PASTORAČNÍ PLÁN
VIZOVICKÉHO DĚKANÁTU
Jsme animátoři – zástupci jednotlivých farností našeho děkanátu, kterým není
lhostejný život jejich farního společenství, ani život všech lidí v jejich širokém okolí. Proto se
snažíme vytvářet ve farnostech spolča, spolčátka, scholy a další skupinky, které pomohou
dětem, mladým i ostatním lépe prožívat život s Bohem, a které umožní vzájemnou podporu a
sdílení se. Zároveň se snažíme pořádat takové akce, kde se mohou navzájem potkat mladí
z různých farností a takto se sdílet a inspirovat ještě víc . Myslíme i na ty, kteří vírou příliš
nežijí, nebo Boha vůbec neznají a hledáme, jak oslovit i je. Hlavní podle nás je, zapojit
všechny lidi, vtáhnout je mezi nás.

NAŠE FARNOSTI
a jak to v nich funguje
Bratřejov – spolčo i pro nevěřící děti, nemáme
animátora
Fryšták – schola, ministranti, dostatek mladých,
akce spojeny se salesiány, animátory máme
Hvozdná – ministranti, schola, spolčo pro malé děti,
nemáme animátora
Jasenná – farnost s malým počtem věřících,
evangelická farnost, nemáme animátora
Kašava – příležitostně ministranti, snaživá
animátorka, neaktivní mládež, neúčast na akcích,
animátora máme
Lukov – schola (dětská a mládežnická), ministranti (malí kluci), aktivní mládež, facebook,
animátory máme
Provodov – schola, ministranti, nemáme animátora
Slušovice – schola rodičů s dětmi, ministranti, nemáme animátora
Štípa – 3 scholy, ministranti, spolčo pro děti do 13 let, rozjíždějící se spolčo mládeže, tábory a
víkendovky, farní karneval, zpívání nemocným, táborák, křížová cesta, dětské programy,
mnoho dětí a málo mládežníků, věková propast mezi dětmi a starší mládeží, animátory máme
Trnava – schola, ministranti, spolčo a spolčátko - díky nadšenému animátorovi se farnost
rozjíždí

Vizovice – aktivní farnost, 2 scholy, ministranti, 2 spolča (pro základní a střední školu),
křesťanské akce (chvály, jednou za 3 týdny, hry bez hranic, víkendovky pro děti, zpívání scholy
v nemocnici, víkendovky pro scholu a ministranty, mládežnická na květnou neděli, Silvestr,
prázdninové dny s CPR Vizovice, tábor), animátory máme
Všemina – schola, ministranti, malá účast na akcích, mládež nechce nikam jezdit, facebook,
animátory máme
Želechovice nad Dřevnicí – rozvoj farnosti, schola a scholička (má svůj web), ministranti,
misijní neděle, hraný příběh k roznášení betlémského světla, hrané dětské pašije, hraná
křížová cesta, táborák na konci školního roku, tábor, farní aktivita podle liturgického období,
spíš mladší mládež, animátory máme

NÁŠ DĚKANÁT
a jak to v něm funguje
- animátoři pracující ve farnostech jsou zároveň těmi, kdo připravují děkanátní akce
- z některých farností nám chybí animátoři (alespoň ti, kteří by se zapojili v rámci
děkanátních schůzek)
- v některých farnostech je ale naopak poměrně velké množství aktivit, takže větší
děkanátní akce „nepotřebují“ a z tohoto důvodu se jich příliš nezúčastňují
- vysokoškoláci opouštějí děkanát a nemají nástupce
- animátoři se schází pravidelně každý měsíc + na podzim dvoudenní přípravná
polovíkendovka
- máme cca 8 aktivních animátorů (z celkových 17)

SOUČASNÉ AKCE DĚKANÁTU:
sportovní: volejbal, florbal
společenské: diskotéka, církevní silvestr
duchovní: děkanátní setkání mládeže, mládežnické mše každý 3. pátek v měsíci
přípravné: animátorské schůzky, akce Kunštát
zrušené: ples, setkání schol, adventní modlitba, postní duchovní obnova
NOVÉ AKCE A „OŽIVENÍ“ STARÝCH:
Formační den pro animátory
- dárek od ADCM
- pouze pro animátory, protože to potřebují
Děkanátní táborák
- po poslední mládežnické mši v červnu
- dříve býval každý rok

Letní kino
- v Kašavě
Přehazka/Vybíjená
- pro mladší, kteří neumí hrát volejbal
- možná místo volejbalu
Společná pouť
- třeba na Provodov, nebo Hostýn
Farní trénink
- v nebi se budeme dívat na Boha, tady na zemi to můžeme trénovat -> adorace =
trénink na nebe
- animátoři společně vyberou texty a písničky a poté každý animátor realizuje tuto
adoraci ve své farnosti (všechny farnosti v jednom týdnu)
CÍLE + KONKRÉTNÍ ÚKOLY:
1.
-

podpořit nynější animátory a povzbudit je v tom, co dělají
akce „Kunštát“
formační den
předvánoční bowling
posezení u Sabči

2.
-

sehnat nové animátory z farností, ve kterých je nemáme
zeptat se kněží ve farnostech – osobně je navštívit
zeptat se katechetů – ti znají druhý stupeň ZŠ
oslovovat neznámé účastníky na děkanátních akcích, dávat jim kartičky a vzít si na ně
kontakt, přidat je do skupiny děk. mládeže na facebooku

3. rozšířit povědomí o našich akcích a akcích ADCM v jednotlivých farnostech
- jednorázové akce pro celé společenství  poutě, výlety
- pořádat akce, na které můžou přijít i nevěřící občané (pohádkový les, bobování,…) a
tím prezentovat život ve farnosti
- kartičky s akcemi
- informování a zvaní na facebookové stránce a instagram, videa
- rozdat lístečky s akcemi před kostelem – zvát osobně!
- podporovat a zvát mladé na akce dalších děkanátů a centra pro mládež
- poutavé, aktuální a moderní plakátky
- plakátky dávat i na jiná místa než na vývěsky do kostela (škola, obecní vývěsky,
zastávka...)
- prezentace farních akcí v obecním zpravodaji a na obecním webu
4. dopřát každému mládežníkovi, aby mohl být součástí nějakého spolča, nebo
alespoň skupiny podobně smýšlejících vrstevníků
- dělat akce na stmelení kolektivu ve farnosti, npř. bobování, drakiáda,…
- akce pro věřící děti, které neumí zpívat (nebo nechtějí zpívat) ani neministrují, např.
táborák, roráty se snídaní na faře, misijní neděle, adorace pro děti, farní tábor,…

5. větší spolupráce a komunikace s kněžími, katechety – oni jsou s těmi dětmi a
mladými každý týden – a s rodiči i dalšími farníky (zapojit co nejvíce lidí)
- brigády ve farnostech
- zapojovat do příprav akce celou farnost, oslovit co nejvíce lidí, např. misijní jarmark –
maminky a babičky pečou buchty, tatínci chystají zázemí, jiní balí výrobky,…
- snažit se o zlepšení komunikaci meze knězem a mládeží (v hlavní roli kaplan pro
mládež)
- zvát kněze na spolč, do schol, na ministrantské schůzky
6. klást hlavní důraz na práci animátorů ve farnostech (aby bylo pro koho dělat
děkanátní akce)
- viz trénink na nebe
- zapojovat děti ze 2. stupně ZŠ
- aktivity na liturgické období
- začít ve farnostech pracovat i s dětmi z 1. stupně (spolča)
vést ministranty, scholy, scholičky, spolča, dělat farní tábory, misijní neděli, divadla o
- zvát znovu a znovu nové členy do spolč, do schol, pořád oslovovat nové lidi,
nepřestávat
- svatých, hrané pašije, scénku k roznášení Betlémského světla, chodit na 3 krále,…
7. zjednodušit budoucí přípravu akcí a jejich realizaci a předání našim následníkům
- sepsat manuály k pořádání jednotlivých akcí

KDO JE ANIMÁTOR?
- každá farnost by měla mít animátory
- animátor má propojovat mládež s knězem
- animátor oživuje život ve farnosti
- animátoři se měli v rámci děkanátu zapojovat
- aktivně se zapojují do diskuze na schůzkách
- hledá inspiraci u druhých animátorů a sám je
inspiruje svou prací
- animátor by měl být příkladem ostatním
mládežníkům
- animátor by měl na sobě neustále pracovat
- animátor by měl být zodpovědný za svoje úkoly
- měl by motivovat mladé k zapojení se do
děkanátu
- měl by formovat starší děti (2. stupeň ZŠ), aby
jezdily na naše akce
- animátoři by se měli vzájemně znát a dokázat
spolu spolupracovat
 společné akce - bowling, zážitky,...
- pomáhat si mezi sebou i ve farnostech
- omluvit se předem, když nepřijedu na schůzku

-

animátorů
starší animátoři si vyberou mladšího, který to po nich převezme a už od začátku ho
podporují
animátor by se měl především modlit za to, co dělá a za svou farnost

Papež František říká:
"Pravda je taková, drazí mladí, nepřišli jsme na svět "vegetovat", mít se pohodlně a dělat ze
života pohovku, která nás uspává. Naopak, přišli jsme kvůli něčemu jinému. Abychom
zanechali stopu. Je velice smutné projít životem a nezanechat žádnou stopu. Když ale volíme
pohodlí tím, že zaměňujeme štěstí za spotřebu, pak cena, kterou zaplatíme, je velmi, ale
velmi vysoká: ztrácíme svobodu. Je mnoho lidí, kteří chtějí, aby mládež nebyla svobodná; je
mnoho lidí, kteří vás nemají rádi a chtějí vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. To
ne! Musíme bránit naši svobodu!"
A my nechceme být pohovkovými křesťany, ať už jsme mladí či starší, chceme zanechat
stopu, chceme měnit svět a chceme s tím začít u sebe!

