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Téma: Aktuální stav pastorace mládeže, její perspektivy a komplementarita 

 
Výstupy 

 
„Laskavost, velkorysost a soucit jsou klíčem, který odemyká poklady evangelia.“ Mons. Pavel Posád 

 
I. Hlavní výzvy, rezervy a bílá místa v evangelizaci a pastoraci mládeže v dnešní době 
- Základem je osobní vztah s mladými. Je třeba znát mladé lidi a jejich zázemí, přistupovat k nim citlivě a individuálně a mluvit 
s nimi jejich jazykem. 
- Zasévejme a nečekejme, že výsledky přijdou hned. Spoléhejme více na Krista.  
- Ukažme mladým lidem, že církev je živý organismus a že v ní mohou nalézt vzory pro svůj život. 
- Mladí lidé touží po duchovním doprovázení. Doprovázející potřebují kvalitní přípravu. 
- Důležitá je nauková formace mládeže, aby mladí chápali, čemu věří. 
- Udržujme v mladých oheň nadšení, se kterým se vracejí z křesťanských akcí, a s důvěrou jim svěřujme zodpovědné úkoly ve 
farnostech. 
- Veďme mládež k tomu, aby žila tím, čím žije církev (např. Rok víry). 
- Je zapotřebí věnovat větší pozornost mládeži v letech 10-14, učňovské mládeži, pracujícím mladým dospělým a absolventům 
vysokých škol ve věku 25-35.  
- Odpovězme na volání po kvalitnější přípravě biřmovanců v rámci celé české církve.  
- Je třeba vytvořit seznam kontaktů na osvědčené gynekologické ordinace, který by byl k dispozici na centrech pro rodinu. 
- Potřebujeme otevřená živá formovaná společenství, která mohou přijmout i hledající. 
- Buďme tam, kde je mládež, tedy např. i na sociálních sítích. Osobní pozvání ale nenahradí pozvání přes facebook ani 
plakátek. Nejúčinnější je pozvání od vrstevníků.  
 
II. Sekce pro mládež ČBK a další subjekty pastorace mládeže 
- Ceníme si toho, že Sekce se více otevírá spolupráci s různými hnutími a řeholemi. Tuto spolupráci je třeba prohlubovat. 
- Církev tvoří jeden celek, ve kterém jednotlivé subjekty plní podle svého charismatu určitou roli. Důležitá je jejich spolupráce, 
komunikace, informovanost a koordinace aktivit. 
- Kněží mají podporovat účast mladých na animátorských kurzech a dalších aktivitách mimo jejich farnost. Mladí se jim vrátí 
zformovaní a schopní aktivně se zapojit. 
- V rámci formace bohoslovců musí být nabízen pobyt v A/DCŽM nebo v jiných střediscích, aby budoucí kněží získali 
zkušenost s prácí s mládeží. 
- Pro zajištění kontinuity je zapotřebí předávat mladým lidem kontakty, např. na vysokoškolská hnutí či jiná společenství ve 
městech, kam odcházejí.  
 
III. Předávání evangelia mládeži v různých oblastech - specifika, možnosti, výzvy 
 
1) Církevní školy a farní katecheze 
- Je důležité, aby žáci měli přístup ke školnímu kaplanovi i mimo vyučování. 
- Metodické materiály a program by měly počítat také s nevěřícími. 
- Církev by měla být přítomna i na státních školách. 
 
2) Vysokoškoláci 
- Je důležité být s mladými v prostředí, které je pro ně přirozené, tedy i na univerzitách. 
- Inspirací pro vysokoškolská centra by mohla být Univerzitní pastorační centra na Slovensku.  
 
3) Nové mediální areopagy 
- Usilujme o kvalitu křesťanských médií.  
- Evangelizovat můžeme skrze pořady v nekřesťanských médiích, skrze lidi, kteří jsou přijatelní i pro nekřesťany.  
- Média nenahradí osobní kontakt.  
 
4) Volnočasové aktivity 
- Nejlepší způsob evangelizace je evangelizace vlastním životem.  
- Duchovní náplň aktivit je třeba upravovat podle možností konkrétní skupiny. Vnášejme do nich jen tolik duchovna, kolik je 
skupina schopná „snést“. 
 
5) Farní a diecézní pastorace 
- Mladí lidé touží po domově ve farnostech nebo v jiných společenstvích.  
- Kaplani pro mládež i řeholníci by měli být v osobním kontaktu s mladými lidmi. 


