
Studijně-formační kurz Sekce pro mládež ČBK
osnovy

Obsah I. roku

I. rok - Studijní týden - říjen
1.1 Převládající kulturní mentalita současné společnosti a dopad na mládež dneška; profil mladého 

člověka současnosti. 
1.2 Rodina a její úloha ve vztahu k pastoraci mládeže a způsoby spolupráce. 

Argumentační nabídka pro diskusi s mladými ohledně lidské lásky a sexuality. 
1.3 DCM a jejich identita, poslání a úloha.
1.4 Integrální pastorace mládeže a její plán; Pastorační plán Sekce pro mládež ČBK.
1.5 Práce kaplanů pro mládež v děkanátu a vikariátních pastoračních asistentů pro mládež. 
1.6 Úloha hnutí a řádů, jejich základní styl práce s mládeží a spolupráce s diecézí. 

I. rok – Týden pro kněze a laiky - listopad

Společná témata
1.7 Důležitost společenství mládeže, obtíže jeho vzniku, etapy růstu, typy společenství. 
1.8 Rizikové chování v dospívání a zdraví.

Speciální témata pro kněze
1.9K Úloha kněze v pastoraci mládeže; umění dialogu církve s mládeží a řešení konfliktních situací

s mládeží; duchovní otcovství a mateřství a dar celibátu; pastorace mládeže a celibát; vztah 
kněze k děvčatům; přínos kněžského společenství v životě kněze; mariánský profil služby 
kněze mladým.

 1.10K Duchovní doprovázení na cestě duchovního růstu, autorita a doprovázení.
 
Speciální témata pro laiky
1.11L Úloha laiků v současné církvi a společnosti; Maria jako vzor laického povolání. 

Autorita v církvi a spolupráce laiků a kněží; vztah k lidem žijícím v celibátu.
1.12L Umění příležitostné a systematické katecheze, základní duchovní doprovázení.
  
I. rok – Exercicie - Prohloubení osobního vztahu k Bohu a k bližnímu.

I. rok - Formační týden - jaro
1.14 Historický přehled pastorace mládeže v dějinách církve.
1.15 Základy služby mládeži v Písmu svatém.
1.16 Pastorace mládeže v učení magisteria od II. vatikánského koncilu, v pohledu učení Jana Pavla II., 

Benedikta XVI. a současné církve; odpověď církve na existenciální očekávání mladé 
generace, mládež jako aktivní činitel pastorace mládeže (např. dobrovolná služba, týmy 
DCŽM); obsah Listu Jana Pavla II. mladým z roku 1985.

 
Obsah II. roku

II. rok - Studijní týden - říjen
2.1 DCŽM a jejich podstata a úkol.
2.2 Úloha médií v pastoraci mládeže, práce s médii a mediální výchova, schopnost výběru informací.
2.3 Kulturní výchova a výrazové prostředky dnešní mládeže (zpěv, hudba, tanec, divadlo, vizuální 

vnímání…).
2.4 Styčné body a kompetence psychologa, psychiatra, psychoterapeuta a duchovního vedení. 

Základní diagnostika psychických poruch a různých závislostí.  
2.5 Efektivní využití času.  
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II. rok – týden pro kněze a laiky - listopad

Společná témata
2.6 Katolická sociální nauka – život křesťana ve společnosti.
2.7 Dar plodnosti a úcta k životu.
2.8 Schopnost komunikace.
2.9 Řízení a práce v týmu. 
 
Speciální témata pro kněze 
2.10K Svátostná pastorace (svátost smíření, katechumenát, biřmování).
 
Speciální témata pro laiky
2.11L Evangelizace mládeže.
 
II. rok - Exercicie - Žiji ve společenství církve, které spoluvytvářím.

II. rok - Formační týden - jaro
2.13 Osobnost toho, kdo mládež výchovně doprovází především z pohledu a učení Jana Pavla II.,  

Benedikta XVI. a magisteria současné církve. Pastorace mládeže a důležitost osobního vztahu 
vychovatele k mladému člověku včetně nutnosti zakotvení mladého ve společenství 
vrstevníků.   

2.14 Světový den mládeže a jeho diecézní a celocírkevní rozměr slavení. 
2.15 Poselství papeže mládeži.
2.16 Ekumenický rozměr pastorace mládeže.
2.17 Pastorace povolání.
2.18 Základy duchovního života a etapy duchovního růstu.
 

Metodiky práce s mládeží

Stručný průřez styly a metodami práce s mládeží (skaut, salesiáni, DCŽM, hnutí….)

Práce ve společenství a využití  knihy „Kristus vás miluje“ (Jan Pavel II. mládeži) a „Jste nadějí 
církve“ (promluvy a poselství papeže Benedikta XVI. mládeži do roku 2009).
Práce s formačními materiály (např. Pojď a následuj mě I a II).

Osvojení základních přístupů k Písmu svatému
Umění katecheze 
Animace liturgie
Metodika her
Víkendovky 
Charitativní služba
Příprava a průběh tábora s dětmi 
Pohybová výchova
Využití hudby
Využití obrazu
Metodiky mediální výchovy
Zážitková pedagogika a její přínos
Metodika integrální pastorace mládeže 

Manažerské dovednosti
- Veřejné vystupování a prezentace
- Skupinová práce a její zásady
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- Nácvik rozhovorů
- Motivace mladých
- Příprava pastoračního projektu se skupinou mládeže na dobu jednoho roku
- Práce s dobrovolníky a jejich motivace

Zdravotní minimum
Právní minimum
Základy ekonomiky a daní

Náměty skupinové metodiky:
práce s ministranty
vysokoškolská pastorace
církevní školství
příprava katechumenů a biřmovanců
evangelizační metody mládeže v našich podmínkách
rizikové skupiny mládeže, jejich zachycení a nasměrování
práce s ohroženou mládeží.
 

V Praze dne 2. září 2011

P. ThDr. Jan Balík
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