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REALIZÁCIA PREVENTÍVNEHO VÝCHOVNÉHO SYSTÉMU V 
DIECÉZNYCH CENTRÁCH ŽIVOTA MLÁDEŽE 

 
IMPLEMENTATION OF THE PREVENTIVE SYSTEM IN 
EDUCATION IN DIOCESAN CENTRES OF YOUTH LIFE 

 
 

Jan Balík 
 
Abstrakt 
 

Od sv. Filipa Neriho zaujímá v pedagogice specifické místo metoda oratoře. Za sv. 
Jana Bosca, který ji rozvinul, dostala název preventivní systém. Že se jedná o neustále 
inspirativní metodu, ukazuje příklad diecézních center života mládeže. První centrum tohoto 
typu vzniklo spontánně a tajně v době komunismu na faře v Příchovicích. Po roce 1989 byla 
tato vybudována ve všech diecézích ČR a na Slovensku ve Španiej Dolině. Jejich 
fundamentem je komunitní život stálého týmu, který je tvořen knězem a několika mladými 
lidmi. Základní tým je otevřený mladým lidem, kteří přichází buď spontánně, nebo na předem 
ohlášené akce.  
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Abstract 

 
Since the times of St. Philip Neri, the method of the oratory has had its specific place 

in pedagogy. Under St. John Bosco, who developed it, it received the name of “Preventive 
System”. The example of diocesan centres of youth life shows that this method is still 
inspiring. The first centre of this type appeared spontaneously and secretly under the 
Communist regime at the Příchovice vicarage. After 1989, such centres developed in all 
dioceses in the Czech Republic and in Špania Dolina in the Slovak Republic. They are based 
on the community life of a permanent team consisting of a priest and several young people. 
The basic team is open to young people who come either spontaneously or to events 
announced in advance. 
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1. ÚVOD 
 

Diecézní centra života mládeže (DCŽM) mají svůj původ ve spontánním a ilegálním 
setkávání mladých lidí v 80. letech minulého století na faře v Příchovicích v Jizerských 
horách v České republice. V posledním desetiletí komunistického útlaku jezdili na tuto faru 
mladí lidé, kterým se administrátor místní farnosti P. Miroslav Šimáček (nar. 1951) osobně 
věnoval, zapojoval je do společného programu a snažil se jim ukázat krásu života s Bohem. 
Postupně dostal styl života na faře svůj pevný řád, který se opíral o život podle Evangelia, o 
sdílení zkušeností, katechetická témata, slavení mše svaté, společné stolování a aktivní 
zapojování mladých do vytváření večerního zábavného i duchovního programu. Možnost 
navazovat nová přátelství, krása přírody a hudba umocňovaly intenzivní atmosféru živého 
křesťanského společenství. 
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Po roce 1989 byla na základě rozhodnutí biskupů v diecézích ČR a později i SR 
zakládána podle modelu vzniklého spontánně na faře v Příchovicích další DCŽM: Nazaret 
v pražské arcidiecézi (Praha – Kunratice), Vesmír v královéhradecké diecézi (Deštné 
v Orlických horách), Přístav v olomoucké arcidiecézi (Rajnochovice), Mamre v brněnské 
diecézi (Osová Bítýška), Ktiš v diecézi českobudějovické (Ktiš), Středisko mládeže ostravsko 
– opavské diecéze (Stará Ves n. Ondřejnicí) a Maják v Banskobystrické diecézi (Špania 
Dolina). 

Příspěvek se zaobírá vzniklým fenoménem z hlediska pedagogického stylu, který je 
v DCŽM praktikován, a to v porovnání s linií toho nejkvalitnějšího, co bylo v dějinách církve 
pro mladé lidi vytvořeno, a co je označováno jako oratoř či preventivní výchovný systém. 

 
2. ZÁKLADY PREVENTIVNÍHO VÝCHOVNÉHO SYSTÉMU 

 
2.1 Oratoř a Filip Neri 

 
Oratoř jako výchovné prostředí je spojena především s postavou sv. Filipa Neriho († 

1595), který kolem sebe shromažďoval v Římě mladé lidi a věnoval se jim v jejich volném 
čase. Označení „oratoř“ použil Filip poprvé v roce 1557, kdy se pro nedostatek místa v jeho 
pokoji musela setkávání přesunout do upraveného skladiště nad boční lodí kostela. Filip nikdy 
nechtěl nic zakládat a jeho oratoř i metoda práce vznikly jako plod jeho vychovatelského 
zápalu a především jako důsledek jeho osobního svatého života a příkladné lásky k Ježíši 
Kristu.  

Když se kolem něj začalo scházet pravidelně více osob, pochopil, že je třeba setkáním 
dát základní řád. Filipova oratoř používala do té doby neznámou metodu, která spočívala v 
četbě Písma svatého a jeho výkladu, do kterého se zapojovali všichni přítomní, tedy i mladí a 
nekněží. Filipovi šlo o praxi víry, ne o teorii. Dbal na to, aby se mluvilo jednoduše a 
prakticky. První hodina setkání patřila tiché modlitbě a komentované četbě z Písma. Pak 
následovaly tři půlhodinové přednášky. Shromáždění bylo zakončeno zpěvem a modlitbou. 
Večer při modlitbě Anděl Páně byl věnován čas půlhodinovému rozjímání. Postupně se 
rozvíjela tradice poutí k sedmi hlavním římským kostelům a výlety do přírody, které byly 
doprovázeny hudbou. Krása přírody a hudby byla ve službě radosti z Boha. K náplni oratoře 
patřila i služba v nemocnici. Filip nedělal nic jen pro zábavu, nýbrž vše v nabízeném 
programu směřovalo k setkání s Bohem (Türks, 2007, s. 48–55). Protože Filip pochopil, že 
krása a lidství člověka jsou od Boha, vyznačovaly se oratoře veselostí.  

Ač Filip Neri nikdy nechtěl být reformátorem, obnovil církev zevnitř. Učil druhé svým 
příkladem. Mnozí mladí, které kolem sebe shromažďoval, se později stali kněžími 
a významnými lidmi na panských dvorech. Tak Filip výchovně ovlivnil mnoho svých 
současníků, kteří přispěli k obnově církve. Patří mezi ně např. sv. Karel Boromejský, sv. 
František Saleský i významný hudebník Palestrina. 
 

2.2  Oratoře a jejich rozmach za Jana Bosca 
 

Don Bosco (1815–1888) své schůzky s mladými dělníky nazýval od počátku oratoří. 
Známou metodu přetvořil tak, aby odpovídala změněnému společenskému prostředí (Jan 
Pavel II., 1988, s. 505–510). Velice ho inspiroval sv. František Saleský, u kterého postřehl, 
„jak je účinná v práci pro spásu duší obětavá láska, oblečená do šatu dobroty a radosti“ 
(Alberti, 1977, s. 120). Postupné založení salesiánského díla charakterizují tři etapy: osobní 
rozhodnutí sloužit mladým, schopnost navazovat s mladými lidmi osobní vztah a nabídka 
místa, kde se mohou mladí setkávat (Gambini, 2009, s. 13). I když don Bosco vnímal hodnotu 
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pozemských skutečností a výchovu pojímal jako působení na celého člověka, za základ 
pokládal výchovu náboženskou. Jeho pedagogika je od základů přesažná, jejím cílem je 
vychovat věřícího člověka s živou vírou. Zbožnost, o kterou u chlapců usiloval, spojoval 
s poctivým plněním povinností. Proto velmi dbal na řád a jeho domy měly od počátku domácí 
řád.  

Program první oratoře měl následující části: Sváteční den začínal zpovědí chlapců, po 
které následovala mše svatá. Po ní byla chvíle věnována vysvětlování evangelia. Později se 
probíraly kontinuálně biblické dějiny. Don Bosco hovořil jednoduše, lidově a poutavě. Poté až 
do oběda následovala škola. Po obědě byl prostor na zábavu. Od půl třetí začínala výuka 
katechismu, která byla ukončena společnou modlitbou růžence a později i zpívanými 
nešporami. Následovalo opět krátké kázání, mariánské litanie a požehnání Svátostí oltářní. 
Pak bylo až do večera volno, které chlapci vyplnili hrami nebo studiem. Během rekreace don 
Bosco využíval možnosti hovořit s jednotlivými chlapci. V tu chvíli se jim věnoval jako 
výtečný a zkušený duchovní vůdce. Radil, povzbuzoval, napomínal a zpovídal. Závěr dne 
patřil obřadu loučení, který byl plný nadšení, hluku a písní. Chlapci nosili dona Bosca na 
rukou. „Pak zaznělo poslední tisíckrát opakované dobrou noc a několik chlapců ho 
polomrtvého dovedlo domů“ (Bosco, 2007, s. 134–138). Za hlavní důvod, proč oratoř chlapce 
stále více přitahovala, označil don Bosco „slavnostní bohoslužby, hudbu, veselé rušné hry“ 
(Bosco, 2007, s. 135). 

Jeho skutečný pedagogický talent se projevil mimo jiné ve skutečnosti, že zakládal 
kroužky svých malých pomocníků, do nichž sdružoval nejlepší chlapce. Měli mu pomáhat 
zabavit mladší a hlavně působit na své kamarády především dobrým příkladem, aby v oratoři 
vládl duch modlitby (Alberti, 1977, s. 95). 

  
2.3  Fundamenty preventivního výchovného systému 

 
Jak Filip Neri, tak i don Bosco nebyli teoretiky pedagogiky, ale mistry výchovné 

praxe. Originální pedagogická metoda, kterou v oratořích rozvinul don Bosco, byla nazvána 
preventivním výchovným systémem. Zmiňovanou metodu lze charakterizovat takto:  
- Prvotním a hlavním cílem je spása duší mladých lidí. 
- Cíl spočívá nejen ve vyplnění volného času, ale především v nalezení takového prostředí, 
které motivuje a pomáhá stávat se čestnými občany a dobrými křesťany. Vše se v oratoři 
stává motivací pro osobní integrální růst mladých (Gevaert, 1986, s. 471).  

- Trvalá přítomnost vychovatelů mezi mladými, jejich disponibilita pro mladé a schopnost 
vytvářet vztahy. 

- Charakteristické je zapojení mladých do vytváření programu s jejich typickými způsoby 
vyjadřování: divadlem, zpěvem, hrou, sportem, turistikou a hudbou. 

- Oratoř je místo přijetí, ve kterém se dynamicky spojuje osobní a společenská dimenze. 
Skutečná oratoř žije ze tří vztahů: osobní vztah pedagoga s mladým člověkem, život 
mladého uprostřed konkrétní skupiny a vztah členů skupiny mezi sebou (Gambini, 2009, s. 
23–30). 

- Oratoř je místem, ve kterém se mezilidské vztahy, stejně jako vztah s Bohem, žijí a zakouší. 
Pro svou charakteristiku lze vnímat přítomnost zásad preventivního výchovného systému 
v různých současných programech pro mládež (Vecchi, 1989, s. 683). 
 

3. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI DCŽM  
 
DCŽM lze pokládat za zcela specifické výchovné prostředí, které v sobě tvůrčím 

způsobem absorbuje základní prvky zmiňované výchovné metody.  
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Statut Sekce pro mládež ČBK schválený zasedáním ČBK 24. 11. 1993, který 
reflektoval fenomén, který vznikl v době totality na faře v Příchovicích a který se na základě 
rozhodnutí biskupů začal rozvíjet ve změněných společenských poměrech v dalších českých a 
moravských diecézích, určuje základní charakteristiku DCŽM v několika podstatných bodech, 
kterými jsou: 

- místo stálého společenství mládeže a stálého přijetí mladých lidí, 
- domov pro mladé (možnost obnovy fyzických i duchovních sil, nenásilná formace, 
svědectví krásy života s Bohem), 
- základní společenství domu tvoří kněz ve spolupráci se stálým týmem složeným 
z mladých lidí, 
- založení biskupem (Statut Sekce pro mládež ČBK, II,2). 
Z řečeného vyplývá, že DCŽM jsou zcela specifickým nástrojem pastorace mládeže. 

Na prvním místě se totiž jedná o dům pro mladé, do kterého chlapci a děvčata přichází 
spontánně a prožívají v něm několik dní spolu se svými vrstevníky. Nejedná se tedy o dům, 
který je charakterizován především nějakým specifickým projektem či aktivitou. Není to 
exerciční dům ani horský hotel, nejedná se o přednáškový dům ani o ubytovnu. Jak bude 
ukázáno v následující části příspěvku, příchozí jsou v domě přijati do již existující komunity a 
jsou pozvání do každodenního běžného společného života inspirovaného křesťanstvím. 
Program dne mívá zpravidla tyto části: snídaně, ranní modlitba, práce v kuchyni a kolem 
domu, dopolední přednáška, volno po obědě, skupinky (hudba, sport, výlet, hry, práce kolem 
domu, příprava večerního programu), prostor pro osobní setkání s knězem, příprava na mši 
svatou, mše, večeře, večerní zábavný a duchovní program. Pochopitelně tento fundament 
DCŽM nebrání, aby byl dům využit i pro konkrétní kurzy pro mladé. Proto bývá zvykem, že 
se na DCŽM konají např. kurzy pro animátory. Základním však zůstává, že DCŽM je místem, 
kam mladí lidé přichází především spontánně.  

 
3.1  Základní tým DCŽM 

 
Specifickým prvkem DCŽM je existence základního týmu, který pobývá v domě a je 

složen z mladých lidí (chlapců i děvčat) a kněze. Společně jsou povoláni vytvořit intenzivní 
komunitu, která oživuje dům. Člen týmu není zaměstnanec, ale rozhodl se věnovat část svého 
života (ideálně dva roky) Bohu a svým vrstevníkům. Tým se proto liší od pracovní skupiny, 
ve které se její členové shromažďují za účelem dosažení konkrétního, měřitelného cíle, avšak 
střeží si své soukromí a žijí vedle sebe jako skupina jednotlivců (Cola, 2007, s. 65–66). 
DCŽM je ve své nejhlubší podstatě založeno na uskutečňování křesťanské lásky, která vytváří 
společenství. Na tomto základu spočívá nedispenzovatelný základ stylu života v DCŽM. 
Nejedná se tedy na prvním místě o dům, organizaci či projekt ani o sehraný tým odborníků 
v oboru psychologie, pedagogiky, ekonomie a managementu. To vše může jistě sloužit a je 
třeba to nezanedbávat. Zde však máme na mysli samou podstatu. Jak upřesňuje sv. Augustin: 
základním účelem, důvodem a cílem společného života je být jedné mysli a jednoho srdce 
v Bohu (Augustin, I, 3). To by mělo být primární pohnutkou vstupu do týmu v DCŽM. Avšak 
žít křesťanskou vzájemnou lásku, která uvádí do tajemství společenství, není zdaleka něčím 
samozřejmým a už vůbec ne snadným. Učit se vzájemné lásce je jedním z nejdůležitějších a 
zároveň nejnáročnějších prvků života v týmu. Takto chápaný komunitní život je sice krásný, 
ale zároveň náročný. Nedosahuje se ho automaticky zachováváním daných norem nebo 
pouhou zbožností, ale neustálou snahou o styl života pro druhé.   
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3.2  Otevřenost základního týmu pro příchozí 
 
Základní poslání člena týmu DCŽM je vytvářet intenzivní společenství, které nežije 

samo pro sebe, ale je neustále otevřené příchozím. Kvalitní společný život týmu, umožňuje 
otevřenost pro příchozí a jejich přijetí do již existující rodiny. Základem jsou přátelské vztahy 
vycházející z univerzálního bratrství a motivované evangelním přikázáním lásky (Jan 15,13). 
Základní tým přijímá příchozí do svého společenství. Usiluje o ctnost pohostinnosti. Jakmile 
kdokoliv vstoupí do centra, je třeba přerušit práci a příchozího u dveří s radostí přivítat. To 
předpokládá nejen neustálou sebevýchovu a někdy velkou dávku sebepřemáhání, ale 
i duchovní námahu. Zvláště v obdobích dlouhodobé zátěže a únavy je obtížné každý den se 
rozhodovat pro službu a vydávání se druhým. Vědomé rozhodnutí přijímat druhé usnadňuje 
náročnost této duchovní gymnastiky a pomáhá udržet si na tváři přívětivý úsměv. 

 
3.3  Specificky zaměřená zážitková pedagogika 

 
Rodinný způsob života v DCŽM se projevuje tím, že: 
- se od příchozích očekává přijetí základních pravidel v domě,  
- jsou zapojováni do každodenních služeb a do vytváření programu.  

 
Mezi základní pravidla, která jsou závazná pro každého, patří: společné stolování 

během snídaně, oběda a večeře, které zahrnuje modlitbu na úvod i na zakončení; společný 
ranní a večerní duchovní a zábavný program; kouření (a jiné návykové látky) jsou v domě 
nepřípustné a alkohol se smí konzumovat pouze zcela mimořádně a v malém množství. Oproti 
mnohde tolerované praxi společného přespávání je v DCŽM samozřejmé oddělené nocování 
chlapců a děvčat. 

To, že jsou mladí zapojeni do nejrůznějších úkolů v centru, není záležitostí pouze 
praktickou, ale také způsobem jejich identifikace a spoluzodpovědnosti za prostředí, a to 
s pozitivním výchovným a formativním dopadem. Mladí lidé se podílí na vaření, mytí nádobí, 
prostírání a sklízení ze stolu, úklidu a nejrůznějších pracích kolem domu. Konec konců 
společná práce je osvědčený způsob, jak prolomit bariéry a navázat kamarádství. Obecně je 
život v domě charakterizován účelností, skromností, a to jak co do samotné architektury, tak 
co do vybavení a celkového přebývání.  

Aktivní a zážitkový program, do jehož vytváření jsou mladí lidé pozváni, je pro 
DCŽM naprosto typický. Tím, že jsou příchozí zapojováni do společné přípravy programu 
pro druhé, jsou vtaženi do dynamického procesu, v němž mohou uplatnit a rozvinout své dary 
a zakusit, že darování přináší radost. Důsledkem přijetí spoluodpovědnosti za přípravu 
programu je pochopitelně i větší míra spokojenosti (Vaculíková, 2000, s. 78). Zároveň se 
takto mladí učí spolupracovat a aktivně vytvářet společenství. Proto se používání 
elektronických médií omezuje jen na nejnutnější míru, televizní programy se nesledují, video 
se používá pouze výjimečně pro společné zhlédnutí kvalitních filmů a internet slouží výlučně 
jako pracovní nástroj. Všechna tato média nejsou příchozím běžně přístupná. Čas ušetřený 
nesledováním často povrchních informací nebo zábavy mohou potom věnovat skutečnému 
životu v reálných vztazích. Specificky zaměřená mediální výchova se v současnosti stává 
stále podstatnější součástí centry nabízeného vzdělávání. Jejím hlavním cílem je správné 
hodnocení pravdivosti, hodnoty a významu mediálních výstupů a programů (Sigalini, 2010, s. 
127–128; Postman, 2010, s. 184–186).  

Je důležité, že jsou DCŽM budovány převážně v krásné přírodě a pokud možno 
v horách. Mladí lidé jsou citliví na krásu, a to i na krásu přírody. Protože mnozí žijí 
ve městech, jsou vděční za pobyt v přírodě. Mladým lidem se tak umožní nejen vnímat její 
krásu, a tak kontemplovat Stvořitele, ale i využít pobyt k aktivnímu odpočinku a obnově 
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fyzických i psychických sil. Kromě toho námaha, se kterou je pobyt v přírodě spojen, zoceluje 
tělo i vůli a umožňuje zakoušení radosti ze sebevlády a zdolávání překážek. Tím přispívá 
k růstu osobnosti mladého člověka, protože autentické hodnoty mají vždycky vysokou cenu a 
nelze jich dosáhnou bez námahy (De Beni, 2010, s. 96). 

Neméně důležitá je skutečnost, že prostředí DCŽM umožňuje prožívat organizované i 
spontánně prožívané chvíle ticha. Je to další z důvodů, proč se v DCŽM užívají média jen 
v omezené míře a proč je třeba, aby centrum bylo umístněno v přírodě a aby mělo vhodně 
upravenou kapli. Učit se tichu je v současnosti pro mladého člověka jedním z podstatných 
prvků, které mu umožňují otevřenost především k Bohu a k sobě samému a následně i 
k druhým.   

Výchovná prostředí mládeže již od Filipovy oratoře vždy významně doprovázel 
hudební kolorit. Protože mladý člověk i dnes žije do velké míry hudbou, je zcela přirozené, že 
DCŽM nejen využívá zpěv a hudební nástroje, ale pomáhá kultivovat hudební projevy a vkus 
příchozích. Písně či instrumentální hudba se vyskytují během celého dne a zpestřují jednotlivé 
body programu. Zapojení mladých do aktivního spoluutváření programu umožňuje využít 
nejrůznější talenty příchozích, z nichž mnozí mohou připravit pro druhé něco ze svého 
hudebního repertoáru.   

 
3.4  Styl předkládání křesťanské víry 

 
Nedílnou součástí života a činnosti DCŽM je přirozeně žitý a nabízený rozvoj 

křesťanské víry. Každodenním opěrným bodem života v DCŽM je tzv. slovo na den. Jedná se 
o metodu, která spočívá v aktualizaci věty z Bible. Pro potřeby mladých v centru jsou 
většinou upřednostněny takové věty, které vedou přímo k praktikování lásky k druhým a 
zároveň jsou krátké, a tedy vhodné k zapamatování (Balík, 2004, s. 32–35).   
Během dne jsou nabízeny rozmanité krátké přednášky, které si připravuje buď pozvaný 
odborník nebo některý z přítomných kněží. Pochopitelně jsou nabízena témata, která jsou pro 
mladé lidi zásadní a která je zajímají (např. Bůh je láska, výklad Bible, vztahy, manželství, 
bioetika, bolest).  

DCŽM zcela přirozeně umožňuje, aby se mladí návštěvníci setkali s knězem, který je 
jim k dispozici. Mohou si s ním pohovořit, ptát se na své otázky a využít možnost v klidu se 
vyzpovídat. Tyto rozhovory jsou často velice důležité ne-li zásadní pro osobnostní a duchovní 
růst mladých lidí.   

Od chvíle postupného vzniku prvního centra života mládeže v Příchovicích bylo 
prožíváno společenství majetku jako něco samozřejmého. Nejprve se projevovalo tím, že 
přijíždějící dávali do společného své zásoby, ze kterých se připravoval společně pokrm. 
Později byli mladí vyzváni, aby darovali na chod domu a na stravu dobrovolný příspěvek do 
připravené kasičky. V současnosti není stanovena pevná taxa za pobyt a praxe je taková, že 
návštěvníci dávají tolik, kolik jsou vzhledem ke své finanční situaci schopni. Na první pohled 
je tedy jasné, že DCŽM je ve své podstatě něco zcela jiného než horská chata, penzion, 
rekreační středisko, ubytovna, exerciční dům, hotel či kongresové centrum. Jedná se o 
společenství vyznačující se stylem života, který již svou strukturou umožňuje otevřenost pro 
nezištný dar, pro „logiku daru“, která nevylučuje spravedlnost a nestaví se proti ní, ale otevírá 
prostor pro „princip dobročinnosti jakožto výrazu bratrství“ (CiV 34). Skutečně žité 
křesťanství v sobě vždy obsahuje schopnost rozdělit se, přijmout darované, a tak prožívat 
společenství majetku. Pochopitelně se nejedná pouze o oblast hmotnou, ale i o sdílení 
duchovního bohatství, což bývá někdy ještě náročnější než otevřít peněženku.  
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3.5  Vliv DCŽM na mladé lidi 
 

Je zřejmé, že prožívání takto intenzivního společenství, má na příchozí pozitivní vliv.  
Především umožňuje návštěvníkům najít hustou síť vztahů. Tyto kontakty se pak prohlubují 
v rámci sociálních sítí a během opětovných návštěv center či jiných aktivit nebo spontánních 
setkání. Tak se napomáhá vytváření potenciálně kvalitních neformálních prostředí, která jsou 
v současnosti pro rozvoj mladých lidí významnou veličinou (Sigalini, 2010, s. 126–127; 
Sigalini, 2003, s. 233). Předivo vztahů se stává nejvýznamnější ve chvílích životních zlomů 
(např. přechod na vysokou školu, změna bydliště, rozvod rodičů), které mohou mladého 
člověka snadno vrhnout do osamocenosti a oslabit jeho dozrávání včetně oblasti víry. Centra 
tedy působí preventivně, neboť nejdůležitějším faktorem předcházení rizikového chování 
dospívajících je kromě dobrých rodinných vazeb i „vztah k prosociální, pozitivní skupině 
vrstevníků, kde velkou úlohu hraje i náboženské přesvědčení“, ale rovněž terapeuticky, 
protože kvalitní vztahy mohou pomoci zpracovat negativní zážitky a vyrovnat se s nimi 
(Machová, Hamanová, 2002, s. 161). 

Pobyt v DCŽM upevňuje návštěvníky v odvaze žít svůj život na základě skutečně 
lidských hodnot, podporuje je v životě z víry a napomáhá jim v aktivitách doma. Kromě toho 
jim pobyt umožňuje doplnit fyzické, psychické a duchovní síly (Vaculíková, 2000, s. 76). 

 
4. ZÁVĚR 

 
Z popisu preventivního výchovného systému, který je typický pro oratoř, a z poznání 

činnosti DCŽM lze srovnáním vyvodit, v čem se shodují a v čem přináší DCŽM do 
pedagogiky nové impulzy.  

Integrace prvků oratoře v pedagogické metodě DCŽM se týká především těchto prvků:   
- trvalá přítomnost vychovatelů mezi mladými lidmi, 
- otevřenost příchozím, 
- aktivní zapojování příchozích do zážitkového programu, 
- důraz na předávání živé víry. 

Novost DCŽM, která je na první pohled zřejmá, se týká základního týmu domu. 
Středem dění není charismatická osoba ani skupina řeholníků, ale základní tým tvořený 
mladými lidmi a knězem, kteří se společně snaží o intenzivní kvalitní přátelské vztahy. 
Ukazuje se, že jsou metodě oratoří v DCŽM vtištěny prvky, které jsou v životě církve od II. 
vatikánského koncilu zdůrazňovány. Jedná se o spoluodpovědnost laiků, spolupráci kněží a 
laiků a o společenství jako základní styl života v církvi (ChL 19). Jan Pavel II. dokonce 
formulovat ve svém listu Novo millenio ineunte zásadu, že vzájemná láska a důraz na 
společenství, které uskutečňovaná láska vytváří, je srdcem církve a nedispenzovatelným 
základem. Církev se podle něj musí stát „domovem a školou společenství“ (NMI 43). 

Další diferenciace spočívá ve skutečnosti, že DCŽM je zakládáno biskupem, je tedy 
biskupovým domem pro mladé lidi, výrazem biskupovy pastýřské a otcovské služby vůči 
mladým generacím.  

Kardinál Miloslav Vlk vyzdvihl tuto skutečnost, když nazval centra „laboratoří církve 
budoucnosti“ (Balík, 2008, s. 21). Mladým lidem se nedává pouze důvěra, ale dochází 
k intenzivní výměně darů a uskutečňuje se spolupráce laiků a kněží. Naplňují se tak slova 
Jana Pavla II.: „Mladé lidi nelze chápat pouze jako předmět pastorační péče církve. Fakticky 
jsou a musí být povzbuzováni k tomu, aby se stali aktivními subjekty, činiteli evangelizace a 
tvůrci sociální obnovy. Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co 
říci církvi. Tento vzájemný dialog musí být velmi upřímný, jasný a odvážný; podporuje 
setkání generací a vzájemnou komunikaci mezi nimi a stává se pro církev i společnost 
zdrojem bohatství a mladosti.“ (ChL 46). 
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