Plán pastorace mládeže děkanátu Prostějov
2017 -2020
Současná situace
 Animátoři
- schází se jednou měsíčně a připravují program pro mládež, jedná se o skupinu
oslovených lidí, kteří mají předpoklady vést nebo pomáhat s vedením mládeže
- počet animátorů: 15
 Crossna
- společenství pro mladé ve věku od 13 do 27 let
- začíná mší svatou, poté následuje program na faře
- součástí programu je hra, diskuse (podle počtu zúčastněných se rozděluje, na
mladší a starší) možnost osobního rozhovoru, zpovědi a závěrečná modlitba
- počet účastníků: 20 - 30
 Církevní silvestr
- momentálně má podobu noblesního večera
- vždy má své téma, do kterého je daný večer sladěný
- začíná mší svatou a je ukončen modlitbou o půlnoci (symbolicky jako vstup do
doby adventní)
- počet účastníků: 70 – 80 (zveme i Konici)
 Postní duchovní obnova
- pořádá se zejména v Prostějově
- je to akce, na kterou se pozve kněz, který má blok přednášek případně
proložené nějakou aktivitou
- tato akce má za cíl zastavit se v postní době a uvědomit si její význam
- počet účastníků: 20 - 30
 děkanátní setkání mládeže děkanátů Prostějov, Konice a Vyškov
- věkové rozmezí je 13 – 27 let
- poslední v prostějovském děkanátu bylo v roce 2016, děkanáty se při přípravě
střídají
- další bude v prostějovském děkanátu za šest let
- Jedná se o velkou akci, na kterou jsou třeba zajistit přednášející, a
s předstihem naplánovat jednotný koncept, nedílnou součástí akce je mše
svatá a hlavní katecheze
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- počet účastníků: 110 - 120
 Víkendovka
- tato akce je zatím v začátcích jedná se o víkendovou akci, kde by se měli lépe
poznat mladí ze společenství crossna
- akce vznikla právě v návaznosti na crossnu, aby mohli mladí prohlubovat své
přátelské vztahy
- počet účastníků: 6 - 9
Spolupráce
V minulosti byl problém se spoluprácí ze strany jiného fungujícího společenství. Situace se,
ale změnila a začínáme budovat vztahy. Problematická je komunikace s kněžími (mnozí
nečtou maily, nešíří pozvánky na akce a z toho důvodu v některých farnostech ani neví, že
funguje děkanátní mládež).
Pozitiva
 Na společenství crossna chodí vyšší počet účastníků, mladí mají zájem o Boha, velmi
dobře fungují diskuze
 Církevní silvestr se stal noblesní akcí, o kterou je zájem i z řad nevěřících lidí, kteří
následně začali navštěvovat crossny
 Velkým úspěchem bylo také děkanátní setkání, které přitáhlo pozornost mladých
 velmi dobrá vizuální stránka plakátů a prezentace na sociálních sítích
 skvěle také funguje prostějovská schola DejmeToMu – zpívají opravdu krásně a jsou
nedílnou součástí našich větších akcí
Negativa






Nedostatek animátorů (cca 6 aktivních)
Chybí neformální akce pro animátory
Špatná spolupráce s kněžími (nereagují na maily)
Mladým chybí náboženské vzdělání, někteří neznají ani základy týkající se desatera
Ve farnostech většinou nefungují společenství pro mládež ani pro děti

Obecné cíle:








Stavět na první místo Boha
Navazovat nové přátelské vztahy
Podporovat spolupráci s kněžími a mládeží
Pokračovat v pastoraci mládeže
Nadále spolupracovat s centrem pro mládež
Snažit se, aby společenství nebylo „průchoďák“
Více vzdělávat mladé po duchovní stránce

Ve spolupráci s kaplanem pro mládež zpracovala Beáta Hynková

 Usilovat o to mít v každé farnosti alespoň jednoho zástupce fungujícího na pozici
animátora
 Více svěřovat děkanát Bohu v modlitbě
Konkrétní cíle
 Pokračovat nadále ve společenství crossna – vést diskuze, tak aby si z toho mladí
odnesli něco nového
 Vybrat nové animátory
 Více se prezentovat na sociálních sítích (zviditelňovat)
 Nadále navazovat kontakt s kněžími a mládeží
 Být více informováni o dění v děkanátu vědět o všech fungujících společenstvích
 Zdůrazňovat důležitost modlitby a svátostí
 Vypracovat vždy na rok tematický plán crossen

Hlavní cíl:
Informovat mladé o existenci děkanátního společenství a navázat spolupráci s kněžími
1. vytvořit dotazník týkající se statistik a zájmů mladých ve farnostech
2. kaplan dotazník na kněžské radě rozdá kněžím k vyplnění
3. Z dotazníku zjistíme, ve kterých farnostech mladí jsou a kde naopak chybí. Na základě
zjištěných informací objedeme farnosti, kde mladí jsou a pozveme je na děkanátní
akce. Pozvání bude formou záložek, kde budou všechny termíny akcí na celý školní
rok, logo a zároveň odkaz na naše webové stránky.
4. Následně se s knězem domluvíme, zda by měl zájem, aby bylo děkanátní společenství
někdy u něho ve farnosti případně jestli bychom mohli využít farních prostor pro jeho
realizaci.
5. díky předchozím krokům navážeme spolupráci jak s mladými, tak i s kněžími a
vytvoříme fungující síť při sdělování informací a pozvánek na akce. Navíc bude mít
přehled, o tom jaké prostory v děkanátu máme k dispozici.
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