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3 letý pastorační plán mládeže děkanátu Zlín

MLÁDEŽ DĚKANÁTU ZLÍN
Ahoj! Jsme animátoři děkanátu Zlín a chtěli bychom Ti ve stručnosti představit stav našeho děkanátu…
Náš krásný děkanát Zlín se nachází přesně na rozhraní tří národopisných oblastí, Valašska, Slovácka a Hané,
takže by neznalec o nás mohl prohlásit, že nejsme ani ryba, ani rak, ale opak je pravdou, můžeme z toho mnohé
vytěžit!
Tady se můžeš něco málo dozvědět o našem překrásném děkanátu:














rozloha v km2: 330
počet obyvatel: 119 000
z toho katolíků: 43 000 (36,13%)
počet farností: 13
kněží: diecézních: 12, řeholních: 5
kostelů a kaplí: 43
děkan: o. Ivan Fišar
místoděkan: o. Josef Zelinka
kaplan pro mládež: o. Martin Vévoda
zástupce mládeže: Michaela Kýblová
asistent zástupce: Aleš Holeček
děkanátní mail: dekanatzlin00@gamil.com
webové stránky: http://mladez-zlin.webnode.cz/

Adresa:
Děkanský úřad Zlín
Sadová 149
760 01 Zlín
telefon: 603 844 331, 577 210 022
e-mail: dekanatzlin@ado.cz

děkanátní logo

 Současný stav děkanátu
Aktuálně v našem děkanátu pomáhá 13 animátorů z farností: Zlín, Jižní Svahy, Napajedla, (Spytihněv),
Mysločovice, Otrokovice, Malenovice, Lhota u Malenovic, Velký Ořechov, (Halenkovice a Březnice). Musíme
také zmínit, že máme perfektního kaplana pro mládež, o. Martina Vévodu z Velkého Ořechova, který nás drží
pěkně pohromadě a usměrňuje naše ztřeštěné nápady, kterých opravdu není málo.  Scházíme se 1x za 1-2
měsíce v počtu kolem 6-8lidí pokaždé na faře v různých farnostech děkanátu.
V posledním roce došlo v našem děkanátu k obrovským změnám. Došlo ke změně zástupců za děkanát i velké
obměně animátorů, která stále ještě není u konce, a také jsme konečně vytvořili webové stránky, na FB oficiální
stránku a děkanátní logo, v co už jsme ani nedoufali.
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Situace v jednotlivých farnostech
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Foto Animátoři 2016 - 2017
Momentálně pořádáme pro mládež 4 akce za rok, a to:
1.
2.
3.
4.

Toulky děkanátem
Adventní duchovní obnovu
Pěší pouť za studenty
Děkanátní setkání mládeže

1. Toulky děkanátem
Jedná se o „umělecký“ název pro mládežnickou
studentskou mši svatou s adorací, posezením na faře,
katechezí na určité téma. Už samotný název prozrazuje, že
se se pokaždé konají na rozdílných místech našeho
děkanátu. Úplně první (rok 2016/2017) proběhly na Velkém
Ořechově, v Mysločovicích a Otrokovicích. Letos
(2017/2018) jsou naplánovány opět na Velkém Ořechově
a v Napajedlích, kde budou poprvé. Do budoucna
plánujeme, aby Toulky byly v každé farnosti našeho
děkanátu, alespoň 1x během 3-4 let.
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2. Adventní duchovní obnova
Duchovní obnova se bude v našem děkanátu konat již po čtvrté, takže bychom mohli tvrdit, že se už jedná
prakticky už o tradici. Letos ale nastane přece jen menší změna, protože neproběhne jako tradičně
v Malenovicích, nýbrž v Otrokovicích a věříme, že tomu tak bude i nadále. Obnova se skládá z mládežnické mše
svaté, posezení na faře s malým občerstvením, besedy se skvělým hostem hovořícím na určité téma a v závěru
z diskuzních skupinek. Celou „ akci“ završí adorace, přichystaná bud´ animátory děkanátu, nebo mládeží z dané
farnosti.

Adventní duchovní obnova 2016 Malenovice
3. Pouť za studenty
V květnu, tedy v období maturit, příjímacích zkoušek na SŠ/VŠ, se jistě kromě učení a modliteb vyplatí něco
obětovat (v našem případě pěší pouť na blízké poutní místo). Jedná se již o 4. ročník pěší pouti. Poprvé
a podruhé se pouť konala v noci a na Provodov.
Minulý rok byla opět v noci, ale na sv. Hostýn.
Letos chystáme opět malou změnu – půjdeme
ve dne. Kromě samotného faktu, že celou dobu
jdeme a snažíme se neusnout, nás také po cestě
čeká spousta pestrého program. Například
rozjímání nad Písmem, růženec za ty, kteří
zůstali doma, hry… ale také plno diskuzí, které
jsou za těchto bojových podmínek mnohem
intenzivnější.
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4. Děkanátní setkání mládeže
Jak již bylo zmíněno, každé dva roky probíhá děkanátní setkání mládeže. Minulé setkání proběhlo v březnu
2015 společně se sousedním děkanátem Vizovice. Setkání se zúčastnilo přes 120 mladých. Letos nás čeká opět
veliká změna, a to, že po dlouhé době budeme mít děkanátní setkání opět sami. Bude to pro nás obrovská
výzva, my ale věříme, že s pomocí Ducha Svatého všechno zvládneme bez obtíží. Místo zůstane stejné jako
minule, bude na Jižních Svazích, které se nám zdá jako jedno z nejlepších míst našeho děkanátu. Jižní Svahy
jsou perfektním místem ať už nejen kvůli tomu, že byly vybrány jako místo předprogramu Arcidiecézního
setkání mládeže, ale také kvůli výbornému zázemí a ještě skvělejší spolupráci s místními kněžími Salesiány.

Děkanátní setkání mládeže Zlín a Vizovice 2016

Propagace našich akcí probíhá nejčastěji přes FB a webové stránky. Velmi se nám ale osvědčilo osobní pozvání
z úst našich animátorů „před ambonem“ při nedělních mších svatých. Protože nejen mladí, ale také farníci mají
jedinečnou příležitost seznámit se se svými animátory. Mnohdy se totiž stává, že místní a kněží netuší, kdo je
jejich animátorem. Osobou, na kterou se mohou kdykoli a s čímkoli obrátit. My se tomuto tímto snažíme
předcházet a všeobecným zmatkům zabránit.
Dále si samozřejmě vážíme spolupráce s kněžími v celém našem děkanátu, se kterými je naprosto senzační
spolupráce. Nezažili jsme snad situaci, kdy bychom se setkali s nějakým problémem z jejich strany. Máme jejich
plnou podporu a požehnání v naší práci, a v tom vidíme velké plus.
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 A co bude dál…?
Naším hlavním cílem a obrovským přáním je najít animátora „skautíka“ za farnost Zlín. Jak jsme se již
mnohokrát přesvědčili, farnost Zlín je plná mladých – skautů. Mládež prakticky nemá (pro nás z naprosto
neznámého důvodu, který nás velmi mrzí a chtěli bychom přijít na to proč) žádný čas účastnit se života
v děkanátu. My ale věříme, že se to do 3 let změní a na děkanátních akcích bude 80 % mladých, skautů ze Zlína,
jak tomu dříve v minulosti bylo.
Obrovský potenciál vidíme ve farnostech Otrokovice a Jižní Svahy, kde je plno mladých a nadšených lidí, kteří
jsou ochotni něco pro mládež dělat. Plně doufáme, že se místní nadšení pro věc bude šířit houfně po celém
děkanátu.
Když se vrátíme zpět k animátorům, našim velkým přáním je mít „pokryty“ farnosti celého děkanátu minimálně
2 šikovnými animátory, kteří jsou ochotni se této krásné službě mladým plně, ochotně a zodpovědně věnovat
a šířit své nadšení dále mezi mladými.
Do budoucna plánujeme samozřejmě pár akcí přidat, jedná se zejména o Církevní Silvestr, o kterém mezi
animátory diskutujeme. Ale jsme si také vědomi, že jeden Církevní Silvestr již ve Zlíně probíhá, pořádaný RR49,
a tak se nechceme zbytečně pouštět do další „souběžné akce“. Akce by pravděpodobně byla také ve Zlíně a ve
výsledku bychom si akorát přetahovali mladé, což samozřejmě nechceme. Rádi bychom jim nabídli spolupráci,
a to se netýká pouze této jediné akce, ale i mnohých dalších. 
Další akce, která v našem děkanátu zajisté chybí, je akce ve sportovním duchu jakéhokoli druhu. Hodně
diskutujeme o florbale, fotbale, či atletice. Atletika by proběhla v Napajedlích na školním hřišti, kde se
domníváme, že jsou k tomu skvěle uzpůsobeny podmínky. Své síly bychom mohli změřit v mnoha disciplínách,
ať už v běhu, skoku, štafetě, nebo by se „nesportovní nadšenci“ pouze sešli a povzbuzovali ve sportování
ostatní.
 Jaké jsou obecně naše cíle?
Za hlavní cíle svých děkanátních akcí a celkově práce mládeže v děkanátu, považujeme setkání mladých ke
společnému prožívání své víry. Protože jak již Pán řekl: „Tam, kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém
jménu…“ V dnešní době plné luxusu, pohodlí ale i plné zklamání, vidíme potřebu své zážitky a prožitky sdílet
s lidmi, jež se nachází v podobné situaci jako my. Toho chceme hlavně docílit pořádáním studentských mší
svatých, u kterých se snažíme, aby byly „ušity na míru“ mladým. Dále vidíme i obrovský přínos v katechezích a
ve sdílení se v diskuzních skupinkách. Samozřejmě, našim obrovským přáním je vytvoření společenství v každé
farnosti, protože věříme, že tam, kde je potřeba se scházet s mladými ve své farnosti, tam je i touha po setkání
s mládeží celého děkanátu, diecéze, státu, ba dokonce i celého světa.
Ve Zlíně, dne 28. 11. 2017, Michaela Kýblová

