Program 22. konference o mládeži
7. - 8. prosince 2017, Češkovice
Téma: Lidské a duchovní doprovázení mladých lidí a vedení k volbě povolání
Místo konání: Rekreační zařízení Kolpingova díla Vyhlídka, Češkovice 158, Blansko
Čtvrtek 7. prosince
9.00 registrace
9.30 zahájení konference modlitbou
úvodní slovo a představení přítomných
10.00 Uvedení do tématu - Lidské a duchovní doprovázení mládeže
P. Petr Vaculík, SDB - provinciál SDB
diskuse
11.00 přestávka
11.30 Zkušenost z doprovázení věřící i nevěřící mládeže ve školském prostředí
Mgr. Jan Košárek – ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži,
Zkušenost doprovázení mladých k řeholnímu životu za šestileté období
s. Vilma – formátorka kandidátek k řeholnímu životu, Kongregace Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského
panelová diskuze
13.00 oběd
14.30 Duchovní a lidské doprovázení na úrovní farností a význam DCŽM
P. Roman Dvořák – bývalý ředitel DCM a DCŽM v Českých Budějovicích, současný
farář ve Strakonicích
15.00 Praktická zkušenost z centra pro rodinu a prevence rizikového sex. chování
MUDr. Maria Fridrichová – vedoucí programů střediska Rodina Centra pro rodinu a
sociální péči v Ostravě
15.30 diskuse a otázky k tématu
16.00 přestávka

16.30 diskusní skupiny:
1) Ing. Václav Vacek – zodpovědný za web.signaly.cz – Mají mladí zájem o sociální sítě?
2) P. Petr Vaculík, SDB – Jaký mladý člověk dnes přichází do salesiánských středisek
mládeže?
3) s. Vilma – Jak to vypadá za oponou v klášteře?
4) P. Roman Dvořák – Proč mladí hledají pobyty v DCŽM, Jump, Entercamp?
5) MUDr. Maria Fridrichová – Hledají mladí hodnoty člověka?
18.00 slavení mše svaté – Mons. Pavel Posád
18.45 večeře
Společný večer:

agapé, sklenička vína, posezení
nabídka divadelního představení: Tučňáci na arše, hraje Jan Horák

Pátek 8. prosince
7.30 mše svatá s ranními chválami ze slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
8.15 snídaně pro ubytované
9.00 Budování lidsko-duchovních hodnot v dozrávání mladého člověka
Mgr. Jiří Zajíc, skaut, katolický pedagog a publicista
10.00 přestávka
10.20 Výsledky výzkumu mezi mládeží na CSM v Olomouci + diskuse
Mgr. Ing. Jan Čapek, psycholog, terapeut a lektor
poselství na Synodu o mládeži do Říma
příspěvky účastníků
závěrečné slovo
12.00 oběd

