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SÚČASNÉ PROBLÉMY PASTORÁCIE MLÁDEŽE NA SLOVENSKU 

 
Milan Gerka 

 

Abstrakt: Práca rieši problematiku pastorácie pravoslávnej mládeže v súčasnosti. Sú 

tu poukázané príčiny, východiská a návrhy na spôsob pastorácie mládeže. 

Každodenné problémy vyzývajú dušpastierov k hľadaniu nových metód práce 

s mládežou, budovaniu mládežníckych spoločenstiev podľa veku, ako aj budovaniu 

samotnej cirkevnej obce na základe skúseností života cirkevnej obce v dejinách 

Cirkvi. Je to reakcia na súčasný konzumný trend spoločnosti. 

 

Kľúčové slová: mládež, problémy, pastorácia, dušpastier, cirkevná obec 

 

Abstract: The work addresses the pastoral ministry of the Orthodox youth today. 

There are remitted to the cause, starting points and suggestions on how pastoral 

youth. Everyday problems of priests encouraged to seek new ways of working with 

young people, building communities of youth under the age of the building itself and 

the religious community to experience life religious community in the history of the 

Church. It is a response to the current trend of consumerism. 
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Otázka pastorácie mládeže častokrát zamestnáva našich duchovných, vedenie 

Cirkvi, a v neposlednom rade aj pedagógov a študentov tunajšej fakulty. Všetci 

vieme, že z dejinného aspektu, mládež je akoby budúcnosť Cirkvi, no zároveň vieme, 

že mládež je aj neoddeliteľnou súčasťou prítomnosti Cirkvi. Veď mladí i starší sú 

rovnako pokrstení, myropomazaní a vykúpení jednou a tou istou Christovou obeťou, 
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a preto v chráme prijímajú z tej istej čaše. Pre členstvo v Cirkvi vek človeka 

nezohráva žiadnu bytostnú úlohu.  

Božský Spasiteľ Isus Christos posiela apoštolov, biskupov a kňazov hlásať 

Evanjelium a krstiť všetkých bez rozdielu v mene Otca i Syna i Svätého Ducha 

a naučiť ich zachovávať všetko, čo im prikázal. Na dôsledné dodržiavanie tohto 

príkazu Christos upozorňuje, že je stále prítomný medzi tými, čo Jeho slová hlásajú 

a tými, čo Jeho slová počúvajú a prijímajú: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky 

národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať 

všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca 

sveta. [Amen]“ (Mt 28, 19 – 20). 

Apoštol Pavol dušpastierom pripomína, že sa majú starať o duchovný život 

každého človeka: „Bedlíte teda o sebe a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý 

ustanovil za biskupov, aby ste pásli Cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou“ (Sk 

20, 28). Zdôrazňujeme, že tieto slová sú adresované všetkým dušpastierom a bez 

rozdielu sa vzťahujú na celé duchovné stádo, vo všetkých vekových kategóriách. 

Pri každej pastorácii má byť kladený základný dôraz na to, aby bola konaná 

adekvátne duchovnej a intelektuálnej výške tých, ktorým sa dušpastier venuje. 

Dodržiavanie toho vidíme v prípade Christovho pastierskeho slúženia. Christos 

rozdielnym spôsobom rozpráva s bohatým mládencom, ženou Samaritánkou, Niko-

démom, colníkom Zakchejom, starozákonnými kňazmi, stotníkom Kornéliom, 

Pilátom, apoštolmi či malými deťmi. Christova reč je v týchto prípadoch spôsobom 

vyjadrovania a formuláciou pravdy vždy odlišná, ale vždy adresná a aktuálna. Pritom 

vždy ide o jednu nemennú Božiu pravdu. Je primeraná duchovnej vyspelosti 

a intelektu toho, s kým Christos rozpráva.  

Dušpastier si vždy má uvedomiť, koho mu do výchovy a duchovnej starostlivosti 

zveril Pán Boh, lebo v prípade pastorácie mládeže a dospelých ide o generačne 

i vedomostne značne rozdielne skupiny veriacich. Preto dušpastier sa má vo svojej 

službe na prácu s týmito skupinami veriacich náležite odborne pripraviť. 



MLADÝ ČLOVEK – BUDÚCNOSŤ CIRKVI 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010  

na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove ________________________________________________________________________________ 

 18 

Ak chceme hovoriť aká má byť pastorácia mládeže v súčasnosti, odpoveď je 

jasná. Christova pravda má byť pre každého jedinca adresne a zrozumiteľne podaná. 

Ak dušpastierove slová majú byť pre mládež zaujímavé, musia obsahovať nielen 

informácie o pravom živote, ale aj dušpastierom prežívaný život v Christu. Christova 

náuka sa totiž nemá podávať len ako informácia o niečom, nejaká idea, dejinná 

udalosť, ale ako prežitá a vlastnou skúsenosťou dušpastiera osvedčená pravda. Len 

vtedy môže dušpastier uviesť človeka do života v Christu. To ale podmieňuje, aby 

dušpastier bol nielen teoreticky ale aj duchovne náležite duchovne pripravený pre 

kňazský život a službu.  

Túto pravdu Cirkev vždy mala na pamäti a kládla na ňu dôraz. Preto ustanovila 

tak vysoké morálne kritéria pre kňazov, ktoré sú vyjadrené v cirkevných kánonoch, 

Izvistiji poučiteľnom, či v poučných slovách svätých otcov O kňazstve.  

Pravoslávni duchovní sa na svoju službu v Cirkvi pripravujú na bohosloveckých 

školách, kde získavajú akademické vzdelanie, a je to správne. No pre úspešnú 

dušpastiersku službu je potrebná nielen teoretická, ale aj duchovná príprava budúceho 

kňaza, aby ten mohol veriacich s učením pravoslávnej Cirkvi nielen zoznámiť, ale aj 

priviesť veriacich k životu v Christovej pravde. Nielen slová duchovných majú byť 

náukou o Christovi, ale aj ich osobný život má byť prejavom Christovej náuky, a to 

sa vzťahuje aj na každého veriaceho. Božský Spasiteľ Isus Christos veriacich v Neho 

vyzýva slovami: „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky 

a velebili vášho Otca, Ktorý je v nebesiach“ (Mt 5, 16). 

To znamená, že poučné slová dušpastiera, či rodičov, nemajú byť len pravdivé 

a spĺňať všeobecné pedagogické zásady, ale majú byť aj prejavom ich duchovnej 

skúsenosti z osobného života v Christu. Lebo len také slovo zarezonuje v mysli 

a srdci mladého človeka.  

Takéto prežitie Božej pravdy dáva návod na spôsob hlásania, energiu ale 

aj vzbudzuje záujem tých, ktorých nám zverila Cirkev.  

Je nutné pripomenúť skutočnosť, že dnešný mladý človek je zvlášť zaťažený 

množstvom informácii a neraz aj stresov. Častokrát nemá čas a dostatočnú skúsenosť 
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tieto informácie dôkladne spracovať, objektívne posúdiť a zaujať k nim správne 

stanovisko. Veľakrát sa nachádza v myšlienkovom labyrinte. Preto nevenuje náležitú 

pozornosť životne základným otázkam, ale dá sa unášať životným prúdom a 

nedokáže vnímať podstatu daných udalostí. To všetko nás privádza k zamysleniu sa 

nad spôsobom výchovy a dušpastierskej služby.  

Hoci hriech je stále jeden a ten istý, pokušenia sa s dobou stále menia. Adekvátne 

tomu by sa mal meniť aj spôsob výchovy a dušpastierskej služby. V súčasnom 

hektickom období by bolo nedostatočné, ak by sme riešili len konkrétne každodenné 

problémy mládeže. Je nutné robiť prevenciu, ktorá spočíva v dobrej výchove a 

rozvoji duchovného života každého človeka. Konzumný svet čoraz viac pohlcuje 

ľudí. Je potrebné stále viac mať na pamäti slová Isusa Christa, keď hovorí, že Jeho 

náuka nie je z tohto sveta a preto aj kresťania by mali svojím praktickým životom žiť 

podľa Jeho slov, nie tak, ako žije tento svet.1 Z toho pre dušpastiera pôsobiaceho vo 

svete vyplýva jedna základná úloha: budovať zdravé podmienky duchovného života 

veriacich v našich cirkevných obciach a rodinách. Ide o budovanie spoločenstva, 

ktorého pozornosť bude zameraná na Boha, blížneho, duchovný rast človeka a nie na 

lesk konzumu. Pamätajme na slová Písma, že svet leží v zle.2 Preto človek, ktorý sa 

v tomto svete nachádza, má byť ochránený duchovným štítom. Treba mať na zreteli, 

že mladý človek si sám ťažko vybuduje duchovný štít. Preto, ak chce Cirkev riešiť 

otázku duchovného života mládeže, je potrebné čo najviac sa hlbšie zamerať na 

prostredie, v ktorom mládež žije a duchovne sa formuje. Ide tu o kresťanskú rodinu, 

ktorá má mladému človeku ukázať pravé životné hodnoty. Práve v rodine mladý 

človek má nájsť prostredie duchovne zdravého spoločenského a citového vývinu. 

                                                 
1 „Ale teraz idem k Tebe a toto hovorím vo svete, aby moju radosť mali úplnú v sebe. Dal som im 
Tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Neprosím, aby 
si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo 
sveta. Posväť ich v pravde - Tvoje slovo je pravda. Ako si mňa poslal do sveta, aj ja som ich poslal 
do sveta. A ja sa pre nich posväcujem, aby aj oni boli posvätení v pravde. Nielen za týchto prosím, 
ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja 
som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal“ (Jn 17, 13 -21). 
2 „Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci toho Zlého“ (1 Jn 5, 19). 
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Nezabúdajme, že „Die ťa potrebuje v rodine emocionálne zakotviť a mať istotu vo 

vzťahu k svojim najbližším ... Pocit istoty a bezpečia, vytvára základ pre zdravý vzťah 

dieťaťa aj k širšiemu sociálnemu okoliu. Ak sa pocit istoty nedostaví, ... narastá 

v dieťati úzkosť a nastupujú obranné mechanizmy, čo sa môže prejavovať stratou 

záujmu o okolie, agresivitou, alebo rôznymi formami manipulácie. Keď rodina ako 

primárne výchovné prostredie zlyháva, dieťa nesie následky počas celého života.“ 1  

Tu je vypovedaná jasná úloha dušpastiera pri výchove mládeže, že dušpastierska 

služba sa má prioritne zameriavať na život rodiny a duchovnú prípravu mladých ľudí 

k prijatiu svätej tajiny manželstva. Keďže nie každá rodina je ochotná a schopná 

vytvárať zdravé rodinné prostredie je nutné pracovať s mladými rodinami, sledovať 

a vidieť všetky nástrahy a pokušenia, pozitíva a negatíva, ktoré vplývajú na rodinu. 

Len tak dušpastier môže včas a správne identifikovať pravé od nepravého a v svojej 

cirkevnej obci a rodinách budovať zdravé kresťanské spoločenstvo. 

Christova Cirkev v dejinách prešla veľmi zložitým obdobím krutého prenasle-

ovania, ale aj morálnym a duchovným úpadkom tých, ktorí sa za kresťanov 

považovali, ale kresťansky nežili. V súčasnosti vidíme jednu z veľkých hrôz ničenia 

duchovnosti kresťanov v liberálnom prístupe k morálke, manželstvu a fungova-

niu rodiny . Liberálny prístup k patologickým javom spoločnosti rozkladá spo-

ločnosť, rodinu i človeka zvnútra, pretože pri ňom hriech sa javí bežnou životnou 

skúsenosťou a toleruje sa všetko, čo prináša potešenie a uspokojenie. Takáto 

spoločnosť ťažko pochopí svätosť a tajinu manželského života a rodiny, ako Bohom 

daný, prirodzený, základný princíp života ľudskej spoločnosti. Nepozerajúc na to, že 

táto sa v dejinách ľudstva prejavila ako základná a nezastupiteľná hodnota.  

Súčasné masmédia často uvádzajú človeka najmä mladých ľudí do prežívania 

takých vzťahov, ktoré sú v príkrom rozpore so základmi morálky. Flirt, nevera, 

rozvody, podvody, násilie a vraždy, akoby boli prejavom normálneho života 

spoločnosti. To, čo je amorálne a nenormálne je ukazované ako prirodzená súčasť 

                                                 
1 KUNÁK, S.: Vybrané možnosti primárnej prevencie negatívnych vplyvov na deti a mládež. 2007. 
s. 47. 



MLADÝ ČLOVEK – BUDÚCNOSŤ CIRKVI 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. apríla 2010  

na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove ________________________________________________________________________________ 

 21 

života človeka. Tak je to v otázke vzťahov nielen v rodinách, ale aj medziľudských 

vzťahoch a riešenia sporných situácii. Preto vo filmoch vidíme násilie, vraždenie, 

smrť často krát spojené s humorom, ktorý má pozitívne pôsobiť na uvoľnenie sa 

človeka po ťažkej namáhavej práci. Pritom sa zabúda, že práve takýto program 

otupuje cit a vnímavosť človeka k hrôzam vyplývajúcim z hriechu.  

Ak je človek duchovne rozumný, nebude prijímať ani vnímať tieto duchovné 

opiáty, lebo vie, že sa hlboko vrývajú do podvedomia človeka a narúšajú jeho 

prirodzený duchovne triezvy stav. Práve tu úlohou dušpastiera je upozorniť mladého 

človeka na toto nebezpečenstvo a ukázať mu a uvádzať ho do života, ktorý má pravé 

nemenné hodnoty. Toto je súčasť dobrej výchovy zameranej na správnu prevenciu 

voči týmto škodlivým vplyvom.  

Dobrá výchova mladých ľudí má byť zameraná na ich poslušnosť voči Bohu, 

pretože počiatkom poznania je bázeň pred Hospodinom.1 2 Každý človek si má 

uvedomovať, že jeho skutky budú správne len vtedy, keď bude konať v súlade 

s Božou vôľou, práve tak, ako nás Christos učil v modlitbe Otče náš slovami „buď 

vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 9, 10). Tieto slová znamenajú, že Božiu 

vôľu prijímame, podriaďujeme sa jej a v nej chceme žiť. Preto ak chceme adresne 

hovoriť o otázke problémov pastorácie pravoslávnej mládeže v súčasnosti, 

nerozmýšľajme len o tom, aké je ľudstvo zlé a ako negatívne pôsobí na našu mládež, 

ale predovšetkým sa zamýšľajme nad tým, čo môžeme a máme urobiť, aby sa mládež 

naučila žiť, chodiť tak, aby sa duchovne nezašpinila.  

Je tu preto potrebné klásť veľký dôraz nielen na výchovu mládeže, ale 

predovšetkým na duchovné budovanie kresťanských rodín, jednotlivca, počínajúc od 

seba samého ako člena rodiny. Túto pravdu nám jasne potvrdzujú askéti, medzi 

ktorých patria aj otcovia púšte, ktorí hoci žili osamote, svojim duchovným životom 

veľmi pozitívne vplývali a vplývajú na životy miliónov veriacich. To je tá sila 

duchovného života, ktorá presahuje časové a priestorové hranice.  

                                                 
1 Pr 1, 7 
2 ŠAK, Š.: Bázeň pred Hospodinom je počiatkom múdrosti. In: NIPSIS, 2008. s. 33 – 40.  
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Skúsme sa zamyslieť nad prvými krokmi, ktoré vedú k správnej výchove 

mládeže. Keďže dušpastieri a rodičia sú k tomu v prvom rade povolaní, zamyslime sa 

nad ich spoluprácou vo výchove ako aj ich vplyvom na život mladej generácie 

 Najprv si musíme uvedomiť našu hriešnosť a v Cirkvi vidieť nemocnicu, v ktorej 

sa máme všetci možnosť liečiť. Ak je niekto chorý a nelieči sa je pokladaný za 

nerozumného. Ak sme hriešni, nesieme následky svojho hriechu a ak nečiníme 

pokánie, sme nielen nerozumní, ale predovšetkým sme na strane satana, ktorý nás do 

hriechu priviedol. Ak si uvedomíme túto skutočnosť, potom, kým sme duchovne 

celkom neprepadli, mali by sme obrátiť svoju pozornosť na cestu z labyrintu hriechu, 

ktorá sa začína našim slobodným rozhodnutím postaviť sa proti hriechu. Podmienkou 

takejto zmeny je naša ochota žiť podľa vôle Božej a snaha byť čo najbližšie k Bohu. 

Ak budeme chcieť ísť po takejto ceste, uvidíme mnoho svojich hriechov i príčin 

pokušení, ktorým podliehame. Nesmieme zabudnúť, že „Evanjelium Božieho 

kráľovstva je úzko spojené s výzvou k pokániu“.1 

 Toto je stav skutočne rozumného človeka, ktorý aj keď je hriešny, je Cirkvou 

nazývaný svätým, lebo sa posväcuje prijímaním Bohočloveka cez Eucharistiu. A tak 

hoci je hriešny, v Christovi je svätý a jemu sú adresované slová kňaza, ktorý pri 

liturgii hovorí: „Vonmen, svjataja svjatym – Vnímajme, sväté svätým.“  Ak človek 

túži po prijatí Christovho Tela a po jednote s Christom, robí to z lásky, nie formálne, 

potom dokáže citlivo vnímať a aj správne reagovať na okolie, v ktorom sa nachádza.  

Tak, ako chceme vychovávať mládež, máme žiť my sami. Len vtedy sa naša 

výchova bude uberať správnou cestou. Budeme vedieť, že základom dobrej výchovy 

občanov nášho štátu nie je len všestranná erudovanosť v odbore, v ktorom pracujú, 

ale predovšetkým, že je to duchovná vyspelosť, schopnosť, a ak je potreba, aj ochota 

sa obetovať pre pomoc, spoluprácu a spolunažívanie so svojimi blížnymi.  

Pamätajme, že človek, ktorý je odborne a intelektuálne vysoko pripravený pre 

život, ktorý dokáže možno tvoriť veľké materiálne, alebo kultúrno-umelecké 

                                                 
1 ŽUPINA, M.: Pokánie ako tajomstvo opätovného návratu do Cirkvi. In: NIPSIS, 2006. s. 25 – 32. 
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hodnoty, ale bez náležitej duchovnej prípravy pre život, môže byť ľahko zameniteľný 

počítačmi, automatmi, alebo inými ľuďmi, ktorí dokážu tak isto, a možno ešte aj 

lepšie, robiť určité hodnotné a pre človeka užitočné veci.  

Avšak človeka, ktorý je duchovne a morálne vyspelý, ktorý žije v spoločnosti 

a tvorí hodnoty, možno pri výkone práce je zastupiteľný, ale pre jeho dobrý vzťah 

k človeku je nenahraditeľný.  

Preto túto myšlienku by sme mali mať na pamäti stále pri výchove mladých ľudí. 

Aby sme im dávali to, čo je prvoradé, naučili ich tomu rozumieť, aj v tom žiť. Potom 

celá naša výchova pôjde správnym smerom. Lebo pri výchove nejde len o odbor, ale 

aj o zodpovednosť prístupu vychovávaného k odboru svojej práce a o nakladaní 

s výsledkami práce.  

 

 

Konkrétne kroky pri výchove mládeže 

 

Vychádzajúc z uvedeného je potrebné, aby dušpastieri priamo, a ak je možnosť aj 

cestou katechétov, či členov Bratstva pravoslávnej mládeže sa vo svojej pastorácii 

zamerali aj na výchovu mládeže podľa vekových skupín.  

 

1. Deti predškolského veku  

Táto veková skupina je veľmi citlivým a vďačným prostredím, kde je účinne 

možné a preto aj potrebné dbať o zdravé duchovné ovzdušie, v ktorom je možné 

položiť pevné základy duchovných skúseností s Christom a Cirkvou. Je preto 

potrebné vplývať na rodičov, aby čo najčastejšie privádzali deti k Eucharistii, lebo tu 

je základ spoznávania pravého života človeka v Christu. Prijatím Eucharistie sa 

začleňujeme do spoločného Christovho Tela, aby sme mohli žiť ako Božie deti, ktoré 

prichádzajú, aby oslávili spoločného Otca „prijímaním Christovho Tela a Krvi sa 
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stávame skutočnými bratmi. Po svätom prijímaní nie sme si už cudzí a neznámi.“ 1 

Nezabúdajme, že pravoslávna bohoslužba je základom pravého katechetického diela. 

Takisto je potrebné hľadať možnosti zapojiť ich do duchovno-kultúrneho programu 

pri príležitosti sviatkov svätého Nikolaja, Roždestva, Paschy, v nedeľu Myronosíc, 

chrámového sviatku a taktiež usporiadavať pre nich minimálne jedno letné stretnutie 

cez prázdniny alebo Deň detí a podobne, kde by mohli zvláštnym spôsobom pocítiť 

svoju účasť na živote v cirkevnej obci. Pri týchto programoch je veľmi potrebné, aby 

staršia generácia na nich pôsobila povzbudivo. Zvláštnu takmer kľúčovú úlohu tu má 

zohrávať duchovný, ktorý má mať s nimi osobný kontakt.  

Súčasťou dobrej náboženskej výchovy je aj zabezpečenie ilustrovanej literatúry, 

prípadne hračiek, ktoré nie sú v rozpore s duchom Evanjelia. Duchovný by mal 

upozorniť rodičov na to, ako hračky môžu ovplyvniť myslenie detí (hračky zbrane 

a pod.). Zároveň by mal hovoriť o rodičovskej ostražitosti, aby sledovali aké 

televízne programy, videofilmy sledujú ich deti. Ak dieťa pozerá na filmy, ktorých 

dej je v rozpore s Evanjeliom, nastáva tu už predtým spomínaná neuvedomelá 

výchova, ktorá má veľmi vážny vplyv na dieťa, lebo vplýva na jeho estetickú, etickú, 

duchovnú formáciu. Ak dieťa vo filme vidí násilie alebo iné zábery, ktoré sú 

v rozpore s morálkou, samo nedokáže v tom čase rozoznať ich morálny úpadok a 

zafixuje si to ako bežnú súčasť života. Potom tieto zážitky pre neho sa nestanú cudzie 

a možno aj odporné, ale každodenné, pre ktoré sa človek slobodne možno povediac, 

právom rozhodol.  

Vieme, že deti, ktoré navštevujú materskú školu prinášajú zo školy také slová, 

ktoré sa v poriadnej domácnosti nevyskytujú. Je aj preto dobré, aby duchovný 

v cirkevnej obci organizoval stretnutie rodičov detí, kde by si vymenili názory 

a skúseností s výchovou detí. Myslíme tým duchovnú besedu, ktorá môže byť 

vykonaná aj za pomoci ďalších duchovných, pedagógov, psychológa alebo 

                                                 
1 ZOZUĽAKOVÁ, V.: Liturgický rozmer katechetickej práce. In: NIPSIS, s. 53. 
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sociálneho pracovníka. V niektorých miestnych pravoslávnych Cirkvách sú takéto 

stretnutia rodičov bežnou praxou (USA, Rumunsko a pod.). 

 

2. Deti v 1. – 4. ročníku základnej školy 

Deti tejto skupiny omnoho uvedomelejšie vnímajú kontakt duchovného. Preto 

okrem osobného kontaktu, keď duchovný pripravuje dieťa k prvej spovedi, mal by sa 

snažiť zapájať chlapcov pri obsluhe na bohoslužbe, zaktivizovať deti do chrámového 

spevu, zapojiť ich do cirkevných programov. Aj keď tieto úlohy môže vykonávať na 

niektorých obciach katechéta, duchovný má byť zapojený v tomto dianí. Netreba 

zabúdať, že tu je najlepšia možnosť prípravy detí k vstupu do Bratstva pravoslávnej 

mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Je potrebné, aby deti predškolského 

i školského veku, i samotní členovia skupiny Bratstva pravoslávnej mládeže si 

uvedomovali, že sú pravoslávnou mládežou danej cirkevnej obce.  

 

3. Deti v 5. – 9. ročníku základnej školy 

Výchova tejto skupiny detí kvôli pubertálnemu obdobiu, cez ktoré deti 

prechádzajú, je veľmi náročná. Láskavým dušpastierskym vzťahom duchovného je 

však možno silne na nich pôsobiť. Totiž deti častokrát v tomto období vnímajú, 

akoby im nikto nerozumel a dokonca majú problém aj sami so sebou. Pubertálne 

obdobie je veľmi zložité. Nechceme o ňom hlbšie hovoriť, ale kňaz tu by mal byť 

tým dobrým, láskavým, dôveryhodným otcom duchovným, ktorý má záujem 

o každého, každého vypočuje a taktne, múdro poradí. Duchovný má veľkú výhodu 

v tom, že deti jeho slová nechápu len ako jeho vlastný názor, ale ako učenie Cirkvi, 

a preto jeho slová môžu byť prijateľnejšie ako slová nechápavých rodičov, učiteľov, 

súrodencov, či starších príbuzných, ktorí podľa detskej logiky ničomu nerozumejú. 

Duchovný môže nadväzovať komunikáciu s týmito mladými ľuďmi, okrem hodín 

náboženstva, aj pri programoch a najmä stretnutiach skupín mládeže. Aj v tomto 

prípade však už musí citlivo pristupovať k tvorbe skupín z hľadiska jej vekového 

zloženia.  
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4. Skupina mládeže stredoškolákov a vysokoškolákov 

Budovanie skupiny mládeže stredoškolákov a vysokoškolákov si vyžaduje zo 

strany duchovného veľký záujem o týchto ľudí po stránke duchovnej, ale aj 

intelektuálnej. Ak duchovný chce upútať ich pozornosť, povedať niečo zaujímavé, je 

potrebné, aby poznal ich logiku myslenia, všetko to pozadie, ktoré na nich vplýva 

a samozrejme ich duchovný život. Preto je potrebné týchto mladých ľudí privádzať 

k tomu, aby pristupovali k svätej spovedi a ku svätému Prijímaniu. Tu duchovný 

môže veľa zodpovedať na rôzne životné otázky. Vieme, že škola veľmi vplýva na 

formovanie mladých ľudí. Preto je potrebné, aby sa dušpastier aktívne zaujímal aj 

o podstatu učiva, ktoré títo študenti preberajú a to v otázkach morálky, svetonázoru 

a dejín. Takto môže diskutovať o poznatkoch, ktoré mládež získava v škole a aktívne 

reagovať na tie, ktoré sú v rozpore so stanoviskom pravoslávnej Cirkvi.  

Otázka etiky a svetonázoru je veľmi dôležitá, pretože to čo Cirkev pokladá za 

sväté a pre každého pravoslávneho veriaceho za podstatné, súčasná veda, ktorá sa 

zrodila na podhubí liberalizmu alebo ateizmu má celkom iný, respektíve opačný 

názor. Otázka stvorenia sveta, evolúcie, počatie človeka, interrupcia, antikoncepcia, 

rozvodovosť, sexuálna neviazanosť, morálna uvoľnenosť, samotná sloboda človeka 

ako vzťah človeka k sebe samému, k svojmu telu a duši, otázka alkoholizmu, drog 

a iných závislostí, nie vždy je prezentovaná v súlade s učením Cirkvi, niekedy priamo 

nepriateľsky voči stanovisku Cirkvi. To isté platí aj v otázkach dejín. Ak mladý 

človek dostáva tieto informácie v škole, na ulici, potom tieto názory pokladá za 

reálne, prirodzené, teda správne a názor Cirkvi, ten možno ani nepozná, nevie ho 

konfrontovať a tak ľahkovážne sa dá unášať vírom a prúdom života spoločnosti, ktorá 

žije v hriechu. „Dušpastier má stále cítiť potrebu zápasiť spolu s veriacim 

o neporušenosť jeho viery a vždy má mať na pamäti, že viera je vzácny Boží dar, 

ktorý môžeme prehlbovať len v spoločenstve v Cirkvi.“ 1 

                                                 
1 KRYŠTOF, aricibiskup: Vím, komu jsem uvěřil . Vilémov, 2003. s. 154. 
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Osobný kontakt dušpastiera s mladými ľuďmi je v súčasnej dobe veľmi dôležitý. 

Duchovný má vedieť z akých pohnútok mládež sa na bohoslužbách zúčastňuje alebo 

nezúčastňuje. Ak mladý človek prišiel do chrámu len pod nátlakom rodičov, čo sa ale 

stane, ak bude žiť vzdialený od rodičov, ktorí ho už nebudú kontrolovať. Príde aj 

potom do chrámu? A vôbec akou morálkou bude žiť? Zosobáši sa možno v chráme, 

pretože to bola vôľa rodičov. Aj chrám sa zdá, že je to celkom reprezentačná 

miestnosť, ale pri rozvode povie svojim rodičom, že bohužiaľ ďalej to už tak nešlo 

a otázka svätej tajiny manželstva bude pre neho málo známy pojem.  

Ďalší veľmi nebezpečný spôsob života mladých ľudí je spolužitie bez aké-

hokoľvek sobáša. Trend modernej spoločnosti je častokrát tým, čomu ľudovo 

hovoríme spolužitie na divoko.  

V prípade takýchto ľudí môžme hovoriť, že pretrhli svoje putá s Cirkvou 

a takzvané občasné návštevy chrámu najmä pri veľkých sviatkoch v ich duši 

v podstate sú nielenže akousi formalitou, ale priam národným folklórom.  

Čo povedať, čo urobiť v danej situácii? Musíme si uvedomiť, že základom 

normálneho, duchovného, kultúrneho rozvoja života každej spoločnosti je rodina. 

Preto ak chceme budovať zdravé cirkevné obce, zdravú spoločnosť, tak musíme vždy 

riešiť otázky rodiny, a to už od detstva, cez prípravu na manželstvo i samotný 

manželský život.  

To znamená, že súčasťou našich rozhovorov, besied, kázní, má byť vždy otázka 

zdravej rodiny. Preto je treba venovať sa aj na hodinách náboženstva ako aj pri 

stretávaní sa mladých ľudí otázkam: 

1. čo je to rodina, aké má poslanie, ako človek sa má na ňu pripraviť, čo všetko od 

nich bude manželstvo vyžadovať, 

2. je nutné dobre si preštudovať a kultivovane povedať o otázkach a vzťahu lásky 

muža a ženy a sexu, 

3. je treba zároveň týmto mladým ľuďom podať jasné zreteľné stanovisko k otázkam 

interrupcie, antikoncepcie, sexuálnej orientácie a z toho vyplývajúcich následkov. 
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Tieto veci by mali byť jasne definované a duchovní by mali dobre poznať nielen 

obsah danej problematiky ale aj spôsob podania. Tu sa nám otvára práve veľký 

priestor pre využitie knižnice cirkevnej obce, duchovných besied a zoznámenie sa 

s názormi Písma Svätého, bohoslužobných textov, učenia Cirkvi, názormi 

odborníkov, ktorí zdieľajú stanoviská Cirkvi i názormi, s ktorými sa naša mládež 

stretáva v škole i v masmédiách.  

 

 

Práca v skupinách 

 

V súvislosti so skupinami je treba povedať, že prax ukazuje, že najlepšie 

spoločenstvá v ktorých sa ľudia dokážu navzájom vnímať a priateliť sa, prežiť radosť 

zo vzájomného vzťahu kde sa môžu otvoriť a aj počúvať iných a poučiť sa, je tak asi 

do 15 osôb. Ak je vyšší počet potom už tento bližší priateľský vzťah jednotlivcov sa 

zoslabuje a vytráca.  

Posilnenie skupín v Cirkvi môže nastať ak vidíme, že cirkevná obec ich pozitívne 

vníma, ak okrem samotných rozhovorov existuje hoci aj krátka spoločná modlitba 

a čítanie Písma. Samozrejme, že ostatné programy, ako je možno sledovanie 

zaujímavých filmov, či trebárs športové aktivity, alebo zábava iného druhu nie je na 

prekážku zdravého života tejto skupiny. Naopak môže byť veľkým posilnením. Pri 

stretnutiach členov skupiny je veľmi vážne, aby bol budovaný vzťah priateľstva 

a lásky jedných k druhým. Má to byť akoby rodinné spoločenstvo, kde ľudia žijú 

nielen kvôli tomu, že majú spoločný dom, spoločnú prácu, ale preto, že chcú chvíle 

tráviť spolu. 

Toto je základné východisko aj pre ďalšiu skupinu stredoškolákov a vysoko-

školákov, ktorých určitá maličká časť je v skupinách Bratstva pravoslávnej mládeže, 

ktoré síce žije, častokrát úspešne organizuje podujatia, kladie si úlohy, avšak stáva sa 

aj to, že po určitom čase stráca záujem o prácu v Bratstve. Je tomu tak preto, lebo 

mnohí v Bratstve si mysleli, že ich úlohou a prejavom členstva je vlastne usporia-
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davanie určitých programov, v čom videli svoju veľkú sebarealizáciu. Nadmerné 

vypätie a mnohými nepochopenie ich úsilia, častokrát aj ľahostajnosť duchovného 

voči týmto otázkam, priviedlo týchto mladých ľudí k rozhodnutiu, že prestali byť 

aktívnymi členmi Bratstva a skupina možno aj zanikla.  

Preto činnosť Bratstva pravoslávnej mládeže by mala byť jednou z priorít 

dušpastierskej práce na cirkevnej obci, ale aj na bohosloveckej fakulte kde sa mladí 

ľudia pripravujú na dušpastiersku prácu, ktorej bytostne neoddeliteľnou súčasťou má 

byť práca s mládežou adekvátna dobe a miestu cirkevnej obce.  

Veľkým nedostatkom tohto bola skutočnosť, že mládež ktorá vstupovala do 

Bratstva nebola dobre na to pripravená, predovšetkým duchovným, ktorý bohužiaľ 

častokrát ani nerozumel a čo je najhoršie ani nemal záujem rozumieť. Nesmieme 

zabúdať, že prioritnou úlohou existencie Bratstva nie je príprava a realizácia 

programov, ale naučiť mladých pravoslávnych ľudí žiť v spoločenstve, tešiť sa jeden 

z druhého, mať si čo povedať, poradiť, pomôcť. Práve tvorba programov je takým 

prejavom ich lásky nielen samých k sebe, ale aj k tým druhým, ktorých chcú potešiť, 

a s ktorými sa chcú podeliť o svoje vnútorné duchovné bohatstvo. Je to krásny odraz 

života existencie Svätej Trojice, ktorej Hypostázy sa neuzatvárajú navzájom v Svätej 

Trojici, ale prejavujú sa aj mimo nej, čoho prejavom je aj stvorenie sveta a človeka 

a spása človeka. 
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