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Výchozí situace:
1) Situace v jednotlivých farnostech
- Ve většině farností funguje společenství místní scholy
- Společenství ministrantů jako samotných moc nejsou, spíše ministranti i schola
chodí do jednoho spolča
- Ve větších farnostech fungují menší spolča, ale jsou často vystřídána např:
společenstvím biřmovanců (větší skupina „spolkne“ tu menší a pak už nedojde
k opětovnému obnovení spolča)
- V rámci děkanátu funguje jedno větší děkanátní spolčo
2) Děkanátní spolupráce
- Animátoři se scházejí s kaplanem pro mládež pravidelně během roku na
animátorských schůzkách (cca 6x za rok) plus na každé pololetí připadá jedna
animátorská polovíkendovka (pátek + sobota)
- Scházejí se v počtu zhruba 12 (z celkového počtu 19 animátorů) a je zastoupeno
13 farností z 27
- Snažíme se spolupracovat se všemi farnostmi, ale asi v jedné třetině z nich není
skoro žádná mládež, takže zatím se zapojují a jsou aktivní farnosti převážně
z centra děkanátu
- Pravidelně se v našem děkanátu konají akce pro mládež (sportovní, duchovní,
zábavné i společenské)

Cíle:
-

pokračovat v tom co děláme
dělat akce nejenom pro středoškoláky, ale snažit se zaměřit i na druhý stupeň ZŠ
snažit se i duchovně vychovávat a nejenom bavit
evangelizace a modlitba
zlepšit propagaci a více oslovit mladé

Konkrétní úkoly:
- Pokračovat v osvědčených akcích
Charakteristika: V této fázi, v které jsme, není nutné už přidávat nové akce, pokud
po nich vyloženě není „hlad“ (pokud si o ně sami děcka neřeknou) spíše se
soustředit na kvalitu a oživení těch, které jsou popř. reagovat na současné potřeby
či požadavky mladých
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-

-

-

-
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Zvýšení informovanosti v děkanátu mezi sebou
Charakteristika: Udělat si seznam zástupců za jednotlivé farnosti a udržovat s nimi
stálý kontakt
Práce s mládeží v rámci našeho děkanátu
Charakteristika: Vytvářet společné akce a chvíle, kde se mohou mladí potkávat a
prožívat naplno svůj život, popř. se rozvinout i novým směrem, osobně zvát na
děkanátní akce popř. na kurz Animátor a další akce na (Přístav, Archa)
Pomoci druhým
Charakteristika: Osvědčila se nám společná brigáda, kterou jsme mohli pomoci
farnosti Zábřeh pod záštitou děkana nebo starým lidem v domově důchodců
v Zábřehu
Vztahy mezi námi animátory a motivace
Charakteristika: (Teď jsme trochu prošli změnou struktury fungování) – Dokázat
oslovit a „zapálit“ jednotlivé animátory v našem týmu pro danou věc, zájem dělat
něco pro druhé, na polovíkendovkách zavést pravidelný brainstorming, popř.
obnovení mládežnických mší a vznik rytmických chval – modlitební společenství
za náš děkanát a společné úmysly, podržet se navzájem
Modlitba
Charakteristika: Dát větší důraz a váhu na důkladnou modlitbu, lepší příprava
duchovních chvil na akcích, stanovení společných úmyslů
Oslovení nové generace
Charakteristika: Soustředit se na mladší, pokud možno už věk druhého stupně ZŠ,
oslovit katechety a navštívit děti přímo v náboženství, oslovit rodiče dětí a
představit jim nás a naši činnost, vytvořit nové příjemné prostředí pro ty mladší

Závěr:
Myslíme si, že práce s mládeží v našem děkanátu funguje. Budeme pokračovat v organizování
už ustálených větších akcí, víkendovek i vzájemných setkáních. Do budoucna bychom se
chtěli zaměřit na lepší komunikaci s jednotlivými farnostmi a mladými v nich v rámci našeho
děkanátu, zapracovat na zlepšení vzájemných vztahů mezi námi animátory v týmu a
zapracovat na zapojení mladší generace. Do budoucna bychom také chtěli zlepšit evangelizaci
v našem děkanátu, oslovit i naše nevěřící kamarády ze školy a různých kroužků, ať se někdy
přijdou podívat mezi nás. A také bychom chtěli klást větší důraz na společnou modlitbu,
protože to vidíme jako velmi důležité a potřebné.

