žiadosti o členstvo 
 doručenej Rade spoločenstva a jej písomnej akceptácie zo strany Rady spoločenstva.  

     B.   Animátorom sa stáva člen spoločenstva Sprevádzajúci, ktorý písomne ponúkne Rade 
 spoločenstva svoje služby pri organizovaní jeho aktivít a Rada spoločenstva písomne 
 akceptuje jeho žiadosť stať sa animátorom.  

    C.   Členom Rady spoločenstva sa stáva ten animátor, ktorý je ochotný akceptovať záväzky 
 vyplývajúce zo štatútu spoločenstva Sprevádzajúci a zúčastňoval sa na organizovaní aktivít 
 spoločenstva Sprevádzajúci aspoň jeden rok. O členstvo v Rade sa na návrh predsedu 
 spoločenstva uchádza animátor písomnou žiadosťou a jeho osobná dispozícia je písomne 
 akceptovaná troma členmi Rady spoločenstva Sprevádzajúci.  
 



3.3. Zánik členstva v spoločenstve  
 
Členstvo zaniká:  
 a) smrťou,  

 b) dobrovoľným odchodom člena,  

 c) vylúčením člena.  
 
 
3.4 Dobrovoľný odchod člena  
 
Dobrovoľný odchod člena sa uskutoční jeho osobným ohlásením alebo je dôsledkom skutočnosti, že 
člen nekomunikuje so spoločenstvom Sprevádzajúci viac ako jeden rok.  
 
3.5 Vylúčenie  
 
Ak člen aj po písomnom napomenutí predsedu tvrdošijne zotrváva na nepriateľských postojoch voči 
Cirkvi, môže ho predseda spoločenstva Sprevádzajúci po dohode s Radou zo spoločenstva vylúčiť, o 
čom vyhotoví písomný dokument aj s uvedením dôvodu vylúčenia.  
 
3.6. Záväzok člena spoločenstva  
 
Každý člen spoločenstva sa zaväzuje, že sa pri aktivitách ľudovej zbožnosti zasvätí autorite Krista 
Kráľa prostredníctvom modlitby pápeža Pia XI.  
 
4. ORGANIZÁCIA A SPRÁVA  
 
4.1. Snem  
 
Najvyšší orgán spoločenstva je snem. Tvoria ho všetci členovia spoločenstva Sprevádzajúci. Snem 
zvoláva predseda spoločenstva raz ročne.  
 
4.2. Rada  
 
Organizačným orgánom spoločenstva Sprevádzajúci je Rada spoločenstva. Tvoria ju predseda, 
podpredseda, tajomník a vedúci organizátori podujatí spoločenstva Sprevádzajúci (v zmysle čl. 3.1)  
Rada volí podpredsedu, tajomníka, hospodára a vedúcich organizátorov podujatí.  
Rada rozhoduje o zmenách pravidiel pútnického bratstva a rieši spoločné záležitosti.  
Rada je uznášaniaschopná za účasti aspoň dvoch tretín počtu členov Rady.  



Pre platnosť uznesení je nutná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.  
Spoločenstvo Sprevádzajúci navonok zastupuje predseda.  
Radu spoločenstva Sprevádzajúci zvoláva predseda minimálne raz štvrťročne.  
Zo zasadnutia Rady je vždy vyhotovená zápisnica.  
 
4.3. Predseda  
 
Predseda je volený Snemom spoločenstva Sprevádzajúci na obdobie štyroch rokov. Obsahom jeho 
činnosti je:  
 a) zjednocovanie členov,  

 b) rozhodovanie o aktivitách spoločenstva Sprevádzajúci,  

 c) zastupovanie spoločenstva Sprevádzajúci pred cirkevnou i občianskou autoritou,  

 d) ustanovenie svojho zástupcu a iných potrebných funkcií,  

 e) zvolávanie Rady spoločenstva Sprevádzajúci,  

 f) navrhovanie Rade spoločenstva plán činnosti spoločenstva na schválenie.  
 
4.4. Zástupca predsedu  
 
Zástupca predsedu:  
a) pomáha predsedovi pri vykonávaní jeho služby,  

 b) zástupne vykonáva službu predsedu počas jeho neprítomnosti,  

 c) zástupca je menovaný predsedom a schválený radou spoločenstva Sprevádzajúci na obdobie 
 štyroch rokov.  
 
4.5 Tajomník  
 
Tajomník spoločenstva:  
 a) zodpovedá za napĺňanie cieľov spoločenstva v súlade s plánom činnosti,  

 b) kontroluje dodržiavanie stanov a ostatných vnútorných predpisov spoločenstva,  

 c) kontroluje hospodárenie spoločenstva, upozorňuje radu na nedostatky,  

 d) navrhuje riešenia na ich odstránenie,  

 e) podáva písomnú správu Snemu raz ročne o výsledkoch vykonaných kontrol a o činnosti 
 spoločenstva Sprevádzajúci.  
 
4.6 Hospodár  
 
Hospodár spoločenstva Sprevádzajúci:  
a) vedie evidenciu príjmov a výdavkov spoločenstva,  
 
b) pripravuje podklady pre návrh ročného rozpočtu spoločenstva,  

c) predkladá vyúčtovanie rade spoločenstva Sprevádzajúci raz ročne.  



Hospodára volí Snem na obdobie jedného roka.  
 
4.7 Hospodárska správa  
 

a) Príjmy spoločenstva Sprevádzajúci pochádzajú z darov a dobrovoľných príspevkov členov bratstva.  

b) Finančné prostriedky spoločenstva sa používajú na pokrytie výdavkov spojených s aktivitami a 
činnosťami spoločenstva, pričom na použitie týchto prostriedkov má právo dozerať miestny ordinár 
Bratislavskej arcidiecézy.  

c) Spoločenstvo podlieha autorite miestneho ordinára podľa normy kán. 1301 Kódexu kánonického 
práva vo veci správy a používania majetkov, ktoré boli spoločenstvu darované alebo zanechané na 
nábožné ciele.  

d) V prípade zániku spoločenstva Sprevádzajúci všetky a akékoľvek majetky tohto spoločenstva sa 
prevedú na neziskovú organizáciu s podobným účelom podľa rozhodnutia Rady spoločenstva, 
pričom nový vlastník tohto majetku je povinný rešpektovať nadobudnuté práva a úmysly darcov.  
 
4.8 Platnosť a zmena štatútu  
 

 A.   Štatút možno pozmeniť alebo doplniť o nové ustanovenia na Sneme združenia.  

 B.   Schválenie zmien štatútu musí schváliť nadpolovičná väčšina členov zúčastnených na 
       sneme.  

 C.   Štatút nadobúda platnosť a účinnosť jeho schválením zo strany bratislavského arcibiskupa 
        metropolitu.  
 
4.9 Zánik spoločenstva Sprevádzajúci  
 
Spoločenstvo Sprevádzajúci zaniká:  
 A.   Ak o zániku spoločenstva rozhodne Snem hlasovaním nadpolovičnou väčšinou členov 
       zúčastnených na zasadnutí Snemu.  

 B.   Ak spoločenstvo zruší miestny ordinár Bratislavskej arcidiecézy, a to iba v prípade, ak 
       činnosť spoločenstva spôsobuje ťažkú škodu cirkevnej náuke alebo cirkevnej disciplíne 
       alebo je veriacim na pohoršenie. Posúdenie skutočnosti, či existujú dôvody na zrušenie 
       spoločenstva prináleží výlučne miestnemu ordinárovi Bratislavskej arcidiecézy.  
 


