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Čl.1. Poslání Řádu a základní zásady a hodnoty, kterými se jeho činnost řídí 

1. POSLÁNÍ 

a) Řád zaměřuje svoji činnost na pomoc starým, chudým, nemocným, zdravotně a mentálně 
postiženým i jinak ohroženým lidem v České republice i v zemích kde má svá Převorství. 

b) Poslání je uskutečňováno konkrétní službou potřebným lidem. Osoba Svatého Cyriaka je pro 
členy inspirací a posilou pro jejich činnost. 

c) Činnost Řádu je postavena na křesťanské lásce k bližnímu, na morálních a etických 
hodnotách, na respektování základních lidských práv a svobod. Členové mají zachovávat úctu 
k životu každého člověka. 

2. ZÁSADY 

a) Loajalita - oddanost a věrnost Řádu. 
b) Solidarita - postavení se na stranu slabých a chudých. 
c) Důstojnost lidské osoby bez ohledu na situaci a stav ve kterých se nachází. 
d) Společné dobro - jedná se o prospěch všech lidí a zároveň jednotlivce. 
e) Subsidiarita - pomoc k samostatnosti a soběstačnosti.  
f) Participace – spoluúčast = dohoda s tím komu nabízím pomoc nebo podporu. 

3. HODNOTY 

a) Pravda - shoda výpovědi s věcným obsahem, o čem vypovídá. 
b) Svoboda - možnost volby s přijetím odpovědnosti za své rozhodnutí. 
c) Spravedlnost - ochota dávat lidem to, co jim patří včetně práva na osobní rozvoj. 
d) Láska - je svrchovanou hodnotou jenž dává ostatním jejich smysl a správnou míru. 

 
Čl.2. Specifický charakter činnosti Řádu 

a) Členové respektují a naplňují poslání a činnost Řádu. 
b) Členové mají ke své činnosti hlubší vztah, protože tato činnost je pro ně posláním. 
c) Řád vytváří prostor pro lidi, kteří se chtějí podílet na jeho poslání, splňují odborné       

a morální požadavky, chtějí provádět činnost pro potřebné a jsou ochotní se řídit tímto 
Kodexem. 

 
Čl.3. Kvalitní předpoklady řádové služby 

a) Profesní odbornost      
b) Odpovědnost   
c) Lidskost 
d) Poctivost                         
e) Vlastní aktivita a tvořivý přístup 
f) Dobré vztahy mezi řádovými členy 

 
Čl.4. Práva, Povinnosti a Předpoklady řádových členů 

1. PRÁVA 

a) Právo na podporu Řádu 
b) Právo na důstojné pracovní podmínky 
c) Právo na profesní a odborný růst a vzdělávání 
d) Právo na duchovní pomoc 
e) Právo na uznání poctivé práce pro Řád 
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2. POVINNOSTI 

a) Dbát o dobré jméno a dobrou pověst Řádu. 
b) Prohlubovat své profesní znalosti a dovednosti. 
c) Dodržovat Stanovy a další nařízení vydaná Řádem a dodržovat státní zákony. 
d) Odpovědně a poctivě dle svých možností a schopností plnit poslání Řádu. 
e) Svým jednáním neporušovat svobodu, práva a důstojnost druhých lidí, zejména těch, 

kterým je pomáháno. 
3. PŘEDPOKLADY 

a) Ve svém osobním a pracovním životě nedávat lidem důvod k pohoršení skutky odporujícími 
křesťanské morálce, čímž by mohla být snižována důvěra k Řádu a k jeho složkám ze strany 
veřejnosti. 

b) Svými společenskými a politickými aktivitami nesnižovat křesťanské hodnoty a zásady 
a nedovolit, aby tyto aktivity snižovaly autoritu Řádu. 

 

 

Tento Etický kodex je účinný od 07. 01. 2019 
 
Petr Enc v.r. 
Generální převor CCy 
 


