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V Praze 16. října 2010 
Milí přátelé, 
 
dovolujeme si vás pozvat na první týden nového dvouletého cyklu Studijně formačního kurzu, který 
proběhne ve dnech 10. – 15. 10. 2010 (příjezd v neděli 10. 10. do 23.00 hodin, večeře z vlastních 
zásob). 
 
 
Místo: 
T.S. Archa Rajnochovice  
Košovy 196  
768 71 Rajnochovice    
telefon: 573 391 215,  
email: archa.rajnochovice@centrum.cz 
www.ado.cz/sarkander/archa/                                                                  

                                                                                    
 
 

Cílem kurzu je prohloubení odbornosti (vzdělávání i formace) pracovníků v pastoraci 
mládeže (DCM, DCŽM, kaplani pro mládež, řády hnutí, komunity,…). Kurz napomáhá 
k promýšlení aktuálních otázek spojených s pastorací mládeže, k získávání zpětné vazby a 
k udržování kontaktů. Podstatným prvkem kurzu je vytváření společenství modlitby, rozhovory na 
pracovní i osobní témata.  

Kurz je dvouletý, absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Každý rok je 
zahrnut do kurzu týden exercicií. 

 
Z programu studijního týdne: 

• Pastorace mládeže – před II. vatikánským koncilem, v učení Magisteria od II. vatikánského 
koncilu, v pohledu učení Jana Pavla II., v pohledu Benedikta XVI. a současné církve 

• Světové dny mládeže 
• Plán pastorace mládeže 
• DCM a DCŽM 
• Příprava pastoračního projektu 
• Osobnost toho, kdo mládež výchovně doprovází 
• Co mládež čeká od Církve? 
• Mládež jako aktivní činitel pastorace mládeže 

 
Pozvání přijali P. ThLic. Jan Balík, Phdr. Milada Herodková a další. 
 

Cena: 
 
Cena kurzu činí 1200,-Kč pro řádné účastníky SFK, absolventy a členy DCM, DCŽM. V ceně je 
zahrnuto ubytování od neděle do pátku, plná penze i účastnický poplatek. Tato cena je výrazně 
dotována Sekcí pro mládež ČBK a Asociací křesťanských sdružení mládeže 
 
Dotovaná cena je podmíněna plnou účastí, tedy od nedělní noci do pátečního oběda. 
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Pro ty, kteří se nezúčastní celého týdne nebo nejsou řádnými účastníky, absolventy či členy DCM, 
DCŽM činí cena za 1 den účasti na programu včetně ubytování, plné penze a účastnického poplatku 
400,- Kč (což je stále dotovaná cena). 
 
Informace a přihlášky: 

 

Sekretariát Sekce pro mládež ČBK 
e-mail: hennigova@cirkev.cz 
mobil:  731 604 001 
 

Konečný termín přihlášek je 30. září! 

 

Prosíme, nezapomeňte si indexy.  
 
 
Na společný týden se těší 
 
 

o. Vít Zatloukal, Zdeňka Hennigová, Anna Brabcová, Marie Světničková a Petr Jakeš. 
 
 


