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Dekrét o pastoračnej sluţbe mladým
1 Pohľad lásky a dôvery je základným postojom Cirkvi voči mladým ľuďom, ktorá so
záujmom vníma ich túžby a počúva otázky, aby im na ne odpovedala príťažlivým posolstvom
evanjelia1. Mnohí mladí, hoci otvorene nepriznajú svoje duchovné potreby, predsa tým, že
považujú určité veci za morálne dobré a iné za morálne zlé, ako aj skúmaním zmyslu života,
hľadajú spojenie s Bohom.
2 Svoju túžbu po opravdivých hodnotách, ktoré majú svoje naplnenie v Kristovi vyjadrujú
rôznymi spôsobmi. Ježiš Kristus je tajomstvom pravej slobody a radosti srdca,
najvznešenejším priateľom, ktorý vychováva k opravdivému priateľstvu2.
PASTORAČNÁ SLUŢBA
3 Obdobie mladosti si vyžaduje osobitnú pozornosť zo strany Cirkvi, ktorá k duchovným
potrebám mladých ľudí pristupuje s pastoračnou starostlivosťou.
4 Pastoračnou službou mladým sa miestna cirkev usiluje odpovedať na potreby a záujmy
mladých ľudí, pomôcť im rozvíjať sa ako kresťanom katolíkom a odpovedať na pozvanie
plnšie sa zúčastniť na živote, poslaní a službe Cirkvi.
5 V starostlivosti Cirkvi o mládež má svoj veľký význam katechéza a jej rôzne formy
poskytované v škole alebo vo farnosti. Prostredníctvom ohlasovania kresťanskej náuky
a katechetického formovania sa mládež učí pochopiť bohatstvo katolíckej viery. Pastoračná
služba im pomáha žiť podľa tejto viery tak, aby mladí ľudia mali nádej
v Kristovi, ktorý je „Cesta, Pravda a Život“ (Jn 14, 6).
6 Cieľom pastoračnej služby mladým je pomoc pri budovaní a prehlbovaní skutočného a
trvácneho
vzťahu
s Ježišom Kristom. S tým súvisí aj osobný rast mladého človeka, zveľaďovanie jeho
charakteru, služba druhým, vytváranie priateľských vzťahov a pozitívny a radostný prístup k
životu.
7 Pastoračný záujem o mladých má svoju konkrétnu podobu v rozhovoroch, v duchovných
obnovách a cvičeniach, v liturgii, v programoch pre animátorov, v konzultácii s farnosťami
a s mládežníckymi skupinami, v Dni mladých, v púťach, v poradeneckej službe.
8 Veľmi prospešnú službu pre mladých v súlade so svojou vlastnou charizmou vykonávajú
vo svojich duchovných centrách rehoľné spoločenstvá a hnutia. Svojím pôsobením medzi
mládežou rozširujú možnosť výberu formy duchovného života a vlastnej spirituality v súlade
s Cirkvou a so zreteľom na jednotu farského a diecézneho spoločenstva.
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Por. JÁN PAVOL II., Christifideles laici, 46.
Por. JÁN PAVOL II., Novo millennio ineunte, 9.

RODINA – ŠKOLA – FARNOSŤ
9 Rodina, škola a farnosť sú tri základné zdroje pre ľudskú, duchovnú a kultúrnu formáciu
mládeže. Ani jedna z nich nemôže prenechať svoju zodpovednosť inej zložke.
10 Rodina je a zostáva prvou školou základných hodnôt ľudského života a spoločenských
čností. Je najprirodzenejším prostredím pre dozrievanie ľudskej osobnosti, osvojenie si
kresťanského štýlu života, pre výchovu k láske a sebadarovaniu sa. Rodina pomáha mládeži,
aby nestratila vieru3.
11 Spoločenský, občiansky i cirkevný rozmer mladého človeka počíta s výchovou
a všestranným vzdelaním, ktoré poskytujú školy rôzneho typu a zamerania4.
12 Osobitným
spôsobom
ku
kresťanskej
výchove
a k pastorácii mládeže prispieva katolícka škola, ktorá tvorí integrálnu súčasť skutočnej
pastorácie mládeže5. Jej výchovno-vzdelávací proces je zameraný na to, aby mladí ľudia našli
svoje miesto v Cirkvi a vo svete ako uvedomelí kresťania a zároveň ako odborníci
v zvolenom povolaní.
13 Výhodou katolíckej školy je prítomnosť diecézneho kňaza, rehoľníkov a rehoľníčok,
ktorí spolu s katolíckymi laikmi poskytujú mládeži „živý obraz Cirkvi a uľahčujú poznanie jej
bohatstiev“6.
14 Prirodzeným miestom prežívania kresťanského tajomstva, bratského spoločenstva
a služby je farnosť. Každé farské spoločenstvo má cítiť zodpovednosť za podporu
a starostlivosť o výchovu v rodine a v škole. Usiluje sa mládež evanjelizovať, vychovávať,
inšpirovať, oduševňovať a podporovať. Užitočná je aj vzájomná pomoc a spolupráca
susedných farností v dekanáte.
15 Silné prepojenie jestvuje medzi osobnou účasťou mladých na náboženských aktivitách,
ich
vzťahom
k Ježišovi a chápaním katolíckej viery a účasti mládeže na živote vo farnosti. Preto sa má celá
farská rodina usilovať o jestvovanie mládežníckych skupín a programov, ktoré sú prínosom
pre život Cirkvi.
PASTORAČNÉ CENTRÁ
16 Spoločným zámerom zriadenia a jestvovania pastoračných centier – Arcidiecézneho
centra mladých a univerzitných pastoračných centier – je kvalitnejšia a účinnejšia duchovná
služba mladej generácii.
17 Na čele týchto centier stojí diecéznym biskupom menovaný kňaz vyčlenený z farskej
pastorácie, ktorému pomáhajú ďalší kňazi ustanovení pre službu mladým. Kňazi poverení
pastoráciou mládeže konajú pod autoritou arcibiskupa alebo jeho delegáta a sú mu priamo
zodpovední.
18 Neodmysliteľnou súčasťou týchto centier sú rehoľníci a laici. Ich dobrovoľná činnosť, na
ktorej je väčšinou založená práca s mládežou, si zasluhuje morálne ocenenie a vďačnosť.
19 K úlohám pastoračných centier patrí organizovanie duchovných obnov, duchovných
cvičení a duchovná pomoc mládežníckym skupinám.
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20 Pastoračná starostlivosť o mladých počíta aj s osobitou formou, ktorú poskytuje „dom
života mládeže“. Je to dom, ktorý poskytuje mladým ľuďom zážitok kresťanského života,
dáva im možnosť spoznať a aktívne sa podieľať na kresťanskom živote a ponúka duchovné
kurzy či víkendy pre spoločenstvá z farnosti.
ARCIDIECÉZNE CENTRUM PRE MLÁDEŢ (ACM)
21 ACM bolo zriadené ako súčasť diecéznej kúrie na pomoc diecéznemu biskupovi v jeho
zodpovednosti za pastoračnú službu mladým. Načrtáva a aktualizuje základné línie
pastoračnej činnosti s mládežou.
22 V arcidiecéze pripravuje aktivity formačného, duchovného a spoločenského charakteru,
medzi ktoré zvlášť patria arcidiecézne stretnutie mladých, fórum mládeže, spoločné púte a
evanjelizačné konferencie.
23 Zabezpečuje prípravu a následnú formáciu animátorov – dobrovoľníkov z radov mladých
ľudí pre službu mladým vo farnostiach.
24 Koordinuje
pastoráciu
mládeže
s rehoľami, hnutiami a s prorodinnými organizáciami.

v

spolupráci

25 Asistuje farnostiam a školám pri programoch pre mládež a pri ďalších udalostiach, ktoré
zapájajú mladých do života, poslania a diela Cirkvi. Metodicky pomáha kňazom, ktorí sa
venujú mládeži v rámci celého dekanátu.
26 Vo vzťahu k univerzitným pastoračným centrám usmerňuje ich činnosť a aktivity nad
rámec univerzitného prostredia.
27 Pravidelne informuje o aktivitách pre mladých prostredníctvom masmediálneho strediska
a obežníka arcidiecézy. Na úrovni arcidiecézy zabezpečuje prípravu slávenia Celosvetového
stretnutia mládeže a každoročne tiež v súvislosti s Kvetnou nedeľou venuje pozornosť Dňu
mladých a posolstvu Svätého Otca.
28 ACM v jednotlivých dekanátoch pôsobí aj s pomocou koordinátorov mládeže v dekanáte,
ktorých na túto úlohu spomedzi kňazov menuje diecézny biskup.
29 Úlohou koordinátora mládeže v dekanáte je podnecovať a usmerňovať pastoračnú
činnosť s mládežou v dekanáte, pomáhať farským spoločenstvám mládeže v ich raste,
evanjelizačne ich podporovať, pripravovať dekanátne akcie pre mládež, moderovať stretnutia
animátorov z jednotlivých farností dekanátu, rozvíjať spoluprácu s rehoľami a hnutiami
zaoberajúcimi sa mládežou v dekanáte.

UNIVERZITNÉ PASTORAČNÉ CENTRÁ (UPC)
30 UPC (v súčasnosti jestvujúce v Košiciach a v Prešove) sú katolíckymi strediskami na
poskytovanie duchovnej starostlivosti študentom a pracovníkom vysokých škôl. Majú povahu
diecézneho verejného združenia s právnou subjektivitou a riadia sa vlastným štatútom.
31 Poslaním UPC je napomáhať ľudskej a kresťanskej formácii študentov, ako aj
duchovnému rastu pedagógov prostredníctvom rôznych prednášok, besied, systematickej
a predsviatostnej katechézy, duchovného poradenstva a ďalšími evanjelizačnými či
duchovnými programami a tiež organizovať kultúrno-spoločenské aktivity v kresťanskom
duchu.
32 UPC sa usiluje prinášať do akademického života kresťanskú kultúru zakotvenú vo
Svätom
písme
a v katolíckej náuke. Je otvorené pre dialóg s hľadajúcimi.
33 Pastoračná starostlivosť o študentov a pracovníkov vysokých škôl a univerzít je zverená
duchovnému správcovi, ktorého menuje diecézny biskup.
34 Duchovný správca UPC má na základe úradu splnomocnenie spovedať veriacich
zverených do jeho starostlivosti, hlásať im Božie slovo a sláviť liturgické úkony7.
35 Pri vykonávaní svojej pastoračnej úlohy udržiava duchovný správca UPC s miestnym
farárom kontakt, pravidelne ho informuje o plánovaných aktivitách UPC a konzultuje s ním
tie, ktoré zasahujú do života farnosti8.
36 Kňazi UPC napomáhajú formovaniu živého spoločenstva veriacich študentov pomocou
organizovania sviatostného života, rôznych duchovných aktivít a pravidelných stretnutí.
Dbajú o systematický postup v pastorácii vysokoškolákov a ich pedagógov, poskytujú im
duchovné vedenie. Vytvárajú príležitosti na stretávanie mladých a podnecujú ich k svätosti
života.
MLADÍ V SLUŢBE MLADÝM
37 Mladí ľudia sú nielen adresátmi pastoračnej starostlivosti, ale sami sa majú stať
aktívnymi činiteľmi evanjelizácie, tvorcami sociálnej obnovy, majú apoštolsky pôsobiť medzi
seberovnými, pričom im nemá chýbať neustále povzbudenie zo strany duchovných otcov9.
38 Vo farnosti je potrebné zapojiť mladých do rôznych pastoračných aktivít a podporovať
ich účasť na celkovom živote farnosti.
39 Mladí môžu pomáhať pri práci s deťmi, spolupracovať pri liturgii, pri vedení
miništrantov, spevokolov, vo farskej katechéze, pri príprave birmovancov. Môžu sa zapojiť
do činnosti farskej pastoračnej rady, pracovať v oblasti médií, histórie farnosti, pri kultúrnych
podujatiach, pri charitatívnej činnosti a tiež pomáhať v starostlivosti o kostoly.
40 Najúčinnejšími prostriedkami pôsobenia mladých sú osobné svedectvá, priateľstvo,
sviatostné slávenia, modlitba a skupinové aktivity.
41 Jedným zo základných prístupov mladých pre službu mladým je osobitná príprava na
animátorskú či vodcovskú službu spoločenstva prostredníctvom absolvovania kurzu pre
animátorov. Jeho súčasťou je zameranie na rozvoj ľudského, intelektuálneho, ale hlavne
duchovného rozmeru človeka.
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DÔLEŢITOSŤ VZŤAHOV
42 Viera sa odovzdáva pomocou dobrých vzťahov. Až po vytvorení vzťahov, v ktorých je
dôležitá prítomnosť vzorov či modelov viery, je možné plánovať aktivity
a programy pre mladých.
43 Sila vzťahov, ktoré vedú k Trojjedinému Bohu, má prevládať nad programami, lebo ľudia
sú dôležitejší než programy. V centre akejkoľvek pastoračnej starostlivosti o mladých má byť
osoba Ježiša Krista a Jeho evanjeliová výzva k nasledovaniu.
Dekrét o pastoračnej službe mladým
schvaľujem a nariaďujem jeho zverejnenie
pre dobro Košickej arcidiecézy.
V Košiciach, dňa 25. novembra 2006
 Mons. Alojz TKÁČ, arcibiskup-metropolita

