Tříletý plán práce s mládeží děkanátu Konice 2017 - 2020
Výchozí situace:
Situace v jednotlivých farnostech
- více než 1/2 farností je celkem živá (schází se ministranti, schola, spolča malých dětí,
spolča mládeže, v létě se pořádají letní tábory) – o farnostech, které se nesetkávají
v rámci děkanátu nemáme moc info
- spolupráce s kněžími velmi dobrá (ale pořád se dá na čem pracovat  )
Děkanátní spolupráce
- animátoři se schází asi 1x za měsíc a půl - farnosti: Stražisko, Ptení, Jednov, Laškov,
Senice na Hané, Vilémov, Cholina → společenství cca 7-15 animátorů
- nemáme sice zástupce z každé farnosti, nicméně máme alespoň zástupce z většiny
větších děkanátních celků (Ptení a okolí, Jednov a okolí, farnosti bývalého
litovelského děkanátu)
akce na děkanátní úrovni:
o pouť dětí a mládeže do Jednova na 1. května
o noční pouť na Kalvárii
o pouť do Křtin
o církevní silvestr s děkanátem Prostějov
o postní duchovní obnova pro mládež
o duchovní obnova pro děti
o Exit 316
Cíle + Konkrétní činnost (kurzívou)


navázat spolupráci s farnostmi či děkanátními oblastmi, ve kterých nemáme „svoje
lidi“ (zejména Konice) – ideálně z každé farnosti 1 zástupce (takže nebojme se pozvat
do našeho společenství nové tváře z těchto nezastoupených farností)



podchytit teenagery a děti, aby se vychovala nová generace - nadále se snažit
zapojovat a zvát (zejména na Exit) mladé z dalších farností, aby měl každý příležitost
zakusit krásu společenství. Ve farnostech pracovat i s mladšími dětmi, je jich tu hodně
(mělo by se toho využít).



věnovat se i starší mládeži v děkanátu - uspořádat děkanátní mládežnický ples



družba mezi děkanáty – nadále spolupracovat s děkanáty Prostějov a Vyškov – pozvat
je letos na děkanátní setkání a možná i další akce



dbát na osobní pozvání na akce



budovat společenství animátorů (abychom se nescházeli jen kvůli plánování akcí) –
domluvit se na víkendovce, nějakém výletě, pouti…apod.



nadále udržet tradici stávajících akcí – příliš je nemnožit, spíše se zaměřit na zvyšování
kvality. Nezapomínat na práci ve farnostech.



stále a více se za vše modlit – protože bez toho to nejde 



snažit se žít svátostným životem – být dobrým příkladem pro druhé



číst tento děkanátní plán

Tento plán byl napsán podle návrhů animátorů a kaplana pro mládež děkanátu Konice:
P. Mariusz Radaczynski, Lucka Machalová, Anička Soldánová, Ondra Lošťák, Vojta Tichý, Evča
Procházková, Pepa Rozsypal, Kuba Rozsypal, Honza Skopal, Jana Zatloukalová, Maruška
Zatloukalová, Radek Fiedler, Verča Portešová, Honza Ševčík
sepsáno roku 2017
Veronika Portešová a Jan Ševčík

