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1. Současna situače
a) Jednotlivé farnosti
Šumperk
Funguje náboţenství pro středoškoláky, navazující na přípravu na biřmování, je tu schola a scholička.
Nově začínají také večery chval, které by měly bývat kaţdý měsíc. Zábranou dalšího rozvoje je to, ţe
mládeţ je často velmi aktivní ve skautu, ve sboru – není čas (a často ani chuť) scházet se ještě jinak
a jindy.
Výzvy:
- především navázání kontaktu s mládeţí jiných farností na děkanátních akcích

Rapotín
Neúměrné věkové rozloţení mladých. Spousta v předškolním věku, několik animátorů a málo dětí
druhého stupně ZŠ a SŠ. Excelentní představení Divadla Z Třívsí několikrát ročně. Nedostatečná
aktivita mladých ministrantů, kteří tu jsou, ovšem neministrují pravidelně.
Funguje – začínající scholička pro děti, Sedmikrásek
Výzvy:
- akce pro děti a mládeţ z Rapotína - více se sblíţit, prohloubit vztahy (výlet, společné odpoledne)
- zapojení mladých do mše sv. (čtení apod.)

Bratrušov – Ve farnosti jsou 4 mladí, kluci ministrují, jeden z nich hraje na varhany. Holky dělají
programy pro děti v rámci centra pro rodinu.
Výzva: Zapojení mladých do děkanátních a diecézních akcí.

V. Losiny
Funguje schola pro malé děti a pro dospělé. Pro mladé nejsou organizovány ţádné akce a společenství.
Výzva: Oslovit mladé, snaţit se je zapojit do děkanátních akcí.

Loučná – ?
Sobotín – není mládeţ
Bludov
Ve farnosti jsme 2 animátorky a snaţíme se vést především děti, kterých máme ve farnosti hodně.
Chceme znovu začíst vést setkání pro děti. Fungovalo u nás spolčo pro mládeţ, které se rozpadlo.
Znovu ho chceme obnovit, trochu v jiné formě, jelikoţ zaznamenáváme zájem – spíše mládeţnická
setkání děvčat. Schola funguje s dětmi a maminkami. Ministrantů je v naší farnosti málo. Dvakrát do
roka organizujeme víkendovou akci pro děvčata (starší holky pomáhají s programem). Dále jsou to např.
adventní a postní úkoly, farní odpoledne s tvořením a hraním her apod.
Pozitiva: dost dětí
Negativa: chybí mládeţ a ministranti
Výzvy:
- obnovit spolčo pro mladé (starší děvčata) + setkání dětí
- více zvát kaţdého osobně
- schola – hrát častěji (ne jen na dětské mši svaté)
- do programu více zapojit starší holky – pomoc s programem na víkendovku, setkávání s dětmi,…
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N. Malín
Ve farnosti fungují pravidelná spolča pro I. a II. stupeň základní školy. Některé děti z farnosti se účastní
pravidelně, jiné vůbec (někteří se bojí, ty se snaţíme přitáhnout, jiní nechtějí a není s nimi řeč). Fungují
(dle aktuálních moţností vedoucích) farní tábor, církevní Silvestr či společné výlety. I kdyţ jsou tyto
akce nezávislé na spolču, účastní se jich samozřejmě ty samé děti, přitáhnout nové (např. z nově
přistěhovaných rodin) je obtíţné.
Mládeţ (středoškoláci) se v minulém školním roce scházela pravidelně 1x za 2 týdny k přípravě na
biřmování, po přijetí svátosti se snaţila tato setkávání zachovat a vytvořit tak spolčo mládeţe. V novém
školním roce však z časových důvodů (většina je v maturitním ročníku) toto spolčo zaniklo.

Dolní Studénky – není mládeţ
Ruda n/M
Většina dětí a mládeţe z farnosti chodí do místního Skautu, takţe se nejvíce potkávají zde a zde také
vytváří výlety, akce apod., proto není nutné dělat další akce. Pořádají se společné zájezdy na různé akce
pro mladé, které pořádá ADCM. Kaţdý měsíc se scházíme na spolču (pro mládeţ SŠ, VŠ). Naše farnost
v ohledu akcí pro děti a mládeţ je velmi produktivní.
Výzvy: Více zapojit starší do příprav Mikulášské nadílky a Nezbedného dne (trochu je pozvednout,
protoţe jsou někdy nezáţivné).

Bohdíkov - ?
Raškov - ?
Hanušovice
Od minulého roku fungovalo spolčo pro mládeţ (účastnili se asi 3 mladí), avšak poslední dobou kvůli
nezájmu většinou není. Jednou za měsíc bývá setkání všech farníků. Nově také kaţdý měsíc funguje
spolčo pro děti (po dětské mši sv.), vede animátorka z Bludova. Ve farnosti je málo mladých, kteří by se
aktivně zapojovali, velká část přestává v době dospívání chodit do kostela – nebyli vedeni ke
společenství, víra často znamenala pouze jít v neděli do kostela.
Výzvy: Snaţit se oslovit ty, kteří do kostela chodí jen ze zvyku nebo kvůli rodičům, zvát děti a mladé na
ZŠ na děkanátní a jiné akce, aby se mohli ve víře upevnit a zvyknout si na společenství mladých, které
tady nezaţijí.

Malá Morava – není mládeţ
St. Město
Jen několik mladých, 1 animátor. Ţádné společenství zde nefunguje. Mládeţ se neúčastní ţádných akcí.
Výzvy: snaţit se zapojit mladé do děkanátních akcí

Branná – není mládeţ
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Přehled toho, co funguje v našich farnostech
Ostatní

ostatní

Farní tábor

Večery chval

Dětská mše sv.

Duchovní
programy

Schola

Ministrantské schůzky

Spolčo pro děti

Spolčo pro mládež
(II. stupeň ZŠ)
Spolčo pro mládež
(SŠ + VŠ)

Společenství

Šumperk
Rapotín
Bludov

2x/rok víkendovka pro holky

N. Malín

výlety pro děti, církevní silvestr

V. Losiny
Ruda

skauti

Hanušovice

setkávání farníků (každý měsíc)

St. Město
Tučně jsou označeny obsazené farnosti
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b) Situace v děkanátu
Animátoři:
Animátory máme v 8 farnostech z 16, více z centra děkanátu, celkem je to 16 animátorů. V kaţdé
obsazené farnosti máme v tuto chvíli alespoň jednoho animátora (Šumperk - 3, Velké Losiny - 1,
Bludov - 2, Ruda - 1, Hanušovice - 1, Staré Město – 1); dále ve farnostech Rapotín - 5 a Nový Malín - 2.
Setkání bývají kaţdý měsíc i s kaplanem pro mládeţ, před akcemi častěji, většinou se nás sejde asi 7-10.
Prozatím setkání probíhají většinou tak, ţe se prakticky pouze vymýšlí akce. To bychom chtěli do
budoucna změnit.

Akce
Nejvýraznější pravidelnou akcí je momentálně Camino (víkendovka pro mládeţ na II. stupni ZŠ,
2x/rok), daří se zvyšovat účast. Kaţdé dva roky pořádáme děkanátní setkání mládeže. Podařenou akcí
je také církevní silvestr. Dalšími akcemi jsou například různé poutě (Králíky, Velehrad) a občas také
nějaké výlety. Kromě toho máme ještě akci Pívo s knězem (PsK), je to velice dobrá evangelizační akce,
která můţe být opravdu velkým přínosem pro naše okolí, ale málo se toho vyuţívá. Nově začínají kaţdý
měsíc večery chval.

Spolča
Přes snahu animátorů rozjet pravidelná děkanátní spolča pro mládeţ tato spolča nefungují, je nedostatek
mladých, kteří by sem chodili (věřících v děkanátu je dost, ale mladí mají jiné zájmy, kterým dají
přednost).

Informovanost mládeţe
Mládeţ je informována prostřednictvím skupiny na Facebooku (Mládež děkanátu Šumperk),
nejdůleţitější informace jsou také kaţdý měsíc v Tamtamu (děkanátní časopis), ve kterém bývá také
ohlédnutí za akcemi, které proběhly. Nově funguje webová stránka mladez-sumperk.webnode.cz
a jsou také rozesílány e-maily s pozvánkami na akce (aktuálně asi 80 příjemců). Většina mladých
v děkanátu tak má moţnost se k informacím dostat. I přesto si uvědomujeme důleţitost osobního
pozvání, díky kterému je větší šance, ţe se mladí zúčastní, avšak nejsme schopni takto pozvat kaţdého.
Přes všechny tyto moţnosti jsou stále tací, kteří o fungování mládeţe v děkanátu nemají povědomí.

Shrnutí
S posledními dvěma kaplany pro mládeţ se situace zlepšila. Nabídka akcí je široká, občas je ale
nedostatečný zájem kvůli jiným aktivitám mladých (skaut, sbor, krouţky). Na vedení mládeţe je třeba
nové animátory.
Mládeţ je rozdělena celkem nerovnoměrně, více v centru děkanátu, ve vzdálenějších částech děkanátu
méně aţ vůbec, i tak se pomalu daří oslovovat mladé z těchto farností, přestoţe jich není moc. Stále je tu
ale hodně těch, kteří se akcí neúčastní a nemají povědomí o fungování mládeţe v děkanátu. Mládeţ
v našem děkanátu není moc sjednocená.
Daří se spojovat děti na 2. stupni a vytvářet kontakty a přátelství (prostřednictvím Camina). Zároveň je
ale zanedbávána kategorie středoškoláků, pro které prakticky neexistuje zajímavá (čti přitaţlivá,
lukrativní) akce. Přitom právě v tomto věku je důleţité mít s kým sdílet víru a svou cestu k Bohu.
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2. Cíle dekanatu
Animátoři:
- na setkáních animátorů nevymýšlet jenom akce, vytvořit společenství, udělat si také čas na modlitbu
- udělat akci jen pro animátory (např. zajít společně na výlet apod.)
- lepší rozdělení úkolů mezi animátory
- získávat nové animátory, zapojit je do přípravy akcí, animátorského kurzu apod.
- zajet do farností, ve kterých jsou mladí, ale zatím tam nemáme animátora – pozvat je na akce, případně
říci o animátorech apod.
- dostat se do povědomí mládeže v děkanátu, pořád je velká část mladých, kteří vůbec neví, kdo to
jsou animátoři

Akce:
- zaměřit se na středoškoláky
- vytvořit/přizpůsobit některé akce tak, aby byli zaměřené pro naše nevěřící kamarády
- budeme se snaţit upravovat kalendář tak, aby byly akce rozděleny rovnoměrně během roku
a nedocházelo k tomu, ţe by byly týden po sobě dvě akce a pak několik měsíců nic
- spolupracovat s děkanátem Zábřeh
- zvát také mladé na akce, které pořádá ADCM a ADCŢM
 Konkrétně:
- více jednodenních akcí – společné výlety, poutě, společné odpoledne apod.
- ekumenická akce na úrovni např. šumperských středních škol
- více sportovních aktivit – např. turnaj ve volejbale, turnaj ve florbalu, frisbee ultimate, nebo se jen tak
sejít a zahrát si něco
- zváţit moţnost filmových večerů pro mládeţ
- Večery chval:
- začít mší sv. pro mládeţ, pozvat kněze, kteří umí pracovat s mládeţí
- po večeru chval se sejít na středisku, připravit program
- Camino:
- udrţení a navýšení kvality, rozšíření do středoškolské věkové kategorie i pro děti
- zapojit mládeţ na další akce – vytvořit cíleně akce jen pro ně/jejich věkovou kategorii
(výlety, adorace, městskou hru, filmový večer, …)
- Pívo s knězem – tato akce můţe být opravdu přínosná – zaměřit se na to, pozvat např. hosty
a především zvát své kamarády

Informovanost mládeţe:
- větší důraz na osobní pozvání, především těch, kteří se sami do ţádných akcí nezapojují
- tvorba plakátků na kaţdou akci
- propagace akcí katechety/kněţími v hodinách náboţenství
- navázat spolupráci s kněžími v jednotlivých farnostech
- na akcích zvát na další akce
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Zaver
Přestoţe máme v tomto plánu hodně cílů, na které bychom se chtěli zaměřit, za nejdůleţitější
povaţujeme to, aby se z nás stala taková jedna velká „rodina“ mladých děkanátu, jejímţ
středem je Bůh, od kterého se pak bude vše odvíjet. Je potřeba, aby bylo i navenek vidět, ţe
k sobě patříme, máme se rádi a aby z nás vyzařovalo přátelství a Kristův pokoj, který vzbudí
zájem a touhu poznat blíţe naše společenství.

Animátoři šumperského děkanátu
P. Vilém Pavlíček, Jan Donoval, Jiřina Rusnáková, Zdislava Nedvědová, Daniela Klíčová, Jana
Klíčová, Anna Kocůrková, Tomáš Damborský, Ondřej Havlíček, Tomáš Ţůrek, Anna
Schubertová, Anna Strmisková, Zdeňka Strmisková, Zdeňka Minářová, Nikola Smaţáková,
Adam Špiller
V Šumperku dne 30. 11. 2017
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