Plán pastorace mládeže
děkanátu Holešov

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.“
Jan 10,11

I.

Současná situace

1) Mládež v holešovském děkanátu:
- společenství v Holešově se v posledních letech rozrostlo a následně rozdělilo na tři
věkové kategorie, fungující jako samostatná společenství (mládež farností
spravovaných z Holešova) => zapojením dětí do utváření společenství se snažíme
zajistit následovníky, kteří nahradí stávající vedoucí.
- v jiných farnostech nejsou většinou klasická společenství, ale působí v nich scholy,
ministranti apod., kteří se pravidelně scházejí
- účastní se sportovních aktivit
- specifikem děkanátu je ADCŽM v Rajnochovicích
- účastní se příprav na biřmování, výuky náboženství (možnost oslovení, formace)
- zapojuje se do pomoci ve farnostech, v Centru pro rodinu v Holešově
2) Spolupráce:
- nebylo fungující propojení mezi děkanátem a farnostmi v rámci mládežnických aktivit
- chybí zástupci („animátoři“) za některé farnosti nebo se neúčastní setkání a společné
práce; vázne komunikace
3) Co z aktivit funguje a nefunguje:
a) fungují: Extrem, Mikulášský florbal, Vydařené bylo děkanátní setkání. Mladí odjížděli
s nadšením a zájmem.
b) nefunguje: Mládežnické pátky (časově náročné na přípravu)

II.

Cíle obecně

1) Nezapomínat, že se jedná o pastoraci mládeže (tedy činnost Církve) s cílem přiblížit
mladé k Bohu, životu s Ním, pomoci na cestě ke svatosti; rozhodně se nejedná o
plánování a pořádání „akcí“ (akce pro akce) = vědět co a proč děláme!
2) Pomoci mladým prožívat víru Církve jako svou vlastní víru, vzdělávat se v ní =
spirituální a intelektuální formace - nabídnout více prostoru k modlitbě a vzdělávání.
3) Vytvořit ze zástupců farností („animátorů“) fungující team; z každé farnosti mít pokud
možno nějakého zástupce (popř. někoho, kdo pokryje i sousední farnosti).
4) Informovanost: Dostat se do povědomí mládeže celého děkanátu (nejen Holešov a
okolí)
5) Pokračovat v podporování vzniku společenství mladých ve farnostech (nejen ve
formě klasického „spolča“) - tam, kde je třeba; zvláště se zaměřit na budoucí
mládežnický dorost!!! = dlouhodobý cíl.
6) Zároveň zajistit, aby se děkanátní aktivity nekryly s jinými (arcidiecése, farnosti,
ADCŽM v Rajnochovicích).
7) Využít toho, co přirozeně nabízí náš děkanát.

III.

Cíle konkrétně (= rozpracování a zajištění obecných cílů)

ad1)
- podporovat modlitbou; tázat se co konkrétně děláme a proč
ad 2)
- zvážit možnost mše sv., popř. adorace pro mládež z celého děkanátu na různých
místech děkanátu („výjezdní“)
- pomoci při objevování pokladů katolické církve (bible, růženec, křížová cesta,
svátosti…)
- větší nabídka adorací (viz „Večer chval“ - možnost propojení s adorací; vigilie za
počatý život před 1. nedělí adventní apod.)
ad 3)
- Pravidelné schůzky zástupců, lepší koordinace rozdělení úkolů, navázat spolupráci
s jednotlivými kněžími ve farnostech.
ad 4)
- větší využití již zřízeného děkanátního e-mailu (sdílení interních informací)

- povinnost zástupců („animátorů“) informovat mládež + kněze ve svých farnostech
(plakátky, osobně)
- využít akcí k propagaci jiných akcí.
ad 5)
- povzbudit vznik společenství dětí („spolčátka“), zejm. kolem „malých schol“, více si
všímat též mládeže na 2. stupni ZŠ
- pomoci scholám apod., aby jejich setkávání přerůstala i do neformálních setkání
- otevřenost společenství mládeže pro nově příchozí (je třeba i zvát ostatní mezi sebe)
- nezapomínat na ty mladé, kteří nepatří a ani nechtějí patřit do žádného
z mládežnických společenství (může se jednat o většinu mládeže ve farnosti)
ad 6)
- „Extrem“ - větší propagace, opět duchovní podtext (pojmout kupř. jako pouť, důraz na
modlitbu – osvědčila se Křížová cesta)
- „Ministrantský florbal“ - neopomíjet duchovní podtext (ministranti) + preevangelisačnín
prvky pro přítomné neministranty
- snažit se obnovit „Večera chval“ - zopakovat nebo spojit s adorací
ad 7)
- Sv. Hostýn – větší propagace mezi mládeží
- Holešov – pastorační „Dům U sv. Martina“ s kaplí
- osobnost holešovského faráře sv. Jana Sarkandera
- Rajnochovice – ADCŽM

IV. Shrnutí
Méně znamená někdy více = nepřetěžovat mládež ani její zástupce, už tak toho mají
dost.
Zdůrazňovat v čem spočívá křesťanský život: důvěrné spojení s Kristem a věrné plnění
povinností, zejména stavovských!!!
„Ora et labora“!!! (tato zásada vybudovala evropskou, a tedy i naši, civilisaci)
S pomocí Boží a Panny Marie Svatohostýnské – Vítězné Ochránkyně Moravy!!!

Vypracováno ze závěrů setkání pracovní skupiny s kaplanem pro mládež holešovského
děkanátu ve dne Slavnosti všech svatých 1. Listopadu 2014.

