Výchozí stav děkanátu
Pravidelně se mladí z děkanátu nepotkávají (z důvodu složité dopravy, mají povinnosti školní nebo
domácí, chybí jim motivace... to vše je ale na rovině domněnky, protože neznáme moc dobře mladé
z jiných farností; další důvod je, že jsou aktivní ve svých farnostech a společenstvích a nemají
potřebu se setkávat v rámci děkanátu).
Potkávají se ale nepravidelně, např. při děkanátním spolču, nebo děkanátním setkání.
Mladí tedy v děkanátu jsou a jsou aktivní ve společenstvích ve svých farnostech: Kroměříž, Kvasice,
Morkovice, Hradisko, Hulín, a je zde velmi aktivní společenství „Ignite projekt“ z Kroměříže.
Nejsou ale moc aktivní společně v rámci děkanátu.

Počet animátorů ve farnostech
Máme osm animátorů (Kvasice – 3, Morkovice – 1, Kroměříž – 2, Hulín – 2).
Zástupkyně za děkanát je Simona Kazíková z Morkovic a asistentkou zástupce je Terezie Kvapilíková
z Kroměříže.
Kaplanem pro mládež je P. Petr Káňa, kaplan na AG.
U animátorů bohužel nevíme jasně, s kým můžeme počítat.

Vize do budoucna
Našim cílem a smyslem všeho, co děláme a chceme pro mladé dělat, je Ježíš Kristus.
Konkrétně to znamená, že chceme mladým pomoct, aby víru v období dospívání neztratili, objevili
její smysl pro svůj život, mohli v ní růst a sdílet ji (a to nejen v rámci děkanátu, ale i v rámci diecéze,
např. s jinými děkanáty a centrem pro mládež).
Jednoduše řečeno, aby s Kristem ve svém životě žili. K tomu jim chceme pomoci vším, co budeme
dělat.
K naplnění tohoto cíle a smyslu si uvědomujeme, že potřebujeme zapracovat na třech konkrétních
věcech:
a) Žít upřímně svoji víru a růst v ní.
b) V rámci děkanátu (i diecéze) se víc poznat, setkávat se, sdílet víru a inspirovat se.
c) Vědět, s kým z animátorů můžeme počítat a vychovávat generaci, která by pokračovala ve službě
mladým.

Konkrétní kroky jak se pokusit této vize dosáhnout
Využít možností, které v děkanátu máme:
Konkrétně využít možností, které nabízí AG v Kroměříži na tzv. „prvopátečním rande“. To bychom
chtěli nabídnout mladým z jednotlivých farností a společenství v děkanátu.
V programu by byla společná modlitba – adorace – za mladé (rádi bychom přitom využili darů
společenství „Ignite projekt“), společně strávený čas (film, hra, aj.) možnost přespání a společná
sobotní snídaně (agapé).
Tímto způsobem chceme pozvat mladé ke společné modlitbě, pravidelnému setkávání a
vzájemnému poznávání a sdílení víry, tedy, k naplnění naší vize.

Vypracovali P. Petr Káňa a Simona Kazíková 27. 8. 2018 v Kroměříži

