
Studijně formační kurz Sekce pro mládež ČBK 

 

Prováděcí pokyny na rok 2012-2013 
 

 

Kurz zřizuje Česká biskupská konference. Jeho ředitelem je ředitel Sekce pro mládež 

ČBK, který pracuje pod vedením biskupa – delegáta ČBK pro mládež. Veškeré organizační 

záležitosti obstarává sekretariát Sekce pro mládež. Jednotlivé týdny a přednášky jsou 

zpřístupněny všem zájemcům o daná témata. Následující pokyny platí pro ty, kteří chtějí 

absolvovat celý kurz a obdržet absolutorium.  

 

Přijetí do kurzu 

Písemné přihlášky na připraveném formuláři se podávají na sekretariát Sekce pro 

mládež ČBK. Uchazeč musí splnit předpoklady, které jsou dány stanovami. Na základě 

doporučení příslušného církevního představeného a po poradě s vedoucím příslušného DCM 

uchazeč bude přijat nebo ne. Přijatým uchazečům je předán index, do nějž bude zapisováno 

absolvování přednášek, kolokvií, zkoušek a vyhotovení požadovaných prací. 

 

Styl vedení  

Jednotlivé týdny obsahují přednášky, ale i společné rozjímání Božího slova a jeho 

prožívání, společnou modlitbu, práci ve skupinkách a osobní sdílení účastníků.  

Kromě společných týdnů či víkendů se počítá se samostudiem povinné a doporučené 

literatury.   

 

Dlouhodobá praxe na DCŽM 

Kurz si klade za cíl nejen vědomostní obohacení, ale také formaci pro život 

ve společenství. Proto je třeba počítat i s praktickým uvedením do života ve společenství.   

- laici nežijící v DCM nebo DCŽM vykonají pobyt na DCŽM alespoň v souvislé 

 délce 14 dní, 

- kněží, řeholníci a řeholnice nežijící v DCŽM  vykonají pobyt na DCŽM v délce 

alespoň jednoho týdne, 

- kandidáti dobrovolné služby vykonají měsíční soustředění na DCŽM, 

 

Po ukončení pobytu odevzdají písemné zhodnocení své praxe, ve kterém popíší základní 

pravidla života pro vytváření společenství. 

 

 

Zásady k obdržení absolutoria 

Od účastníků, kteří mají vystudovánu teologii, se předpokládá větší míra samostudia  

a schopnost vidění souvislostí pastorace mládeže a života celé církve. 

Od účastníků, kteří vystudovali nějakou vysokou školu, se předpokládá, že jsou schopni díky  

 samostudiu proniknout do větší hloubky povinné látky. 

Od ostatních účastníků se požaduje základní zvládnutí povinné látky.   

 

V praxi se tyto požadavky projeví:   

- v přísnosti hodnocení obsahu, délky a úpravy písemných seminárních prací   

- v přísnosti hodnocení závěrečného testu.  
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Ti, co mají vystudovánu TF, dále vypracují seminární práci z oblasti pastorace mládeže 

na zvolené téma (předem odsouhlasené ředitelem kurzu) s uvedením použité literatury, která 

musí přesáhnout povinnou (doporučuje se do konce ledna 2. roku).   

 

Doklad o absolvování dostanou ti frekventanti kurzu, kteří splnili předem stanovená 

kritéria. Do hodnocení se započítává: 

  

účast (minimálně 75% a doplnění látky písemnými pracemi,  

u exercicií ředitel může povolit záměnu za jiné),  

znalosti (kolokvium – říjnový týden 2. roku,  

   test – listopadový týden 2. roku),  

test z katechismu – pokud laici nemají katechetický kurz nebo TF, prokážou základní znalosti 

 katolického katechismu v rozsahu katechismu YOUCAT   

(dubnový týden 1. roku) 

písemné seminární práce   

Každý odevzdá postupně práce na tato témata:  

- Popis své práce s mládeží. Co je na ní dobré a kde je třeba práci  

prohloubit? (doporučuje se odevzdat do konce prvního roku) 

- Jak vnést pohledy papeže Jan Pavel II. a Benedikta XVI. do své každodenní praxe 

(doporučuje se odevzdat během podzimu druhého roku). 

- Vypracovat projekt organizační struktury DCM, DCŽM nebo farnosti  

 - Práce na zvolené téma – pouze účastníci po TF 

závěrečná písemná práce – téma nepřesáhne probranou látku (dubnový týden 2. ročník) 

praxe (zapojení v pastoraci mládeže, pobyt na DCŽM)  

písemné zhodnocení praxe na DCŽM 

testimonium během kurzu ze strany příslušného DCM, (do ledna druhého roku si účastník sám 

zajistí)  

ústní zkouška před komisí v  trvání 30 minut (termíny jsou oznámeny v lednu) 

 

Úspěšní absolventi dostanou na návrh ředitele kurzu od předsedy ČBK osvědčení o 

úspěšném absolvování specifického vzdělání a formace pro diecézní pastoraci mládeže. Toto 

osvědčení slouží pro církevní účely, nezakládá sice právo na zaměstnání v církevních 

strukturách, je však kvalifikovaným doporučením pro zapojení do pastorace mládeže.  

Osvědčení je předáváno na závěr jarního formačního týdne.  

 

Nejlepší písemné práce budou otištěny v časopise Budoucnost církve. 

 

Pravidla závěrečných zkoušek 

Závěrečné zkoušky se konají před komisí ve stanovených termínech, které jsou vždy 

na přelomu zimy a jara. Pro snadnost bude nabídnuta možnost několika termínů na více 

místech republiky. Komisi tvoří ředitel kurzu, alespoň jeden další řádný člen Sekce pro 

mládež ČBK a alespoň jeden přednášející. Každý si musí předem domluvit přesný termín své 

zkoušky na sekretariátu Sekce pro mládež ČBK (email: mladez@cirkev.cz, tel. 220 181 753). 

 

Náhradní termíny 

Kdo včas neodevzdal seminární práce, musí je odevzdat nejpozději dva týdny před 

ústní zkouškou, jinak nebude k ústní zkoušce připuštěn.  

Kdo neuspěl v testu, domluví si náhradní termín s ředitelem kurzu nebo má možnost 

opravného testu za následujících podmínek: dostaví se 2 hodiny před svou ústní zkouškou 

ke psaní opravného testu. Napíše-li test alespoň za 4, bude k ústní zkoušce připuštěn.  
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Všem, kteří měli test hodnocen známkou 4, doporučujeme napsat opravný test. 

 

Vyloučení z kurzu 

Frekventant musí splňovat požadavky Stanov a je povinný dodržovat ředitelem kurzu 

stanovená pravidla. Především jde o účast na povinných programech a dodržování časového 

harmonogramu. Předpokládá se u něj dobrá komunikace s ředitelem kurzu a se svým DCM.

 Pokud frekventant nebude splňovat stanovená pravidla, bude ředitelem kurzu 

napomenut. Pokud neuposlechne nebo nebude splňovat Stanovy, ředitel kurzu ho může 

po poradě s vedením příslušného DCM vyloučit. Vyloučení je vyhotoveno písemně. 

 

Státem požadovaná osvědčení 

 Dle stanov kurz nabízí i získání státem požadovaných osvědčení. Pokud frekventant 

absolvuje příslušné doplňkové přednášky (nejsou zahrnuty v řádných termínech kurzu) 

a napíše požadovaný test, získá osvědčení pro vedoucí táborů a průkaz zdravotníka 

zotavovacích akcí. Koná se vždy na jaře resp. na podzim. 

Dále kurz připravuje dobrovolníky pro jejich službu.  

 Pokud bude státem vyžadováno pro práci s mládeží další školení, bude zahrnuto 

do programu kurzu. 

 

Finanční krytí 

 Pokud účastník přichází ze svého zájmu o přednášku a nechce absolvovat kurz, pak 

platí plnou taxu včetně účastnického poplatku. Pro každý kurz je tato cena jiná.  

 Pro účastníky kurzu je cena dotovaná z grantů, které zajišťuje sekretariát Sekce pro 

mládež ČBK a Asociace křesťanských sdružení mládeže. Pokud je účastník přítomen od 

neděle večera do pátku oběda (včetně), pak bývá zvykem, že je dotován ještě více.   

 

Závěr 

Kurz by měl být nejen místem načerpání znalostí, ale především místem formace. 

Proto program nabízí nejen přednášky, ale i společnou modlitbu, duchovní sdílení atd. 

Nedílnou součástí kurzu je tedy otevřená atmosféra, bratrské vztahy a snaha o vytváření 

společenství. 

 

Ke zkvalitnění kurzu přispívá zpětná vazba ze strany frekventantů a jednotlivých 

DCM.  

 

 

V Praze dne 28. června 2013 

 

 

P. ThDr. Jan Balík, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 


