TŘÍLETÝ PASTORAČNÍ PLÁN
2017 - 2019
Děkanát Šternberk

Překonej se …
Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje (Flp 4: 13).

1. výchozí stav
-

Podporuje nás a pomáhá nám náš kaplan pro mládež a několik dalších kněží, není jich
mnoho. (kaplan o. Ondřej Jirout, + pomáhá nám i o. Miroslav Bambuch)

-

Spolča v některých farnostech spíše upadají, ale jinde se zase zakládají (Šternberk),
živé společenství mladých funguje v Litovli.

-

Fungují také společenství mladých scházející se za účelem vytváření farních táborů:
Renoty, Litovel, Nová Hradečná.

-

I přes velkou rozlohu děkanátu se snažíme o propojení mladých ze všech farností,
někdy se nám to daří jindy ne. Velmi přínosné se v tomto staly větší setkání mládeže.
(Krakov, Olomouc)

-

Máme momentálně větší počet mladých dospívajících 11-17 let, současně mnohem
menší počet „starších“ mladých cca 18-27 let ochotných se jim věnovat.

-

Objevil se problém „brzkého odchodu do důchodu“ – lidé s animátorským kurzem
odchází ze služby, protože se sami považují za staré (ovšem není kvůli např. zakládání
rodiny/odchodu do řádu, semináře…).

-

Od roku 2015 pořádáme jako animátoři Šterdeku jednu akci pro mladé za měsíc,
zpravidla pokaždé v jiné farnosti → prospělo to k vytvoření větší propojenosti
mládeže a budování bližších vztahů, navazování nových kontaktů v rámci děkanátu a
posílení děkanátního společenství mladých.

-

V roce 2016 jsme vytvořili animátorskou skupinu AnimoŠt, která je stále velmi
aktivní, nicméně proměnlivá. Momentálně ji tvoří cca 12 fungujících animátorů.

-

Desítky mladých z našeho děkanátu jezdí na diecézní centrum - Přístav a Archu a zde
nachází bližší vztah s Bohem a jsou formováni. Dále dochází k formaci mladých v
církevních školách. Díky tomuto typu pastorace se z mladých stávají aktivní
animátoři. Za to jsme vděční.

-

Velkým přínosem pro nás bylo hraní velikonočního divadla a to v rámci budování
blízkého společenství mezi námi, ve spolupráci se zkušenějšími generacemi, ale i v
působení na širší veřejnost v děkanátu.

2. aktuální průběh děkanátní spolupráce
-

Máme rezervy v komunikaci s kněžími. Emailová komunikace není efektivní tak, jak
bychom potřebovali a v té osobní nám občas brání studium ve vzdáleném městě,
nejsme tolik doma.

-

Animátoři se často neangažují a po absolvování kurzu se stáhnou, jsou ochotni
pomáhat, ale už nepřijímají to, že by na sebe vzali zodpovědnost za určitou akci.

-

Aktuálně nastupují do 1. ročníku animátorů 3 mladí a ve 2. ročníku jsou také 3, což je
pozitivní.

-

Animátorské schůzky u nás pokulhávají, nedokážeme se scházet pravidelně,
scházíme se na jednotlivých akcích a jednou za pololetí, stěžejní je pro nás počáteční
plánovací schůze s kaplanem pro mládež.

3. cíle děkanátu
-

Setkávání se navzájem.
Vytváření prostředí, kde se můžeme setkávat s Bohem.
Zakoušení přijetí do společenství.
Prožívání dobrodružství se společenstvím.
Vedení a usměrňování mladých na duchovní cestě.
Duchovní vzdělávání.
Učení se vycházet ze sebe, nebýt izolovanou skupinou, konat dobro i mimo naši
skupinu, vyjít “do světa”.

4. konkrétní úkoly a kroky
-

Soustředit se na podstatné: zaměřit pohled na Boha, snažit se budovat vztah s Ním a
společenství kolem Něj.

Animátoři
- vést je k zodpovědnosti
- povzbuzovat je v činnosti a v jedinečnosti jejich obdarování
- zapojovat je podle jejich darů a schopností
- nenutit je
- vytvářet společenství mezi animátory navzájem

Akce
- Širší pestrost programu tak, abychom oslovili nejrůznější mladé. (Sport, film,
dobročinnost, duchovno, příroda, práce…)
-

Zařadit více akcí, které baví kluky – více sportu a přírody (extrém) = poznávání Boha a
vytváření společenství v dobrodružném prostředí, akčních netradičních aktivitách i
při práci.

-

Akce, které s námi prožívají kněží, příp. alespoň jeden.

-

Akce spojené s dobročinnou aktivitou.

Informovanost
-

Především zvát co nejvíce mladých osobně (my animátoři) + poprosit kněze, aby také
zvali mladé na akce.

-

Chceme vytvářet videopozvánky a využít tak prostoru sociálních sítí k šíření informací
formou, která zaujme.

-

Obnovujeme již založené webové stránky a chceme je pravidelně aktualizovat,
abychom si nešířili informace v uzavřené skupině, např. na facebooku, ale aby k nim
měl přístup kdokoliv.

-

Stále se snažit vytvářet plakátky k akcím, alespoň měsíc před datem konání, tak aby
s nimi mohli být kněží seznámeni během děkanátních kněžských konferenci. Tyto
plakátky vyvěšovat ve farnostech.

Za mládež šternberského děkanátu:
AnimoŠt a kaplan pro mládež

