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SEKCE PRO MLÁDEŽ 
 

Milí přátelé, 
posílám vám pozvánku na letošní 22. konferenci o mládeži. 
 
Kdy: od 7. do 8. prosince 2017. 
 
Proč přijet: Vytvořit si čas na reflexi, vzdělání, čas na modlitbu, navázání nových kon-
taktů a předání zkušeností ve služebném oboru.  
 
Místo: Rekreační zařízení Kolpingova díla Vyhlídka, (Češkovice 158, Blansko, 
678 01), web: http://www.vyhlidka-blansko.cz/409-o-nas.aspx 
 
Téma: Lidské a duchovní doprovázení mladých lidí a vedení k volbě povolání 
 
Program:  
Krátké přednášky k tématu a diskuze.  
Téma Synody o mladých lidech, která je vyhlášena na rok 2018.  
Seznámení se s průzkumem uskutečněným mezi mladými lidmi během CSM 2017 
v Olomouci.  
Nebude chybět slavení mše svaté a společenský večer u skleničky vína či pokrmu.  
 
Přednášející: P. Petr Vaculík, SDB – salesiánský provinciál, P. Roman Dvořák – bývalý 

ředitel DCŽM a DCM v Českých Budějovicích, sestra Vilma – formátorka kandidátek 

k řeholnímu životu sester boromejek, Mgr. Jan Košárek – ředitel Arcibiskupského gymná-

zia Kroměříž, MUDr. Marie Fridrichová – vedoucí programů střediska Rodina Centra pro 

rodinu a sociální péči v Ostravě, Mgr. Jiří Zajíc - skaut, katolický pedagog a publicista. 

 
Cíl: Diskuze zodpovědných lidí při práci s mládeží, vzájemné poznání, reflexe činnosti, 
inspirace a hledání nových cest v oblasti pastorace mládeže. Zároveň má však konfe-
rence přinášet osobám zodpovědným za pastoraci nové impulzy z prostředí mladých 
lidí. Vše, co zazní v souvislosti se synodou, tak bude předáno kompetentnímu bisku-
povi. 
 
Pro koho: Zváni jsou všichni zodpovědní z nejrůznějších prostředí (školy, VKH, kate-
cheté, spolky, mládežnické organizace), charismat a řádů, kteří se účastní poslání 
církve hlásat evangelium mladým lidem. 
Konference se zúčastní Mons. Pavel Posád, který je delegátem ČBK pro mládež. 
 
Prosíme o vyplnění elektronické přihlášky s uvedením zájmu o ubytování či 
stravování na:   https://goo.gl/forms/TBeQ4esY4mYPRpJF2 

nejpozději do 21. 11. 2017 

Prosím, abyste počítali s účastí na konferenci od začátku až do konce. Pokud není ve 
vašich možnostech účastnit se celé konference či máte jakékoli dotazy, tak se ozvěte 
Anně Brabcové: brabcova@cirkev.cz, 731 625 965 
Doporučený dresscode na konferenci je Business Casual. 
 
Přeji všem požehnané dny. 
S pozdravem 

 
P. Kamil Strak 

ředitel Sekce pro mládež ČBK 
Přílohy: Program konference  
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