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LISTINA VERE IN LUČI 
 
Vera in luč se je rodila iz želje pomagati ljudem z motnjo v duševnem razvoju in njihovim 
družinam najti prostor v Cerkvi in družbi. To je bil glavni namen organiziranega romanja v 
Lurd za veliko noč leta 1971. Med temi, ki so se udeležili tega katoliškega dogodka, je bilo 
tudi dvajset ali trideset oseb protestantske vere.  
 
Zato, da darovi tega romanja ne bi bili izgubljeni, je bilo potrebno, da so bili udeleženci člani 
skupine, kjer so se zbirali ljudje z motnjami v duševnem razvoju (1), njihovi starši in prijatelji, 
posebno mladi. To je bil čas velikega blagoslova, veliko skupin se je obdržalo in poglobilo 
vezi, ki so se razvile med člani. Skozi leta so se ustanovile skupine različnih krščanskih 
veroizpovedi po vsem svetu. 
 
V gibanju, ki sta ga ustanovila Jean Vanier in Marie-Helene Mathieu, so se že od začetka 
zavedali  posebne poklicanosti v Cerkvi in družbi in ekumenskega poslanstva.  
 
I. Poklicanost Vere in luči 
 
Vera in luč je občestveno gibanje. V srcu teh skupin so ljudje z motnjo v duševnem razvoju: 
otroci, mladostniki ali odrasli. Obkroženi so s člani svojih družin in prijatelji, posebno z 
mladimi ljudmi. Vsako skupino naj spremlja duhovnik. 
 
Vera in luč daje osebam z motnjo v duševnem razvoju možnost, da jih prepoznamo kot 
enkratne osebe in uporabimo njihove darove ter odkrijemo veselje v prijateljstvu. 
 
Staršem daje Vera in luč podporo v njihovih preizkušnjah in jim pomaga k boljšemu 
vrednotenju notranje lepote njihovih otrok. Nekaj od teh postane vir moči in pomoč drugim 
staršem, ki so na tleh zaradi trpljenja in dnevnih dolžnosti.  
 
Bratje in sestre oseb z motnjo v duševnem razvoju so poklicani da cenijo, da so te osebe 
lahko vir življenja in povezanosti; če ta oseba razbije njihovo življenje, ga lahko tudi 
preoblikuje in spremeni. 
 
Zahvaljujoč osebi z motnjo v duševnem razvoju tudi prijatelji razumejo, da obstaja še drug 
svet, ki je drugačen od sveta tekmovalnosti, denarja in uspeha; ti, ki so ubogi in slabotni, jih 
povabijo v svet nežnosti in zvestobe, poslušanja in vere. 
 
Vera in luč nudi duhovnikom priložnost, da na nov način ponovno odkrijejo bistvo 
evangelijskega sporočila, vesele novice Jezusa Kristusa, ki jo je oznanil ubogim in majhnim 
ter da najdejo tu vir obnovitve svoje službe.   
Skupnosti niso stanovanjske, pač pa skupnosti, kjer se člani enkrat mesečno srečujejo in 
gradijo medsebojno povezanost, ki postaja globlja in globlja s podelitvijo svojih težav in 
upanja: čas delitve in praznovanja, molitev, sv. maša ali drugo češčenje. Te skupine običajno 
štejejo okrog trideset oseb.  
 
1. Skupnost srečevanja 
Vsako srečanje vključuje čas druženja za pogovor in poslušanje. Bistvena stvar je, da 
oblikujemo osebne odnose, kjer odkrivamo trpljenje in darove drugega, kjer poznamo 
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drugega po imenu. Delitev v male skupine omogoča vsakemu, da se izrazi z besedami ali v 
kakšni drugi obliki komunikacije, npr. z risanjem, oblikovanjem, kretnjami. Tako iščemo način 
da se družimo, nosimo bremena drug drugega, se opogumljamo in podpiramo ter 
odgovarjamo na potrebe drugih. S prijateljstvom, zgrajenim z nežnostjo in zvestobo, 
postanemo znamenje božje ljubezni za drugega.  
 
2. Skupnost praznovanja 
Iz zvestega prijateljstva zraste veselje, ki je značilno za skupine Vere in luči. Bog nas kliče 
in nam omogoča, da odkrijemo to, kar nas združuje: nismo več sami. Srečanja so značilna 
zaradi trenutkov veselja, ko pojemo, plešemo ali uživamo jedi. Od časa do časa nam dan 
praznovanja omogoča, da povabimo goste, ki so ganjeni, ko odkrijejo sposobnosti 
posameznikov z motnjami v duševnem razvoju, ki ustvarijo veselo razpoloženje. Ko pride 
do praznovanja, so te osebe manj prizadete kot drugi, ker niso ujetniki pravil in tega, kaj si 
kdo misli o njih. Osebe z motnjami preprosto žive za sedanji trenutek; njihova skromnost in 
preprostost jih naredi naravno naklonjene skupnim praznovanjem.  
 
Toda v skupini ne smemo pozabiti na tiste, ki se ne morejo vključiti v praznovanje, in so ujeti 
v svoje strahove in žalost. Tudi ti imajo prostor v srcu Vere in luči. Posvetiti jim moramo 
posebno pozornost tako da postopoma lahko spoznajo veselje in mir, ki nam ga je prinesel 
Jezus, četudi težave in bolečine ostanejo.  
 
3. Skupnost molitve 
Jezus je prišel oznanjat veselo novico ubogim, ki jih Oče ljubi. Jezus je dal svoje življenje 
za svoje ovčice. Hrani jih s svojim Telesom. Jezus je navzoč pri naših srečanjih in naših 
praznovanjih. Pomaga nam, da živimo v ljubezni in zvestobi. Na poseben način ga srečamo 
v molitvi, pri obhajanju evharistije in v drugih oblikah čaščenja.  
 
4. Skupnost prijateljstva in zvestobe 
Prijateljstvo se poglablja s časom in prisotnostjo. Med mesečnimi srečanji se lahko člani 
skupine družijo v majhnih skupinah ali se srečujejo posamezno. Delijo si zgodbe, strahove, 
sanje, upanje, veselje, obroke in druge dejavnosti, kjer gojijo prijateljstvo: to je »čas 
zvestobe« ali »četrti čas«. 
 
5. Skupnost ukoreninjenosti in povezovanja 
Osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo posebno vlogo v človeški skupnosti, družbi in 
Cerkvah. Da bi razvijali njihove darove in osebno rast morajo pripadati in sodelovati v tem 
dajanju in sprejemanju. »Še več, telesni deli, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni, in 
tistim, ki se nam zdijo manj vredni časti, izkazujemo še večje spoštovanje in z manj 
uglednimi še lepše ravnamo...« (1Kor 12, 22-23) 
 
Vera in luč posveča veliko pozornosti povezovanju svojih skupin in njihovih članov pri 
dejavnostih razširjene Vere in luči, v družbi, njihovih Cerkvah, krščanskih skupnostih, 
župnijah itd. 
 
Ta poklicanost za ukoreninjenje, ki jo ima vsaka oseba in vsaka skupina, nas vodi k naši 
ekumenski poklicanosti in poslanstvu.  
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Danes imajo skupine Vere in luči svoje korenine v različnih krščanskih tradicijah: katoliški, 
pravoslavni, anglikanski in protestantski. Najpogosteje člani ene skupine pripadajo isti 
Cerkvi. Nekatere skupine so medkonfesionalne. Vsi kristjani so poklicani, da najdejo 
globoko vero in Jezusovo ljubezen v svoji Cerkvi. Na srečanjih skupine iščejo način, kako 
lahko častijo Jezusa Kristusa skupaj kot bratje in sestre.  
 
Vsi so poklicani, da odkrijejo in z veseljem cenijo resnične krščanske vrednote, ki izvirajo iz 
njihove dediščine. 
 
Vera in luč verjame, da lahko vsaka oseba, ki je slabotna in z motnjo v duševnem razvoju 
postane vir združevanja v družbi in v vsaki Cerkvi, pa tudi med Cerkvami in narodi. 
 
V družinah, kjer je dolgotrajno nerazumevanje, ki ni bilo nikoli razrešeno, pride do sprave po 
težkih krizah. Krivice in sovražna čustva so pozabljena. Skupnost v križu oživi in ponovno 
odkrije bratsko ljubezen. Tako se kristjani različnih veroizpovedi zbirajo okrog najbolj ubogih 
in odrinjenih oseb, katerih življenje je lahko ogroženo.  
 
Pomanjkanje ponižnosti in preprostosti srca so resna ovira k skupnosti kristjanov. Osebe z 
motnjo v duševnem razvoju po izžarevanju svoje moči vodijo kristjane različnih veroizpovedi 
v blaženost moči srca in jim tako pripomorejo k ponovnemu odkritju božjega Duha. 
 
II. Navdih Vere in luči 
 
1. Vsaka oseba je ljubljena od Boga 
Vera in luč je osnovana na prepričanju, da je vsaka oseba z motnjo v duševnem razvoju v 
polnosti oseba z vsemi pravicami človeškega bitja: predvsem pravico, da je ljubljena, 
prepoznana in spoštovana kot taka in pri izbirah, ki jih želi; ima pravico do potrebne pomoči, 
da lahko raste na duhovni in človeški ravni. Vera in luč tudi verjame, da je vsaka oseba, 
zdrava ali invalidna, enako ljubljena od Boga in da Jezus živi v njih, četudi takšna oseba to 
komaj izrazi. Vera in luč verjame, da je vsaka oseba, tudi z največjo motnjo, poklicana, da 
poglobi svoje življenje v Jezusu, da sprejme vso duhovno bogastvo svoje Cerkve, 
zakramente, liturgično tradicijo, itd. Takšna oseba je poklicana, da je vir milosti in miru za 
celo skupino, za Cerkve in za celo človeštvo.  
 
Vera in luč verjame besedam sv. Pavla: »Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta noro, da 
bi osramotil modre. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, 
kar je močno.« (1 Kor 1, 27) 
 
2. Potreba po skupnosti 
Da bi živeli svojo vero, potrebuje vsak, tudi oseba s težjo motnjo, pravega prijatelja, da 
skupaj ustvarita prijetno okolje, kjer bo vsakdo rasel v veri in ljubezni. Tisti, ki pridejo k Veri 
in luči, da bi srečali osebe z motnjo v duševnem razvoju, morajo priti v duhu, da bodo od 
njih prejeli njihove posebne darove medtem ko bodo z njimi delili svoje darove.  
 
Ob soočenju z osebo s težjo motnjo, katere besede in kretnje težko razumemo, je spontana 
reakcija, da pogledamo stran in zbežimo. Takšna reakcija se pojavi zaradi nerazumevanja 
ali strahu, lahko pa odkrije egoizem in trdosrčnost. Da bi ustvarili resničen in osvobajajoč 
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odnos z ljudmi z motnjo v duševnem razvoju, » se morajo naša kamnita srca spremeniti v 
mesena srca.«  
 
Jezus in njegov Sveti Duh lahko spremenita naša srca in nam omogočita sprejeti uboge in 
odrinjene osebe, da jih prepoznamo v vsej njihovi človeški realnosti in duhovni globini. Ta 
spremenitev ljubezni nas bo vodila k prepoznavanju Jezusovega obraza v nas samih in 
drugih. 
 
Po zgledu Marije smo vodeni na tej poti spreobrnitve in zvestobe v ljubezni. Marija in učenec, 
ki ga je Jezus ljubil, ki sta prisostvovala Jezusovemu trpljenju, nam kažeta pot, kako živeti 
to ljubezen v zvesti prisotnosti z našimi prijatelji v skupini. Marija nas kot skrbna mati uči, 
kako nositi človeško  trpljenje skupaj in kako živeti iz vstajenja. Navkljub trpljenju in po njem, 
postane skupina prostor miru in veselja, posredovalec in odkritelj darov, ki jih je dal Bog 
tistim z motnjo v duševnem razvoju: to je njihova sposobnost sprejemanja in ljubezni, njihova 
preprostost in njihovo odklanjanje konvencionalnosti. V družbi, ki je naravnana na koristnost 
in moč, osebe z motnjo v duševnem razvoju morda niso učinkovite, vendar so kljub temu 
preroške na polju srca in nežnosti in, kar je bistvenega, v človeški osebi. In tako tisti, ki so 
ubogi, evangelizirajo vse nas. 
 
3. Spremljanje h globlji človeški zrelosti 
Da bi pomagali ljudem z motnjo v duševnem razvoju najti mir srca, upanje in željo po rasti, 
je vsekakor potrebno, da gledamo nanje v luči evangelija, vendar tudi, da razumemo njihove 
človeške potrebe v njihovem trpljenju in da znamo nanje odgovoriti. Za to moramo 
postopoma pridobiti izkušnje in potrebno znanje. Tisti, ki so vključeni v Vero in luč, morajo 
postati sposobni spremljati ljudi, ki trpijo in so v težavah.  
 
III. Dejavnosti Vere in luči 
 
1. Gibanje skupin 
Vera in luč je gibanje skupin. Bistvo je v povezavi zaupanja in prijateljstva, ki se ustvari med 
člani, povezanosti, ki izhaja iz Jezusa in doseže izpolnitev v Njem. 
 
2. Srečanja, duhovno-počitniški tedni in romanja 
Skupine imajo lahko več dejavnosti, ne samo redna mesečna srečanja. Te se pojavijo glede 
na potrebe in ustvarjalnost posameznikov pa tudi iz Božjega navdiha. Med temi pobudami 
so duhovno-počitniški tedni, duhovne vaje in romanja. 
 
Po drugi strani pa določene skupine najdejo način dejavnosti za osebe z motnjo v duševnem 
razvoju in tako omogočijo staršem oddih. 
 
Je nekaj dejavnosti, ki ne spadajo na področje Vere in luči, na primer ustanovitev ali vodenje 
ustanov, stanovanj, šol, delavnic ali počitniških domov. To prepustimo ustrezni ustanovi, ki 
bi jo lahko navdihnila Vera in luč. 
 
3. Sodelovanje z drugimi 
Pomembno je, da skupine Vere in luči sodelujejo kolikor je mogoče z drugimi združenji in 
gibanji, ki služijo ljudem z motnjo v duševnem razvoju in njihovim družinam. 
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4. Ena, po vsem svetu razširjena družina Vera in luč 
Skupine po vsem svetu so veje ene velike mednarodne skupine. V vsaki provinci, vsaki 
državi nosimo bremena, trpljenje in veselje drug drugega. Solidarnost je izražena s finančno 
podporo za delovanje Vere in luči, pa tudi s podelitvijo posebnih darov, prijateljstvom, 
modrostjo, izkušnjami, zvestobo, molitvijo. Podobno kot člani družine, si prizadevamo živeti 
v ljubezni in slogi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listina je bila predlagana na generalnem zboru 26. oktobra 1980 v Lurdu. Sprejeta je 
bila začasno, za eno leto, po preučevanju in prilagoditvah narodnih koordinatorjev. 
Listina je bila soglasno sprejeta na generalnem zboru leta 1982 (Wetherby, Anglija). 
Druge spremembe so bile sprejete na generalnih zborih 1984 (Rim), 1986 (Santo 
Domingo), 1990 (Edinburgh), 1994 (Varšava), 1998 (Quebec), 2002 (Rim), 2006 
(Madrid), 2013 (Leeds). 
Vsako novo dopolnilo naj se posreduje Svetu direktorjev. Za sprejetje je potrebnih 
90% volilne večine generalnega zbora.  
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KONSTITUCIJA VERE IN LUČI 
 
I. Predgovor  
 

1. Namen te konstitucije je predstaviti organiziranost gibanja in določiti različne ravni 
odgovornosti. 

2. Konstitucije ne moremo ločiti od Listine Vere in luči, ki je njena preambula in določa 
njeno vsebino. 

3. Konstitucija je skladna s statuti mednarodnega združenja Vere in luči, ki opredeljujejo 
namen združenja in zakonite zahteve za delovanje gibanja. 

4. Konstitucija ne more predvideti vseh vidikov življenja v Veri in luči. Pomembno je dati 
prednost vsebini pred obliko in pokazati prožnost  pri upoštevanju specifičnih situacij 
in lokalnih možnosti, ko ima skupnost prednost pred individualnim pristopom. 

 
II. Namen mednarodnega gibanja Vera in luč 
 

5. Nameni mednarodnega gibanja Vera in luč so: 
- ustanoviti skupine Vera in luč po svetu z namenom ustvariti tesne vezi med osebami 
z motnjo v duševnem razvoju (op. 1), njihovimi družinami in prijatelji. Te skupine se 
redno srečujejo v duhu Listine kot prijatelji, za praznovanje, delitev, premišljevanje in 
molitev kot tudi za druge spodbude, ki jih podpira mednarodna koordinacijska 
skupina, 
- ustvariti prijateljske vezi podpore med temi različnimi skupinami, posebno z 
mednarodnimi srečanji in romanji, 
- na vseh ravneh zagotoviti srečanja prilagojena različnim članom: osebam z motnjo 
v duševnem razvoju, njihovim družinam in prijateljem in tistim, ki so odgovorni ali 
pomagajo pri Veri in luči, 
- organizirati solidarnost med ekonomsko naprednimi provincami in provincami z 
ekonomskimi težavami, 
- podpirati integracijo teh skupin in ljudi, da bi združili vse človekoljubne in krščanske 
skupnosti ob upoštevanju vsake posamezne kulture in verske tradicije, 
- sodelovati z združenji, ki pomagajo osebam z motnjo v duševnem razvoju z 
namenom razvijanja njegove/njene človeške in duhovne sposobnosti in jim zagotoviti 
legitimno mesto v družbi in Cerkvi, 
- pričevati o odnosu Jezusa glede na osebe z motnjo v duševnem razvoju, jih 
popolnoma spoznati kot božje otroke, ki so sposobni duhovnega življenja in resnične 
svetosti. 

 
III. Izvajanje odgovornosti 
 

A. Odgovornost članov 
6. Vsi člani Vere in luči so odgovorni za obnavljanje in poglabljanje svoje odločitve za 

življenje v duhu Listine. Odgovorni so tudi za vključitev pri organiziranju aktivnosti, ki 
so potrebne za življenje skupine in prispevek k podpori provincialne in mednarodne 
družine. 
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B. Odgovornost Vere in luči 
7. Odgovornost Vere in luči je, da ustanovi in ohranja strukturo, ki omogoča primerno 

organizacijo in odločitve. Ta struktura podpira člane in njihove skupine pri nenehni 
rasti in njihovi zvestobi do najranljivejših članov. 

8. Vsaka odgovornost pri Veri in luči se razume kot služenje. Služenje je bistvena 
dimenzija, potrebna, da ščiti in razvija temeljne vrednote Vere in luči in istočasno 
pospešuje razvoj našega poslanstva v svetu. 

9. V Veri in luči so trije nivoji odgovornosti: skupina, provinca in mednarodna družina. 
Na vsakem nivoju je treba poskrbeti za vzdrževanje ravnotežja med dobrim 
zastopanjem članov, spoštljivim vodenjem ljudi kot tudi potrebno podporo voditeljem 
s spremljanjem in formacijo. 

 
IV. Skupina 
 

10. Skupino Vera in luč sestavljajo osebe z motnjo v duševnem v razvoju, člani njihovih 
družin in prijatelji (v približno enakem številu), ki se redno sestajajo, vsaj enkrat 
mesečno. Duhovnik je član skupine. 

11. Skupina se ustanovi iz skupine desetih oseb, ki upoštevajo Listino in Konstitucijo. Če 
skupina šteje več kot petdeset članov, je treba ustanoviti novo skupino. 

12. Enkrat letno se člani skupine sestanejo in potrdijo svojo pripadnost skupini za 
naslednje leto. Pregledajo svoje delovanje v preteklem letu, določijo prioritete in 
odločijo, katere dejavnosti bodo pripravili v naslednjem letu. Skupina zaupa izvedbo 
teh aktivnosti animacijski skupini. 

 
A. Animacijska skupina 

13. Funkcija 
Animacijska skupina je odgovorna za življenje skupine. Sestaja se mesečno med 
srečanji skupine, da postavi prioritete, pripravi in ovrednoti srečanje skupine in druge 
dejavnosti, ki jih določijo člani, ohranja duh in deli zadolžitve. Njena moč je v njeni 
enotnosti.  
14. Sestava 
Animacijsko skupino sestavlja štiri do osem oseb, vključuje vsaj enega starša, enega 
prijatelja, duhovnika (op. 2) in če je mogoče osebo z motnjo v duševnem razvoju. Člane 
animacijske skupine izberejo člani skupine. Animacijsko skupino je treba redno 
obnavljati.  

 
B. Koordinator skupine (op. 3) 

15. Koordinatorja skupine izvolijo člani skupine v prisotnosti vice-provincialnega 
koordinatorja. Koordinator skupine vodi in spodbuja animacijsko skupino. 

16. Vloga koordinatorja skupine: 
- krepi animacijsko skupino, 
- vodi in opogumlja animacijsko skupino in skupino, 
- člane skupine obvešča o delu mednarodne Vere in luči, kar izve od vice- 
provincialnega koordinatorja, 
- predstavlja skupino na srečanjih province. 
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17. Mandat 
- traja tri leta, z možnostjo enkratnega podaljšanja. 

 
C. Duhovnik skupine 

18. Duhovnika skupine izbere animacijska skupina ali skupina sama za tri leta z 
možnostjo ponovitve. 

 
D. Ustanovitev nove skupine 

19. Pogoji za ustanovitev nove skupine Vera in luč so navedeni v Dodatku I. 
 
E. Izstop skupine Vera in luč iz gibanja  

20. Pogoji pod katerimi lahko skupina Vere in luči zapusti gibanje so navedeni v Dodatku 
II. 
 

V. Provinca 
 

21. Province so definirane kot skupnosti skupin. So veje mednarodne družine, ki združuje 
med 15 in 40 skupin. Število skupin v provinci je fleksibilno in je odvisno od kulturnih, 
jezikovnih in geografskih okoliščin. V posameznih provincah v kakšni državi je tudi 
več kot 40 skupin in nasprotno, skupine različnih držav lahko ustanovijo provinco, ki 
jo sestavljajo države, kjer je le malo skupin. Velikost in sestavo province občasno 
pregledajo mednarodni vice-koordinatori koordinatorji, ki provinco spremljajo in 
poročajo svetu direktorjev glede odobritve. 

22. Da bi olajšali spremljanje in izvedbo aktivnosti jih lahko provinca z velikim številom 
držav ali skupin organizira na narodni ali regionalni ravni. 

23. Princip sprejet pri mednarodni Veri in luči je ustanovitev ene zakonite entitete v državi 
(op. 4) 

24. Ta način organizacije se prilagodi za province, kjer bi sicer težko delovali. Takšna 
ureditev se pripravi skupaj z mednarodnim vice-koordinatorjem, ki spremlja provinco 
in jo svetu direktorjev za odobritev predloži mednarodni koordinator. 

 
A. Zbor province 

25. Zbor province predstavlja avtoriteto province, ki odraža izkušnje skupin in njihovih 
članov kot tudi njihove skrbi in pripravi široko splošno orientacijo. Odobri listo članov 
provincialnega volilnega odbora, ki jo predlaga stari in novi provincialni svet. Izvoli 
koordinatorja province. Potrdi izbor vice-provincialnih koordinatorjev za katere se je 
odločil provincialni svet (op. 5)  

26. Sestava 
Zbor province je sestavljen iz provincialnega sveta in delegatov skupin. Posebna 
pozornost je namenjena članom z motnjo v duševnem razvoju. Vsaka delegacija iz 
priznane skupine ima na volitvah en glas.  
Člani provincialnega sveta imajo na zboru province volilno pravico.  
Glede na lokalne okoliščine, ko bi se naj izbrala boljša rešitev, se to odloči s pomočjo 
mednarodnega vice-koordinatorja, ki spremlja provinco. 

27. Pogostost sestankov 
Vsaka štiri leta. 
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B. Svet province 

28. Svet province vodi koordinator province, svet province usklajuje implementacijo 
smernic, ki jih je določil zbor province in vodi gibanje v provinci. S podporo in 
spremljanjem mednarodnega vice-koordinatorja zagotavlja, da so koordinatorji 
skupin izvoljeni v skladu z duhom gibanja, da sprejmejo primerno formacijo in izvršijo 
svojo vlogo ter da se jim pomaga in spremlja pri njihovem poslanstvu. To določa tudi 
formacijo aktivnosti province. Zagotavlja, da skupine uspevajo in širijo vzdušje 
prijateljstva s sosednjimi skupinami. 
Ta skupina po premisleku imenuje vice-provincialne koordinatorje s seznama, ki ga 
je pripravil provincialni odbor za imenovanja ali omenjene skupine.  
Svet province določi program zbora province, število delegatov iz vsake skupine in 
povabljene goste.  

29. Svet province imenuje predstavnike province v zbor province in za mednarodna 
srečanja. 

30. Sestava 
Svet province sestavljajo provincialni koordinator, vice-provincialni koordinatorji, 
duhovnik province in zakladnik province. Lahko vključi še dva člana, ki odražata 
sestav province. 

31. Pogostost sestankov 
Po možnosti dvakrat na leto. 

32. Projektna skupina 
Svet province lahko imenuje eno ali dve projektni skupini za organizacijo in izvedbo 
aktivnosti v dobro skupin. Kjer je primerno se vodje provincialne projektne skupine 
udeležijo določenih srečanj brez pravice voliti.  

 
C. Provincialni koordinator 

33. Koordinator province vodi svet province. Njegova vloga je da: 
- spremlja vice-provincialne koordinatorje in jim posreduje vse informacije, ki jih ima,  
- vodi delegacijo province na generalnem zboru in sodeluje v svetu koordinatorjev, 
- zagotavlja, da evidentira tiste v provinci provincialnega koordinatorja, ki bi lahko 
prevzeli odgovornosti v mednarodni Veri in luči, 
- pospešuje povezovanje z drugimi koordinatorji province. 

34. Način volitev 
Nominacijski odbor province v Dodatku III se s pomočjo mednarodnega vice-
koordinatorja posvetuje s skupinami in predloži imena zboru province, ki izbere 
koordinatorja. Mednarodni vice-koordinator ali njegov delegat spremlja volitve. V 
izjemni situaciji, ko bi koordinatorja zamenjali med mandatom, imenuje mednarodni 
vice-koordinator po posvetu s skupinami začasnega koordinatorja province.  

35. Mandat 
Traja štiri leta, z možnostjo enkratnega podaljšanja. 

 
D. Vice-provincialni koordinatorji  

36. Spremljajo koordinatorje skupin kot tudi nove skupine. Pomagajo jim pri: 
- povezovanju skupin, predlagajo in podpirajo stike, sodelovanje in povezovanje med 
skupinami, 
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- koordinatorjem skupin posredujejo vse informacije o življenju province in 
mednarodne Vere in luči, 
- vsako skupino, ki jo spremljajo, obiščejo vsaj enkrat na leto, stike vzdržujejo tudi  
preko telefona ali video-konference, 
- spodbujajo volitve koordinatorja skupine. 

37. Število vice-provincialnih koordinatorjev 
Najmanj eden za vsake štiri do osem skupin, prilagodi se skladno s stanjem v 
provinci. Če je v provinci več nacionalnih entitet, se za vsako državo imenuje vsaj en 
vice-provincialni koordinator. 

38. Način imenovanja 
Provincialni odbor za imenovanje, ali če ne more, mednarodni vice-koordinator se 
posvetuje s skupinami in pripravi seznam imen možnih voditeljev. Po preudarku in s 
pomočjo mednarodnega vice-koordinatorja, novi svet province izbere vice-
provincialne koordinatorje s seznama, ki ga je predložil odbor za imenovanja za novi 
svet province. 

39. Mandat 
Traja štiri leta, z možnostjo enkratnega podaljšanja.  

 
E. Duhovnik province 

40. Duhovnika province izbere svet province. Če je možno odobri ta izbor pristojna 
cerkvena oblast. Lokalne okoliščine lahko otežujejo imenovanje duhovnika province. 
Svet province s pomočjo mednarodnega vice-koordinatorja, ki spremlja provinco, 
poišče ustrezno rešitev. 

41. Mandat 
Traja štiri leta, z možnostjo enkratnega podaljšanja. 

 
F. Zakladnik province 

42. Zakladnika province imenuje svet province in je pod nadzorom sveta odgovoren za: 
- urejanje financ, pomaga najti sredstva potrebna za delovanje Vere in luči na različnih 
nivojih, 
- udeležuje se sej sveta province, ima volilno pravico. 
Glede na okoliščine v provinci se lahko imenuje en zakladnik za državo, brez volilne 
pravice, odgovoren je zakladniku province. 

43. Mandat 
Traja štiri leta, z možnostjo enkratnega podaljšanja. 

 
G. Srečanje province 

44. Svet province pripravi srečanje province. Tu imajo koordinatorji skupin priložnost za 
delitev, refleksijo in formacijo, da bi bolje razumeli namen Vere in luči in kako gibanje 
deluje. Srečanje province je tudi čas poglabljanja, obnovitve in praznovanja, ko se 
ustvari resnična skupina province. Če je možno so člani skupin povabljeni na 
srečanje province. 

45. Srečanja se lahko pripravijo na regionalnem ali narodnem nivoju kot je najbolj 
primerno za provinco. Mednarodni vice-koordinator, ki spremlja provinco, je 
povabljen da prisostvuje srečanju. Če to ni možno, mednarodni vice-koordinator 
pošlje namestnika. 
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46. Pogostost sestankov 
Vsaki dve leti ali, če je možno, vsako leto.   

 
H. Ustanovitev novih provinc 

47. Pogoji za ustanovitev novih provinc so zapisani v Dodatku IV. 
 
I. Odpust ali odpoved koordinatorja 

48. Pogoji, ki zadevajo odpust ali odpoved, so zapisani v Dodatku VII. 
 
VI. Mednarodna organiziranost 
 

A. Generalni zbor 
49. Generalni zbor predstavlja člane gibanja Vera in luč po vsem svetu. Kot prva in zadnja 

avtoriteta gibanja je odgovoren za vzpostavitev prioritet in smernic po posvetu s 
skupinami in provincami. 
- opazi in izbere člane sveta direktorjev: predsednika, podpredsednika, 
mednarodnega zakladnika, mednarodnega koordinatorja, namestnika 
mednarodnega koordinatorja in dva člana, 
- odobri možne popravke v Listini in Konstituciji, ki jih predlaga svet direktorjev. 

50. Sestava in volilna pravica 
Udeleženci generalnega zbora so: 
- člani sveta direktorjev, 
- mednarodni vice-koordinatorji, 
- delegacije iz provinc, ki naj odražajo njihovo realno stanje: priporočena je udeležba 
ljudi z motnjo v duševnem razvoju, vsaka država v provinci se predstavi, 
- mednarodni sekretariat, 
- gostje. 
Potrebno je zagotoviti: 
- države, ki niso priključene k provinci, vendar imajo dve priznani skupini, lahko 
sodelujejo, 
- predstavljene so vse krščanske tradicije. 
Udeleženci z volilno pravico so: 
- člani sveta direktorjev, 
- mednarodni vice-koordinatorji, 
- koordinatorji provinc ali njihovi delegati. 

51. Svet direktorjev določi program generalnega zbora, število delegatov iz vsake 
province in povabljenih gostov. 

52. Pogostost sestankov 
Vsakih pet let. Generalni zbor običajno zaseda v času mednarodnih srečanj. 

 
B. Svet direktorjev 

53. Svet direktorjev deluje v soglasju s smernicami generalnega zbora. 
- Vodi gibanje in je zadolžen za poslanstvo in vizijo Vere in luči ter izvedbo, kar deli z 
mednarodno koordinacijsko skupino. 
- Koordinacijo gibanja zaupa mednarodni koordinacijski skupini. 
- Imenuje projektni svet (glej Dodatek V) za izvedbo mednarodnih projektov. 
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- Odobri seznam kriterijev in sposobnosti za koordinatorja province in mednarodnega 
vice-koordinatorja. 
- Redno pregleduje velikost in sestavo provinc na predlog mednarodne 
koordinacijske skupine. 
- Odobri ustanovitev novih provinc glede na potrebe in razvoj Vere in luči v svetu. 
- Odobri imenovanje provincialnega korespondenta nove province. 
- Odobri vse uradne dokumente in brošure mednarodne Vere in luči. 
- Skliče in organizira generalni zbor. 
- Če je potrebno, se svet direktorjev glede odločitev posvetuje z mednarodno  
koordinacijsko skupino. 
- Svet direktorjev mednarodne Vere in luči je podrejen pravilom in praksi francoskega 
zakona o društvih. 
- Zagotavlja, da vrednote Vere in luči, zapisane v Listini, učinkovito nagovarjajo 
realnost današnjega sveta. 

54. Sestava 
Svet direktorjev sestavljajo predsednik, podpredsednik, mednarodni duhovnik, 
mednarodni koordinator, namestnik mednarodnega koordinatorja, mednarodni 
zakladnik in dva člana. Ta dva člana sta lahko izven Vere in luči in sta izbrana za 
odprtost, ki jo lahko prineseta k delu sveta direktorjev. 
Generalni sekretar sodeluje brez pravice glasovanja. Vodje projektne ekipe na 
mednarodni ravni in mednarodni vice-koordinatorji so lahko povabljeni k nekaterim 
srečanjem brez pravice glasovanja.  

55. Način volitev sveta direktorjev 
Eno leto pred generalnim zborom mednarodni nominacijski odbor povabi province, 
da predložijo imena ljudi, ki bi zapolnili mesta v svetu direktorjev. Listo ljudi, ki 
ustrezajo kriterijem, odbor posreduje svetu direktorjev in mednarodni koordinacijski 
skupini. Svet in mednarodna koordinacijska skupina si lahko pridobita več informacij 
o izbranih ljudeh. Mednarodni nominacijski odbor se lahko posvetuje tudi s katerokoli 
osebo, ki lahko posreduje koristne informacije.  
Na podlagi teh posvetov in vseh zbranih informacij mednarodni nominacijski odbor 
sestavi seznam. Ta seznam se pošlje štiri mesece pred sklicem generalnega zbora 
na vse nivoje odgovornosti mednarodne Vere in luči, ki izbere predsednika, 
podpredsednika, mednarodnega koordinatorja, zastopnika mednarodnega 
koordinatorja, mednarodnega zakladnika in dva člana.   
Med generalnim zborom, vendar pred volitvami, mednarodni koordinacijski odbor 
pojasni proces nastajanja seznama izbranih oseb.  

56. Starostna omejitev in število mandatov v svetu direktorjev 
V svetu direktorjev velja za člane starostna omejitev: biti morajo mlajši od 70 let na 
začetku delovanja ali v času možne reelekcije. Izjeme tega pravila potrdi generalni 
zbor. 
Število mandatov v svetu direktorjev je omejeno na dva, ne glede na to ali gre za 
zaporedni mandat ali ne. 

57. Pogostost sestankov 
- Enkrat letno za plenarni sestanek z mednarodno koordinacijsko skupino. 
- Sicer dvakrat letno kot srečanje v živo ali preko videokonference. 
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C. Vloga članov sveta direktorjev 
a. Predsednik 

58. Predsednik vodi svet direktorjev in je zakonsko odgovoren za združenje: 
- nadzira delo med svetom direktorjev in mednarodno koordinacijsko skupino z 
organiziranjem skupnih sestankov teh dveh teles enkrat letno. Kraj sestanka letnega 
srečanja mednarodne koordinacijske skupine bo enak kraju srečanja sveta 
direktorjev, 
- spremlja mednarodnega koordinatorja, 
- ima moč poziva s pravico odločilnega glasovanja v primeru nerešenega konflikta ali 
nezmožnosti dosega soglasja, 
- podpredsednik nadomešča predsednika, če je ta odsoten. 

59. Mandat 
Pet let, z možnostjo enkratnega podaljšanja. 
 

b. Podpredsednik 
60. Podpredsednik pomaga predsedniku pri vseh nalogah in ga nadomešča v času 

odsotnosti. 
61. Mandat 

Pet let, z možnostjo enkratnega podaljšanja. 
 
c. Mednarodni koordinator 

62. Mednarodni koordinator je odgovoren za izvedbo široke usmeritve, ki jo predlaga svet 
direktorjev, vodi in spodbuja mednarodno koordinacijsko skupino, spremlja vsakega 
mednarodnega vice-koordinatorja, pomaga zastopniku mednarodnega koordinatorja. 
Delovanje mednarodnega koordinatorja je osredotočeno na: 
- splošno organiziranje mednarodnega delovanja, 
- formacijo, 
- prepoznavanje oseb, ki imajo sposobnost vodenja na različnih nivojih mednarodne 
Vere in luči, sodelovanje s provincami. Zato se mednarodni koordinator zanese na 
člane mednarodne koordinacijske skupine. 

63. Mandat 
Pet let, z možnostjo enkratnega podaljšanja. 

 
d. Zastopnik mednarodnega koordinatorja 

64. Da bi zagotovil ravnotežje med družbenim okoljem in kulturo, zastopnik 
mednarodnega koordinatorja pomaga mednarodnemu koordinatorju pri vseh 
mednarodnih misijah. Zastopnik mednarodnega koordinatorja nadomešča 
mednarodnega koordinatorja v primeru odsotnosti. 

65. Mandat 
Pet let, z možnostjo enkratnega podaljšanja. 

 
e. Mednarodni duhovnik 

66. Mednarodni duhovnik: 
- izbere ga svet direktorjev s seznama imen, ki ga pripravi mednarodni nominacijski 
odbor. Ta izbor je skladen s cerkveno avtoriteto. 
- odgovoren je za duhovno orientacijo gibanja upoštevaje karizmo Vere in luči, 
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- pregleda različne publikacije ali material mednarodne Vere in luči, ki se nanaša na 
duhovno ali versko temo, 
- ima vodilno vlogo pri organizaciji duhovnih vaj v skladu z duhovnimi gibanji. 

67. Mandat 
Pet let, z možnostjo enkratnega podaljšanja. 

 
f. Mednarodni zakladnik 

68. Mednarodni zakladnik je pod avtoriteto predsednika odgovoren za ravnanje s 
financami, pomaga najti potrebne vire za življenje mednarodnega združenja. 
Mednarodni zakladnik se mora podrediti duhu Listine v vseh podrobnostih. 

69. Mandat 
Pet let, z možnostjo enkratnega podaljšanja.   

 
g. Generalni sekretar 

70. Generalni sekretar sodeluje z mednarodnim koordinatorjem pri vseh stvareh, ki 
zadevajo življenje gibanja. Generalnega sekretarja imenuje svet direktorjev, potem 
ko je izbral enega kandidata, ki ustreza strogim profesionalnim pogojem in kriterijem. 
Zaželeno je, da je generalni sekretar član skupine in mora v polnosti deliti duha 
Listine. 

71. Vloga generalnega sekretarja je podrobno opisana v Dodatku VI. Lahko traja preko 
časa in v soglasju s potrebami, ki jih določi svet direktorjev. 

 
h. Mednarodna koordinacijska skupina 

72. Mednarodno koordinacijsko skupino vodi mednarodni koordinator. Odgovorna je za 
koordinacijo gibanja, kar ji je zaupal svet direktorjev. Njena vloga je: 
- Prisluhniti vsem potrebam različnih provinc in tudi odgovoriti na njihove upe. 
- Opogumiti in pospešiti delitev izkušenj med provincami. 
- Zagotoviti, da so voditelji gibanja spoznani in izbrani skladno z duhom gibanja, da 
so deležni ustrezne formacije za izvajanje svoje vloge in da se jih podpira in spremlja, 
da izpolnijo svoje poslanstvo. 
- Ta skupina ostaja v stiku z uradnimi potmi različnih Cerkva, jih seznanja z 
dejavnostjo Vere in luči in sprejema njihove smernice. 
- Je odgovorna za program mednarodnega srečanja. 

73. Sestava 
Mednarodno koordinacijsko skupino sestavljajo mednarodni koordinator, zastopnik 
mednarodnega koordinatorja, mednarodni duhovnik in mednarodni vice-
koordinatorji. Generalni sekretar je vabljen k sodelovanju brez volilne pravice. 

74. Mednarodni vice-koordinatorji 
- Glavna vloga je spremljanje, opogumljanje in pomoč provincialnim koordinatorjem 
pri izvajanju njihovih odgovornosti. 
- Vsako provinco, za katero so odgovorni, obiščejo najmanj enkrat na leto in 
vzpostavijo dodatne stike po telefonu ali preko videokonference. 
- Odgovorni so za izvedbo formacije v njihovih provincah. 
- Zagotavljajo, da tiste, ki imajo potenciale za vodenje, odkrijejo na različnih stopnjah 
mednarodne Vere in luči po posvetu s provincami. 
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- Spodbujajo solidarnost in ustvarjajo povezavo med provincami s predlaganjem in 
podporo med-provincialnih srečanj in dejavnosti. 

75. Pogostost sestankov 
- Enkrat letno ob priliki plenarnih srečanj s svetom direktorjev. 
- Druga srečanja v letu, po videokonferenci ali kako drugače, kot odloči mednarodna 
koordinacijska skupina. 

76. Odnos s svetom direktorjev 
Ob koncu vsakega srečanja mednarodne koordinacijske skupine mednarodni 
koordinator poroča o delu mednarodne koordinacijske skupine svetu direktorjev. 

77. Načini imenovanja 
Mednarodni nominacijski odbor se posvetuje s provincami, mednarodno 
koordinacijsko skupino in svetom direktorjev in potem predstavi seznam imen 
mednarodnemu koordinatorju, ki predloži izbor mednarodnega vice-koordinatorja 
svetu direktorjev za imenovanje. 

78. Mandat 
Pet let, z možnostjo enkratnega podaljšanja. 

 
i. Svet koordinatorjev 

79. Svet koordinatorjev spodbuja mednarodni koordinator in mednarodna koordinacijska 
skupina. To je prostor posvetovanj, medsebojne pomoči in formacije za različne 
koordinatorje provinc v duhu Listine. To je čas poslušanja in podelitve, kjer imajo 
koordinatorji priložnost za poglobitev svojega razumevanja namena Vere in luči in 
načina delovanja gibanja. Ta čas refleksije je priložnost za ovrednotenje, kako so bile 
prioritete, za katere se je odločil generalni zbor, izpeljane. To je tudi čas, ko nastane 
resnična mednarodna skupnost. 

80. Sestava 
Svet koordinatorjev zbere mednarodno koordinacijsko skupino in koordinatorje 
provinc. Na ta srečanja so povabljeni predsednik, generalni sekretar in vsakdo, ki je 
lahko koristen.  

81. Pogostost sestankov 
Najmanj enkrat med vsakim generalnim zborom. 
 

j. Mednarodni sestanek  
82. Mednarodni sestanek se organizira vsaj vsakih pet let istočasno z generalnim 

zborom. Pripravi ga mednarodna organizacijska skupina, ki določi vsebino in 
spodbuja aktivnosti. 

83. Mednarodni sestanek je čas za refleksijo in delitev, ko imajo udeleženci priložnost, 
da poglobijo svoje poslanstvo v skladu z duhom Listine. Ta poglobitev in obnova je 
tudi priložnost za formacijo in praznovanje, kjer se ustvari resnična mednarodna 
skupnost. 

84. Sestava 
Udeleženci mednarodnega sestanka so isti kot udeleženci generalnega zbora, ki 
poteka istočasno. 
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VII. Sprejetje konstitucije 
 

85. Generalni zbor sprejme konstitucijo s 75% večino. Amandmaje predlaga svet 
direktorjev in so potrjeni z enakim procentom. 
Zgodovina konstitucije je v Dodatku VIII. 

 
Opombe: 

op. 1 – str.1 
Vsaka država naj obdrži izraz, ki se na splošno uporablja, če je spoštljiv do osebe. 
 
op. 2 – str. 2 
Lahko se uporabi drug izraz glede na tradicijo vsake veroizpovedi. 
 
op. 3 – str. 2 
Na vsaki stopnji odgovornosti v Veri in luč je koordinator vedno laik, ženska ali moški. 
 
op. 4 – str. 2 
Država, v kateri deluje Vera in luč, je nacionalni teritorij (ali geografsko oddaljena 
lokalna entiteta) kjer sta vsaj dve skupini v preizkusni dobi ali ena priznana skupina.  
 
op. 5 – str. 3 
V primeru, da je vice-koordinator zamenjan v času mandata, svet province na predlog 
nominacijskega odbora imenuje novega vice-koordinatorja, ki ga/jo potrdi naslednji 
zbor province.  

 
 
VIII. Dodatki 
 

I. Ustanovitev nove skupine 
Skupina, ki želi postati skupina Vere in luči ali več posameznikov, ki bi radi začeli z 
novo skupino, se povežejo s koordinatorjem najbližje province. Mednarodni vice-
koordinator lahko spremlja novo skupino, če je razdalja do najbližje province 
prevelika. 
 
Ko so potrebni pogoji zagotovljeni (op. 1), začne skupina s preizkusno dobo (op. 2) 
in imenovan je korespondent skupine z enoletnim mandatom, ki se lahko podaljša 
enkrat. Pri tem poslanstvu spremlja korespondenta vice-provincialni koordinator. 
Vloga korespondenta je enaka vlogi koordinatorja skupine. Med preizkusno dobo 
sodeluje v svetu province kot svetovalec. 
 
Ko je skupina priznana, vice-provincialni koordinator ali mednarodni vice-koordinator, 
ki spremlja skupino, pripravi in spodbuja proces prepoznavanja in izvolitve 
koordinatorja skupine.  
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II. Izstop skupine Vera in luč iz gibanja 
Skupina, ki čuti, da njeno delovanje ni več v skladu z Listino in Konstitucijo Vere in 
luči, izstopi iz gibanja potem ko je s provincialnim svetom (op. 3) razmislila o vzrokih 
za svojo odločitev in načinu odhoda.  
Provincialni svet prosi skupino za izstop potem ko nedvoumno ali brezpogojno 
odkloni delovanje po načelih Listine in Konstitucije ali če ni več pripravljena sodelovati 
v širši družini Vere in luči ali finančno podpreti delovanja mednarodnega gibanja. 
 
Ne more izstopiti ne da bi provincialni svet na to opozoril mednarodnega vice-
koordinatorja. Provincialni svet bo pomagal skupini, če bo želela, odkriti in opredeliti 
njeno novo usmeritev. Skupina pa se ne imenuje več Vera in luč. 

 
III. Nominacijski odbor 

Poslanstvo mednarodnega in provincialnega nominacijskega odbora je, da svetuje 
skupinam/provincam ter vodi proces prepoznavanja primernih ljudi, ki so lahko izbrani 
za odgovorno vlogo. Profil mednarodnega in provincialnega nominacijskega odbora 
sestavi svet direktorjev. 
 
Svet direktorjev sestavi profil koordinatorjev in vice-koordinatorjev na ravni province 
in na mednarodni ravni. To pošlje mednarodnemu nominacijskemu odboru.  
 
Vloga mednarodnega in provincialnega nominacijskega odbora ni izvolitev ali 
imenovanje neke osebe, pač pa iskanje najprimernejše osebe izmed imen, ki jih 
predlaga skupina ali provinca. Njihova vloga je tudi, da pregleda predlagane 
nominacije glede na seznam karakteristik in sposobnosti, ki jih sestavi svet direktorjev 
in da predloži listo kandidatov v odločitev zboru v primeru volitve koordinatorja ali 
koordinatorju v primeru izbire vice-koordinatorja. 

 
Nominacijski odbor mora zagotoviti da: 
- pošlje natančen seznam za organizacijo volitev in z njim seznani vse vpletene v 
časovnem okviru pred volitvami: 

• 18 mesecev za mednarodne, 
• 12 mesecev za provincialne, 

- so kandidati dali svojo prejšnjo privolitev za položaj, 
- volivci vedo vnaprej – v zadostnem časovnem okviru – imena kandidatov za položaj. 
Kandidati za svet direktorjev so lahko predstavljeni le za en položaj. Upoštevata se 
le dve izjemi: 

• ista oseba je lahko predlagana za mesto predsednika in/ali za 
podpredsednika, 

• podobno je lahko ista oseba predlagana za mesto mednarodnega 
koordinatorja in/ali delegata mednarodnega koordinatorja.  

 
Svet direktorjev in svet province predložita imena članov nominacijskemu odboru za 
zadeven zbor. Zbor potem potrdi njihovo imenovanje.  
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Način izbora mednarodnega nominacijskega odbora  
- Generalni zbor pooblasti svet direktorjev in mednarodni koordinacijski svet za 
izvedbo teh volitev na prvem letnem srečanju po generalnem zboru. 
- Pred tem srečanjem člani sveta direktorjev in mednarodni vice-koordinatorji 
predlagajo imena predsedniku sveta direktorjev. Listo, ki je sestavljena, pregledajo 
na dan srečanja. 
- Po volitvah pošlje predsednik sveta direktorjev seznam izvoljenih oseb 
koordinatorjem Vere in luči po svetu. 
 
Mandati 
Trajanje: 
- Na mednarodni ravni: pet let, z možnostjo enkratnega podaljšanja. 
- Na provincialni ravni: pet let, z možnostjo enkratnega podaljšanja. 
 
Načelo: 
Zaželeno je, da se vsaj polovica članov nominacijskega odbora zamenja z novimi 
osebami ob koncu vsakega mandata.  

 
IV. Ustanavljanje novih provinc 

Če je število skupin več kot petdeset, če je razdalja prevelika ali če obstaja kateri koli 
drugi utemeljen razlog, lahko svet province zaprosi za delitev province ter poda 
predlog. Mednarodni koordinator posreduje prošnjo svetu direktorjev, ki sprejme 
odločitev. Ena ali obe provinci lahko dobita status priznane province, če izpolnjujeta 
zahtevane kriterije (op. 1).  
 
Dovoljenje provinci k poskusnemu obdobju in priznanje 
V oddaljenih krajih, kjer se je gibanje pričelo in kjer je vsaj sedem do deset potrjenih 
skupin, lahko mednarodni vice-koordinator zaprosi, da nova provinca začne s 
preizkusno dobo.  
 
Mednarodni koordinator posreduje prošnjo svetu direktorjev. Če jo sprejmejo, določi 
svet direktorjev provincialnega korespondenta za eno leto z možnostjo enkratne 
ponovitve mandata. Ta provincialni korespondent sestavi in koordinira provincialni 
svet sestavljen iz koordinatorjev skupin. Provincialni korespondent ima enako vlogo 
kot provincialni koordinator. Provinca v času preizkusne dobe nima volilne pravice v 
generalnem zboru.  
 
Provinca je priznana, če izpolni specifične pogoje, ki jih predpiše svet direktorjev. Ko 
je provinca priznana, spremljajoči mednarodni vice-koordinator pripravi in vodi proces 
prepoznavanja in izvolitve provincialnega koordinatorja.  

 
V. Projektni svet 

Projektni sveti se lahko ustanovijo za zelo različne namene: projekt za programski 
zvezek, projekt finančnega upravljanja, projekt generalni zbor, projekt za 
komuniciranje in zunanje odnose, projekt za pridobivanje sredstev, itd. 
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Ustanovi jih svet direktorjev na mednarodni ravni ali provincialni svet na provincialni 
ravni. Projektni sveti so pod njihovo oblastjo ter so jim odgovorni. 
 
Na splošno ima projektni svet omejeno trajanje (čas izpolnitve projekta). Mandat, ki 
jim je bil zaupan na začetku naloge, opisuje naloge, dogovorjena sredstva in skrajni 
rok, do katerega mora biti naloga zaključena. 

 
VI. Vloga generalnega sekretarja 

Generalni sekretar: 
- Je odgovoren za vse mednarodne organizacijske objave in mora govoriti več 
jezikov. 
- Vodi mednarodni sekretariat, ki mu poroča o dogajanju. 
- Področje delovanja generalnega sekretarja zajema vse delovanje, ki ga izvede 
mednarodna Vera in luč (privolitev k proračunu, investicije, osebno vodenje, 
zavarovanje in premise, IT oprema, baza podatkov, spletna stran, notranja in zunanja 
komunikacija, itd.). 
- Sodeluje, brez pravice glasovanja, na sestankih sveta direktorjev, mednarodne 
koordinacijske skupine, generalnega zbora in sveta koordinatorjev, za katere 
generalni sekretar pripravi osnutke in dnevne rede. 
- Odgovoren je za hrambo in dostop do arhivov mednarodne Vere in luči. 
- Vsako leto ga, ob pomoči mednarodnega koordinatorja in mednarodnega 
zakladnika, oceni predsednik sveta direktorjev. 

 
VII. Odpustitev z dolžnosti ali odpoved koordinatorja 

Odpust z dolžnosti ali odpoved koordinatorja ali vice-koordinatorja se lahko zaprosi, 
če so prekinili redno komunikacijo ali sodelovanje v življenju gibanja za dalj časa. 
Lahko se zaprosi tudi zaradi pomanjkanja razpoložljivosti, zadostnosti ali kateregakoli 
resnega problema. Po posvetu s skupino/člani provincialnega sveta, vice-koordinator, 
ki spremlja skupino/provinco zaprosi provincialni svet (v primeru skupine) ali svet 
direktorjev (v primeru province). Provincialni svet ali svet direktorjev se posvetuje s 
koordinatorji in voditelji vpletenih strani preden sprejmejo dokončno odločitev.  

 
VIII. Zgodovina Konstitucije 

Konstitucijo so predlagali 20. oktobra 1980 na generalnem zboru v Lurdu. Začasno 
je bila sprejeta za dobo enega leta. Po preučevanju in popravkih koordinatorjev 
provinc jo je soglasno sprejel generalni zbor leta 1982 ( Wetherby, Anglija). 
Nadaljnje spremembe je sprejel generalni zbor leta 1984 (Rim), 1986 (Santo 
Domingo), 1990 (Edinburgh), 1994 (Varšava), 1998 (Quebec), 2002 (Rim), 2008 
(Lurd), 2013 (Leeds) in 2018 (Beirut). 
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