
SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE II. 

KATEGORIÁLNÍ PASTORACE 

Plenární sněm vyzval, aby kategoriální pastorace byla chápána jako nedílná složka života církve, aby 

byla rovnocenná farní pastoraci (163), ať už jde o skupiny (jako vojáci, vězni, ústavy), nebo věkové 

a  sociální skupiny jako je mládež, vysokoškoláci, senioři (164), národnostní menšiny a  sdružení jako 

Orel a  Junák… (165), rodiny (167– 184), mládež (185–197). Jistě máme stále co rozvíjet a  nejen co do 

nových oblastí či počtu angažovaných lidí, ale především v  odbornosti a  apoštolské horlivosti. 

Zároveň je třeba vidět, co se už v těchto oblastech děje. Vyrostly struktury, nabízejí se programy, jsou 

pracovníci.  

PASTORACE MLÁDEŽE 

Pastorace mládeže Je první oblastí, která se rozvinula založením Arcidiecézního centra mládeže 

a vy-budováním Arcidiecézního centra života mládeže v Rajnochovicích. V každém děkanátu je jeden 

z kněží kaplanem pro mládež děkanátu. Kaplani mají formaci a pravidelná pracovní setkávání. 

V děkanátech mají animátory z řad mladých ve farnostech. Vzhledem k velkému procentu malých 

farností, se klade důraz na život mládeže v děkanátním společenství, které má podpořit společenství 

farní tam, kde je více mladých. Centrum nabízí řadu programů, o nichž bude samostatná kapitola.  

PASTORACE RODIN 

Má své diecézní centrum od roku 1990 a  od roku 2005 jsou zřízeny děkanátní pobočky, které mají 

své zaměstnance s  pravidelnou formací a  pracovními setkáními. Do jednotlivých center patří 

i  spolupracovníci, kteří se podílejí na konkrétních programech. Bohaté nabídky a zkušenosti je třeba 

předložit v samostatné kapitole. 

VYSOKOŠKOLÁCI 

Mají v Olomouci zřízenou samostatnou personální duchovní správu: Akademickou farnost. Ve Zlíně 

mají vysokoškolský klub se sídlem na děkanské faře. Duchovní, kteří jsou pověřeni akademickou 

pastorací, mají celostátní sdružení. Každý druhý rok pořádají tzv. Studentský Velehrad.  

 

ARMÁDA, POLICIE, HASIČI… 

Dva kněží z diecéze jsou uvolněni pro službu vojenských kaplanů, dva trvalí jáhni pro pastoraci vězňů, 

těm pomáhá několik kněží dobrovolníků. V policii zatím nebyla ustavena kaplanská služba, ale 

Sdružení křesťanských policistů pořádá každoročně celostátní pouť policistů v kostele sv. Michala 

v Olomouci. Hasiči rozvinuli pouti k  sv.  Floriánovi a  Matice svatohostýnská pro ně pořádá duchovní 

obnovy. Je pravda, že zatímco pouti jsou velmi navštívené a  konají se na mnoha místech, účast na 

duchovních obnovách je zatím skromná. Junáci mají duchovního rádce. Hlavním duchovním rádcem 

Orlů na národní úrovni je sám arcibiskup olomoucký a v duchovní radě je jeden z kněží diecéze. Na 

místní úrovni je ve spolupráci Orlů a farností co dohánět. 

 

NÁRODNOSTNÍ SKUPINY 

V  diecézi s  venkovským charakterem nejsou významné. Máme jednoho kněze z  Vietnamu, který je 

pověřen pastorací Vietnamců na celé Moravě. Romská pastorace funguje v  jedné farnosti, kde tato 

skupina představuje aktivnější polovinu farníků a Charita Olomouc pořádá každoročně Romskou pouť 

na Svatý Kopeček. První kroky byly učiněny. Nyní je před námi úkol udržet zakladatelské aktivity 

v každodenním životě a pružně reagovat na aktuální potřeby.  


