Pastorační plán děkanátu Kroměříž 2014-2017
Výchozí stav
Jednotlivé farnosti
Koryčany – bez
mládeže
• Střílky -Ve farnostech
Střílky, Chvalnov,
Cetechovice
společenství mládeže
nejsou. Ministrantů je
v současnosti dost,
proto se zde buduje
spíše společenství
ministrantů, se
kterými se pořádají
dětské dny na farním
dvoře ve Střílkách
několikrát do roka.
Tak 2x do roka se
jezdí na výlety na
nějaké poutní místo
nebo do ZOO. Ve
Střílkách je dětská
schola.
• Chvalnov – Viz Střílky
• Cetechovice –
Pravidelně se na mši
zapojují (ministrování
anebo zpěv) jen
místní animátorka
Mapa děkanátu KM. Červeně jsou farnosti, kde bydlí kněží.
a tři kluci z Lískovce
(nejstaršímu je 12-13 let). Dále je tu rodina s mladými chodící nepravidelně,
ministrují zejména o svátcích. Pak už jen několik malých dětí.
• Morkovice – Ministranti zde jsou. Spolčo už spíše nefunguje.
• Pačlavice - nic
• Prasklice - nic
• Zborovice – Pouze ministranti, aktivní jen v neděli.
• Litenčice – nic
• Hoštice u Zdounek - nic
• Zdounky – nic
• Roštín - nic
• Rataje - nic
• Počenice - nic
• Zlobice - nic
• Kvasice – Spolčo mládeže (5 členů, věk 16 až 20 let), spolčo mladších dětí
(asi 8 členů, věk od MŠ po 4. třídu), dětská scholička (asi 10 členů, 4 až
13 let). Plánují: spolčo mladších ministrantů (asi 2. stupeň ZŠ, od září 2014).
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Právě probíhá příprava biřmovanců, až skončí, tak plánují nabrat nové členy
do spolča mládeže (říjen 2014). Cíle: Zapojit i „neaktivní mládež ve farnosti“
(5-10 mládežníků). Zvýšit informovanost o akcích pro mládež v děkanátu
(vytvoření nějaké nástěnky + zmiňovat je v ohláškách). Spojit se s mládeží
v sousedních farnostech (Zlámanka, Tlumačov, Těšnovice, také Otrokovice,
ale to už je běh na delší trať). Zlepšit formaci ministrantů.
Zlámanka – několik mladých
Těšnovice – několik mladých
KM – P. Maria – Funguje spolčo (cca 15 aktivních). Schází se jednou týdně
a pořádají nepravidelné chvály apod. Ministrantů je tu mnoho a také funguje
spolupráce se skauty. Funguje schola.
KM – sv. Mořic – Funguje spolčo (cca 12 členů, převážně vysokoškoláci od
Mořice a z Hulína), schola a dětská schola, ministrantské spolčo (ZŠ), mnoho
mladých jsou skauti.
Hradisko u KM – Funguje spolčo (převážně ZŠ, cca 10 účastníků) pod
vedením mládežnic, v jeho rámci je i schola. Fungují ministranti.
Hulín – Fungují ministranti, scházelo se spolčo (dnes jezdí ke sv. Mořicovi),
dostatek děti.
Záhlinice – Dva ministranti, dva mladí na nedělní mši.
Pravčice - nic
Chropyně – Na nedělní mši chodí pravidelně z mladších 2 děti a 2 starší,
všichni ministrují. Více mladých zde není. Schola ani spolčo nejsou.
Kyselovice – Zde jsou pouze ministranti. Spolčo není.
Břest - nic
Žalkovice – několik mladých

Animátoři
•
•
•
•

Je 9 těch, kteří přijdou aspoň 2x za rok na schůzi a pár „záložníků“ (občas
pomůžou na akcích).
Jsme rozmístěni nerovnoměrně – 6 aktivních je za KM + Kvasice.
Schůzky cca 1x za dva měsíce, mimořádně další kvůli akcím.
Kaplan pro mládež z AG je vytížený už jen povinnostmi vůči škole.

Mládežníci
•
•
•

Družba mládeže mezi farnostmi – Hulín + sv. Mořic (spolčo), Kvasice + okolí
Spolča fungují 2 v Kroměříži, kde se u sv. Mořice schází cca 6-8 mladých
týdně. U P. Marie se schází až 15 mladých. V Kvasicích se schází 2 spolča
mladších a starších. V Hradisku se schází cca 10 mladých.
Účast mladých na bohoslužbách – V Kroměříži je účast mladých hojná. Ve
větších farnostech (např. Morkovice, Kvasice) je také více účastníků. V malých
farnostech se v kostele ukáže většinou 3-5 mladých.

Cíle
Spolča ve farnostech
•
•
•
•

Na základě zjištěného stavu kontaktovat místní ohledně založení spolča (třeba
spojeného z více dědin).
Spolča by byla fajn už od 2. st. ZŠ.
Je potřeba prvně vyškolit/sehnat animátory.
Materiály pro spolča na webovky

Animátoři
•
•
•
•
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Zlepšovat komunikaci animátorů s farnostmi, získat nové spolupracovníky –
zjistit kontakty od kněží, oslovit osobně.
Víkendovka pro zájemce/nové animátory
Snaha zahájit spolupráci s dalšími skrze putovní adorace.
Vzdělávat se – CSA, literatura
Nepřeakcovat se, rozlišovat priority, vidět Pána Boha a být radostní.

Akce
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•
•
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Pokračovat v těch, co pravidelně pořádáme – Putovní mládežnická adorace,
filmové soboty, postní křížová cesta, Sportovní den, DĚS.
Povzbuzovat k účasti na velkých setkáních mimo děkanát.
Druhořadé jsou bobovačka, ukončení školy/bodka za prázdninama apod.
Nově výjezd animátorů na mše do farností – cca 1x měsíčně dva animátoři
vyjedou navštívit mši, říct stručně kdo jsme, poznat místní a pozvat je na akce.
Zaměřit se alespoň na větší farnosti, na malé nestačíme (a taky tam zpravidla
není mládež)

Závěr
Při tvorbě letošního pastoračního plánu se nás sešlo poměrně málo, což svým
způsobem samo o sobě vypovídá o situaci v děkanátu.
Takovým prvním krokem je zmapovat situaci, to znamená zjistit, kde fungují
společenství mládeže, kdo je vede a jaké jsou problémy, které mladé v děkanátu
trápí. Důležitou věcí je osobní přístup kněží v jednotlivých farnostech, oni jsou totiž ti,
skrze které by měla veškerá pastorace probíhat, proto se je nebojme oslovit
a komunikovat s nimi.
Dalším krokem je seznámení mladých s činností animátorů vůbec. Stále totiž existují
tací, kteří netuší, kdo je to animátor. Důležité je si také uvědomit, že ačkoli bychom
chtěli, není v našich silách oslovit úplně všechny. Co však můžeme, je začít v našich
domovských farnostech a postupně objíždět i farnosti sousední. Shodli jsme se na
tom, že akcí je dost, spíše bývá problém je naplnit.
Stěžejní aktivitou pro následující rok je Putovní adorace mládeže, při ní se
dostaneme i do farností, kde jsme mnozí ještě vůbec nebyli a podaří se nám možná
získat i nové animátory. Nebojme se tedy a pojďme. Vždyť On kráčí s námi.
V květnu 2014 sepsali animátoři děkanátu KM a kaplan pro mládež.
www.mladezkromeriz.signaly.cz

