
Představení tvorby Výchovně pastoračního projektu (VPP)  

k 31. lednu 2021 

I. Proč je VPP nový, v čem je jiný?  
 

1. Starý VPP připravovala pouze salesiánská komunita. Nový VPP připravuje celá redakční 
rada, která se skládá ze tří členů pastorační rady farnosti, ze tří zaměstnanců SKM, dvou 
zástupců mládeže, faráře ředitele komunity a střediska. Já jsem moderátorem redakční 
rady.  

2. Snažíme se vidět salesiánské dílo na Jižních Svazích jako jeden celek v různých 
souvislostech, v kontinuitě a s nadějí připravovat budoucnost. Proto jsme na podzim 
definovali hodnoty, které byly vytvořeny za dvacet let. Také jsme jasně a pro někoho 
odvážně pojmenovali, co nás ohrožuje, co je pro nás výzvou. 

3. Z toho vzniká celková vize poslání, která se teď upřesňuje pro středisko a pro farnost: VPP 
neříká nic nového, když tvrdí, že salesiánské dílo ve Zlíně je tvořeno střediskem pro 
mládež, farností a službou novým salesiánským povoláním. V jádru díla je salesiánská 
řeholní komunita, která má spolu s odpovědnými laiky řídit a animovat celé dílo. 
a. Salesiánská výchovná práce směřuje k tomu, aby mladí lidé porozuměli sami sobě 

i situaci, ve které žijí, aby rozvinuli své schopnosti a dovednosti, aby navázali zdravé 
mezilidské vztahy včetně vztahu s Bohem.  

b. Salesiánská farní služba je uprostřed sídliště města znamením Boží přítomnosti a lásky 
nejen k věřícím, o které se stará, ale vůči všem, kdo hledají křesťanské hodnoty.  

c. Abychom mohli plnit své poslání, potřebujeme získat větší vnitřní propojení, 
profesionalitu a ekonomickou zajištěnost. Bude nezbytné vytvořit propojovací orgán 
celého díla.  

Zároveň se upřesňuje třístupňová struktura celého salesiánského díla i jednotlivých částí. Co 
to znamená?  

Třístupňové středisko: (tvoří tři hodnoty: dostupnost a otevřenost; růst a pravidelnost; služba 
mladých, mladým). Tyto hodnoty se realizují nebo budou realizovat v NZDM, pro mládež 
chudou a znevýhodněnou, dále v bezpečném prostředí volnočasových programů a kroužků 
až po vytváření křesťanských společenství s důrazem na animátorské hnutí.  
 
Rádi bychom mladým i rodičům nabídli kvalitní salesiánský program osobního růstu a rozvoje.   
Třístupňový model farnosti: Stojí na třech hodnotách: vytváření křesťanské kultury a nabídka 
evangelia ve společenství církve; svátostná a pastýřská služba; prohlubování duchovního 
života farnosti, což probíhá nebo má probíhat s otevřeností všem, kdo hledají Boha, řádnou 
městskou farní pastorací, až po péči o ty, kdo slouží druhým.  
 
Třístupňová péče o povolání: Podporuje živou víru a duchovní život mladých, podporuje, aby 
mladí žili pro druhé a stávali se apoštoly, a nakonec se stará o specifická povolání 
k salesiánském životu v salesiánském aspirantátu a přednoviciátu. Nabízíme a chceme stále 
více nabízet mladým mužům zkušenost řeholní komunity skrze setkání, skrze krátkodobý 
pobyt aspirantátu, nebo závazný pobyt v přednoviciátu.  
 
 



Co musí VPP dořešit?  
a. Definovat, jaké jsou naše závazky vůči církevní ZŠ. 
b. Vyjasnit si, jaký máme mít vztah k 6. skautskému středisku. 
c. Vyjasnit si vztah se z.s. Savio a rozhodnout se, jak se Saviem žít dál. 

 
Souběžně s vytvářením VPP probíhá vyjasňování podmínek, za kterých se skrze výběrové 
řízení může stát předsedou SKM ne salesián, ale laik.  
S tím úzce souvisí transparentní a stabilní ekonomické zajištění salesiánského střediska.  

 

II. Vidím nutnost postupné proměny péče o dobrovolníky a dárce, 

přátele Dona Boska, podporovatele jeho díla.  

Prvním krokem bude zvýraznění připomínky 24. dne v měsíci, kdy si připomínáme svátek 
Panny Marie Pomocnice.   
Program bude tvořit: mše sv. v 18:30 hod.  
   Promluva na salesiánské téma.  
   Osobní setkání, jakmile bude dovoleno. 
Už teď vás zveme na středu 24. února 2021.  
Chceme, abyste tam byli více informováni o aktuálním i připravovaném dění ve farnosti, ve 
středisku a v komunitě, a aby bylo více živeno a podporováno salesiánské charisma. 

 

Petr Vaculík  


