
Na návrh Rady kardinálů schválil Svatý otec František dne 4. června 2016 ad experimentum 

Stanovy nového Dikasteria pro laiky, rodinu a život, do něhož se od 1. září 2016 spojí současná 

Papežská rada pro laiky a Papežská rada pro rodinu. K tomuto datu obě dikasteria ukončí svou 

činnost a budou zrušeny články 131-134 a 139-141 papežské konstituce Pastor bonus z 28. června 

1988. 

 

 

 

Stanovy Dikasteria pro laiky, rodinu a život 
 

 

 

Čl. 1  
Dikasterium uplatňuje pravomoc Svatého stolce v těch oblastech, které se týkají prosazování 

života a apoštolátu věřících laiků, pastýřské péče o rodinu a o její poslání podle Božího záměru a 

otázek ochrany a podpory lidského života. 

 

Čl. 2  
§ 1. Dikasteriu předsedá prefekt, jemuž napomáhá sekretář, kterým může být laik, a tři 

podsekretáři laici; je vybaveno příslušným počtem úředníků, kleriků i laiků, vybíraných, pokud 

možno, z různých částí světa podle platných norem Římské kurie. 

§ 2. Dikasterium je členěno do tří sekcí: pro laiky, pro rodinu a pro život; každé z nich předsedá 

podsekretář. 

 

Čl. 3  
§ 1. Dikasterium má své členy; patří mezi ně muži i ženy, svobodní i žijící v manželství, 

angažující se v různých oblastech a aktivitách a pocházející z různých částí světa, aby odráželi 

univerzální charakter církve.  

§ 2. Má k dispozici vlastní poradce. 

§ 3. Ve všem se dikasterium řídí normami stanovenými pro Římskou kurii. 

 

Čl. 4  
Podporuje a organizuje mezinárodní setkání a jiné iniciativy týkající se apoštolátu laiků, instituce 

manželství a rodiny a jejího života v rámci církve a taktéž ty, jež souvisí s lidskými a 

společenskými podmínkami laického stavu, s funkcí rodiny a lidského života ve společnosti. 

 

 

SEKCE PRO LAIKY 
 

Čl. 5  
Dikasteriu přísluší povzbuzovat a podněcovat povolání a poslání věřících laiků v církvi a ve světě 

jakožto jednotlivců, kteří žijí v manželství, i svobodných, i jakožto členů různých sdružení, hnutí 

a komunit. Dikasterium rovněž podporuje studium přispívající k hlubšímu poznání nauky 

v oblastech a otázkách týkajících se věřících laiků. 

 

Čl. 6  
§ 1. Napomáhá tomu, aby u věřících laiků rostlo v síle jejich křtu povědomí a spoluzodpovědnost 

za život a poslání církve, podle různých charismat obdržených pro povzbuzení všech, se zvláštním 

zřetelem na specifické poslání věřících laiků při animaci a zdokonalování časného řádu (srov. LG 

31). 



§ 2. V duchu pastorační konstituce Gaudium et spes, která vyzývá k tomu, abychom si 

přivlastňovali „radosti i naděje a smutky i úzkosti dnešních lidí“, napomáhá všem iniciativám, jež 

se týkají evangelizační činnosti věřících laiků v různých sektorech časného života, a bere přitom 

v úvahu pravomoci, které mají ve stejných oblastech ostatní orgány Římské kurie. 

§ 3. Napomáhá rovněž účasti věřících laiků na výuce náboženství, na liturgickém a svátostném 

životě, na misijním působení, na dílech milosrdenství a charity a na dílech pro lidské i 

společenské povznesení člověka. Rovněž podporuje a povzbuzuje jejich aktivní a zodpovědnou 

přítomnost v konzultačních orgánech řízení církve na univerzální i místní úrovni. 

§ 4. Hodnotí iniciativy biskupských konferencí, které podle potřeb místních církví žádají od 

Svatého stolce zřízení nových církevních služeb a úřadů. 

 

Čl. 7  
§ 1. Zřizuje sdružení věřících a laická hnutí, jež mají mezinárodní charakter, a zkoumá a schvaluje 

jejich stanovy, s výhradou toho, co je v kompetenci Státního sekretariátu; projednává rovněž 

případné administrativní žádosti vztahující se k záležitostem, které jsou v kompetenci dikasteria. 

§ 2. Ve vztahu k sekulárním třetím řádům a ke sdružením zasvěceného života se stará pouze o to, 

co se týká jejich apoštolské činnosti. 

 

 

SEKCE PRO RODINU 
 

Čl. 8  
§ 1. Ve světle papežského učitelského úřadu podporuje pastorační péči o rodinu, ochraňuje její 

důstojnost a dobro založené na svátosti manželství, prosazuje její práva a zodpovědnost v církvi i 

v občanské společnosti tak, aby instituce rodiny mohla stále lépe plnit své funkce jak v oblasti 

církve, tak i ve společnosti. 

§ 2. Poznává znamení doby pro hodnocení možností ve prospěch rodiny, aby s důvěrou a 

evangelní moudrostí čelila výzvám, jež se jí týkají, a uplatňovala v dnešní společnosti a v této 

dějinné chvíli Boží záměr s manželstvím a s rodinou. 

§ 3. Sleduje činnost národních i mezinárodních katolických institucí, sdružení, hnutí a organizací, 

které si kladou za cíl sloužit dobru rodiny. 

 

Čl. 9  
§ 1. Pečuje o hlubší poznávání nauky o rodině a o její šíření prostřednictvím vhodné katecheze; 

prosazuje zvláště studium manželské a rodinné spirituality se zřetelem na její formační aspekt. 

§ 2. Nabízí usměrňující linie formačních programů pro snoubence, kteří se připravují na 

manželství, a pro mladé dvojice. 

§ 3. Rovněž nabízí usměrňující linie pastoračních programů, které napomáhají rodinám při 

formaci mladých k víře a k životu v církvi a ve společnosti, se zvláštní pozorností vůči chudým a 

lidem stojícím na okraji. 

§ 4. Napomáhá otevřenosti rodin k adopci a osvojení dětí a k péči o staré lidi; připomíná 

občanským institucím, že mají tuto praxi podporovat. 

 

Čl. 10  
Má přímé napojení na „Papežský institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny“, jak 

na jeho ústředí, tak i na přidružené instituce, s cílem napomáhat společnému nasměrování studií o 

manželství, rodině a životě. 

 

 

 

 

 



SEKCE PRO ŽIVOT 
 

Čl. 11  
§ 1. Podporuje a koordinuje iniciativy ve prospěch zodpovědného rodičovství, jakož i ochrany 

lidského života od jeho početí až do přirozeného konce, a bere přitom v úvahu potřeby osoby 

v různých fázích jejího rozvoje. 

§ 2. Podporuje a povzbuzuje organizace a sdružení, které pomáhají ženě a rodině v přijetí a 

ochraně daru života, zvláště v případě obtížných těhotenství a ve snaze předcházet potratům. 

Rovněž napomáhá programům a iniciativám orientovaným na pomoc ženám, které podstoupily 

potrat. 

 

Čl. 12  
Na základě katolické morální nauky a církevního magisteria studuje a prosazuje formaci v oblasti 

hlavních problémů biomedicíny a práva ve spojitosti s lidským životem a v oblasti rozvíjejících se 

ideologií, jež se dotýkají samotného lidského života a rodových otázek. 

 

Čl. 13  
„Papežská akademie pro život“ je spojena s tímto dikasteriem, které využívá její kompetence 

vzhledem k problematikám a tematikám uvedeným v čl. 11. 

 

Předkládané Stanovy jsou schváleny ad experimentum. Nařizuji, aby byly rozšířeny 

prostřednictvím zveřejnění v Osservatore Romano, a tedy publikovány i v Acta Apostolicae Sedis, 

s platností od 1. září 2016. K tomuto datu rovněž přestanou vykonávat svou činnost Papežská rada 

pro laiky a Papežská rada pro rodinu, jež budou zrušeny, čímž se rovněž ruší články 131-134 a 

139-141 apoštol. konst. Pastor Bonus. 

 

 

 

 

V Římě 4. června 2016 

 

 

 

FRANTIŠEK  


