Arcidiecéze olomoucká
Děkanát Valašské Klobouky

Tříletý plán práce s mládeží
2018 – 2020

Úvod
Tento pastorační plán vznikl ve Valašských Kloboukách dne 28.3.2018. Plán
vypracovali: Eva Pitrunová (laický zástupce mládeže za děkanát), Martina Šimoníková
(asistent laického zástupce mládeže za děkanát) a P. František Ponížil (kaplan pro
mládež). Pro tuto formu vypracování plánu jsme se rozhodli kvůli vysokému počtu
animátorů (aktuálně 19) v děkanátu. Každý animátor dopředu poslal zprávu za svoji
farnost. Plán se dělí do tří kapitol: Aktuální situace, Vyhodnocení plánu z roku 2014 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“.

1. Situace v děkanátu Valašské Klobouky na podzim 2014
Děkanát Valašské Klobouky je součástí olomoucké arcidiecéze. Rozloha děkanátu
Valašské Klobouky je 440 km2 a má cca. 44 000 obyvatel. Skládá se z 10 farností, z toho 9
je jich obsazených. V děkanátu je 10 kněží diecézních a 5 řádových. Obvyklá nedělní
účast je 8 620 věřících. Pokřtěno bylo 382 dětí, k prvnímu svatému přijímání přistoupilo
294 dětí. Svátost biřmování přijalo 88 převážně mladých lidí. Svátost manželství si
udělilo 139 párů (všechny údaje jsou z roku 2017).

2.

Situace v jednotlivých farnostech

Brumov




pozitiva:
○ Ve farnosti fungují dvě scholy. První je pro mládež a druhá pro děti
prvního stupně ZŠ.
○ Fungují ministranti, kterých v poslední době stále přibývá.
○ Máme spolčo pro mladší mládež (6. - 9. třída), spolčo, které vzniklo z
kurzů Alfa, modlitební spolčo, dvě společenství manželů, tři společenství
modliteb matek a spolčo manželů fokoláre.
○ Jednou za měsíc se pořádají večery chval.
○ O prázdninách probíhá farní tábor pro děti a přes rok připravujeme
víkendovky.
○ Každý pátek máme mši svatou pro děti.
○ Naše mládež téměř každoročně jezdí na Mariánky do Polska.
○ Z dětí vyrůstá generace mladých, kteří se s nadšením zapojují do chodu
farnosti.
negativa:
○ Nedostatek společných prostor pro spolča a jiné.
○ Spolčo pro starší mládež pomalu upadá.



výzvy:
○ Navázání dobré spolupráce s novým knězem v naší farnosti.

Horní Lhota




pozitiva:
○ Ve farnosti Horní Lhota fungují společenství dětí (prvního i druhého
stupně), které se setkávají jednou za týden. Konají se setkání seniorů na
faře. Často probíhají Modlitby matek (tridia).
○ Ministranti fungují v celé farnosti. Schola se teprve rozjíždí v Dolní Lhotě v
kostele, v Horní Lhotě není vůbec.
○ Někteří z řad mladých fungují ve farních animátorech farností Újezd a
Horní Lhota.
○ Probíhá příprava na svátost biřmování.
○ Začíná se se spolčem pro náctileté – propojeno s farností Luhačovice,
Pozlovice.
negativa:
○ Ve farnosti nefunguje farní tábor. V okolních farnostech neprobíhají
mládežnické mše ani společenství pro mládež na středních a vysokých
školách.

Luhačovice & Pozlovice




pozitiva:
○ V obou farnostech funguje schola.
○ Dále fungují ministranti, kteří mají o prázdninách tábor (schází se každých
14 dní), společenství menších dětí („Sluníčka“ - cca od 5 do 12 let) a farní
tábory.
○ Funguje spolčo pro náctileté – letos vize zahájení většího spolča v oblasti
Pozlovice - Újezd.
○ V obou farnostech jsou mše svaté pro děti.
negativa:
○ V současné době již neprobíhají mládežnické mše svaté.
○ V cílové věkové kategorii (cca 15 – 20 let) je málo aktivní mládeže.

Nedašov


pozitiva:
○ Ve farnosti funguje schola mladých, schola maminek a pravidelně
probíhají schůzky ministrantů.
○ Dále jsou pořádány farní tábory pro 1. a 2. Stupeň ZŠ, příležitostně
víkendovky pro 2. stupeň ZŠ.
○ Každou neděli je dětská mše sv.
○ Během roku se pořádají akce jako jsou večery chval, modlitby lectio divina,
farní den, živý Betlém atd.




negativa:
○ Mládež se neangažuje pravidelně.
výzvy:
○ Myšlenka založit „puberťácké spolčo.“

Slavičín






pozitiva:
○ Ve farnosti probíhají jednou za měsíc mládežnické mše svaté.
○ Funguje chválová skupina. Chvály bývají každou poslední sobotu v měsíci.
○ V současné době zde působí hodně ministrantů, jak mladších, tak starších
a máme zde několik akolitů (7).
○ Funguje zde starší schola maminek a mladší schola.
○ Máme zde biblické hodiny, modlitby otců, modlitby matek.
○ Každé léto se organizuje farní tábor.
○ Poslední neděli v srpnu farnost pořádá Farní den.
○ Za poslední rok vítáme velkou podporu u akcí, které jsou zaměřené na
děti, mladé lidi a rodiny.
○ Každá třetí nedělní mše je určena pro rodiny s dětmi.
○ Každý pátek je mše určena pro děti (s výjimkou 1. pátku).
○ K velmi kladně hodnocené akci patří také občerstvení po Půlnoční mši
svaté.
○ Farnost každý rok v lednu organizuje farní ples.
○ Máme také četné křížové cesty, do kterých se zapojuje hodně lidí.
○ Probíhá příprava na svátost biřmování.
negativa:
○ Chybí zde angažovanost mladých. Na mládežnické mše chodí spíše lidé
starší, nebo mladí z okolních měst či vesnic.
○ Cítíme zde velkou nevědomost, nebo mylné představy o víře a církvi, které
mladé odrazují.
○ Chybí zde spolča - dětí, středoškoláků, vysokoškoláků.
výzvy:
○ Mladí plánují založit další chválovou skupinu, propracovat mládežnické
mše, aby svými tématy zaujaly.
○ Zapojení biřmovanců do připravovaných akcí Animátorů.

Štítná nad Vláří


pozitiva:
○ Po nedělní mši, se zde pravidelně scházejí mladí, povídají si a domlouvají
různé společné akce. Říkají si pokostelák.
○ Ve farnosti loňským rokem začaly fungovat "hodinky odevzdanosti"
(chvály).





○ Stále s dlouhou tradicí funguje schola s hojným počtem dívek (někdy
přijdou i kluci).
○ Funguje misijní klubíčko pro děti 1. stupně.
○ Ministranti jsou v hojném počtu.
○ V průběhu půstu probíhají ve farnosti mše svaté a křížové cesty pro děti.
negativa:
○ Letos svátost biřmování přijme pouze cca 20-30 lidí.
○ Neslouží se mládežnické mše.
○ Mladí se celkově moc neangažují do aktivit/akcí (např. hodinky
odevzdanosti ve Štítné, chvály v Brumově).
výzvy:
○ Řeší se rozjezd spolča pro mladé.

Valašské Klobouky


pozitiva:
○ Konají se zde pravidelně pořádané akce – mládežnické mše svaté, mše
svaté pro děti, chvály.
○ V současnosti v Kloboukách funguje jedna schola (s vidinou toho, že by se
v budoucnu mohla rozpojit znovu na “malou” (pro mladší) a “velkou” (pro
starší)., scholy existují i na vesnicích spadajících pod farnost – Poteč,
Študlov, Lačnov.
○ Pravidelně se schází spolčo pro 1. stupeň, modlitební spolčo.
○ Nově vzniká Projekt pro mladé od 15 let.
○ Každou neděli dopoledne funguje Farní kavárna, která poskytuje
příležitost k setkání.
○ Farní dům je plný akcí od těch pro nejmenší po nejstarší.
○ Během letních prázdnin je pořádáno několik farních táborů, i přífarní
tábory.
○ Ministranti co dva týdny schůzka, skautky.



negativa:
○ I když se spolčo pro mládež 2. stupně ZŠ pravidelně snaží scházet, nedaří
se tuto věkovou skupinu moc dobře podchytit a zaujmout. Chybí taky
dostatek mladých, kteří by se této skupině věnovali.

Újezd u Valašských Klobouk


pozitiva:
○ Ve farním kostele probíhá vždy druhou sobotu v měsíci večer chval.
○ Ve farnosti fungují scholy, ministranti, o prázdninách farní tábor.
○ Spolu s farností Horní Lhota funguje již několikátým rokem skupina
„farních animátorů“. Většina zakládajících členů, kteří ještě před

animátory tvořili mládežnické spolčo, už tým opustila a noví členové zatím
hledají chuť a elán k této činnosti.


výzva:
○ Obnovit aktivitu farních animátorů.

Vlachovice


pozitiva:
○ Fungují tábory, schola.
○ Na biřmování se přihlásilo velké množství lidí – možnost je zapojit do
animátorských akcí.
○ Nová společenství: Modlitby matek, Společenství sv. Josefa, Skauti.
○ Vznik nové tradice Farního dne, kde se setkává celá farnost, jsou
připravené soutěže pro děti a opékání. Tato akce je organizovaná rodiči
prvokomunikantů.
○ Pod vedením pana faráře vyrůstá nová generace ministrantů.
○ Nový koncept příprav snoubenců – společné výlety, večeře – oživuje to
celou farnost.
○ Otec hodně oživuje farnost různými výlety, poutěmi (zejména zapojuje
žáky 9.třídy, ministranty, je velmi akční a otevřený nový nápadům, rozumí
si s mládeží – možnost více využít pro animátorskou činnost.



negativa:
○ Existuje zde schola, která ale nemá stálého vedoucího, a navíc je tvořena
převážně vysokoškoláky, kteří nemají vždy čas na zkoušky. Kvůli absenci
vedoucího chybí mladá generace, která by se toho ujala.
○ Není zde společenství přímo pro mládež (15+).
○ Na děkanátních akcích chybí účastníci z farnosti, i když je akce
propagována.
○ Není zavedena tradice mší pro děti – velká výzva pro tento rok.
○ Chybí pravidelné schůzky farních animátorů s panem farářem – rychlá
komunikace mezi námi není problém, ale ještě jsme se nesešli jako tým.

3. Přehled fungujících aktivit v jednotlivých farnostech:
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4. Situace v děkanátu:
Pastorace mládeže v děkanátu Valašské Klobouky je stabilizovaná. Kaplan pro mládež
zde působíl tři roky a tým animátorů se stále rozrůstá. Tento růst v lidských zdrojích
nám dává prostor pro zlepšení. Níže uvádíme SWOT analýzu situace v děkanátu. SWOT
analýzu jsme zvolili pro její přehlednost a srozumitelnost. Na základě těchto výstupů
budeme níže definovat i cíle pro další roky. Tak zde přikládáme stručný přehled akcí
pořádaných animátory. Portfolio akcí je stabilní, nicméně každý rok se snažíme o
obměnu struktury programu, a aby si akce udržely svoji kvalitu. Animátoři pořádají
celkem 11 akcí pro mládež. Pohled do portfolia nám ukazuje, že zaměření akcí je
vyvážené.
SWOT analýza aktuálního stavu v děkanátu Valašské Klobouky
Silné stránky

Slabé stránky








dostatek lidských zdrojů (19 animátorů
na 10 farností)
stabilní portfolio akcí
informovanost mládeže o akcích (FB,
web)
dobré rozdělení týmové práce
chuť členů do nových věcí a k
seberealizaci
silná finanční stránka
Projekt pro mladé1, Adorare



špatný proces předávání animátorské
funkce v některých farnostech
členové týmu nemají animátorský kurz
hodně členů týmu hledá samu sebe
duchovní
stránka
animátorských
schůzek
mnoho animátorů funguje zároveň na
děkanátní i farní úrovni
propagace akcí ADCM



Příležitosti



Hrozby








velké množství biřmovanců
Děkanátní setkání
tradice víry na Valašsku
vznik pastoračního domu ve VK
evangelizace přes internet
zlepšit spolupráci s kněžími





nezájem mladých
aktivismus bez modlitby
mladí
jsou
přesyceni
možnostmi











dnešními

Projekt pro mladé - součástí programu je modlitba chval, tanec, slovo, svědectví, modlitba, setkání
mladých v kavárně - organizováno mimo animátorský tým, cílová skupina: 14-30 let.
1

5. Portfolio akcí pro mládež děkanátu Valašské Klobouky
Typ akce

Cílová
skupina

Časový
rozsah

První
ročník

Popis

Chvály

Duchovní

Kdokoliv

Večer

2017

Chválové večery ve farnostech,
které nemají tuto tradici.

GO
EXTREME!

Sportovní

15+

Noc

2012

Celonoční akce zaměřená na
sebepoznání v náročných
podmínkách.

Godzone
autobus

Duchovně zábavní

Kdokoliv

Večer

2016

Organizace dopravy na Godzone
tour.

Děkalba

Zábavní

15+

Večer

2016

Myšlenkou akce je, že i mladí
křesťané se umí bavit. Dobrá
příležitost preevangelizace.

Adventní
vigilie

Duchovní

Kdokoliv

Večer

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

Študlov
párty

Zábavní

15+

Večer

cca 2004

Akce po mládežnické mši mezi
vánočními svátky zaměřená na
zábavu, tanec a upevňování
vztahů.

Pepův
pohár

Sportovní

15+

Celý den

cca 2006

Fotbalový a volejbalový turnaj.

Postní
putování
kříže
farnostmi

Duchovní

Kdokoliv

Odpoledne

2014

Mladí i ostatní farníci přenáší
putovní kříž do vedlejší farnosti a
přitom mají křížovou cestu. Cílem
je propojit celý děkanát.

Setkání
mládeže

Duchovněvzdělávací

15+

Celý den

Od
Střídá se setkání v děkanátech s
nepaměti arcidiecézním setkáním.

Densing
ívnyng

Zábavní

15+

Večer

2009

Jarní ples pro mladé.

Najdi se!

Duchovněvzdělávací

18+

Celý den

2015

Akce pro starší mládež za účelem
hledání identity.

Pěší pouť na DuchovněVelehrad
sportovní

15+

4 dny

2012

Pěší putování na Velehrad.

6. Vyhodnocení děkanátního plánu z roku 2014
Cíle pastoračního plánu z roku 2014

Naplnění cílů k 28. 3. 2018

Dělat akce pro větší věkový rozsah - pro teenagery Na naše akce chodí hlavně lidé od 15 do 20 let,
nicméně určitý druh akcí láká i starší věkovou
i pro VŠ studenty.
kategorii.
Rozdělit si jednotlivé služby ve farnosti Mnoho animátorů funguje zároveň na děkanátní i
(ministranty, mládežnické spolčo), abychom farní úrovni, tudíž mají na starosti i např. farní
všichni nedělali všechno, ale každý dělal na svém spolčo. Ministranty má často na starosti kněz.
úkolu.
Získat další ochotné mladé lidi, kteří chtějí ve V některých farnostech se tento cíl povedlo
farnosti sloužit a vychovávat si nástupce i další naplnit, ale stále někde musíme hledat nástupce
bez pomoci animátora.
animátory.
Propagovat akce formou ohlášek animátorů při Propagace probíhá hlavně přes FB Animáka,
webové stránky a nedělní ohlášky. Na Signálech
nedělních mších, FB, Signály, osobní pozvání.
jsme neaktivní.
Rozjet nový web na adrese www.animak.cz Povedlo se, web funguje, ale hlavním propagačním
kanálem je FB.
(propojit ho s FB a signály).
Svůj čas věnovat nejen organizování, ale ve větší Snažíme se dávat větší důraz na modlitbu v týmu,
míře také modlitbě!!! Jednou za rok udělat ale stále je, co zlepšovat. Pravidelné
formační a teambuildingové setkání pro animátory. teambuildingy byly zavedeny a plánujeme v nich
pokračovat i nadále.
Udržet společenství a vytvářet nová v místech, kde Společenství na nových místech vznikla, nicméně
dříve silné farnosti v poslední době nevykazují
nejsou.
tolik aktivity.
Zlepšit spolupráci s kněžími, katechety.

Tento cíl se daří naplňovat. Zástupci
animátorského týmu se 1x ročně účastní schůze
všech kněží děkanátu.

Rozjet v úterý modlitby mládeže za sebe (např. Kaplan pro mládež pravidelně slouží jednou za
desátek růžence, mše sv. za animátory a za mládež týden mši svatou za mládež. Kněží se za mládež
modlí a pravidelně slouží mši sv. za animátory.
– zajistí kaplan pro mládež).
Úterní modlitby se nekonají.
Rozjet modlitby animátorů za sebe (putovní
desátek růžence).

Nápad se realizoval, ale neuchytil.

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

Tento cíl se povedl naplnit, často animátorské
schůzky začínají mší svatou, začátek vždy s
modlitbou a na závěr požehnání od kaplana pro
mládež.

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

Snaha akce stále inovovat, inspirujeme se i z
jiných děkanátů, obměna témat, hostů i
samotného konceptu akcí.

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?

Trend vytrácení biřmovanců z kostelů pokračuje,
nicméně snaha z naší strany stále je - např.
Děkanátní setkání se konají přímo pro
biřmovance. Každá farnost přistupuje k problému
individuálně.

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

Ve VK vznikla evangelizační rada, kde se schází
vedoucí jednotlivých skupin/aktivit a řeší plán
jejich akcí. Do budoucna by tyto rady mohly
vzniknout i v dalších velkých farnostech.

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

Při formacích je kladen důraz na modlitbu, ale i
upevnění vztahů v týmu díky společným
aktivitám.

7. Úkoly do budoucna (vize)












Zapracovat na procesu předávání animátorské služby ve farnostech.
Zaměřit se na farnosti, které aktuálně mají nižší aktivitu mladých lidí, a směřovat do
nich naše děkanátní akce. Případně přidat pomocnou ruku při vzniku nových
společenství (materiály, zkušenosti).
Zlepšit komunikaci s kněžími, aby nedocházelo k dezinformacím mezi animátorem
a knězem. Snažit se nalézt společný cíl pro vytvoření farních aktivit.
Snažit se vytvořit mezi animátory důvěrný vztah založený na modlitbě a prosbě za
druhé.
Snažit se akce stále inovovat, inspirovat se i z jiných děkanátů a reagovat na touhy
mladých.
Jedenkrát za rok zaměřit akci přímo na biřmovance a snažit se o podporu těchto
akcí ze strany kněží.
Zlepšit spolupráci s vedoucími farních aktivit, například vznikem evangelizační
rady.
Udržet efektivitu schůzek (příprava konceptu akcí ze strany zástupců, s následnou
diskuzí o hlavních bodech s celým týmem a rovnoměrným rozložením úkolů).
Ušetřený čas využít pro stmelení týmu.
Zaměřit se na vytvoření společenství založeném na důvěře a přátelství mezi
jednotlivými animátory a ne jen na práci.

Závěr
Veškerá naše úsilí, která vynaložíme ke splnění cílů z tohoto plánu, musí být nesena
myšlenkou otce Petra Bulvase: „Buďte opravdoví”

