Štatút arcidiecézneho centra pre mládež
1. Základné ustanovenia
1. Košický arcibiskup, Mons. Alojz Tkáč, dňa 17.06.2005 zriadil Arcidiecézne centrum pre
mládež so sídlom v Prešove (Prot. č. 693/05), ktoré tvorí súčasť diecéznej kúrie.
2. Arcidiecézne centrum pre mládež (ďalej ACM) sa riadi kánonickými normami, týmto
štatútom a smernicami diecézneho biskupa.
3. ACM má svoje sídlo na ul. Metodova 1 v Prešove.
2. Úlohy
1. Cieľom
ACM
je
napomáhať
diecéznemu
biskupovi
v jeho starostlivosti o evanjelizáciu a rast vo svätosti mladých ľudí.
2. ACM svojou činnosťou má prispieť k lepšej formácii mládeže solídne zakotvenej v
náuke
Cirkvi
a k hlbokému duchovnému a sviatostnému životu.
3. Načrtáva a pravidelne aktualizuje základné línie pastoračnej starostlivosti o mládež.
4. Koordinuje všetky aktivity celodiecézneho charakteru týkajúce sa mladej generácie.
5. Formuje animátorov prostredníctvom animátorskej školy.
6. Metodicky
pomáha
jednotlivým
farnostiam
a cirkevným školám.
7. Organizuje stretnutia a fóra mladých, rôzne duchovné programy, obnovy, duchovné
cvičenia
a podobne.
8. Pôsobí zjednocujúco s ohľadom na pastoráciu mládeže vrátane vysokoškolskej, a preto
vytvára
úzky
vzťah
s
Univerzitnými
pastoračnými
centrami
v
Košiciach
a
v
Prešove,
usmerňuje
ich
činnosť
a aktivity nad rámec univerzitného prostredia.
9. Spolupracuje s Radou pre rodinu a mládež pri KBS a rehoľami, ktoré sa na území
arcidiecézy venujú mládeži.
10. Zástupca ACM včas konzultuje s diecéznym biskupom prípadne s jeho pastoračnou
radou plánované aktivity.
11. ACM o svojej činnosti pravidelne informuje masmediálne stredisko a po skončení
podujatia bezprostredne podáva správu.
12. Zabezpečuje prípravu slávenia celostvetového stretnutia mládeže a dňa mladých v
arcidiecéze.
3. Moderátor
1. Na čele ACM je moderátor, ktorého slobodne menuje a odvoláva diecézny biskup.
2. Moderátorom môže byť kňaz, rehoľník alebo laický veriaci vyznačujúci sa záujmom o
prácu s mládežou, má 25 rokov a usiluje sa o príkladný kresťanský život.
3. Odporúča sa, aby kandidát bol náležite vedomostne pripravený na túto službu.
4. Hlavnou úlohou moderátora je koordinovať pastoráciu mládeže v celej arcidiecézy.
5. Moderátor pracuje vždy v úzkej jednote a pod autoritou diecézneho biskupa, radí sa s
ním a tiež s pastoračnou radou Košickej arcidiecézy.
6. Vytvára návrh pastoračnej línie a programu týkajúci sa mládeže a predkladá ho na
odporúčanie pastoračnej rade a schváleniu diecéznym biskupom.
7. Je členom tak diecéznej kúrie ako aj pastoračnej rady ex officio.
8. O pastoračných programoch, začatí a priebehu podujatí včas informuje masmediálne
stredisko Košickej arcidiecézy.
9. Moderátor zodpovedá za priestory vyčlenené pre činnosť ACM a za majetok prevzatý do
dočasnej správy, ktorý spravuje v súlade s platnými kánonickými normami.

4. Koordinátori mládeže
1. Diecézny biskup na návrh moderátora ACM menuje koordinátora mládeže pre každý
dekanát prípadne pre vymedzené územie.
2. Úlohou koordinátora je dbať o účinnú pastoračnú činnosť zameranú na mladých ľudí,
pomáhať moderátorovi v organizovaní podujatí, pozorne vnímať a odpovedať na
duchovné potreby mladých.
3. Koordinátori mládeže sú vo svojej činnosti usmerňovaní moderátorom ACM, s ktorým
sa aspoň dvakrát v roku stretajú na spoločnej porade.
4. Podľa rozsahu pastoračnej činnosti koordinátori môžu mať svojich ochotných
pomocníkov – animátorov.
5. Vzťah k inštitúciám
1. ACM ako súčasť diecéznej kúrie podlieha interným normám a usmerneniam platným pre
jednotlivé oddelenia diecéznej kúrie.
2. Usiluje
sa
o
jednotný
postup
a
úzky
vzťah
s katechetickým strediskom a univerzitnými pastoračnými centrami v Košiciach a v
Prešove.
3. Činnosť ACM sa zameriava aj na budovanie a rast jednotlivých farských spoločenstiev,
preto ACM úzko spolupracuje s farnosťami a kňazmi, ktorým sú zverené.
4. Prijíma a vymieňa si skúsenosti a metodologické usmernenia s Komisiou pre rodinu a
mládež pri KBS, centrami mládeže iných diecéz a tiež organizáciami, ktoré majú vzťah
ku pastorácii mládeže.
6. Ekonomické zabezpečenie
1. Arcibiskupský úrad zabezpečuje priestory pre sídlo ACM, jeho potrebné vybavenie,
základnú prevádzku (telefón, internet, elektrinu, vykurovanie) a tiež sa podieľa na
nákladoch spojených s vykonávaním jednotlivých činností ACM.
2. Moderátor
ACM
má
pracovno-právny
vzťah
s arcibiskupským úradom v Košiciach a má nárok na remuneráciu v súlade s platnými
predpismi.
3. Na základe súhlasu miestneho ordinára ACM môže prijať príspevky, dary a iný hmotný
majetok od fyzických a právnických osôb.
4. V hospodárení ACM podlieha priamemu dohľadu ekonomického oddelenia ABÚ.
5. V stanovenom termíne pred začiatkom nového finančného roka ACM predloží na ABÚ
návrh rozpočtu na nový rok a na konci každého roka vyúčtovanie – prehľad príjmov a
výdavkov.
7. Záverečné ustanovenie
Právomoc modifikovať a zrušiť ACM a meniť štatút má jedine diecézny biskup.
Schválil Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita
Košice, 9.06.2006 (Prot. č. 669/06)

