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  „Pedagogika povolání vychází z Evangelia  
podle příkladu mimořádného animátora, 

 kterým je Ježíš. 
     Jaké jsou evangelní postoje? 

Rozsévat, doprovázet, vychovávat, formovat a rozpoznávat.“                                                               
(srov.  papežský dokument: 

„Nové povolání pro novou Evropu“) 
 
 
 

 
                 Vývoj a působení týmu „Pastorace povolání v ČR“ 

 
Cílem pastorace povolání je pomoc člověku objevit Boží plán pro svůj život a 
odpovědět na Boží volání a přijmout ho s vděčností a radostnou velkodušností.  
Úlohou koordinátorů povolání je povzbuzovat hledajícího člověka, aby dal pozitivní 
odpověď na toto Boží volání. 
Koordinátorem pro Pastoraci povolání v ČR je jmenován biskup Mons. Josef Kajnek. 
 

 
Naším úkolem je:  
1. Vlastní formace, neboť máme-li formovat jiné, musíme nejdříve formovat sami sebe. 
2. Podpora trvalé formace v našich komunitách, aby se stávaly komunitami         
    povolávajícími.  
3. Spolupráce s manželskými páry a s rodinami. I k manželství je člověk povolán   
    Bohem. 
4. Šíření modlitby za povolání, vytváření kultury povolání, společná modlitba,    
     rekolekce... 
5. Vzájemná informovanost, co kdo dělá pro mládež. Máme internetové stránky pro    
    hledající: www.hledampovolani.cz   
6. Sdílení o zkušenostech při práci s mládeží. 
7. Zapojení se do aktivit, které pořádají např. Diecézní centra pro mládež, PMD, atd. 
8. Učit se  spolupráci mezi jednotlivými společenstvími zasvěcených osob.  
    Ne konkurovat, ale doplňovat se. Papežský dokument Nové povolání pro novou   
    Evropu říká: „Společné svědectví činí animaci účinnou.“  
 
Oslovili jsme každé řeholní společenství: řády, kongregace, ale i hnutí a komunity a 
nabídli jsme, aby měli jednu kontaktní osobu pro pastoraci povolání. A z každé diecéze je 
biskupem určen jeden diecézní kněz. Tito lidé tvoří tzv. ROZŠÍŘENÝ TÝM.  
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Plán do budoucna?  
- Vytvořit diecézní týmy PP  
- Zapojovat se do aktivit, které už probíhají: konference o mládeži, diecézní, celonárodní   
  a celosvětové setkávání mládeže, (jednoduše řečeno být tam, kde jsou mladí lidé)  
- Účastnit se každoročních setkání v Evropě, kde už jsou zapojeny skoro všechny   
  země.  
- Alespoň 1x do roka se chceme zúčastnit formačně-pracovního setkání koordinátorů     
  povolání.  
 
V lednu 2011 se uskutečnilo na Velehradě Čtvrté Celonárodní setkání koordinátorů 
pastorace povolání v ČR.  
 

Je to setkání těch, kteří mají zájem, chuť a odvahu se věnovat Pastoraci povolání v ČR, 
těch, kteří se přihlásili do rozšířeného týmu pro PP. Tohoto setkání se zúčastňuje kolem 
80 osob. Celé setkání podporují svou modlitbou sestry a bratři z 12 kontemplativních 
řádů. Tyto komunity nám tvoří tzv. Zázemí modlitby. Jsou informováni o našich 
aktivitách, aby věděli, za koho a za co se modlí.   
 
Toto setkání je formačně - pracovní.  

Bývají pozvání různí odborníci. Např. P. Jan Kušnír SVD (verbista) ze SR. Má 
zkušenosti s pastorací povolání z Mexika a je zakladatelem PP na Slovensku. Představil 
pastoraci povolání skrze dokument „Nové povolání pro novou Evropu“. V dalších letech 
nám přednášeli P. Amadeo Cencini z Říma a P. Jack Finnegan z Irska.  
                                                            
 

 
P. Jiří Damián Škoda, petrin  a  S. M. Vincenta Kořínková, boromejka 

výkonní sekretáři Rady ČBK pro Pastoraci povolání 
www.hledampovolani.cz 

 
 


