Animátoři
-

Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod.

-

Kromě toho se schází děkanátní animátoři – animátorské spolčo


Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem pro mládež a laickým
zástupcem. Snažíme se žít jako společenství přátel, modlíme se a jdeme
spolu za Bohem. Současně plánujeme a připravujeme děkanátní akce
(níže).



Máme animátory z farností Vsetín, Valašská Polanka, Lidečko (+ Horní
Lideč), Nový Hrozenkov, Velké Karlovice a Pržno; většinou z jedné
farnosti více animátorů (2-3).



Z některých farností dosud animátory nemáme. Ve většině farností jsme
v kontaktu s nějakými mladými, např. farními animátory, nebo těmi, kteří
jsou aktivnější a jezdívají na děkanátní akce.

Farnosti
-

Ve všech farnostech fungují scholy a ministranti.

-

Ve čtyřech farnostech fungují spolča vedené animátory a kněžími.

-

Mladí se ve farnostech zapojují do přípravy farních akcí, hlavně pro děti (zejména
letní farní, scholové či ministrantské tábory a chaloupky, případně víkendovky).

-

Někteří mladí jezdívají na ADCŽM, ať už jako účastníci, nebo jako vedoucí.

-

Někteří mladí z Lidečka a okolí jezdívají na akce děkanátu Valašské Klobouky (lepší
dostupnost než Vsetín).

Děkanátní akce
V děkanátu probíhají tyto akce na děkanátní úrovni:

Mládežnické mše sv.


společné slavení liturgie doplněné animacemi; jednou za 2 měsíce; účastní se dost
mladých, ale v posledním roce vnímáme pokles



do mše zapojujeme mladé – čtení, přímluvy, dary apod. + scholy



po mši se můžeme nezávazně setkat – navazovat a udržovat vztahy mezi sebou

Modlitební večery


adorace moderovaná mladými a doprovázená zpěvem na třech místech děkanátu
současně (ve třech údolích) – spojení v modlitbě mezi farnostmi i napříč generacemi



sám Kristus oslovuje mladé a mluví k nim v jejich srdci



příležitost, jak povzbudit farnost a oslovit všechny generace

Děkanátní setkání mládeže


smyslem je potkat se s více mladými věřícími, zažít velké společenství víry, mladou,
živou a radostnou církev



možnost nabídnout atraktivní program a zajímavé hosty a také propojit sousední
děkanáty

Církevní silvestr „Tóčo“


oslava církevního silvestru - diskotéka či zábava v sobotu před 1. nedělí adventní.



akce se účastní méně mladých, ale je to příležitost oslovit mladší generace i ty, kteří na
duchovní akce nepřijedou.

Velikonoční ples – „Densing ívnyng“


ples pro mladé v sobotu po Velikonocích (dříve ples pro všechny věkové kategorie);
společně s děkanátem Valašské Klobouky.



navštěvované průměrně



oslovení širšího spektra mladých v děkanátu



propojení a navázání vztahů s mladými ze sousedního děkanátu.

Duchovní obnova


jednodenní duchovní obnova v době postní; vede ji pozvaný kněz; program katecheze, diskuze ve skupinkách, křížová cesta, adorace, sv. smíření, mše sv.


oslovení mladších (od 13 let); společná příprava na prožití Velikonoc

I. OBECNÉ CÍLE:
 Budovat svůj vztah s Bohem = odpovídat svým životem na Jeho lásku.
 Pečovat o vztahy mezi námi animátory a kaplanem i ostatními mladými a kněžími.
 Podporovat ve farnostech i v děkanátu to, co funguje, a být za to vděční.
 Pozvolna pracovat na možnostech do budoucna (založení společenství, nové
a životaschopné akce, uvádění nástupců do služby).
Oblasti, na které se chceme (vzhledem k obecným cílům) zaměřovat (podle důležitosti):
1. ANIMÁTOŘI


budovat společenství animátorů ve spolču

Když vy budete hořet,



modlitba + formace ve službě + vzájemné vztahy

bude to pořádný požár!



jít společně za Kristem, svědčit si svými životy a hledat svoji

(mons. Jan Graubner)

úlohu, do čeho nás Bůh volá (ve službě, v životě)


žít s Kristem a být vzorem pro mladé kolem nás



zvát do spolča mladší, aby s námi mohli vyrůstat a učit se

2. FARNOSTI


farnost je naší rodinou, ve které chceme žít a zakoušet milující prostředí; sami do
něj ale také chceme něco vložit → snažit se na prvním místě o dobré vztahy



stavět na tom, co ve farnosti funguje (kde se schází mládež) a podporovat to →
svou účastí, pomocí, modlitbou → podporovat zejména víkendovky pro spolča,
scholy (upevnění vztahů)



hledat možnosti do budoucna – co přivede mladé k Bohu, má potenciál vzniknout
a také vydržet → nebát se nových věcí a jít do nich vždy s Bohem



každá farnost je jedinečná → inspirovat se jinde, ale vždy hledat vlastní cestu

3. DĚKANÁT


děkanátní akce jako výsledek předchozího, tzn. Boží vůle, animátorského
společenství a života mladých v našich farnostech.



vytváření prostoru pro setkání s Bohem i pro navazování přátelství mezi námi



chceme akce, které nadchnou pro Krista,
sjednotí mládež z více farností
budou pro mladé (i pro nás animátory) atraktivní a dostupné (časově, finančně)

II. KONKRÉTNÍ CÍLE – DĚKANÁTNÍ AKCE:
Mládežnické mše sv.


vystřídat farnosti (Vsetín, Lidečko, Halenkov/Hrozenkov) – větší

Připravovat cestu,
aby všichni mohli poznat,
potkat a milovat
Pána.
(papež František)

dostupnost z různých míst


zvát zajímavé hosty, kněze (i mimo náš děkanát)



hledat atraktivní témata mládežnických (co mladí řeší) → hledat cestu do jejich světa



postavit mládežnické na svědectvích zejména mladých lidí



organizačně: stanovit zodpovědnost na tři animátory

Modlitební večery


vystřídat všechny farnosti v děkanátu



zapojit do příprav a průběhu farní animátory, aktivní mladé, vedoucí schol a kněze



přidat do modlitby čtení úryvku evangelia



možnost udělat modlitbu ve stylu taizé

Děkanátní setkání


spojení s jiným sousedním děkanátem (minule Valašské Meziříčí)



nejdůležitější je setkání s živým Bohem → k tomu směřovat



zařadit osobní svědectví ze života s Bohem



modlit se za setkání (modlitební řetěz)



nebát se přidat na duchovním programu → mladí tam jedou za Kristem, ne za
přednášejícími (i když i ti jsou důležití)

Církevní silvestr „Tóčo“


udělat už v pátek – začít mládežnickou mší sv. a po ní pokračovat zábavou



ve Vsetíně nebo možnost spojit se sousedním děkanátem



zvážit možnosti vyzkoušet jinou formu než zábavu – duchovní prožití – např. mše a po
ní adorace nebo večer chval

Ples


pokračovat v plesu pro mládež společně s děkanátem Val. Klobouky (menší náročnost
pro nás a přitáhnutí většího počtu mladých než na plese všech generací)



zodpovědnost za přípravu plesu stanovit na pár animátorů



zapojit do příprav co nejvíce farnost konání plesu (výzdoba, tombola, občerstvení atd.)



možnost zaměřit akci na nějaké téma; zachovat scénky, míchané koktejly a hudbu
klasiku i modernější (zavděčí se všem)

Duchovní obnovy


možnost přidat k sobotě páteční večer (adorace nebo hry, film) s přespáním do soboty
– dobrovolně, pro zájemce – je to možnost, jak k obnově přidat aktivnější program



směřovat tuto akci i pro mladší děcka (2. stupeň ZŠ)



pozvat kněze, který to umí s mladými, a domluvit se na tématu, které bude lákavé
a aktuální

NOVÉ AKCE:
Víkendovky


víkendovky

dvakrát

ročně

v karlovickém

údolí

a dvakrát ročně v lidečském údolí


pro mladé ve věku 14-18 let



příprava → zkušenější animátoři



každá víkendovka by měla své téma → na to se zaměří

Svědectví lásky
je hlavní cestou
evangelizace.
(papež František)

modlitba, přednáška či svědectví, diskuze a aktivity ve skupince, homilie při mši sv.)


spojení duchovního programu (mše sv., katecheze, adorace, modlitby) s hrami,
pobytem v přírodě, poznáváním se



smyslem je nabídnout prostor pro setkání s Bohem, být spolu delší dobu, více se
poznat, navázat bližší vztahy, zajet „na hlubinu“, provázet mladé jejich hledáním



pozvat farní spolča, scholy, ale zejména jednotlivce nikde nezapojené

DALŠÍ MOŽNOSTI (zvážit podle situace):


pouť či výlet (červen, prázdniny)



sportovní den, turnaj (zejména pro ministranty)



modlitba chval / večery chval



děkanátní spolčo



noční bdění (svatodušní)



zážitková hra

Inspirující slova papeže Františka mladým:

ZÁVĚR:
V našich životech i při práci s mládeží se chceme stále nechat proměňovat
Bohem a formovat našimi kněžími, biskupy a papežem.
Ve své službě chceme využívat všech darů, které nám Pán dal. Chceme být
v jednotě s Boží Církví a sloužit v mladých našemu Bohu, který si nás
zamiloval a ve své lásce nás povolal.
Animátoři vsetínského děkanátu
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