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Uvod
Bernardova družina je bila "ad experimentum" ustanovljena ob 850-letnici
cistercijanskega samostana v Stični leta 1985. Zamišljena je bila kot nekakšen 'tretji red'
cistercijanov v Stični, zato je z njim tesno povezana. Ime ima po glavnem svetniku
cistercijanskega reda sv. Bernardu.
Po sedemnajstih letih uspešnega dela se je po sodbi patra opata Cistercijanske
opatije Stična dr. Antona Nadraha preskusni čas končal, zato je odločil, da Slovenski
škofovski konferenci v potrditev predloži Statut zasebnega združenja vernikov Bernardova
družina, kot sledi:
1. člen
Bernardova družina (BD) je v skladu s kann. 298-311 in 321-326 ZCP zasebno
združenje vernikov. Združenje deluje v skladu z določili splošnega prava in tega Statuta.
2. člen
Združenje je ustanovljeno za področje Slovenske škofovske konference.
3. člen
Sedež združenja je v Cistercijanski opatiji Stična, Stična 17, SI-1295 Ivančna
Gorica.
4. člen
Namen
Poleg namenov, ki so določeni v kan. 298 ZCP, si člani BD posebej prizadevajo:
- da sredi sveta živijo po cistercijanski duhovnosti, ki je izražena v geslu Moli in
delaj;
- da po zgledu sv. Bernarda gojijo prisrčno pobožnost do Kristusa in njegove ter
naše Matere Marije;
- da za Božji blagoslov v domu duhovnih vaj, za cistercijane in uspeh njihove
duhovne dejavnosti ter za njihove in vse druge duhovne poklice in njihovo stanovitnost
vsak dan zmolijo desetko rožnega venca ali hvalnice ali večernice ali križev pot ali litanije
ali pa darujejo v ta namen svoje trpljenje; sami pa so deležni duhovnih darov sv. maš,
molitev in žrtev ter dobrih del cistercijanov;
- da po možnosti enkrat na mesec (zdaj je to vsako drugo nedeljo v mesecu, razen v
juliju in avgustu) pridejo na molitveno srečanje v Stično, vsaj kdaj pa na duhovne vaje, ki
so za člane organizirane spomladi in jeseni;
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- da drug za drugega in za Cerkev na Slovenskem molijo in si med seboj pomagajo
ter so še posebej pozorni do bolnih in pomoči potrebnih.
5. člen
Članstvo
V BD se lahko včlani vsak vernik s področja Cerkve na Slovenskem, in sicer tako,
da se s posebno prijavnico prijavi patru voditelju.
Izjemoma morejo postati člani združenja tudi verniki od drugod.
Škofijski duhovniki, redovniki in redovnice ob prijavi priložijo tudi pisno
dovoljenje svojih predstojnikov. V skladu s svojo duhovnostjo bodo uresničevali načelo
Moli in delaj.
6. člen
Po prijavi sledi priprava, katere dolžino določi voditelj BD. Kandidati za članstvo
hodijo na mesečna srečanja BD. Kandidat, ki se iz upravičenega razloga mesečnega
srečanja ne more udeležiti, se trudi za duhovno povezanost s skupnostjo BD, zlasti z
molitvijo in branjem glasila V Materini šoli.
7. člen
Polnopravni član BD postane vernik, ki se z osebno podaritvijo izroči Bogu po
Mariji. V ta namen zmoli posebno posvetitveno molitev in jo podpisano pošlje voditelju
BD. Kdor hodi na mesečna srečanja, posvetitev opravi med srečanjem. Kdor te posvetitve
ne opravi ne v Stični ne doma, je član BD le v širšem smislu.
Nobena od zgoraj omenjenih obveznosti ne veže pod grehom.
8. člen
Vsi člani združenja so vpisani v posebno knjigo združenja, ki jo vodi duhovni
voditelj in se hrani v arhivu Cistercijanske opatije Stična.
9. člen
Vodstvo
Združenje vernikov BD vodi vsakokratni opat Cistercijanske opatije Stična ali eden
izmed patrov iste opatije, ki ga opat za to pooblasti.
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10. člen
Prenehanje članstva
Članstvo preneha:
- s smrtjo,
- z izstopom,
- z izključitvijo.
11. člen
Član, ki želi iz združenja izstopiti, naj o tem obvesti voditelja. Ta naj izstop v knjigi
združenja zabeleži; prav tako naj v knjigo združenja zabeleži datum smrti člana.
12. člen
Člana, ki bi po večkratnem opominjanju nadaljeval s pohujšanjem ali bi težko
zanemarjal dolžnosti, ki jih je sprejel ob vstopu v združenje, izključi voditelj. Če voditelj ni
opat Cistercijanske opatije Stična pač pa njegov pooblaščenec, naj člana izključi šele
potem, ko se je posvetoval s patrom opatom in je navedel razloge, zaradi katerih želi člana
izključiti.
Izključitev člana naj se prav tako vpiše v knjigo združenja.
13. člen
Glasilo
Cistercijanska opatija Stična za potrebe BD izdaja glasilo V Materini šoli.
Glavni in odgovorni urednik glasila je voditelj BD.
Materialne stroške za izdajanje glasila pokriva opatija, člani združenja pa so
naprošeni, da izdajanje glasila podprejo s prostovoljnimi prispevki.
14. člen
Lastnina
Združenje nima svoje lastnine.
Za nemoteno delovanje združenja materialno poskrbi Cistercijanska opatija Stična.
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15. člen
Član združenju ne more nakloniti materialnega daru ali mu kaj zapustiti; dar
pripada Cistercijanski opatiji Stična, ki vsestransko skrbi za združenje. Če kdo želi za
uspešnejše delovanje združenja kaj podariti ali zapustiti, naj svoj dar nakloni Cistercijanski
opatiji Stična.
Ako na svoj dar veže dolžnosti, mora o sprejemu daru odločiti pater opat. Če
voditelj ni opat, temveč njegov pooblaščenec, daru, ki je vezan na dolžnosti opatije, ne
more sprejeti brez opatove privolitve.
16. člen
Združenje preneha delovati:
- če število članov pade pod deset;
- če ga na predlog opata Cistercijanske opatije Stična ukine Slovenska škofovska
konferenca.
17. člen
Slovenska škofovska konferenca ima pravico nadzirati delo združenja. Način
nadzora določi sama.
18. člen
Statut stopi v veljavo, ko ga na svoji seji potrdi Slovenska škofovska konferenca.

Statut je na svoji 15. redni seji dne 28. oktobra 2002 pregledala in potrdila
Slovenska škofovska konferenca in mu v skladu s kan. 322 ZCP podelila pravno osebnost.

