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Úvod 

Tento pastorační plán vznikl ve Valašských Kloboukách dne 25. 10. 2014. Plán vypracovali: Marie 
Lišková (asistent laického zástupce mládeže za děkanát), Pavel Chabiniok (laický zástupce mládeže za 
děkanát) a P. František Ponížil (kaplan pro mládež).  Pro tuto formu vypracování plánu jsme se rozhodli kvůli 
vysokému počtu animátorů (aktuálně 15) v děkanátu. Každý animátor dopředu poslal zprávu za svoji 
farnost. Plán se dělí do tří kapitol: Aktuální situace,1 Vyhodnocení plánu z roku 2011 a Úkoly do 
budoucnosti (vize). Výše uvedená pracovní skupina na základě těchto podkladů vypracovala plán. Ostatní 
animátoři děkanátu pastorační plán doplnili připomínkami a schválili ho hlasováním „per rollam“.2

 

1. Situace v děkanátu Valašské Klobouky na podzim 2014 

Děkanát Valašské Klobouky je součástí olomoucké arcidiecéze.3 Rozloha děkanátu Valašské 
Klobouky je 440 km2 a má 44 000 obyvatel. Skládá se z 10 farností,4 z toho 8 je jich obsazených. V děkanátu 
je 10 kněží diecézních a 5 řádových. Obvyklá nedělní účast na mších je 9 271 věřících. Pokřtěno bylo 303 
dětí, k prvnímu svatému přijímání přistoupilo 286 dětí. Svátost biřmování přijalo 220 převážně mladých lidí. 
Svátost manželství si udělilo 129 párů (všechny údaje jsou z roku 2013). 

1.1 Situace v jednotlivých farnostech: 

Brumov 

 pozitiva:  

◦ Přibývá více a více mladých lidí, kteří se zapojují a jsou ochotní pomáhat. 

◦ Funguje větší schóla, menší schóla, ministranti, mládežnické spolčo, puberťácké spolčo, 
modlitební spolčo, večery chval, tábory a víkendovky pro puberťáky o prázdninách. 

◦ Každý pátek probíhá dětská mše svatá, na jejímž programu se hraním divadla podílejí puberťáci. 

◦ Občas probíhají společné výlety s otcem jak pro děti, tak i mládež (Mariánky, Areál Galaxy, 
Čenstochová atp.). 

 výzvy: 

◦ Do aktivit by mohlo být zapojeno více mladých (na to, kolik jich tu je, se jich moc neangažuje) 

◦ Bylo by dobré zapojit více laiky, ať to všechno neleží na knězi. 

Horní Lhota 

 pozitiva:  

◦ Fungují dětské mše (každý týden), večery chval (jednou měsíčně), schóla, ministranti, letní tábor. 

◦ Ve farnosti vzniklo růžencové spolčo, pro děti 

◦ Pravidelnou květnovou akcí se staly modlitby mládeže u kapličky. 

                                                 
1 

 Nejprve je nastíněna situace v jednotlivých farnostech, po které následuje tabulka se souhrnem aktivit pro mládež. Dále je představena 

situace v děkanátu jako celku (obecný úvod, SWOT analýza současného stavu a aktuální přehled portfolia akcí) 
2
 Spojení „per rollam“ znamená oběžníkem, písemně. V našem případě to bylo e-mailem.  

3 
 Olomoucká arcidiecéze má rozlohu 10 018 km

2
, žije v ní 1 376 00 obyvatel. Arcidiecéze má ve 21 děkanátech 418 farností (z toho 221 

neobsazených). V arcidiecézi působí dva biskupové a 322 kněží. Obvyklá nedělní účast na bohoslužbách je 91 710, pokřtěno bylo 4 429 dětí, 
první sv. přijímání přijalo 2 502 dětí, svátost biřmování přijalo 1 414 osob. Svátost manželství si udělilo 1 304 párů. (všechny údaje jsou 
z roku 2013). 

4 
V děkanátu jsou tyto farnosti: Brumov, Horní Lhota, Luhačovice, Nedašov, Pozlovice, Slavičín, Štítná nad Vláří, Újezd u Valašských Klobouk, 

Valašské Klobouky a Vlachovice.  Neobsazené farnosti jsou Horní Lhota a Pozlovice. V Horní Lhotě bydlí kaplan z Újezdu. 



Luhačovice & Pozlovice 

 pozitiva:  

◦ V obou farnostech funguje schóla:  

▪ V Luhačovicích pro dospělé, tzv. „velká schóla“, pouze schůzky k nácviku zpěvu. 

▪ V Pozlovicích schóla zahrnuje široké věkové spektrum (cca 12-30 let) a schází se k více 
aktivitám a funguje jako společenství. 

◦ Dále fungují ministranti, kteří mají o prázdninách tábor (někteří navštěvují kurz MiniFor), 
společenství menších dětí („Sluníčka“ - cca od 5 do 12 let), farní tábory. 

◦ Znovu začalo probíhat spolčo pro náctileté. 

◦ V obou farnostech jsou mše svaté pro děti. 

 negativa:  

◦ V současné době již neprobíhají mládežnické mše svaté. 

◦ Nefunguje již ani spolčo pro středoškoláky až vysokoškoláky. 

Nedašov 

 pozitiva:  

◦ Schóly: 

▪ V jedné zpívají děti od 7 let nejstarší členové mají 20. Schází se jich cca 15–20.  

▪ Aktivní schóla maminek, které zpívají pravidelně každou páteční mši společně s několika 
mladými. 

◦ Začaly být slouženy mše svaté pro mládež, pravidelně jsou každý 3. týden v měsíci. 

◦ Fungují tábory pořádané každoročně pro děti zvlášť z 1. i 2. stupně. 

◦ Mládež chystá farní ples a dělá misijní klubka. 

◦ Mládež též navštěvuje večery chval v Brumově, což vede ke snaze pořádat je i v této farnosti. 

 negativa: 

◦ Situace ve farnosti není stabilní. Mládež se neangažuje pravidelně. 

Slavičín 

 pozitiva:  

◦ Ve farnosti nově fungují večery chval, schóla. 

◦ Stabilních ministrantů je asi 12, ale pravidelně se nescházejí (občas je nepravidelná akce např. 
táborák, výlet). 

◦ Začali se zde po několika letech angažovat noví animátoři. 

 negativa:  

◦ Pro nezájem bylo zrušeno spolčo mládeže. 

Štítná nad Vláří 

 pozitiva:  

◦ Po nedělní mši, se zde pravidelně scházejí mladí, povídají si a domlouvají různé společné akce. 
Říkají si pokostelák. Toto spolčo má již dlouhou tradici a i nadále to s ním vypadá dobře. 

 negativa:  

◦ Nefunguje žádné oficiální spolčo. 

 výzva:  

◦ Pár členů pokosteláku má teď v plánu založit nějaké jiné spolčo pro mladší (v nejbližší době). 



Valašské Klobouky 

 pozitiva:  

◦ Fungují mládežnické mše, skauti, ministranti, velká i malá schóla, farní tábory. 

◦ Existují i schóly na vesnicích spadajících pod farnost – Poteč, Adorare. 

◦ Obnovuje se puberťácké spolčo. 

◦ Rozjíždí se modlitební spolčo. 

◦ Na gymnáziu navštěvuje výuku náboženství perspektivní skupina mládeže (několik jich 
navštěvuje kurz Animátor atp.). 

 negativa:  

◦ Nedaří se najít nástupce do týmu, který připravuje mše svaté pro mládež. 

Újezd u Valašských Klobouk 

 pozitiva:  
o Vyrůstá nová silná generace aktivních mladých (počet mladých ve farnosti, kteří se občas 

zúčastňují nějaké akce a nechodí jenom v neděli na mši, je asi 25). 
o Funguje schóla, ministranti, mládežnické spolčo, puberťácké spolčo, modlitební spolčo, večery 

chval, o prázdninách přífarní tábor pro děti z 1. stupně ZŠ. 
o Schóla, ministranti, mládež a večery chval mají svoje weby a zastoupení ve farní pastorační 

radě. 
o Spolu s farností Horní Lhota funguje systém „farních animátorů“ – novinka; ve farnosti Újezd a 

Horní Lhota je 8 vesnic; každá vesnice (na 3 výjimky), popř. skupina – např. ministranti, má 
svého zástupce ve farní animátorské radě (nyní 6 lidí), která se schází asi 1x za čtvrt roku a řeší 
interní problémy farnosti, rozdělují se úkoly, plánují se akce, hodnotí se stav mládeže atd. Cíl: 
farnosti Újezd a Horní Lhota jsou nudlí dlouhou 28 km, tudíž na jednom konci nevíme, jak je na 
tom konec druhý, proto se scházíme, abychom měli aktuální informace o situacích 
v jednotlivých vesnicích a podle toho zareagovali (např. modlitbou, zorganizováním nějaké akce, 
která by oslovila „mrtvou mládež“ atd.). 

o Probíhá dobrá spolupráce s katechetkou při ZŠ v Újezdě, která akce animátorů, animátorský 
web a další věci propaguje v hodinách náboženství. 

o Mládež má svou rubriku ve farním měsíčníku a v kostele je i samostatná nástěnka pro mládež. 

 negativa: 
o Málo ochotných mladých lidí, kteří by se chtěli více zapojit do služby ve farnosti, takže teď dělá 

všechnu práci 5 lidí, kteří jsou maximálně vytížení; jsou schopni vymyslet hromadu akcí pro 
mladé, ale není, kdo by to zorganizoval; pokud není v některé z vesnic aktivní farní animátor, je 
velmi obtížné docílit toho, aby z ní někdo na nějakou akci jel. 

Vlachovice 

 pozitiva:  

◦ Fungují tábory, schóla. 

◦ Pod vedením pana faráře vyrůstá nová generace ministrantů. 

◦ V průběhu přípravy na biřmování (20 lidí) se mladí zapojili i do některých dalších akcí. 

 negativa:  

◦ Existuje zde schóla, která se však nechce moc zapojovat. 

◦ Proběhly 4 víkendovky pro děti, ale poslední půlrok nic nebylo (animátorka maturovala, teď je 
na VŠ a není nikdo další, kdo by podobnou akci inicioval a zařídil). 

◦ Stále zde není žádné společenství, které by fungovalo v průběhu roku – není, kdo jej vedl. 

◦ Ve farnosti je pouze jeden animátor, který na všechno sám nestačí. 



◦ Pan farář nepřijímá nabízenou pomoc s dětmi ze základní školy (např. nějaké aktivity pro 
třeťáky). Jsou zde šikovní osmáci, kteří nemají zkušenosti s organizováním víkendovky, ale chtěli 
by pracovat s dětmi. 

1.2 Přehled fungujících aktivit v jednotlivých farnostech: 

 Společenství Duchovní akce Ostatní aktivity 
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Brumov + + + + + + +  + růžence, křížové cesty, výlety, víkendovky 

Horní Lhota + + +   + +  + v květnu každodenní modlitby u kapličky 

Luhačovice & 
Pozlovice 

+ +   +  +  + společenství menších dětí (5 - 12 let) 

Nedašov +       + + farní ples, misijní klubka 

Slavičín +     +   + Akce pro ministranty (výlety, táborák) 

Štítná nad Vláří    +       

Újezd u VK + + + + + + +  + systém farních animátorů 

Valašské 
Klobouky 

+ + +  +   + + skauti 

Vlachovice + +       +  

 

Večery chval a mše sv. pro mládež se ve farnostech konají jednou měsíčně. Mše svaté pro děti jsou 
pravidelně každý týden, s výjimkou farnosti Újezd (tam jsou mše sv. pro děti ve Slopném 1x za dva týdny). 

1.3 Situace v děkanátu: 

Pastorace mládeže v děkanátu Valašské Klobouky je stabilizovaná. Kaplan pro mládež zde působil tři roky a 
tým animátorů je stabilní.5 Tato stabilita v lidských zdrojích nám dává prostor pro zlepšení. Níže uvádíme 
SWOT analýzu6 situace v děkanátu. SWOT analýzu jsme zvolili pro její přehlednost a srozumitelnost. 
Přestože by se mohlo zdát, že vše je v pořádku a má to dobrý výhled, tak nechceme usnout na vavřínech a 
pracovat na zlepšení situace. Po SWOT analýze následuje stručný přehled akcí pořádaných animátory. 
Portfolio akcí je stabilní a nepočítá se s rozšiřováním. Spíše bude dobré zapracovat, aby si akce udržely svoji 
kvalitu. Animátoři pořádají celkem 11 akcí pro mládež, z toho Densing ívning je v posledních letech pořádán 
ve spolupráci s děkanátem Vsetín. Pohled do portfolia nám ukazuje, že zaměření akcí je vyvážené. Převažují 
duchovní a duchovně-vzdělávací akce, které vhodně doplňují dvě zábavní a dvě sportovní akce. 

                                                 
5
 Od 1. 7. 2014 byl ustanoven nový kaplan pro mládež. V září 2014 odešli tři animátoři a tři noví přišli. 

6
  SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace 

nebo nějakého konkrétního záměru (například nového produktu či služby). Nejčastěji je SWOT analýza používána jako situační analýza v 
rámci strategického řízení. Analýza hodnotí vnitřní (silné a slabé stránky) a vnější faktory (příležitosti a hrozby). Viz: 
https://managementmania.com/cs/swot-analyza 



SWOT analýza aktuálního stavu v děkanátu Valašské Klobouky 

Silné stránky Slabé stránky 

 dostatek lidských zdrojů 

 stabilní a fungující systém animátorů za 
jednotlivé farnosti 

 počet animátorů na počet farností 
(15 animátorů 10 farností) 

 stabilní portfolio akcí 

 informovanost mládeže o akcích (FB, web) 

 zapojení biřmovanců 

 hledání nástupců, kteří by byli ochotni dělat 
něco pro druhé 

 spolupráce s kněžími 

 duchovní stránka animátorských schůzek 

 propagace akcí ADCM 

Příležitosti Hrozby 

 evangelizace přes internet 

 zlepšit spolupráci s kněžími 

 informovat o akcích přes signály.cz 

 zapojit biřmovance 

 neschopnost (nechuť) předat službu 

 nezájem mladých 

 aktivismus bez modlitby 

Portfolio akcí pro mládež děkanátu Valašské Klobouky 

 Typ akce Cílová 
skupina 

Časový 
rozsah 

První 
ročník 

Popis 

GO EXTREME! Sportovně- 
seznamovací 

15+ Noc 2012 
 

Celonoční akce zaměřená na 
sebepoznání v náročných 
podmínkách. 

Adventní 
vigilie 

Duchovní Všechny 
věkové 
kategorie 

Večer Od 
nepaměti7 

Ztišení se před adventem, 
nepořádáme tzv. „Církevní 
silvestr“. 

Adventní 
duchovní 
obnova 

Duchovně-
vzdělávací 

15+ Celý 
den 

Od 
nepaměti 

Obnova na různé témata 
zaměřená na hlubší prožití 
adventního období. 

Zábavný večer Zábavní 15+ Večer cca 2004 Akce po mládežnické mši mezi 
vánočními svátky zaměřená na 
zábavu, tanec a upevňování 
vztahů. 

Pepův pohár Sportovní 15+ Dopo-
ledne 

cca 2006 Na jedné půlce tělocvičny se hraje 
fotbalový a na druhé volejbalový 
turnaj. 

Postní 
putování kříže 
farnostmi 

Duchovní Všechny 
věkové 
kategorie 

Odpo-
ledne 

2014 Mladí i ostatní farníci přenáší 
putovní kříž do vedlejší farnosti a 
přitom mají křížovou cestu. 

Postní 
duchovní 
obnova 

Duchovně-
vzdělávací 

15+ Celý 
den 

Od 
nepaměti 

Obnova na různé téma zaměřena 
na prožití postního období. 

Setkání 
mládeže 

Duchovně-
vzdělávací 

15+ Celý 
den 

Od 
nepaměti 

Střídá se setkání v děkanátech 
s arcidiecézním setkáním. 

Densing ívnyng Zábavní 15+ Večer 2009 Velikonoční ples pro mladé 

Najdi se! Duchovně-
vzdělávací 

18+ Celý 
den 

2015 Akce pro starší mládež na bázi 
obnovy 

Pěší pouť na 
Velehrad 

Duchovní 15+ 4 dny 2012 Pěší putování na Velehrad 
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  Určitě před rokem 2000 



2. Vyhodnocení děkanátního plánu z roku 2011 

2.1 Přehled situace děkanátu v roce 2011 

 Byly dvě mše svaté pro mládež za měsíc (Klobouky, Nedašov). 

 Večer chval (1x za měsíc Brumov). 

 Ve většině farností fungovaly schóly a ministranti. 

 Zastoupeny byly téměř všechny farnosti (Brumov, Horní Lhota, Luhačovice, Nedašov, Pozlovice, 
Slavičín, Štítná, Vlachovice, Valašské Klobouky). Tam, kde nebyl animátor, jsme komunikovali přímo 
s knězem (postupně se přestali účastnit schůzek animátoři ze Slavičína, Štítné, Vlachovic). 

 Animátoři se scházeli a plánovali akce jednou za měsíc s kaplanem pro mládež. 

 V rámci animatýmu proběhla teambuidlingová (polo-víkendová) akce a zakončení roku na pizze a 
bowlingu. 

2.2 Vyhodnocení plánu 

Cíle pastoračního plánu z roku 2011 Naplnění cílů k 25. 10. 2014 

Snaha udržet společenství animátorů, oslovit 
(vytipovat) ochotné mladé z farností, kde animátoři 
nejsou. 

V děkanátním animátorském týmu je nyní 
zastoupena každá farnost minimálně jedním 
animátorem. 

Rozšířit povědomí o animátorech ve farnostech, o 
jejich „práci“. 

Upravili jsme web, založili jsme profil na Facebooku 
(dále jen FB) jako stránka AnimáK, na každou akci 
se vytváří událost a plakát. 

Podporovat vznik společenství v „mrtvých“ 
farnostech. 

Spolčo vzniklo v Kloboukách a v Újezdě, v ostatních 
farnostech se založení spolča nepodařilo. 

Oslovit skupinu mládeže 13–16, podchytit tuto 
generaci, najít vhodný způsob, jak je oslovit; najít 
ty, kteří se budou této skupině věnovat. 

V Kloboukách se to podařilo – viz společenství na 
gymnáziu, jinde tolik ne. 

Zachování osvědčených akcí, snaha o postup – 
hledat nové způsoby oslovení mladých. 

Akce zůstaly, vznikla nová akce GO EXTREME!, 
převzali jsme pořádání zábavného večera na konci 
kalendářního roku. 

Spolupráce s kněžími ve farnostech v této oblasti . Stále místy problematické. 

Snažit se, aby se z akcí pro mladé nevytratilo (přes 
všechnu zábavu) to podstatné, to, že se máme 
stále více přibližovat Kristu a poznávat ho. 

Nelze zhodnotit, jeden zaseje, druhý sklízí. 

Soustředit se na duchovní růst jednotlivců, 
vzdělávání ve víře, evangelizaci. 

V rámci děkanátu proběhl seminář Život v Duchu, 
začala se rozjíždět modlitební společenství, které 
mají za cíl vzdělávání se a evangelizaci. 

Klást důraz na modlitbu (osobní i ve společenství). U animátorů byly rezervy; jediná akce anima půst; 
modlitba nebyla významnou součástí 
animátorských schůzek. 

Seznámit animátory s akcemi, které pořádá ADCM.  S výjimkou arcidiecézního setkání mládeže se to 
moc nepovedlo. 



3. Úkoly do budoucna (vize) 

 Dělat akce pro větší věkový rozsah - pro teenagery i pro VŠ studenty (nová akce Najdi se!). 

 Získat další ochotné mladé lidi, kteří chtějí ve farnosti sloužit, a vychovávat si nástupce i další animátory. 

 Rozdělit si jednotlivé služby ve farnosti (ministranty, mládežnické spolčo), abychom všichni nedělali 
všechno, ale každý dělal na svém úkolu. 

 Propagovat akce formou ohlášek animátorů při nedělních mších, FB, signály, osobní pozvání. 

 Rozjet nový web na adrese www.animak.cz (propojit ho s FB a signály). 

 Svůj čas věnovat nejen organizování, ale ve větší míře také modlitbě. Jednou za rok udělat formační a 
teambuildingové setkání pro animátory. 

 Udržet společenství a vytvářet nová v místech, kde nejsou. 

 Zlepšit spolupráci s kněžími, katechety. 

 Rozjet v úterý modlitby mládeže za sebe (např. desátek růžence, mše sv. za animátory a za mládež – 
zajistí kaplan pro mládež). 

 Rozjet modlitby animátorů za sebe (putovní desátek růžence). 

 Zapracovat na evangelizaci (začít modlitbou, otvírat spolča novým lidem a přijímat je). 

 Reagovat akcemi na touhu mladých, případně inovovat zajeté akce (zážitkové, vzdělávací a modlitební). 

 Podchytit biřmovance (po udělení svátosti biřmování se velká část vytrácí z kostela; do Rajnochovic a na 
jiné akce během přípravy jedou, protože musí, jinak je člověk na akci těžko dostane) rozjet pro ně kurzy 
Alfa? 

 Zlepšit spolupráci s vedoucími farních aktivit (schóly, ministranti, farní tábory). 

 Pracovat na stálé formaci anima týmu (rozjímání Písma svatého). 

Závěr 

Veškerá naše úsilí, která vynaložíme ke splnění cílů z tohoto plánu, musí být nesena myšlenkou 
sv. Pia X.: „Omnia instaurare in Christo“ (Všechno obnovit v Kristu.) 

http://www.animak.cz/

