5. SETKÁNÍ MLÁDEŽE
CELOSTÁTNÍ

P Ř Í LO H A K AT O L I C K É H O T Ý D E N Í K U

Rozhodující
okamžik
Jak předávat víru,
když víme, že mnoho
mladých z věřících
rodin v ní ochabuje
na druhém stupni základní školy a praxi
víry opouští na začátku vysokoškolských
studií? Co tedy dělat,
aby se dětská víra přerodila v uvědoměle žitou? Pomoci mladému člověku
setkat se s Kristem. Takovýto moment
zpravidla promění celý jeho život.
Bůh klepe na nitro člověka, ale ten není schopen vždy otevřít. V současném
světě konzumu existuje mnoho sil, které od osobního setkání s Ježíšem odvádí. Patří k pedagogickému umění uvést
mladého člověka do takových životních okolností, ve kterých je snáze otevřen Božímu působení. Příkladem jsou
učedníci putující do Emauz, kteří sice už slyšeli o zmrtvýchvstání, ale doposud to pro ně nic neznamenalo, ba
naopak, jsou skleslí a rezignovaní. V tu
chvíli se k nim přidá Ježíš. Když pak
hodnotí svou zkušenost, říkají: „Což
nám nehořelo srdce?“ Aby u mladého
člověka došlo k otevření se přetvářejícímu setkání s Kristem, je zpravidla třeba, aby byl vyveden ze svého běžného
života a byl uveden do prostředí, které
mu umožní otevřít jeho srdce. Benedikt XVI. hovoří o místech víry, mezi
která podle něj významným způsobem
patří světové dny mládeže. Mějme naději, že se takovýmto prostředím stane
i 5. celostátní setkání mládeže, a modleme se, prosím, za to.
P. JAN BALÍK,
ředitel Sekce pro mládež ČBK

Šest tisíc mladých lidí zaplní
Žďár nad Sázavou

Ani ve Žďáru nebudou během programu chybět umělecká vystoupení.
znal mnoho vrstevníků, kteří mi ukázali, že
se za svou víru nemusím stydět,“ popsal očekávání jeden z přihlášených Dominik Mach.
Kromě setkání s kamarády a prožitku společenství se ale mladí mohou těšit na společný
program, během kterého budou slavit liturgii,
vyslechnou katecheze biskupů, setkají se se
zajímavými hosty nebo se účastní přednášek
a workshopů. Během celého setkání budou
moci jeho účastníci využít nabídky svátosti
„Do Žďáru se těším hlavně proto, abych smíření, duchovních rozhovorů nebo adoravíce poznal Boha a strávil čas s přáteli. Na ce. Několik zástupců mládeže přijme též svápředchozím setkání v Táboře jsem totiž po- tost biřmování.
Mladí lidé z celé republiky se v druhé polovině prázdnin sjedou do Žďáru nad Sázavou,
kde od 14. do 19. srpna prožijí Celostátní
setkání mládeže. Očekává se přes šest tisíc
mladých křesťanů ve věku od čtrnácti do třiceti let. Mottem setkání je úryvek z Písma
„Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj“
(Gal 5,22), připomínající letošní rok věnovaný svátosti biřmování.

Snímek archiv Sekce pro mládež ČBK
Hlavní program se uskuteční u zimního
stadionu. Na ploše o rozloze zhruba tří fotbalových hřišť se kromě bohatého programu
představí mnohá církevní společenství, hnutí
a řády, ale také sportovní organizace. Další
části programu budou probíhat ve žďárských
kostelích, školách, ale i na venkovních prostranstvích. Mladým lidem poskytnou nocleh
místní školy a stravovat se budou ve školních
jídelnách. Přímé přenosy, zpravodajství i záznamy zprostředkují kromě KT i Radio Proglas, TV Noe a ADV Studio.
(Pokračování na str. C)

ANKETA: Zaslechli jsme Boží volání
Celostátní setkání mládeže se konalo ve Žďáru nad Sázavou už v roce 2002. Zeptali jsem
se několika jeho účastníků, v čem pro ně bylo důležité.

Setkání mládeže vyjádřil v dopise svou podporu i kardinál a pražský
arcibiskup DOMINIK DUKA:
„Setkání mládeže je pro mladé lidi i pro církev nesmírně důležité. Je to
čas, který dává možnost soustředěněji a hlouběji přemýšlet o slovech evangelia, snažit se podle nich hned žít a zakusit blízkost Ježíšovy přítomnosti uprostřed vrstevníků podle příslibu: ‚Kde jsou dva nebo tři shromážděni…‘ Setkání
mládeže je také svědectvím pro náš národ, že křesťanství není věcí minulosti,
ale že Kristus stále oslovuje nové generace svou láskou. Tito mladí pak mohou
současnému světu a svým vrstevníkům nabídnout novou naději.“

SR. ANDREA
HÝBLOVÁ FSP, řeholnice
CSM 2002 jsem se
účastnila aktivně: jako odpověď za dar víry a za přijetí do života církve jsem se
zapojila do režie programu.
Chtěla jsem dát k dispozici své dary. Postupně jsem
objevila, že spíše než na sebe budu muset
spoléhat na Pána a na spolupráci s druhými
lidmi. A tak se mi účast na CSM stala skutečnou školou života křesťana: prohloubil se
můj vztah k Pánu, poznala jsem více sebe sama a zrodilo se také několik krásných přátelství. Nato jsem zakusila pestrý život církve.
V tu dobu jsem stále více vnímala Boží volání, přípravy a průběh CSM byly požehnaným
časem „smlouvy s Hospodinem“.

čím podobným. Na druhé straně jsem byl
přesvědčený, že zvládnu udělat lepší webové stránky, než tehdy byly vytvořeny. Udělal
jsem proto ukázkové stránky a Sekce pro mládež mi dala příležitost je vystavit na oficiální
adrese setkání a starat se o ně dál. Na samotném setkání jsme se pak dohodli, že se budu starat o komunitní web www.signaly.cz.
To mi změnilo nejen následujících 10 let, ale
i celý život.

JAN „HEJTI“ ŠEDO,
správce webu KT
Setkání a hlavně moje
služba správce webových
stránek setkání pro mě byly obrovským darem. Bylo
mi 15 let a ještě jsem neměl žádné zkušenosti s ně-

P. JIŘÍ „JURIS“ JENIŠ,
kaplan v Hodoníně
Že chci jet na CSM
do Žďáru, jsem se rozhodl
v dubnu 2002 na Fóru mládeže, kde jsem prožil jedno
z klíčových zamyšlení, kam
směřovat svůj život. Do té

doby jsem měl jasnou představu o budoucnosti – mít ženu, děti, vlastní dům, věnovat
se architektuře – a také jsem naivně předpokládal, že budu prožívat maximální míru svobody. A tehdy jsem si uvědomil, že mám od
Boha mnoho hřiven, které bych v manželství
nedokázal naplno proměnit, a že jaksi před
Bohem a touto zodpovědností za dar utíkám.
Proto jsem jel na toto setkání, abych se pokusil své hřivny vykopat, rozlišit je a naučit se je
zužitkovat. Sloužil jsem na Centrální recepci, přes kterou prošly spousty lidí. Do svého
života jsem přijal mnoho nových kamarádů
a přátel, změnil jsem na věci okolo mládeže
svůj pohled a můžu říct, že jsem přijal i sílu,
abych se rozhoupal a pak ještě
díky jedné cyklopouti přijal odvahu přijmout Boží volání ke
kněžství.

„Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj...“

PROKOP JIRSA,
manžel Jany
Protože jsem pracoval
v režijní skupince, nezbýval
mi v podstatě žádný čas na
navštěvování jednotlivých
částí programu. Prožíval
jsem je ale „zevnitř“, a tak
jsem dostal možnost nahlédnout do zákulisí první velké akce, na které
jsem se organizačně podílel. Byl to pro mě
zásadní impulz, díky němuž jsem ve svém životě objevil jeden z netušených Božích darů
a díky němuž jsem s touto službou pro ostatní mladé pokračoval dále. Tou opravdu nejdůležitější věcí pro mě ale bylo, že jsem se
na setkání seznámil se svou milovanou ženou.
(Pokračování na str. D)

(Gal 5,22)
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Pracovní skupiny vytvářejí zázemí i společenství
Z celých třiceti možností si stále ještě mohou
vybrat mladí lidé, kteří se chtějí zapojit do přípravy Celostátního setkání mládeže. Právě tolik je pracovních skupin přípravného týmu tvořeného dobrovolníky z řad mládeže, kteří se
už od loňska podílejí na organizaci akce. Nejde jim pouze o materiální zabezpečení setkání, ale zejména o vytvoření živého společenství, do něhož by se účastníci mohli začlenit.
Každou pracovní skupinku obvykle vede dvojice kněze a laika. P. Jaroslav Krajl,
který už potřetí provází skupinku stravování,
vysvětluje: „Kněz se podílí na plnění úkolů
s ostatními, v těžších chvílích se snaží povzbudit a pomoci druhým. Dbá na to, aby
práce byla inspirována slovy evangelia a proložena modlitbou.“
Náplň práce některých týmů je zřejmá
už z jejich názvu – skupina REŽIE A HUDBA
odpovídá za dění na pódiu, tedy moderuje
průběh společných setkání a doprovází zpěv
mladých. LITURGIE má zase na starosti přípravu modliteb a bohoslužeb. POŘADATELÉ
informují účastníky, dohlížejí na dodržování
sektorů a spolupracují s policií na organizaci přesunů. Skupinka STRAVOVÁNÍ pomáhá s výdejem jídla. DOPRAVU tvoří skupina
zkušených řidičů, STAVBAŘI pod vedením
bratří salesiánů obstarávají stavební a technické práce pro zázemí ostatních pracovních
skupin a účastníků. Skupinka ÚKLID dohlíží na udržování pořádku a čistoty, VÝZDOBA vyrábí směrové tabule, připravuje úpravu pódia, stará se o květiny a další dekorace.
ZDRAVOTNÍCI spolu s dobrovolníky z Maltézské pomoci zajišťují první pomoc.
Rukodělné volnočasové aktivity má na
starosti tým DÍLNY. Sportovní program bývá již tradičně zajištěn ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou OREL. Skupinka PRESS
vydává tiskové zprávy, stará se o medializaci akce, pro účastníky připravuje každodenní
noviny. Na mediální podpoře setkání se podílejí rovněž časopisy Tarsicius, IN!, komunitní křesťanský web signály.cz, ADV Studio

a v neposlední řadě Radio Proglas a televize
Noe, které zajišťují přímé přenosy programu
z hlavního pódia. Díky nim se budou moci
akce alespoň částečně zúčastnit také rodiče
a prarodiče účastníků.
Členové pracovních skupin se během
jarních měsíců budou setkávat na přípravných víkendech. Do Žďáru nad Sázavou přijedou již 8. srpna, aby se díky jejich nasazení
celé setkání co nejlépe vydařilo po organizační i po duchovní stránce.
MAGDALÉNA KLÍMOVÁ

Po jednom
i po páru
chystáme se
do Žáru

V pracovních skupinách zbyde vždy místo i pro legraci.
Snímek archiv Sekce pro mládež ČBK

Aby se do letošního Celostátního setkání
mládeže mohli zapojit i ti jeho bývalí účastníci, kteří od minule stihli založit vlastní rodiny, vymysleli jim organizátoři na jeden den
speciální program.
Žďár nad Sázavou je místem každoroční Pouti
rodin především pro věřící z brněnské diecéze. Letošní devátý ročník proběhne netradičně:
v sobotu 18. srpna se totiž Pouť rodin propojí
s Celostátním setkáním mládeže. Po dopolední
katechezi a mši svaté se rodiny i mladí odpoledne vydají různými cestami, na kterých je bude
čekat kulturní, sportovní nebo umělecký program. Ti zdatnější projdou též kostelem sv. Jana
Nepomuckého. „Trasy určené rodinám a dětem
budou krátké, jedna z nich nejspíš povede tou
nejkratší cestou od Zimního stadionu ke klášteru,“ ujišťuje jedna z organizátorek Klára Vojtková. V areálu kláštera bude pro rodiny připraveno závěrečné setkání s biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. Pozvání platí pro rodiny z celé republiky. Organizátoři prosí o předběžné
vyplnění přihlášky na www.zdar2012.signaly.
cz v sekci Pouť rodin.ANEŽKA HORÁKOVÁ

Z hlavního pódia zahrají KaPři, VeKa i Adorare
VEKA – VESMÍRNÁ KAPELA
Kapela z diecézního centra života mládeže Vesmír
v Orlických horách nebude hrát na setkání mládeže
ve Žďáře nad Sázavou poprvé. Její historie se pojí se
světovým setkáním mládeže v Římě roku 2000 a celostátní setkání doprovázela již v roce 2002. V hudebním doprovázení lokálních, celostátních i světových setkání i samostatných koncertů je VeKa už
zkušeným veteránem a leckdo si poslechl i některé z jejích čtyř CD – Řeka radosti (2002), Zajeď na
hlubinu (2003), Bůh je síla má (2005) a Chci jít za
Tebou. Letos se kapela představí v omlazeném složení pod vedením nového kapelníka Mirka Špeldy.
http://veka.signaly.cz

KAPŘI – KAPELA PŘÍCHOVICE
Domovem této kapely je centrum života mládeže
Křižovatka v Příchovicích. V roce 2006 vznikla díky
snaze sbormistryně Jitky Mudrové a prvních dvanácti členů skupiny připravovat kvalitní rytmickou
hudbu pro mše svaté, svatby a rozličné křesťanské
akce (např. diecézní setkání mládeže, SKAM nebo
Noc kostelů). Kromě doprovázení bohoslužeb kapela pořádá adventní a vánoční koncerty. Nejvíce „KaPrů“, kterých je v současnosti třicet, je ze středních
Čech včetně Prahy, proto také nejvíce aktivit podnikají právě tam. S tvorbou kapely je možné se seznámit na CD Nestrhne Tě proud (2009) a Od narození
ke vzkříšení (2010). http://www.kapri.ic.cz

ADORARE
Adorare znamená klanět se Bohu. Právě to si vybrala jako název i jako motto kapela z farnosti Valašské Klobouky. Na podzim 2007 jí vyšlo CD Voláme
k Tobě a v roce 2010 následovalo V otázkách, které
obsahuje čtrnáct vlastních písní. Pod vedením Markéty Vaňkové doprovázelo Adorare Celostátní setkání animátorů v Kroměříži v roce 2010.
Adorare pořádá v průběhu roku vlastní koncerty
a někteří jeho členové působí ve scholách, pomáhají s přípravou mší svatých pro mladé a zapojují
se do života svých farností (např. připravují křížové
cesty s videoklipy). http://www.adorare.cz
ANNA JORDÁNOVÁ

Co je třeba vědět o Celostátním setkání mládeže
 Celostátní setkání mládeže (CSM) při-

kdo chtějí strávit příjemný čas ve společpravuje pro všechny mladé lidi od 14 do
nosti mladých věřících, se zajímavými
30 let Sekce pro mládež České biskuphosty, a hlavně s Pánem.
ské konference a Asociace křesťanských
sdružení mládeže, o. s. ve spolupráci  Účastníci budou bydlet ve žďárských škos Diecézními centry pro mládež jednotlilách, spát budou na karimatkách ve vlastvých diecézí. Do Žďáru nad Sázavou jsou
ním spacáku. Chlapci a děvčata budou jaod 14. do 19. srpna 2012 zváni všichni,
ko obvykle bez výjimek spát odděleně.

padě nedostatku finančních prostředků se
kdokoliv může obrátit o pomoc na Diecézní
centrum mládeže. Organizátoři budou ale
vděčni za jakýkoliv další finanční dar navíc.
Skutečné náklady na jednoho účastníka se
odhadují na 1 600 Kč, cena je snížena proto,
aby se každý zájemce mohl zúčastnit. Členové přípravného týmu platí pouze 500 Kč.

 Do 31. července je třeba se přihlásit na  Ke snídani organizátoři zajišťují čaj a pečivo,

areálu u hlavního pódia bude pro handicapované vyhrazena speciální zóna a několik
speciálních toalet. Ubytování bude zajištěno
v bezbariérové budově Biskupského gymnázia Žďár nad Sázavou. Kromě jejich doprovodu jim budou k dispozici dobrovolníci
z Maltézské pomoci.
JANA TOMALOVÁ
Aktuální informace sledujte na
http://zdar2012.signaly.cz.

webové stránce www.dozdaru.jdem.cz.
přílohy si účastníci obstarají sami. Teplé obědy budou vydávány ve školních jídelnách.
Mladší osmnácti let musí mít vyplněnou
Studené večeře budou vydávány u hlavního
Kartu mladších od rodičů nebo zákonných
pódia. Zajištěna bude bezlepková a diabezástupců (karta je ke stažení na webu setická dieta, ale ne vegetariánská strava. Typ
tkání). Pro kněze, řeholníky a řeholnice
diety účastník vyplňuje v přihlášce.
a dospělé, kteří budou mladé lidi doprovázet, neplatí horní věková hranice. Musí se
ale také řádně přihlásit.
 Lidé s handicapem se mohou přihlásit individuálně na
e-mailové adrese mladez@
 Účastnický poplatek činí do konce května
cirkev.cz. V bezbariérovém
950 Kč, pro pozdější plátce 1 100 Kč. V pří-

„Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj...“

(Gal 5,22)

C

5 . C E LO S TÁT N Í S E T K Á N Í M L Á D E Ž E

Před setkáním mladí lidé diskutují se svými biskupy
Součást příprav na CSM již tradičně tvoří
Celostátní fórum mládeže. Letos se uskutečnilo 23. – 26. února 2012 ve Žďáře nad
Sázavou a zúčastnilo se ho 85 delegátů
z osmi diecézí a 30 skupin pracujících v katolické církvi různými způsoby s mládeží.
Fórum mládeže je především diskusním setkáním biskupů se zástupci mladých
věřících lidí z různých diecézí, řeholí, hnutí a občanských sdružení včetně zástupců
vysokoškolské pastorace. Jádrem programu
jsou promluvy biskupů a rozhovory mladých lidí v diskusních skupinách. Základ
k tomuto typu setkávání položil Jan Pavel II.
v apoštolské exhortaci Christifideles laici,
když řekl: „Církev má mnoho co říci mladým
lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi.“
Představitelé církve zde mají možnost vyjádřit svá očekávání od nastupující generace,
ale především také hlouběji poznat její myšlení, postoje a potřeby. V úloze pozorovatelů se pak fór účastní kněží, zasvěcené osoby
a laici, kteří se zajímají o názory mládeže.
VZNIKL IN! I SIGNÁLY
V České republice se fóra konají na
diecézní a celostátní úrovni už od roku 1999.

Pro každé celostátní fórum je voleno téma, které se úzce dotýká církve, společnosti
i mladých lidí samotných. Hlavními tématy
letošního fóra byly svátost biřmování a předávání evangelia dalším generacím. Během
diskusních skupinek projevili mladí lidé touhu po vyváženosti duchovního, intelektuálního a praktického rozměru přípravy na přijetí
této svátosti. Akcentovali také potřebu zapojení dobře připravených laiků do formace
biřmovanců.
Na základě podnětů vzešlých z diskusí
jsou vždy vypracovány Závěry, určené především představitelům církve, a Inspirace
pro mladé, které jsou naopak adresované
mladým lidem. Delegáti letos vyjádřili přání
aktivně se zapojovat do života církve a nabídli jí své schopnosti např. v oblasti médií
a nových prostředků sociální komunikace.
Mládež si je podle delegátů vědoma své spoluzodpovědnosti za církev a touží po větší
důvěře ze strany kněží a po kvalitnější formaSvůj čas věnoval mládeži i biskup František Václav Lobkowicz.
ci. Za velmi důležitou považuje také evanSnímek Dominik David
gelizaci, a to především příkladem vlastního
Jejich vznik inspirovala mezinárodní fóra proměnil se portál signály.cz do současné po- života.
Bližší informace: https://zdar2012.
mládeže, která předcházejí Světovým dnům doby sociálního webu a rozšířila se nabídka
signaly.cz/rubrika//celostatni-forum
mládeže. Díky podnětům z minulých fór kurzů partnerství. V některých diecézích se
LENKA ČEŠKOVÁ
vznikl například časopis IN! pro mladé dívky, pravidelně konají také diecézní fóra mládeže.

Zažijte církev takovou, jaká opravdu je
Využili jsme únorového Celostátního fóra ho, jsme stejní jako všichni ostatní, ale máme
mládeže a vyzpovídali jsme tam několik de- své hodnoty, které jsou dobré, a jsme zapálegátů. Zajímalo nás, v čem vidí smysl právě leni pro víru.
proběhlé akce a jak vysvětlí nevěřícím kamaPETRA DŘEVĚNÁ,
rádům, že v létě pojedou na setkání křesťanolomoucká arcidiecéze,
ské mládeže.
farnost Milotice u Kyjova
1. Přínos fóra vidím
1. V čem vidíš přínos Celostátního fóra mláv tom, že tu každý můžedeže pro mladé, kteří jsou aktivní v církvi?
me otevřeně říct svůj názor
2. Jak bys vysvětlil svým nevěřícím kamaa můžeme spolu diskutorádům, proč jedeš na Celostátní setkání
vat o problémech na úrovni
mládeže do Žďáru nad Sázavou?
diecézí i celostátní. Také je
pro mne důležité, že mohu s ostatními mluvit
PAVEL MAŠEK, brněnská
o své víře a o tom, co právě prožívám. Diskudiecéze, farnost Znojmo
1. Přínos fóra mládeže si s biskupy vnímám jako velmi obohacující.
pro mladé aktivní v církvi viKAROLÍNA
dím v tom, že během těchVODVÁRKOVÁ,
to setkání můžeme promlukrálovéhradecká
vit otevřeně o tom, co nám
diecéze, farnost Luže
chybí, co potřebujeme a co
1. Podle mě se právě tacítíme. Uvědomuji si, že fódy na fórech mládeže jasně
ra mládeže jsou v tomto opravdu výjimečná,
ukazuje, že někomu na nás
protože mnohdy vůbec nedostaneme přílezáleží a že chce slyšet nažitost vyjadřovat své názory – a to je veliká
še názory. To velmi oceňuji
škoda.
2. Jedu si užít církev takovou, jaká je. a jsem za tuto vstřícnost a otevřenost našich
Kdybych někoho měl, kdo se trošku zajímá biskupů – ale nejen jich – velmi ráda.
2. Do Žďáru pojedu především proto, že
o víru, klidně bych ho s sebou vzal. Poznal
by, že církev je trošku jiná, než jak ji podá- se velmi ráda setkávám s lidmi. Na setkáních
vají média, že opravdu žije. Je nás tam mno- je vždycky perfektní atmosféra, vždycky mě

to naplní radostí a nadšením. Tím bych argumentovala i před svými nevěřícími přáteli.
MARKÉTA NIKLOVÁ,
olomoucká arcidiecéze,
farnost Hnojice
2. Já už byla na podobném setkání před pěti lety
v Táboře, tenkrát mi bylo
čtrnáct. A i když jsem tam
tehdy skoro nikoho neznala,
byl to pro mne úžasný zážitek – především to, že jsem mohla zakusit sílu společenství. Do té doby jsem nic takového nezažila a bylo to pro mne opravdu něco
nového a krásného. Takto bych se to pokusila
vysvětlit i svým nevěřícím kamarádům, proč
mne to tam znovu táhne.
VÁCLAV DERNER,
královéhradecká diecéze,
farnost Třebechovice
pod Orebem
2. Moji vrstevníci hovoří o církvi jako o nějaké stařeně, pořád ji vidí takovou,
jaká byla ve středověku. Vůbec nevnímají mladý prvek
církve, nevnímají, že se snaží modernizovat
sama sebe. Takže bych jim řekl, že tam jedu
právě proto, aby se církev omladila.
(hen)

Žár
nad Sázavou
je plný
zajímavých
míst

Žďár nad Sázavou i jeho okolí jsou plné
krásných přírodních lokalit, stavebních
památek i uměleckých děl. Kam se vypravit, když nejznámější chrám sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře a zámek
už máte prohlédnuté odshora dolů?
Přímo ve městě se nachází třetí kostel sv. Prokopa s krásnou plastikou Madony a kaple sv. Barbory. Další zastávkou může být Dolní hřbitov. Leží téměř
při okraji areálu kláštera a je dílem stavitele Santiniho se vší symbolikou, jaká
je mu vlastní. Čeká tam na vás socha
Anděla Posledního soudu, čtyři kaple
a působivá melancholická atmosféra.
Opomenout nelze ani velmi příjemnou
přírodu v blízkém okolí města. A i v ní
naleznete umělecká díla – například
roztroušené plastiky výtvarníka Michala
Olšiaka, žďárského rodáka, který se zabývá vytvářením (nejen) betonových
soch, které umísťuje do přírody.
ANNA JORDÁNOVÁ

Šest tisíc mladých lidí zaplní Žďár nad Sázavou
už je v plném proudu, přesto je možné se do rá bude provázet mladé v průběhu setkání.
nich ještě přihlásit. „Do přípravného týmu Mimo ně na hlavním pódiu zazpívají kapely
O průběh setkání se bude starat příprav- jedu, i když vím, že mě to bude stát nějaké KaPři a VeKa.
ný tým čítající šest set padesát dobrovolní- oběti. Ale věřím, že tato služba druhým poTENTOKRÁT I S RODINOU
ků, kteří na místo přicestují již osmého srp- může a bude mít smysl,“ vysvětluje Zdeňka
na. Práce některých z 30 přípravných skupin Ptáčková účinkující v kapele Adorare, kteSoučástí setkání bude Pouť rodin z celé ČR, která se uskuteční v sobotu 18. srpna. Pouť rodin brněnské diecéze navázala na
předchozí celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou v roce 2002 a od té doby se
konala každý rok. Letos se tak obě akce proZvony klokotského chrámu rozechvěly vzduch hlubokými dunivými tóny. Píše se srpen roku 2007 a Cepojí a mnozí lidé, kteří se setkání zúčastnili
lostátní setkání mládeže v Táboře je u konce. Šest tisíc mladých lidí se po společně stráveném týdnu
před deseti lety, mohou tentokrát přijet už se
rozjíždí z jihočeského města do všech koutů České republiky. Sedím na nádraží, čekám na vlak a povísvými rodinami.
dám si s kamarádem Ondrou. Je nadšený a popisuje, jak moc pro něj bylo setkání důležité a přínosné.
„Celostátní setkání je oslavou světoPo pěti letech potkávám Ondru znovu a ptám se ho, jak na setkání v Táboře vzpomíná dnes. „Víš,
vých dnů mládeže na celostátní úrovni.
možná se budeš divit,“ začíná zamyšleně, „ale když jsem byl v Táboře, bylo mi 17 let a s odstupem
Dalším důvodem je podchycení a aktivizočasu vidím, že pro můj život a víru znamenalo tohle setkání opravdu hodně. Možná si nepamatuju
vání nových generací, protože setkání se
všechny ty krásné myšlenky, které tam zazněly, ale nikdy jsem nezapomněl hluboký zážitek ze spolemohou zúčastnit mladí lidé
čenství církve. Setkání mě v důležitém věku nasměrovalo na mé cestě k Bohu, obohatilo mě o dobré
starší čtrnácti let,“ shrnul jepřátele, s kterými jsem stále v kontaktu, a díky práci v přípravném týmu jsem se začal věnovat oboru,
den z hlavních organizátorů
který nyní studuji na vysoké škole.“
VOJTĚCH JURÁSEK
P. Jan Balík,
(Dokončení ze str. A)

Z Tábora do Žáru

„Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj...“

ředitel Sekce pro mládež České biskupské
konference.
Celostátní setkání mládeže se koná
v České republice od roku 1993 jednou za tři
až pět let. Hostila je už města Velehrad, Příbram, Žďár nad Sázavou a Tábor.
ANETA MACANOVÁ

(Gal 5,22)
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Zdar setkání mládeže leží i ve vašich rukou
Lenost a nezájem – to často vystihuje dnešní
mládež. Na druhé straně se spousta mladých
lidí právě v těchto dnech hlásí na Celostátní
setkání mládeže (CSM). Důvod? Přijetí ostatními, dobrá atmosféra, noví přátelé, zajímavý program. Prosíme také vás, milí čtenáři
Katolického týdeníku: Podpořte zájem mladých!
Možnosti, jak pomoci, jsou téměř neomezené. Stačí se každý večer pomodlit za
zdar CSM.
Výrazně pomůže také propagace akce.
Zvěte ve svém okolí všechny, o kterých víte,
že by o ni mohli mít zájem. Osobní pozvání
se cení! Bylo by smutné, kdyby se někdo setkání nezúčastnil jen proto, že ho nikdo nepozval.
Mladí účastníci mohou ještě zvážit případné zapojení do některého z přípravných
týmů.

Modlitba
za Celostátní
setkání mládeže
Pane Ježíši Kriste,
prosíme Tě za mladé lidi celého světa:
chraň je před hříchem
a daruj jim vytrvalost ve zkouškách.
Kéž poznají své životní povolání
a mají odvahu se pro ně velkoryse
rozhodnout.

Díky dárcům se na setkání může vypravit i řada mladých lidí, kteří by tuto možnost jinak neměli.
Snímek archiv Sekce pro mládež ČBK

Ú$ast na setkání mládeže
lze i darovat
Pestrý program, smysluplně strávený
čas, možnost seznámení s novými přáteli, setkání s biskupy, katecheze i mše svaté: to vše
můžete darovat spolu s dárkovým certifikátem, jímž obdarovanému zaplatíte účast na
Celostátním setkání mládeže.

Magnetka
na Žár

Zvláště Tě prosíme,
požehnej všem, kteří se sejdou
ve Žďáru nad Sázavou,
aby přijali dary Ducha Svatého:
lásku, radost a pokoj,
a aby se tak stali věrohodnými svědky
Tvé lásky
všude, kam je posíláš.

Setkání můžete podpořit koupí
magnetek s vyobrazením žďárských
kostelů, které budou k dostání ve
farnostech, anebo přímo odesláním
darované částky na číslo účtu
veřejné sbírky

Prosíme o to na přímluvu Tvé
i naší maminky Marie:
Zdrávas Maria…

2107334165/2700.
DĚKUJEME!

Časopis IN! – papírová
kamarádka, která nezklame
„Dneska mi už přišel nový IN!. Ve škole mě hned obklopily
kamarádky, a dokonce i kamarádi, doma
se přidala mamka.
Jsem ráda, že IN! vychází: je to super časopis.“ Tak vidí svůj
oblíbený magazín čtenářka Evka. Tuto křesťanskou alternativu k běžným časopisům pro
dospívající děvčata si ale s chutí přečte i nejeden tatínek nebo starší brácha.
IN! píše o všem, co děvčata zajímá: od
otázek víry či vztahů až po módu a hudbu.
O všech těchto námětech píší odborníci na
danou problematiku, přitom se na ně ale dívají z křesťanského úhlu pohledu. Pro svoje čtenářky, které se během let kolem časopisu sdružily, IN! pořádá každoroční setkání. Na svých
Časopis IN! vytváří spolehlivou kamarádku děvčatům od deseti let a dostává
se mu pozitivních ohlasů i ze strany rodičů a vychovatelů. Doporučuji tento časopis pozornosti všech rodičů a vychovatelů,
kteří mají zájem předávat děvčatům hodnoty postavené na křesťanství.
Všem rodičům, čtenářkám, vychovatelům i tvůrcům časopisu IN! žehná
KAREL HERBST,
pomocný biskup pražský

Chcete-li potěšit své děti nebo vnoučata, stáhněte si dárkový certifikát z www.
zdar2012.signaly.cz z rubriky Ke stažení
anebo si napište na adresu:
Sekce pro mládež ČBK, Thákurova 3,
160 00 Praha 6.
(mas)

webových stránkách www.in.cz časopis
děvčatům nabízí také možnost napsat do redakce jejich názory a podělit se o radosti i starosti. Témata, o kterých čtenářky do redakce
píší, redaktorky zařazují do časopisu nebo čtenářkám odpovídají osobně. Na webu dále najdete nabídku nejrůznějšího zboží, které si zájemci mohou dotvořit podle vlastní fantazie.
Činnost časopisu IN! podporuje Nadační fond, do nějž může přispět každý, kdo považuje práci redakce ve prospěch děvčat za
přínosnou. Na to, že se IN! může stát opravdovou kamarádkou a věrnou průvodkyní dospíváním, vzpomíná například dnes už dospělá čtenářka Veronika: „Časopis IN! jsem
měla předplacený od nultého čísla. Těšila
jsem se z něj od svých dvanácti let a čas strávený nad ním rozhodně nepovažuji za promarněný. Jsem
za IN! opravdu ráda, protože
mladé věřící slečny, které objevují samy sebe, právě tohle
moc potřebují. Děkuji vám za
celých těch šest let, kdy jsem
časopis mohla pravidelně dostávat domů. Snad ho jednou
budu moci předplatit i své
dceři.“
Jeden výtisk zdarma lze
objednat na www.info.in.
cz, na telefonním čísle 775
598 604 či na adrese Vydavatelství IN!, Horní nám. 12,
466 01 Jablonec nad Nisou.
HELENA FILCÍKOVÁ

Setkání můžete podpořit i finančně.
Asociace křesťanských sdružení mládeže,
o. s. organizuje za tímto účelem veřejnou
sbírku. V kostelích budou za padesát korun
k dostání magnetky s vyobrazením žďárských
kostelů. Je možné přispět též přímo na účet
2107334165/2700.
Setkání podporují TV Noe, Radio Proglas,
signály.cz, časopisy IN! a Tarsicius, ADV studio, Katolický týdeník, Biskupské gymnázium
ve Žďáru nad Sázavou, žďárské farnosti, Kraj
Vysočina, město Žďár nad Sázavou, MŠMT,
Renovabis, Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga a mnoho dalších sponzorů.
Záštitu nad setkáním převzali kardinál
Dominik Duka, ministr školství Mgr. Josef
Dobeš a hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří
Běhounek.
Všem, kdo setkání jakýmkoliv způsobem podporují, patří veliký dík.
ANEŽKA HORÁKOVÁ

Zaslechli jsme
(Dokončení ze str. A)

...

JANA JIRSOVÁ,
manželka Prokopa
To, že se na jednom místě sešlo pět tisíc
stejně starých lidí, kteří
chtějí nějakým způsobem uchopit život s Ježíšem, bylo velmi motivující a inspirativní. Zvlášť
ve věku, kdy se život z víry teprve začíná formovat. Oslovila mě i vysoká účast
kněží a biskupů, kteří s velkou vážností
vyjadřovali svou důvěru k naší generaci.
Zdá se mi, že dnes je mladý člověk
neustále přesvědčován o své neschopnosti, zkaženosti a nevyzrálosti. Z katechezí
a promluv jsem ale naopak silně cítila, jak
velká naděje je v nás vkládána a jaká zodpovědnost z toho pro nás plyne. A že jsem
se na tomto setkání seznámila se svým nynějším manželem? To byl velký Boží bonus, za který jsem dodnes (a doufám, že
nikdy nepřestanu být) vděčná.
(tis)

Dej tomu šávu
– ve Žáru se signály.cz!
Téměř pět let mohou
mladí lidé v tuzemsku
používat křesťanskou
sociální síť signály.cz,
slavnostně spuštěnou
v roce 2007 u příležitosti Celostátního setkání mládeže v Táboře. Nyní se signály.cz chystají i do Žďáru nad
Sázavou.
Za pět let své existence prošli výraznou
změnou jak sám komunitní web, tak i jeho
uživatelé. Signály.cz se tak na setkání vydávají s výzvou přiblížit se dalším mladým lidem,
představit se jim i zjistit, co mládež od této sítě očekává. Zároveň na CSM chtějí představit
horkou novinku – aplikaci „signálů“ pro chytré telefony.
„Nechceme na setkání prezentovat jen sami sebe.
Hlavním cílem je pro nás nabídnout účastníkům zajímavý
doprovodný program, jako například přednášku o internetové bezpečnosti nebo výrobu
šperků,“ slibuje koordinátorka
komunitního webu Aneta Macanová. Jinou z doprovodných
aktivit pod hlavičkou „signálů“
bude geocachingová hra. Mimoto budou mít
mladí lidé příležitost u stánku
signály.cz po-

„Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj...“

znat tento web blíže, popovídat si s jeho tvůrci a vyslovit se k jeho chodu. Stánek „signálů“
by měl, podobně jako na jiných akcích, také
nabízet mladým prostor pro odpočinek i pro
setkání s kamarády. Budou tu na ně čekat další drobné aktivity, ale také něco k osvěžení.
Signály.cz aktuálně využívá přes třiadvacet tisíc registrovaných uživatelů, kteří si skrze ně mohou psát blogy, sdílet se s ostatními, vybírat si z nabídky křesťanských akcí či
například nahrávat své fotky. Na signálech.cz
denně vycházejí zajímavá svědectví o životě s Bohem, objevují se fotky z různých akcí
a každý měsíc uživatelé představují jiné aktuální téma. Web tak propojuje křesťanskou
mládež napříč diecézemi a sami mladí lidé
si díky němu mohou pomáhat růst v duchovním životě. V srpnu se budou signály.cz celý
měsíc věnovat CSM a i poté se budou účastníci setkání moci skrze web spojit.
MARKÉTA JENÍČKOVÁ,
šéfredaktorka webu signály.cz

(Gal 5,22)

