
7. 30 Výchova mladých bratov 
 

Nariadenia provinčnej kapituly  
Nikolsburg 1625 
 
Rast a upevňovanie provincie sa prejavuje aj v štruktúrach základného vzdelávania. 
Mladí laici-bratia a novici sú vychovávaní v ôsmich kláštoroch. Ich uvádzanie do 
rehoľného života prebieha oddelene od noviciátu a štúdia klerikov. Starostlivo sa má 
dbať o skúšanie kandidátov ako aj ich vzdelávanie, sprevádzanie a ich vnútornú 
formáciu. 
 
Miesta, kde sa zdržiavajú novici: 
 
10131 Novicmajstri sú nabádaní ihneď prepustiť každého z noviciátu, v ktorom nevidia 
pôsobenie  Božieho povolania, ktoré musia mať tí, ktorí sú povolaní do nášho rádu. 
Tento ich musí zasvätiť do nášho prísneho života. Kto teda je ťarbavý alebo neschopný 
dodržiavať evanjeliovú dokonalosť, nech je okamžite prepustený z noviciátu. A už 
vôbec nesmie byť pripustený k skladaniu sľubov. Zodpovednosť leží na svedomí 
novicmajstra a aj bratoch tohto spoločenstva (ktorí ho na sľuby pripravujú), pretože 
provincia takto trpí veľké škody, keď sú k sľubom pripustení nevhodní (kandidáti). 
Každý novicmajster nech má zvláštnu knihu, do ktorej uchádzači podľa nášho zvyku 
vlastnoručne napíšu svoj sľub v prítomnosti dvoch alebo troch bratov z rodiny. 
Každému novicmajstrovi nech je odoslaný zoznam bratov tejto provincie, aby pri 
dávaní mena nevznikla žiadna chyba a aby nebolo dané to isté meno viackrát. Má sa 
tiež vyhnúť tomu, aby sa niektorému bratovi dalo viacero mien. 
 
O mieste kde sa zdržujú klerici  
 
10132 Horlivú snahu nech nesú pátri gvardiáni pre klerikov; a keď to oni sami nemôžu, 
nech dávajú pozor na to, aby sa o nich staral iný kňaz, nie viac ani nie menej ako o 
novicov. Nech sa s nimi recituje mariánske ofícium, denne nech sú povinní konať 
duchovné cvičenia; okrem toho aj cvičenie skrytého umŕtvovania. Veď toto všetko je 
nanajvýš potrebné v prospech provincie, je zrejmé, že ten, kto je v tom nedbanlivý, 
bude za to braný na zodpovednosť pred Božím Majestátom. 
 
O mieste, kde žijú mladí bratia – laici, predovšetkým novici. 
 
10133 To je v Prahe, v oboch viedenských konventoch, v Štajersku, Brne, Nikolsburgu, 
Kremse, Pasove, Linzi a v Roudnici (nad Labem): nech jedného súceho kňaza dajú k 
dispozícii, aby sa povinne venoval každý deň nejaký čas mladým laickým bratom, aby sa 
vzdelávali v duchovných cvičeniach a vyjasňoval im tie prípady svedomia, ktoré by mali 
poznať. Radšej nech prerušia hocijakú manuálnu prácu, než to, čo je potrebné pre ich 
duševné zdravie, ako aj pre potrebu provincie. A táto povinnosť pre laických bratov sa 
sprísni ešte viac než voči klerikom, pretože je to tu oveľa potrebnejšie. 


