Děkanát Přerov

Tříletý plán práce s mládeží
2017 – 2020
Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té
míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.
…
On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.
…
Především vás chci ujistit, že Ježíšův Duch dnes vybízí vás, mladé lidi, abyste nesli vašim
vrstevníkům krásnou zprávu o Ježíšovi.
…
Církev k vám má důvěru!
V Duchu pravdy objevit Ducha lásky

21.7.2007

Poselství Benedikta XVI. k 23.Světovému dni mládeže

Výchozí situace:
Situace v jednotlivých farnostech
▪
▪
▪
▪
▪
▪

pár absolventů kurzu Animátor, ale málo samostatně spolupracují ve farnostech
máme fungující spolča (Klub v Brodku,Spolčo v Troubkách, Tovačovské spolčo), ostatní
zanikly (spíš úbytek)
fungují scholy Boží Bang v Přerově, Tovačovská, Troubecká, Brodecká a Kokorská
schola,
fungují tábory – přerovský, Pavlovice CPR Ráj a Eden
Troubky - Seminář života v Duchu (Sievers)- skoro každoročně
po SDM Krakov se zvedl počet mladých na akcích

Děkanátní spolupráce
▪

animátorské schůzky jsou cca jednou za měsíc

▪

mezi animátory je malé zastoupení farností, momentálně máme 20 animátorů

▪

vázne propagace v některých farnostech (důvody: částečně FB, částečně kněží)

▪

převážně jednodenní akce (velkým problémem je neochota některých animátorů)

▪

máme tradici pátečních modliteb mládeže (jednou za měsíc) a děkanátních výletů (jednou
za půl roku), tyto akce jsou oblíbené

▪

pořádáme děkanátní setkání a účastníme se arcidiecézních setkání

▪

funguje spolupráce s kaplanem pro mládež a některými kněžími z okolních farností
(hlavně v rámci modliteb mládeže)

▪

pořádáme noční tématické hry po městě a víkendovky pro mládež

Cíle
➢ Obecně –hlavním cílem následujících let je zaměřit se na mladší generaci a předat
jim nadšení pro budování a prožívání společenství. Dále bychom chtěli získat mezi
animátory a na pořádané akce také mladé z okolních farností.
o Na rovině duchovní bychom chtěli vést naši mládež blíž k Bohu, dát
možnost jej poznávat, pěstovat v našich mladých dobrý duchovní život.
o Co se týče mezilidských vztahů, chtěli bychom vytvořit síť mezi mladými
na přátelské bázi, aby se díky těmto vztahům vzájemně podporovali a
sdíleli.
o U mladších ročníků bychom chtěli vybudovat odpovědnost a zápal pro
práci s mládeží ve farnostech i děkanátu.

Konkrétní úkoly
Podpora aktivit mládeže ve farnostech
O co jde?
Ve většině našich farností nefungují žádná spolča a ani moc mladých z okolních farností
nejezdí na děkanátní akce. Chtěli bychom těm, kteří o děkanátních aktivitách nevědí nebo se
bojí zúčastnit ukázat, co děláme, pozvat je mezi sebe a nabídnout jim podporu. Není reálné,
aby v každé farnosti bylo spolčo, ale můžeme vést mladé k tomu, aby se zapojovali do dění ve
farnosti – aby bylo vidět, že mladí mají zájem něco dělat.

Př:
Nabídka pomoci ve farnosti a poznávání nových tváří.
Pořádat děkanátní „brigády“, kdy by se vyhradil den, během kterého by se pomohlo na
některé faře nebo co by bylo třeba. Přitom by se nabídlo místním, že se mohou připojit. Večer
by byla společná modlitba, zábava, táborák apod.

Iniciace vzniku spolč(a)
Pokusit se založit a udržet spolčo v Přerově nebo jiné farnosti a poté proniknout do okolních
farností např. uspořádáním nějaké společné akce ve farnosti.

Práce s mládeží v rámci děkanátu
O co jde?
Mládež v děkanátu je, ale je rozptýlena v různých farnostech. Úkolem by bylo tuto mládež
poznat a přizvat. V děkanátu bychom chtěli vytvořit společenství, scházet se a využívat tak
možnosti ke sdílení a vzájemnému vzdělávání. Také bychom chtěli více otevřít “přerovské”
společenství ostatním.

Př:
Zvýšení informovanosti.
Propagovat osobně a to tak, že v každé farnosti bude minimálně jeden mladý, který bude zvát
na akce. V případě, že by nebyl žádný ochotný mladý, poprosili bychom o spolupráci kněze.

Vzdělávání ve víře.
Pořádat různé vzdělávací akce - výlety za přednáškou, duchovní obnovy, zvát zajímavé
přednášející, kteří u mladých vzbudí zájem.

Seznámení se blíže s kněžími děkanátu a vzájemná spolupráce

Nové aktivity
Udělat nějaký sportovní turnaj (farní i interfarní), přespávání pro děti z náboženství, chválové
večery, diskuze se zajímavými hosty na různá aktuální nebo zajímavá témata. Uspořádat
tématickou soutěž (např. fotografickou, malířskou…)

Animátoři
O co jde?
V současné je dostatek animátorů, problémem je že většina animátorů je z Přerova a jsou to
často vysokoškoláci. Budeme se snažit nalákat mladší a také z okolních farností.

Př:
Pravidelná setkávání
Na základě neformálních vztahů pracovat na tom, aby animátorské schůzky nebyly o suchých
informacích, ale aby se i zde vytvářelo společenství, které bude mít základ v modlitbě.

Závěr
Vzhledem k současné situaci se budeme snažit nalákat více mladých z okolních farností na
akce a také se více zaměřit na mladší ročníky. Chceme také více spojit mladé celého děkanátu
v jedno velké společenství. Máme některé osvědčené akce, které chceme zachovat, zároveň se
nebudeme bát novinek. Chceme předat našim zástupcům štafetu.

Na základě návrhů animátorů a kaplana pro mládež přerovského děkanátu vypracovali Václav
Slivka a Anna Štěpánová

