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Centrální recepce
Envelopa (č. 3)
Kontakt na centrální recepci: 731 604 001

Infostánek
Nachází se v prostoru Envelopy. (č. 4)
Členové informačního týmu rádi poradí s tím, co budete potřebovat.
V sobotu bude stánek též v Korunní pevnůstce. (č. 1)

Postřehy, dotazy, inspirace, fotky
Postřehy, dotazy, inspirace nám můžeš psát na: mladez@cirkev.cz,
nebo je vhodit do krabičky na infostánku. 
Fotografi e ze setkání sdílejte s #csm17

Upozornění
K hlavnímu pódiu si noste karimatku na sezení.
Noste pokrývku hlavy a dodržujte pitný režim.
Používejte opalovací krém.
Nepřeceňujte své síly. 
Během programu, prosím, vypínejte mobil!!!

Zdravotní služba
V případě potřeby se obraťte na zdravotníky:
• v ošetřovně v Envelopě – na koleji generála Svobody (č. 5)
• v místech svého ubytování
• ve zdravotnickém stanu u hlavního pódia (č. 1)

V nutných případech volejte stálou zdravotnickou službu: 735 777 157

Ubytování
• Ubytování je rozdělené pro chlapce a dívky.
• Vstup do místa ubytování je povolen pouze těm, kdo v něm bydlí a organi-

zátorům. Při vstupu do místa ubytování se účastník prokáže ubytovatelům 
identifi kačním náramkem, charakteristickým pro dané ubytovací místo.

• Ubytovací prostory se uzavírají ve 24.00, kdy je stanovena večerka.
• Zvláště ve večerních a nočních hodinách dodržujte ticho v prostorách 

ubytování.
• Jakékoli poškození majetku hlaste prosím ubytovatelům v místě ubyto-

vání.

DŮLEŽITÉ INFORMACE A PRAKTICKÉ RADY
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Sprchování 
Kromě míst ubytování je možné využít sprchy v Envelopě (č. 2).

Stravování
Každý účastník dostane na oběd a večeři stravenky. Pečlivě si je uschovej-
te a hlídejte, abyste je neztratili. Bez stravenky vám nebude jídlo vydáno. 
V případě ztráty se obraťte na Centrální recepci. (č. 3)
• Snídaně jsou v místě ubytování, kde každý dostane chleba a teplý čaj.
• Obědy jsou vydávány v jídelnách. Každý má na své stravence napsáno, 

kde oběd dostane. Na jiném místě mu strava vydána nebude.
• Večeře se podávají  na Envelopě. (č. 28)
• Večeře v pátek bude pro všechny na Svatém Kopečku.

Diety: Účastníci s dietou se stravují ve zvláštním režimu, o kterém byli in-
formování e-mailem. Obědy dostávají v oranžové výdejně - Velká menza 
č. 23 a večeře si vyzvednou jako všichni na Envelopě u speciálního stánku 
č. 28. V případě nejasností zajděte na Centrální recepci či volejte zodpo-
vědného za stravování mob: 602 773 722. 

Tichá adorace v kostele Panny Marie Sněžné (č. 6)
ve středu a čtvrtek 8.00 – 23.30 hodin,
v pátek 8.00 – 14.00 hodin,
v sobotu 8.00 – 20.00 a 22.15 – 24.00 hodin.

Duchovní služba kněží – svátost smíření a osobní rozhovory
• V Korunní pevnůstce během společných programů (č. 1).  
• V kostele Panny Marie Sněžné (č. 6) (mimo mší svatých):  

ve středu a čtvrtek 8.00 – 23.30 hodin,
v pátek 8.00 – 14.00 hodin,
v sobotu 8.00 – 20.00 a 22.15 – 24.00 hodin.

• Během pouti na Svatý Kopeček a na Svatém Kopečku od 16 do 18 hodin.

Svátost smíření (pokání)
Pomůcka k přípravě je na str. 48
K přijetí svátosti smíření nás může vést to, že se chceme zřeknout svých 
hříchů, a tak otevřít Kristu brány svého srdce, ale také to, že jsme na základě 
zkušenosti modlitby, katecheze či nějakého setkání objevili, že jsme hříšní 
a Ježíš nám nabízí odpuštění. Bůh je ochoten prokázat své milosrdenství – 
my jej svobodně můžeme přijmout. Kněží budou zpovídat na výše označe-

DŮLEŽITÉ INFORMACE A PRAKTICKÉ RADY
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ných místech.  Jistě budou ochotni odpovědět na prosbu o svátost smíření 
i  na individuální požádání. 
Nebojte se s kněžími popovídat i o svých otázkách.

Nabídka společné přípravy na svátost smíření
středa, čtvrtek 13.30 – 14.30 hodin Korunní pevnůstka – Laudonův sál (č. 1).

Liturgický stánek (č. 2)
Je k dispozici v prostoru Envelopy od úterý 15.00 hodin do pátku oběda.  

Přímluvná modlitba (č. 1 a č. 6)
Jedná se o prosebnou modlitbu, kdy se dva či tři lidé modlí za tebe a tvoje 
úmysly.  Ježíš sám říká: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, 
tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20). Služba přímluvné modlitby je nabí-
zena během společných programů v Korunní pevnůstce a přes den v době 
časů na svátost smíření v kostele Panny Marie Sněžné.  

Eucharistický půst
Před přijetím svatého přijímání máme zachovat hodinový půst. Po tu dobu 
je možné pít čistou vodu a užívat léky. Jedná se o čin úcty a lásky. Mše svatá 
je hostinou, ale ne pouze lidskou. Jsme pozváni na Boží hostinu. Jedná se 
o mimořádnou chvíli, při které je nám Bůh nepředstavitelně blízko. 
Zkusme si během setkání na zachování tohoto postu dát více pozor. 

Duchovní přijímání
(Modlitba pro ty, kteří z nějakého důvodu nemohou přistoupit k eucharistii.)

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti 
přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokona-
le milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? 
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám 
v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě pří-
bytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.



5

Poradny
jsou k dispozici v  Envelopě na koleji 17. listopadu (č. 14)

Psychologická poradna
Mgr. Jan Čapek, viz str. 109
středa: 13.00-14.30, 17.00 – 19.30
čtvrtek: 13.00-19.30
pátek: 13.00-14.00
sobota: 13.00-16.00, 18.30-20.00

Poradna pro muže
MUDr. Martin Šmehil, viz str. 116
čtvrtek: 13.00-19.30
sobota: 13.00-16.00

Gynekologická poradna
MUDr. Mário Šmehil, viz str. 69
středa: 13.00-14.30, 17.00 – 19.30
čtvrtek: 13.00-19.30
 

MUDr. Ludmila Lázničková, viz str. 117
pátek: 13.00-14.00,
sobota: 13.00-16.00, 18.30-20.00

Sociálně právní poradenství
Mgr. Blanka Tulachová, viz str. 71
čtvrtek: 13.00-19.30
pátek: 10.00-14.00
sobota: 13.00-16.00
Můžeš si přijít popovídat o obtížích v rodině, rozvodech a co pak, fi nanč-
ních těžkostech, náhradní rodinné péči, domácím násilí, týrání a šikaně, ná-
vykových látkách, bezdomovectví apod. 
 
Partnerské poradenství (od zalíbení až k sexu)
Mgr. Iva Čiháková, viz str. 67
čtvrtek: 13.00-19.30
pátek: 10.00-14.00
sobota: 13.00-16.00
Jste zamilovaní nebo se bojíte vážného vztahu? Máte se s partnerem rádi, 
ale často nevíte, jak nějaké situace vyřešit? Nechcete druhého ztratit, ale 
nevíte, jak dál? Přemýšlíte, jak spojit studium, kariéru s obdobím známosti 
a manželstvím? Máte pocit, že vám partner nerozumí? Nevíte, jestli je to 
ten pravý? Nevíte, jak spolu mluvit o sexualitě a intimních věcech? Máte 
sice ideál žít sexuální zdrženlivost před svatbou, ale nevíte jak na to? 
Odmítl vás mladík či slečna, když se dozvěděl o vašem ideálu sexuální 
zdrženlivosti před manželstvím? Irituje vás, že byste se měli „omezovat“ 
v manželství ještě nějakým PPR? 

DŮLEŽITÉ INFORMACE A PRAKTICKÉ RADY
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Bar U NEBOJSY (č. 2)
Slunce pálí, nohy bolí, 
kam se schovat na tu chvíli?

Přijď do baru si sednout 
a kofolu zhltnout.
S sebou vezmi přátele, 
co se smějou vesele.

Jestli na kofolu, kávu či čaj nemáš chuť, 
přesto se neboj, dojdi a jen tak s námi buď.
Potřebuješ-li svého ducha rozhovorem zvelebit, 
naše řeholníky či kohokoliv neboj se oslovit.

Tak nebuď srab a přijď mezi nás, 
vítán je s radostí každý z vás.

Otevírací doba Baru U Nebojsy a dalších stánků na Envelopě
úterý:  do 19.00,  21.30 - 23.30
středa:  7.30 - 8.30,  12.30 - 19.30,  21.45 - 23.30
čtvrtek:  7.30 - 8.30,  12.30 - 19.30,  21.45 - 23.30
pátek:  7.30 - 8.30,  10.00 - 14.00,
sobota:  8.00 - 9.00,  12.30 - 16.00,  18.00 -19.30, 22.00 - 23.30
  (EXPO - náměstí)

Výstavy
Na celý týden jsou připraveny ke zhlédnutí zajímavé výstavy. Více na str. 130

Setkání zájemců o šíření kultury života
Studenty medicíny, práv, fi losofi e, historie, sociologie, politologie, mediál-
ních komunikací, pedagogiky a všechny zájemce, kteří mají chuť šířit kultu-
ru života, zveme na schůzku s Hnutím pro život ČR. 
Setkání proběhne ve středu a ve čtvrtek od 13.30 do 14.30 v U klubu (č.10). 
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Informace pro kněze
Děkujeme, že jste zde s námi!
Po příjezdu do Olomouce, prosíme, navštivte liturgický stánek (č. 2). Zde 
se dozvíte důležité informace a můžete zde nabídnout své služby. Bude-
me vám vděčni především za zapojení do zpovědní služby, kterou budeme 
koordinovat.
Koncelebrace: přede mší svatou je třeba se obléci do liturgických rouch 
v Laudonově sále v Pevnosti poznání (č. 1). Během mše svaté budou zane-
chané věci v sále hlídány. 

Setkání kněží proběhne ve středu 16. srpna 14.00 – 15.00 v sále Arcibis-
kupské kurie (č. 39)
V případě jiných dotazů či připomínek se můžete obrátit na vedoucího sku-
piny kněží Vojtěcha Vágaie 723 824 753.

Informace pro rodiny – sobota 19. 8.
Vítáme vás mezi mladými lidmi a přejeme vám krásnou pouť.  
U infostánku, který je v Korunní pevnůstce (č. 1), dostanete veškeré informace. 
Oběd je pro vás připraven za dobrovolný příspěvek na Envelopě (č. 28)

Pevnost poznání v Korunní pevnůstce (č. 1)
V zachovalém areálu Korunní pevnůstky v Olomouci najdete vzácnou his-
torickou stavbu s dřevěnou konstrukcí. Ještě v roce 1857 byla neodděli-
telnou součástí Bastionové pevnosti. Zatímco ale tehdy se v ní skladova-
la dělostřelecká munice, dnes je útočištěm pro vědu. Pevnost poznání je 
první interaktivní muzeum popularizace vědy na střední Moravě a patří do 
kategorie tzv. science center, poskytujících neformální prostředí pro hravé 
objevování přírodních a společenských jevů.
Vstupenky na prohlídku expozice si můžete zdarma vyzvednout v infostán-
ku (č. 4).
Otevřeno je každý den.
Vstupenky platí nejen během setkání, ale až do konce roku 2017.
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Flora Olomouc
Přijměte pozvání na letní etapu květinové výstavy Flora Olomouc, která 
se uskuteční od 17. do 20. srpna. Hlavní expozice v pavilonu A nabízí dvě 
atraktivní témata - Setkání v Rajské zahradě a Léčivá síla stromů. Na ga-
lerii největšího pavilonu bude k vidění oslnivá přehlídka Vyznání růžím. 
Mimořádný zážitek slibuje výstava Terakotová armáda v pavilonu G. Floru 
Olomouc doplní i Letní zahradnické trhy a bohatý doprovodný program. Lá-
kadlem je také páteční večerní prohlídka pavilonu A s pořadem Sonet místo 
růže v podání Hany Maciuchové a Alfreda Strejčka. 
Více informací www.fl ora-ol.cz.
Účastníci CSM mají na výstavu Flora Olomouc zvýhodněné vstupné. Účast-
níci mladší 18 let - 20 Kč/ osoba, účastníci starší 18 let - 70 Kč/osoba. Zlev-
něné vstupenky jsou k zakoupení  na infostanu. (č. 4)

Lidé bez domova 
Ve městě je větší koncentrace lidí sociálně vyčleněných, kteří po vás mo-
hou vyžadovat peníze. O tyto lidi se v Olomouci stará několik organizací. 
Odkazujte je tedy např. na olomouckou charitu. 

Skrze vděčnost si 
uvědomujeme, co všechno 

máme a co dostáváme.

převzato z www.vira.cz
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ÚČASTNÍKA

Řádný účastník je každý, kdo se přihlásil, zaplatil 
příspěvek a zaregistroval se.

Účastník je povinnen:

1. Dbát všech rad a pokynů organizátorů.

2. Nosit visačku, účastnický náramek a stravenky, které dostal při regist-
raci, vždy u sebe. Bez účastnického náramku nebude nikdo vpuštěn do 
místa ubytování. Bez stravenek nebude nikomu vydáno jídlo.

3. Respektovat zákaz kouření ve všech ubytovacích prostorách (i před 
nimi), v prostorách, kde probíhá program (prostory hlavního pódia, En-
velopa, kostely, přednáškové sály, výtvarné dílny,…), a všude tam, kde je 
více lidí. 

4. Po celou dobu setkání a na všech místech zachovávat přísný zákaz po-
žívání alkoholických nápojů a návykových látek. 

5. Vstupovat pouze do toho ubytovacího objektu, ve kterém je ubyto-
ván. Do jiných nebude vpuštěn a výjimky nejsou možné. Akceptovat 
jemu přidělené místo ke spaní, respektovat oddělené bydlení děvčat 
a chlapců, dodržovat ubytovací řád vyvěšený v místech ubytování. 
Není dovoleno spát mimo určené prostory.

6. Dodržovat noční klid na veřejnosti od 22.00 hodin a večerku v ubyto-
vacích prostorách od 24.00 hod. Jedná se o důležitý projev ohledupl-
nosti vůči svým bližním.

7. Vypínat mobilní telefony během programů.

8. Pamatovat na vhodné oblečení, a to zvláště během mší svatých. 

Poruší-li účastník závažně některé z uvedených bodů, nebude se moci na-
dále setkání účastnit, a to bez nároku na vrácení zaplaceného příspěvku. 

Sekce pro mládež ČBK a AKSM
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ÚVOD

Obecná doporučení postupu při bezpečnostních incidentech

1. Nahlaste každý incident, podezřelé chování jednotlivce, či skupiny 
a také nezvyklé zavazadlo nebo předmět, ke kterému se nikdo nehlásí 
a nezapadá do vzhledu běžných věcí, či zavazadel v prostředí, kde se 
nachází. 

2. Přivolejte pomoc (tel. 150 – hasiči, 155 – záchranka, 158 - policie) co 
nejdříve! 

3. V případě nahlášení popište co nejpřesněji, kde se nacházíte, co se děje 
a popis podezřelých osob, tak aby se mohla pomoc dostavit co nejrych-
leji.

4. Pokud jde o útok či jiný incident, jednejte okamžitě a dlouze stav neo-
věřujte.

5. Pokud se máte evakuovat, reagujte okamžitě. Co nejrychleji běžte do 
bezpečí, ale přitom umožněte policii přístup k problému. Pokud to jde, 
pomozte ostatním dostat se do bezpečí (tedy minimálně z dohledu od 
problému) a informujte co nejvíce lidí.  PAMATUJTE SI: místo kam se eva-
kuujete, musí být bezpečnější než místo, odkud se evakuujete. 

6. Nesvazujte se pravidly, přijměte krajní i kreativní řešení. 

7. Uposlechněte výzev organizátorů akce a příslušníků složek IZS při běž-
ných činnostech i při mimořádné události.

8. Nepřemýšlejte a reagujte na to, co vidíte na 100%! 

9. Jednoduchá strategie zní: UTEČTE – pokud můžete, v případě, že nemů-
žete – SCHOVEJTE (SKRYJTE) SE – v případě, že ani to nejde – BOJUJTE!



11

ÚVOD

Milí mladí přátelé,

po dlouhé a důkladné přípravě tohoto setkání Vás 
všechny a každého osobně vítám v Olomouci.
Chci Vám poděkovat, že jste překonali všechny pře-
kážky, které se vždy staví do cesty „dobrému dílu“, 
a že jste zde.
     
Co nás tady čeká?
Program je bohatý a dobře připravený, aby zde kaž-
dý našel novou inspiraci a posilu pro svou cestu za 

Kristem. Abychom se vzájemně povzbudili a společně šli s větší odhodla-
ností po cestě víry.
Ani zdaleka se nejedná jenom o nějakou intelektuální formaci, nebo aby-
chom si spolu zazpívali, poslechli nějaký koncert atd., ale na prvním místě 
jde o to, abychom se zde setkali s živým Kristem, nejenom Hlavou, ale aby-
chom poznali, že my všichni tvoříme jeho Tajemné Tělo, to je církev.
     
Připraveno je hodně a naděje jsou veliké! Bude ale hodně záležet na kaž-
dém z nás. Program totiž netvoří jen někteří, ale tvoříme ho společně 
všichni.
Co si odnesu do dalšího života, bude záviset na mně samém. Mohu jít ke 
studni pro vodu s litrovou nádobou, nebo přijet s cisternou. Odnesu si jistě 
mnohem víc.

A tak Vám přeji, aby Vaše srdce bylo otevřené a veliké minimálně jako cis-
terna. Přeji Vám, abyste načerpali osvěžující živou vodu – Ducha Svatého 
– aby byl život v naší vlasti po Olomouci 2017 lepší!

Mons. Pavel Posád, 
delegát ČBK pro mládež
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Milí mladí,

přijeli jsme do Olomouce jistě s různými očekávání-
mi. Jak budou naplněna? 

Jsem přesvědčen, že to do jisté míry záleží na kaž-
dém z nás. Nepřijeli jsme totiž jako diváci, ale jako 
spolutvůrci. Jsme na setkání lidí, kteří chtějí prožít 
zkušenost živého společenství církve, společenství, 
uprostřed kterého je přítomen sám Ježíš Kristus. 
A takové společenství předpokládá snahu každé-

ho o každodenní vzájemnou lásku. Té se budeme společně učit každý den. 
Bude k tomu mnoho příležitostí. A bude-li mezi námi Ježíš, poznáme i pod-
le působení Ducha Svatého, který je schopen promlouvat svým tichým způ-
sobem v srdci každého z nás.

Přeji nám všem, aby následující dny byly zkušeností vzájemné lásky 
a osobním setkáním s Ježíšem přítomným uprostřed nás. Tak prožijeme 
krásu církve. Jen tak více pochopíme, že mladí, jejich biskupové a kně-
ží patří k sobě, navzájem se potřebují a vzájemně si růzností svých cha-
rismat a úkolů slouží. 

A ještě jedna myšlenka. 
Nesme zkušenost těchto dnů domů, do našich farností a společenství. 
Podporujme se navzájem a nikdo nezůstávejme sám. Potřebujeme jeden 
druhého. Snad nás po návratu domů začne nadšení těchto dnů opouštět. 
Pokud budeš pozorovat, že se vracíš do starých kolejí, vyhledej věřící kama-
rády, přijeď na místa, kde se mladí věřící scházejí, a uprostřed společenství 
církve obnov své rozhodnutí. 

Neboj se! Na své cestě za Kristem nikdy nejsi sám!
  

P. Jenda Balík
ředitel Sekce pro mládež ČBK
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ÚVOD

Olomouc s radostí vítá mladé lidi, kteří se sjeli ze 
všech koutů republiky na 6. celostátní setkání mlá-
deže. 

Olomouc je na jednu stranu tradiční univerzitní 
město velmi mladou kráskou, plnou života a barev, 
na stranu druhou je jako téměř tisíciletá duchovní 
metropole Moravy také ideálním cílem všech, pro 
které není víra a duchovno jen prázdným pojmem. 

Jsem si jistý tím, že během svého pobytu budete mít 
možnost v praxi poznat různé tváře našeho města, které je naplněné odka-
zem minulých generací i kreativitou a entuziasmem dnešních mladých lidí.

Proto vás všechny vítám v Olomouci.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
primátor statutárního města Olomouce 

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce 
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
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ÚVOD

Univerzita Palackého je poctěna možností být part-
nerem 6. celostátního setkání mládeže v Olomouci. 

Jako vzdělávací a výzkumná instituce s 23 000 stu-
denty se každý den přesvědčujeme o zjevné sku-
tečnosti, že systematická práce s mladými lidmi je 
investicí do budoucnosti České republiky. 

Naším cílem je pozitivně motivovat mladé lidi ne-
jenom v profesní oblasti, ale také směrem k uvědo-
mělému občanství a k aktivnímu přístupu k otáz-

kám veřejného zájmu. 

Město Olomouc i univerzitní kampus nabízejí ideální podmínky pro vzdělá-
vací i osvětové aktivity, neformální diskuze, setkávání se i pro trávení vol-
ného času.

Jménem starobylé Univerzity Palackého vítejte v Olomouci.

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého

Záštitu nad akcí převzal rektor Univerzity Palackého 
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
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PROGRAM – úterý 15. srpna

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Slovo na den: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“ Lk 1,49.

příjezd

nabídka mše svaté v kostele Panny Marie Sněžné (č. 6)

16.00 celebruje o. Miroslav Šimáček 
(bývalý ředitel Sekce pro mládeže ČBK)

17.30 celebruje o. Vít Zatloukal 
(bývalý ředitel Sekce pro mládeže ČBK)

19.30 zahájení setkání, hlavní pódium Korunní pevnůstka (č. 1)
přivítání
večerní modlitba podle kázání sv. Bernarda (str. 28)

21.30 konec programu a odchod na místa ubytování
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PROGRAM – středa 16. srpna

Téma dne: Nebojte se… být sami sebou!

Desátek růžence: Kterého jsi z Ducha Svatého počala.

Slovo na den: „Mějte lásku, neboť ona je svorníkem dokonalosti“ Kol 3,14.
Chceme být dokonalí. Máme pocit, že nás dokonalejšími udělá šampon 
z plakátu, oblečení, co nosí spolužačka, cviky, co předvádí instruktor ve vi-
deu. Ale tím největším elixírem dokonalosti je Láska. Láska, kterou dáváme, 
i láska, kterou přijímáme.
Zkus se dnes soustředit na skutky lásky. Zaměř se nejen na to, jaké skutky 
lásky sám konáš, ale i na to, jaké skutky lásky koná někdo pro Tebe. 
Jako pomůcka ti dnes poslouží dva lístky, které si dáš do kapsy. Jakmile si 
uvědomíš, že jsi vykonal skutek lásky či ho přijal, lístek vyhoď. Nejde o pl-
nění úkolů, ale o to, zvyknout si během dne na zadané předsevzetí myslet.

7.30 snídaně

8.30 začátek programu, hlavní pódium Korunní pevnůstka (č. 1)
ranní modlitba a slovo na den – viz str. 29
katecheze – Mons. Tomáš Holub
diskuzní skupinky (str. 26)

11.00 mše svatá
celebruje Mons. Vojtěch Cikrle

12.30 oběd

lístky skutků lásky
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PROGRAM – středa 16. srpna

12.30 poradny – viz str. 5

13.00 sport – viz str. 134
tvořivé dílny – viz str. 139
otevřené kláštery – viz str. 124
aktivity pečovatelské skupiny – viz str. 132
brigády pro město – viz str. 132
výstavy - viz str. 130

13.30 nabídka společné přípravy na svátost smíření 
(č. 1 – Laudonův sál)
setkání zájemců o šíření kultury života – viz str. 6

15.00 
- 

17.00

přednášky a workshopy – viz str. 53

18.00 večeře

19.30 začátek večerního programu, hlavní pódium (č. 1)
svědectví Mons. Vlastimil Kročil 
modlitba Loretánských litanií – viz str. 30

21.45 konec programu a odchod na místa ubytování

24.00 večerka a noční klid

Srovnávat se s druhými 
znamená znehodnocovat 
sebe...  Stále objevujeme 

u druhých něco, co sami 
nemáme. Srovnávat se 

s druhými ale znamená buď 
podceňovat sebe, nebo se 

naopak nutit k pocitu, že 
jsme „super“.

převzato z www.vira.cz
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PROGRAM – čtvrtek 17. srpna

Téma dne: Neboj se… lásky/života

Desátek růžence: S kterým jsi Alžbětu navštívila.

Slovo na den: „Teď je ta doba příhodná“ 2 Kor 6,2b.
Bůh je nám nejblíž právě tady – v našem srdci, a právě teď – v tuto chvíli.
Využij každý přítomný okamžik dnešního dne, zkus prožít celý den jako 
modlitbu, aby se stalo každé tvé konání, každý tvůj krok, chvílí s Pánem. 
Udělej si čas na někoho, s kým ti vztahy neklapou, anebo prostě zavolej 
domů, jak se máš. Můžeš den obohatit tím, že zajdeš na adoraci, kde bude 
tvá modlitba mnohem snazší, a zkus pak s Bohem vytrvat i ve chvíli, kdy 
vyjdeš z kostela do víru okolního dění.

7.30 snídaně

8.30 dělená modlitba a navazující přednášky o duchovním životě 
viz str. 77

11.00 mše svatá, hlavní pódium (č. 1)
celebruje Mons. Martin David

12.30 oběd

12.30 poradny viz str. 5

13.00 sport – viz str. 134
tvořivé dílny – viz str. 139
otevřené kláštery – viz str. 124
aktivity pečovatelské skupiny – viz str. 132
brigády pro město – viz str. 132
výstavy - viz str. 130

13.30 nabídka společné přípravy na svátost smíření 
(č.1 – Laudonův sál)
setkání zájemců o šíření kultury života – viz str. 6
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PROGRAM – čtvrtek 17. srpna

14.30 
– 

15.45

koncerty a kultura – viz str. 94

16.15 
– 

17.30

koncerty a kultura – viz str. 94

18.00 večeře

19.30 začátek večerního programu, hlavní pódium (č. 1)
katecheze Mons. Pavel Konzbul 
modlitba ve stylu Taizé – viz str. 32

21.45 konec programu a odchod na místa ubytování

24.00 večerka a noční klid
  

Láska k sobě samému je 
základ životní kreativity. 
Pokud nemilujeme sami 

sebe, začneme mít přeh-
naný strach z poznávání 

vlastních chyb a nedostatků.  
Bůh ale nemiluje člověka 
pro to, kým člověk je, ale 

výlučně proto, že je.

převzato z www.vira.cz
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PROGRAM – pátek 18. srpna

Poutní den

Téma dne: Nebojte se… uvěřit Kristu!

Desátek růžence: Kterého jsi v Betlémě porodila. 
Dnes se pomodli desátek sám nebo s někým.

Slovo na den: „Cokoliv jste udělali jednomu z mých nejposlednějších, 
mně jste udělali“ Mt 25,40.
Dnešní den budeme hledat Krista v sobě a v ostatních lidech. Kristus pře-
bývá v každém z nás. Poutní den nabídne mnoho možností, jak konat malé 
skutky lásky. Takovým skutkem může být i to, že trpělivě sneseme nepo-
hodlí a obtíže cesty. 
Zkus si během tohoto dne co nejvíce všímat potřeb druhých – když přesta-
neš zaměřovat pozornost na svůj problém, ale pomůžeš někomu jinému, 
tvůj problém může úplně zmizet. Zamysli se, jaký úmysl dáš dnešní pouti, 
a níže si jej zapiš.

7.30 snídaně

8.30 modlitba dělená tematicky viz str. 100

10.00 přednášky a workshopy. viz str. 102

10.00 poradny viz str. 5

12.00 oběd

13.30 Diecéze Lit, Pl, ČB, Br – odcházejí na pouť na Svatý Kopeček, tam 
pak mají v 16.30 setkání. 
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PROGRAM – pátek 18. srpna

14.00 Diecéze Ol, Pha, HK, OO – setkání po diecézích v Olomouci a poté 
odcházejí na pouť.
- olomoucká – Horní náměstí (č. 7)
- královohradecká – Dolní náměstí (č. 8)
- ostravsko-opavská – hlavní pódium (č. 1)
- pražská - Kino Metropol (č.35) 

16.30 Svatý Kopeček  
brněnská – velké pódium
českobudějovická (ambity)
litoměřická (zahrada u Prečanovy vily)
plzeňská (zahrada premonstrátů)

Pouť na Svatý Kopeček – úmysl, za co ji budeš obětovat viz str. 33
S sebou si vezmi baterku či čelovku a refl exní prvek.

18.00 večeře na Svatém Kopečku

19.00 začátek společného programu

20.00 mše svatá
celebruje Mons. Lobkowicz
překvapení

odchod do Olomouce

24.00 večerka a noční klid

 
Každý pátek je postním dnem. Běžný je půst od masa nebo jiného jídla, ale 
může jít i o dobrý skutek, modlitbu či sebezápor.
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PROGRAM – sobota 19. srpna

Den s rodinami

Téma dne: Nebojte se... budoucnosti

Desátek růžence: Kterého jsi v chrámě obětovala. 

Slovo na den: „Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově“ Lk 12,35.
Když půjdeme světem ruku v ruce s Hospodinem, naše cesta bude požeh-
naná a bezpečná. Dnešní den budeme mít možnost poznat nejrozmanitější 
povolání: do manželství, do kněžského či řeholního života. Je to příležitost 
myslet na sebe – modlit se za své vlastní povolání – a zároveň jde o mož-
nost, jak myslet i na druhé, modlit se za to, aby i oni poznali, do jakého ži-
votního povolání je vede Bůh.
Nyní se ve chvíli ticha pomodleme každý za ty, kteří jsou kolem nás, aby 
našli své životní povolání a měli odvahu ho přijmout a uskutečňovat. 

8.00 snídaně

9.00 společný program hlavní pódium (č. 1)
ranní modlitba a slovo na den – viz str. 37
katecheze – Mons. Pavel Posád

11.00 mše svatá
celebruje kardinál Dominik Duka

12.30 oběd

12.30 poradny viz str. 5

13.00 
- 

16.00

Expo povolání (viz str. 133)
Kulturní zastavení po Olomouci (viz str. 125)
Otevřené kláštery (viz str. 124)
Atrakce pro děti v Korunní pevnůstce (č. 1)
Sportovní aktivity pro rodiče s dětmi v Envelopě č.2
Setkání děvčat In! od 14.00 –  (č. 51)
Výstavy viz str. 130
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PROGRAM – sobota 19. srpna

16.30 Svědectví o životě Chiary a Enrica Petrillových (viz str. 145)
Hlavní pódium (č. 1) 

18.30 večeře

20.00 večerní vigilie – viz str. 37
adorace, Mons. Jan Vokál

24.00 večerka a noční klid

Svůj život žiji právě teď
a nevím ani, jaký čas mi byl 

na tomto světě vyměřen. 
Nechci proto žít v přeludech 
o vlastní zářné budoucnosti. 

Chci ale žít raději v přítom-
nosti, protože jen v ní se 

mohu plně dávat své rodině, 
přátelům a Bohu.

převzato z www.vira.cz
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PROGRAM – neděle 20. srpna

Téma dne: Nebojte se jít do celého světa

Desátek růžence: Kterého jsi v chrámě nalezla. 
(Nezapomeň se dnes pomodlit desátek během dne sám)

Slovo na den: „Mé srdce je připraveno, Bože“ Žl 57,8.
Máme hlásat evangelium, „jít do celého světa“. Ale za pár hodin se ocitne-
me opět doma, zujeme si boty a postavíme je na běžné místo, sníme běž-
nou večeři, lehneme do běžné postele… Kam jít? Tam, kde jsme, tam je naše 
místo, tam máme hlásat evangelium.
Vydej se na cestu do svého srdce, ve kterém přebývá Bůh. Tam zjistíš, co 
dál. Piš si deník. Někdo z nás možná bude skutečně vyslán na cestu do svě-
ta – a někomu možná bude stačit zajít k sousedovi za roh vlastního domu. 
Důležité ale je, abychom přitom zůstali stálí ve svém srdci – v náruči milu-
jícího Boha, který nás povede.

8.00 snídaně

9.00 začátek programu, hlavní pódium (č. 1)
ranní modlitba a slovo na den – viz str. 39
sdílení

10.00 závěrečná mše svatá
celebruje arcibiskup Jan Graubner
rozeslání

12.00 oběd – balíček

12.30 odjezd do svých domovů
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Diskuzní skupiny

Cílem diskuzní skupiny je zaměřit se s lidmi kolem sebe na téma dne. Dis-
kutovat, hovořit („jít na hlubinu“) o tom, jak se může dané téma promítat 
konkrétně do vašeho každodenního života, sdílet názory i zkušenosti.

Poslouží k tomu otázky, které jsou zde uvedeny ke každému dni.

Středa 16. 8. 2017 ... nebojte se být sami sebou

1. Co pro tebe znamená, že jsi Božím dítětem?

2. Máš rád své jméno? Víš, co znamená?

3. Jaké máš touhy a přání? Diskutuješ o nich s Bohem? Nestydíš se za ně?
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Diskuzní skupiny

Čtvrtek 17.8 2017 večer ... nebojte se lásky/života

1. Jak sis představoval ráj/nebo, když jsi byl malý?

2. Jak sis představoval ráj/nebe, když jsi byl malý? 

3. Jak si ho představuješ dnes?
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Úterý 15.8.2017

Večerní modlitba

Kázání sv. Bernarda z Clairvaux (+1153)

Každý, kdo víš, že ve vlnobití tohoto světa se spíše zmítáme uprostřed bou-
ří a větrů, než kráčíme po pevné zemi, nespouštěj oči z této zářící hvězdy, 
nechceš-li, aby tě bouře pohltila.
Opřou-li se do tebe vichry pokušení, narazíš-li na skaliska soužení, k hvěz-
dě se dívej, Marii vzývej!
Jsi-li zmítán vlnami pýchy nebo ctižádosti nebo nactiutrhačství nebo žárli-
vostí, k hvězdě se dívej, Marii vzývej!
Otřásá-li loďkou tvé duše hněv, lakomství nebo svody těla, dívej se k Marii!
Jsi-li poděšený velikostí svých hříchů, zmatený nečistým svědomím, pře-
strašený hrůzou před soudem a užuž tě pohlcuje hlubina zármutku a pro-
past zoufalství, mysli na Marii!
V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej!
Stále ji měj na rtech, stále ji měj v srdci. Chceš-li, aby se za tebe přimlouva-
la, buď pamětliv příkladu, který dala svým životem.
Následuješ-li ji, nezbloudíš, prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství, myslíš-li 
na ni, nechybíš, drží-li tě, neklesneš, chrání-li tě, nemusíš se bát, vede-li tě, 
neunavíš se, je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli.

Modlitba odevzdanosti

Můj Otče, odevzdávám se ti. Učiň se mnou, co se ti zlíbí. Ať se mnou uči-
níš cokoliv, děkuji ti za to. Jsem připraven na všechno, všechno přijímám. 
Nepřeji si nic jiného, než aby se tvá vůle vyplnila na mně, na všech tvých 
tvorech, můj Bože. Odevzdávám svou duši do tvých rukou. Dávám ti ji, můj 
Bože, s celou láskou svého srdce, protože tě miluji a je potřebou mé lásky 
dát se, odevzdat se do tvých rukou bez míry, s nekonečnou důvěrou, proto-
že ty jsi můj Otec. Amen.

bl. Charles de Foucauld (+1916)
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Středa 16. srpna  

Ranní modlitba 

V tomto týdnu nás bude při každé ranní modlitbě “provázet” modlitba rů-
žence, konkrétně každý den jeden desátek Radostného růžence. Proč se 
vůbec modlit růženec? Modlitba růžence je doporučena mnoha církevní-
mi autoritami včetně papeže Františka, jako modlitba, v níž může člověk 
rozjímat nad jednotlivými etapami Kristova života. Život mnohých svatých 
sílu této modlitby podtrhuje. Krásné osobní svědectví o svém vztahu k této 
modlitbě vydal i patron nás mladých, sv. Jan Pavel II.   
 
“Už od dětství a mládí zaujímala tato modlitba důležité místo v mém živo-
tě. Modlitba růžence mě provází v okamžicích radosti i zkoušek. Do ní jsem 
vkládal řadu svých starostí a z ní jsem vždycky čerpal posilu a útěchu.”

Svatý Jan Pavel II.

Současný papež František říká: „Jsme všichni v Církvi a Církev má Matku. Mod-
lit se k Marii. Když dítě upadne, zraní se, rozpláče se a jde za mámou. Když 
máme problém, to nejlepší, co můžeme udělat, je jít za naší Matkou, modlit se 
k Panně Marii, naší Matce. V kapse stále nosím dvě věci: růženec, který se mod-
lím a jednu zvláštní věc, což je historie Božího ztroskotání, selhání - Křížovou 
cestu, takovou malou. Tyto dvě věci mi pomáhají a díky nim neztrácím naději.“

Popis celé modlitby růžence naleznete na str. 44.

Večerní modlitba

Litanie jsou druhem modlitby. Původně se jednalo o prosby, které se zpí-
valy při procesích. Loretánské pocházejí ze středoitalského poutního místa 
Loreto, kde se podle tradice uchovávají zdi nazaretského domu, ve kterém 
žila Svatá rodina, a jsou zaměřeny k Panně Marii. Prosby těchto litanií jsou 
sestaveny převážně z Písma svatého.
Jak se je modlit?
Dvěma způsoby: 
a) Prožívat je jako kulisu, na které rozvíjíme svou vlastní rozjímavou modlit-
bu; znamená to zpívat a vnitřně se ponořit do Božího tajemství.
b) Každé zvolání prožívat jako vyznání lásky, které říkáme Panně Marii; jedná 
se o způsob komunikace zamilovaných, kteří se oslovují básnickými výrazy.
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Loretánské litanie

Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x
Bože, náš nebeský Otče,  smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,  smiluj se nad námi.
Bože Duchu, svatý,  smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný,  smiluj se nad námi.

Svatá Maria,  oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,  oroduj za nás.
Svatá Panno panen,  oroduj za nás.
Matko Kristova,  oroduj za nás.
Matko církve,  oroduj za nás.
Matko božské milosti,  oroduj za nás.
Matko nejčistší,  oroduj za nás.
Matko nejcudnější,  oroduj za nás.
Matko neporušená,  oroduj za nás.
Matko neposkvrněná,  oroduj za nás.
Matko láskyhodná,  oroduj za nás.
Matko obdivuhodná,  oroduj za nás.
Matko dobré rady,  oroduj za nás.
Matko Stvořitelova,  oroduj za nás.
Matko Spasitelova,  oroduj za nás.

Panno nejmoudřejší,  oroduj za nás.
Panno úctyhodná,  oroduj za nás.
Panno chvályhodná,  oroduj za nás.
Panno mocná,  oroduj za nás.
Panno dobrotivá,  oroduj za nás.
Panno věrná,  oroduj za nás.
Zrcadlo spravedlnosti,  oroduj za nás.
Trůne moudrosti,  oroduj za nás.
Příčino naší radosti,  oroduj za nás.
Stánku Ducha Svatého,  oroduj za nás.
Stánku vyvolený,  oroduj za nás.
Stánku zbožnosti,  oroduj za nás.
Růže tajemná,  oroduj za nás.
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Věži Davidova,  oroduj za nás.
Věži z kosti slonové,  oroduj za nás.
Dome zlatý,  oroduj za nás.
Archo úmluvy,  oroduj za nás.
Bráno nebeská,  oroduj za nás.
Hvězdo jitřní,  oroduj za nás.
Uzdravení nemocných,  oroduj za nás.
Útočiště hříšníků,  oroduj za nás.
Těšitelko zarmoucených,  oroduj za nás.
Pomocnice křesťanů,  oroduj za nás.

Královno andělů,  oroduj za nás.
Královno patriarchů,  oroduj za nás.
Královno proroků,  oroduj za nás.
Královno apoštolů,  oroduj za nás.
Královno mučedníků,  oroduj za nás.
Královno vyznavačů,  oroduj za nás.
Královno panen,  oroduj za nás.
Královno všech svatých,  oroduj za nás.
Královno počatá bez poskvrny 
hříchu dědičného,  oroduj za nás.
Královno nanebevzatá,  oroduj za nás.
Královno posvátného růžence,  oroduj za nás.
Královno rodin,  oroduj za nás.
Královno míru,  oroduj za nás.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x

K Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K Modleme se: Všemohoucí, věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé 
zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou 
radost. Skrze Krista, našeho Pána.
L Amen.
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Čtvrtek 17. srpna 

Večerní modlitba

Modlitba “Taizé”
 
Francouzská vesnička Taizé, která se nachází na jihu Burgundska, je domo-
vem mezinárodní ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr 
Roger. Bratři se zavazují na celý život, že budou spolu sdílet materiální i du-
chovní společenství, život v celibátu a velké prostotě. Dnes tvoří komunitu 
více než sto bratří – katolíků i různých protestantských vyznání – z více než 
pětadvaceti různých národů.

Srdcem každého dne v Taizé jsou tři společné modlitby. Bratři se živí pouze 
svou prací. Nepřijímají pro sebe žádné dary nebo dotace. Někteří z bratří 
žijí v malých skupinkách – fraternitách – mezi nejchudšími lidmi.

Od konce padesátých let dvacátého století mnoho tisíc mladých lidí z růz-
ných zemí nachází cestu do Taizé, kde se podílejí na týdenních setkáních 
s modlitbami a rozjímáním. Mimo to bratři z Taizé navštěvují lidi v Africe, 
Severní i Jižní Americe, Asii a Evropě a organizují malá i velká setkání, která 
jsou součástí „pouti důvěry na zemi“.
Taizé je specifi cká také svým způsobem modlitby - meditativní zpěvy, které 
jsou prokládány úryvky z Písma svatého. 

“Nic tak nepřivádí ke společenství s živým Bohem jako společná meditativ-
ní modlitba s jejím vrcholem – zpěvem, který pokračuje a přetrvává v tichu 
srdce, když se ocitáme sami. Když prostřednictvím jednoduché krásy sym-
bolů vnímáme Boží tajemství, když jej nedusí přemíra slov, tehdy nás spo-
lečná modlitba, vzdálená monotónnosti a nudě, otvírá pro radost proudící 
z nebe na zem. Modlitba zpěvem je jedním ze základních prostředků k vy-
jádření a oživení touhy po Bohu. Meditativní zpěv vede člověka k prameni 
modlitby, který pak vyvěrá v tichosti jeho srdce v každém okamžiku.”
 
„Z hlubin lidského srdce stoupá skrytá touha po přítomnosti, tichá touha po 
společenství. Ať nikdy nezapomeneme, že tato prostá touha po Bohu je už 
začátkem víry.“ (bratr Roger)
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Pátek 18. srpna

POUŤ NA SVATÝ KOPEČEK

Pouť je cesta na místo, kde se chceme setkat s Bohem. Chceme se mu tímto 
způsobem více přiblížit a odevzdat mu, co nám leží na srdci. Nemusíme jít jen 
pěšky, počítá se i cesta na kole, autem, vlakem i jakýmkoli jiným dopravním 
prostředkem. Nezáleží ani na vzdálenosti – pouť můžeme vykonat do kterého-
koli kostela, nejen na známá poutní místa, jako jsou Velehrad, Lurdy či Santia-
go de Compostela, ale klidně i do farního kostela, který máme naproti domu.
Každou pouť můžeme obětovat na nějaký úmysl. 
My dnes putujeme na Svatý Kopeček – pro někoho to bude možná náročná 
cesta, pro jiného spíše procházka. Všichni bez rozdílu ji ale můžeme za něco 
obětovat. 
Za co ji obětuješ ty? Trápí tě něco? Máš ve svém okolí někoho, kdo potře-
buje modlitbu?
Znepokojuje tě nějaký problém ve světě? Je to na tobě, Bůh přijme s radostí 
a láskou každý úmysl, který před něj předložíš a budeš za něj upřímně prosit.
Rozmysli si, za co dnešní pouť obětuješ, úmysl si napiš a měj ho během pouti 
u sebe. Až doputuješ na Svatý Kopeček, běž nejdříve do baziliky složit Pánu 
na přímluvu Panny Marie svůj úmysl. Lísteček vhoď do koše před oltářem.
Během pouti budou přítomni kněží, aby s k nim mohl/a kdykoli přijít a při-
jmout svátost smíření. Neváhej některého z nich oslovit. 

Úmysl mé pouti na Svatý Kopeček
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Trasa pouti se bude v závěrečné fázi dělit na tři cesty, ze kterých budeš mít 
možnost si jednu vybrat, viz mapa str. 36:
1. cesta s dramatickým ztvárněním příběhu člověka a Božího odpuštění

2. “Cesta identity” a zpovědní zrcadlo, která nabídne možnost zamyslet se 
nad svým životem, nad tím, kam směřuješ, či se netradičním způsobem 
připravit ke svátosti smíření

3. cesta s citáty o svátosti smíření, hříchu a odpuštění pro ty, kteří chtějí 
být chvíli v tichu
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PROGRAM

A

B

C

A - Dramatické ztvárn ní
B - Cesta identity 
C - Cesta s citáty 

Cesta na Kope ek

WC

Bar

Pódium

Kostel Navštívení
Panny Marie

Kaple
sv. Anny

Ambity

Zahrada u
Pre anovy vily

Zahrada premostrát

WC

Bar

Pódium

Svatý Kope ek
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Sobota 19. srpna

Ranní modlitba

Modlitba za mé povolání

Věřím, Pane, že mě povoláváš ke štěstí, k novému životu a k nebi, které za-
číná už tady na zemi; k životnímu stavu, k úkolu ve světě, k lidem a ke spo-
lečenství, které sahá až do nebe.
Věřím, Pane, že mě voláš, a přece často neslyším tvůj hlas. Dej, ať tě slyším 
a ať rozumím tvým slovům. Přitahuj mě, ať tě hledám a nalézám. Probouzej 
ve mně touhu přijímat tě kdekoliv, kde se dva nebo tři sejdou ve tvém jmé-
nu. Pošli mi lidi, kteří budou o tobě pravdivě svědčit, abych od tebe dokázal 
přijmout pravdu o sobě, o štěstí, o novém životě a o nebi, které začíná už 
tady na zemi.
Amen.

Vigilie

Vigilie (staročesky také svatvečer) je tradiční forma noční modlitby. Jejím 
smyslem je příprava na určitý svátek či událost formou nočního bdění, jak 
nasvědčuje význam slova vigilia – bdění, noční hlídka. Vzorem a „matkou 
všech vigilií“ je velikonoční vigilie. Podle napomenutí evangelia (Lk 12, 35 
a násl.) mají být věřící, s hořícími lampami v rukou, podobni lidem, kteří 
očekávají Pána, až znovu přijde, aby je nalezl, jak bdí, a přivedl je ke svému 
stolu. (srov. Mt 25, 1-13; Kancionál č. 519)

Dnešní vigilii prožijeme v radosti, že jsme Boží děti a On se o nás stará 
(Mt 6, 24-34).  Věříme, že Bůh je mezi námi přítomen stále, avšak zvláštním 
projevem Jeho přítomnosti je eucharistie. Proto bude přinesena monstran-
ce s oltářní svátostí, kterou budeme adorovat. Adorace je přebývání v Boží 
blízkosti. Toto slovo pochází z latinského ad-oratio, což se dá volně přeložit 
jako políbení či objetí a v posledku je to tedy gesto lásky. Při adoraci bude-
me setrvávat v tichu, abychom byli schopni naslouchat Bohu (viz 1Král 19, 
11-13). Nebojme se opustit hluk světa, ztišit se a dát prostor Božímu hlasu 
v nás! Adorací nás budou provázet úryvky z žalmů. Na konci adorace při-
jmeme svátostné požehnání – můžeme to brát jako „Boží štít“, s kterým se 
nemusíme bát, protože, jak píše apoštol Pavel „Co k tomu dodat? Je-li Bůh 
s námi, kdo proti nám?“ (Ř 8, 31)
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„Vzhůru! Velebte Hospodina,

všichni Hospodinovi služebníci,
kteří sloužíte v Hospodinově domě,

v nádvořích domu našeho Boha
Za nocí pozvedejte své ruce ve svatyni

a velebte Hospodina. Ať ti Hospodin požehná ze Sionu,
on, jenž učinil nebe i zemi!“

(Žalm 134)

Nebojme se v žádné životní situaci a raději se skryjme do Boží náruče. Ne-
zapomínejme, že i když jsme někdy úplně na dně, Boží dlaň, dlaň našeho 
laskavého Otce, je vždy pod námi. Chvalme tedy našeho Tvůrce a Pána za 
vše, co nám dal v našem životě, a děkujme mu za čas, který jsme zde mohli 
strávit s našimi přáteli. Svěřme mu všechny své radosti i bolesti, nemusíme 
se bát, že by nás neslyšel (1. Jan 5,14-15) nebo že bychom se modlili špat-
ně (Řím 8,26). Prosme ho, aby nás provázel v každé chvíli našeho života, 
abychom měli sílu se od něj nevzdalovat hříchem. Bože Duchu Svatý, přijď 
k nám a naplň nás svou silou, abychom se nebáli života!
 
„Nedojde hanby, kdo v tebe doufá,
ale hanba tomu, kdo bezdůvodně zrazuje.“
(Ž 25,3)

„Opustí-li mě otec i matka,
Hospodin mě přijme.“

(Ž 27,10)
„V den, kdy se bojím, já spoléhám na tebe.
Na Boha, jehož slovo chválím,
na Boha spoléhám a už se nebojím,
co mi může udělat tělo?“
(Ž 56,4-5)

„Nauč nás, jak máme počítat své dny,
ať dojdeme k moudrosti srdce!“

(Ž 90,12)
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Neděle 20. srpna

Ranní modlitba
 
Zachariášovo kantikum
 
Zachariáš chválí Boha za jeho velikost, za to, že posílá člověku Spasitele. 
Zachariášovo dítě – Jan Křtitel – má být tím, které Spasiteli připraví ces-
tu. Není to úkol jen pro Jana Křtitele nebo jen pro kněze, nýbrž pro kaž-
dého křesťana. Připravovat cestu Pánu, na tom místě, kde jsem. Zachariá-
šovo kantikum je součástí Denní modlitby církve (breviáře) a modlí se při 
ranních chválách.
 
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, 
neboť navštívil a vykoupil svůj lid. 
Vzbudil nám mocného Spasitele z rodu svého služebníka Davida, 
jak slíbil odpradávna ústy svých svatých proroků, 
zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. 
 
Slitoval se nad našimi otci, 
rozpomenul se na svou svatou smlouvu a na přísahu, 
kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi, 
že nám dopřeje, abychom mu beze strachu 
a vysvobozeni z rukou nepřátel 
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
 
A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, 
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, 
dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů 
z milosrdné lásky našeho Boha, 
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, 
aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, 
a uvedl naše kroky na cestu pokoje. 
 
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, 
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. 
Amen. 
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Obřad obnovení křestního slibu a zasvěcení Panně Marii

Při mši svaté společně obnovíme své křestní sliby spolu se zásvětnou mod-
litbou k Panně Marii. Panna Maria vedena Boží milostí zaměřila celý svůj ži-
vot na Boha. Tím nic neumenšila ve svém životě, naopak ho dokonale napl-
nila a stala se šťastným člověkem. Chtějme ji v tomto následovat - obnovit 
své křestní vyznání a Panně Marii svěřit sebe i všechny mladé lidi, aby naše 
životní cesty vždy směřovaly k Bohu. 

K tomuto kroku využijeme textu na obrázku, který jsi dostal při příchodu na 
mši svatou.
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Čtení a evangelium na každý den

Středa 16. srpna

1. Čtení – Milosti Boží jsem to, co jsem – 1Kor 15,1-11
Žalm 24 – Ať vejde Hospodin, on je Král slávy!

Evangelium Lk 1,26–38
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje 
Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta 
panna se jmenovala Maria.
Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to sly-
šela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Ne-
boj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš 
mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu 
dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky 
a jeho království nebude mít konce.“
Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí 
odpověděl: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto 
také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve 
svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplod-
nou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ A an-
děl od ní odešel. 

Čtvrtek 17. srpna

1. čtení – Postav se na hoře před Hospodinem – 1Král 19,9a.11-13a 
Žalm 85 – Pane, ukaž nám své milosrdenství.

Evangelium Mt 14,22-33
Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na 
loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy 
rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl 
tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul 
vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho (učedníci) 
uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem 
začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, ne-
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bojte se!“ Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě 
po vodě.“ A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježí-
šovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, 
zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč 
jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se 
mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží syn.“

Pátek 18. srpna

1. čtení –  Uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele - Sof 3,14-18
Žalm – Blahoslavená jsi Panno Maria…

Evangelium Lk 1, 39 - 56 
Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. 
Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím 
lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem:
„Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si 
zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj 
pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blaho-
slavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ 
Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spa-
siteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou 
blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. 
Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení 
k těm, kdo se ho bojí. 
Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Moc-
né sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bo-
haté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na 
své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům 
navěky.“ 
Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů. 
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Sobota 19. srpna

1. čtení – Buď rozhodný a udatný – Joz 1,1-7
Žalm 40 – Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli

Evangelium Mt 17,1-9 
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou 
horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slun-
ce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle - ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak 
s ním rozmlouvají. 
Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, po-
stavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ 
Když ještě mluvil, zastínil je najednou světlý oblak, a hle - z oblaku se ozval 
hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak 
to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. 
Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči 
a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal 
jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkří-
šen z mrtvých.“ 

Neděle 20. srpna

1. čtení – Je krásné vidět na horách nohy posla – Iz 52,7-10
Žalm 98 – Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha
2. čtení – 1 Petr 3, 13-16a

Evangelium Mt 28,1-10
Po sobotě, na úsvitu prvního dne v týdnu, přišla Marie Magdalská a druhá Ma-
rie podívat se na hrob. Vtom nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně se-
stoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj. Jeho zjev byl jako 
blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strachem z něho se strážci zděsili a klesli 
jako mrtví. Anděl promluvil k ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše 
ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to mís-
to, kam byl položen. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen 
z mrtvých. Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte. To jsem vám měl pově-
dět.“ (Ženy) rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí to běžely 
oznámit jeho učedníkům. Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: „Buďte zdrávy!“ 
Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se! 
Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí.“
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Modlitba růžence

Znamení kříže, Věřím v Boha, Otče náš, třikrát Zdrávas, Maria a po jménu 
Ježíš se postupně vkládají slova:
… v kterého věříme.
… v kterého doufáme.
… kterého milujeme.
Sláva Otci…

Pět desátků po deseti Zdrávas, Maria.

Nejprve Otče náš
Potom (10×) Zdrávas, Maria s přidáním odpovídajícího růžencového 
tajemství.
Sláva Otci…
Pane Ježíši…(Fatimský dodatek)

Zdrávas Královno a modlitba na závěr

Věřím v Boha:
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země – i v Ježíše 
Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; – jenž se počal z Ducha svatého, 
narodil se z Marie Panny, – trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel 
i pohřben jest; – sestoupil do pekel, – třetího dne vstal z mrtvých; – vstou-
pil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; – odtud přijde 
soudit živé i mrtvé. – Věřím v Ducha svatého, – svatou církev obecnou, – 
společenství svatých, – odpuštění hříchů, – vzkříšení těla – a život věčný. 
– Amen.

Otče náš:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, – posvěť se jméno tvé – Přijď království 
tvé. – Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. – Chléb náš vezdejší dej nám 
dnes. – A odpusť nám naše viny, – jako i my odpouštíme našim viníkům. – 
A neuveď nás v pokušení, – ale zbav nás od zlého. – Amen

Pozdravení andělské (Zdrávas, Maria):
Zdrávas, Maria, milosti plná, – Pán s tebou; – požehnaná ty mezi ženami – 
a požehnaný plod života tvého, Ježíš. – Svatá Maria, Matko Boží, – pros za 
nás hříšné – nyní i v hodinu smrti naší. – Amen.
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Zdrávas, Královno:
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, – živote, sladkosti a naděje naše, 
buď zdráva! – K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, – k tobě vzdycháme, 
lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. – A proto, orodovnice naše, obrať 
k nám své milosrdné oči – a Ježíše, požehnaný plod života svého, – nám 
po tomto putování ukaž, – ó milostivá, – ó přívětivá, – ó přesladká Panno, 
Maria!

Fatimský dodatek:
„Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně a při-
veď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce 
potřebují.“

Modlitba na závěr:
Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, 
- aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrt-
výchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném 
růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také 
podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Pro získání odpustků má člověk připojit jakoukoliv modlitbu na úmysly 
Svatého otce (např. Pod ochranu Tvou).
 

Kdo hledá štěstí v Bohu, 
je vůči druhým svobodnější. 

Jestliže naleznu pokoj a štěs-
tí v Bohu, budu svobodnější 

vůči lidem ve svém okolí. 
Budu schopen je přijmout 
takové, jací jsou, aniž bych 

jim zazlíval, že neodpovídají 
mým očekáváním.

převzato z www.vira.cz
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Tajemství radostného růžence
1. kterého jsi z Ducha svatého počala 
2. s kterým jsi Alžbětu navštívila 
3. kterého jsi v Betlémě porodila
4. kterého jsi v chrámě obětovala 
5. kterého jsi v chrámě nalezla 

Tajemství růžence světla
1. který byl pokřtěn v Jordánu
2. který zjevil v Káně svou božskou moc
3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
4. který na hoře proměnění zjevil svou slávu
5. který ustanovil Eucharistii

Tajemství bolestného růžence
1. který se pro nás krví potil
2. který byl pro nás bičován
3. který byl pro nás trním korunován
4. který pro nás nesl těžký kříž
5. který byl pro nás ukřižován

Tajemství slavného růžence
1. který z mrtvých vstal
2. který na nebe vstoupil
3. který Ducha Svatého seslal
4. který tě, Panno, do nebe vzal
5. který tě v nebi korunoval

Trpělivost je jako sloup, 
který podpírá život. Trpělivý 

člověk snáší i sám sebe.

převzato z www.vira.cz
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Další modlitby

Modlitba za rodiny
Pane, prosíme tě za naše rodiny. Dej, prosíme, aby se stávaly místem lásky, 
míru a porozumění. Nedej, aby v nich zavládl duch konzumu doby a zkaže-
nost sobeckosti. Buď, Pane, prosíme také nablízku těm rodinám, které pro-
žívají krizi nebo pociťují následky odloučení. Prosíme, dej mladým lidem 
odvahu tvořit rodiny a přijímat život. Amen
 
Modlitba o vedení Duchem Svatým
Dýchej ve mně, Duchu svatý, abych svatě myslel!
Pobízej mě, Duchu svatý, abych svatě jednal!
Nadchni mě, Duchu svatý, abych svatost miloval.
Posiluj mě, Duchu svatý, abych svatost ochraňoval!
Ochraňuj mě, Duchu svatý, abych svatost nikdy neztratil!
(Sv. Augustin z Hyppo)

Modlitba o poznání životní cesty
Trojjediný Bože, hledám svou životní cestu, tu cestu cos pro mě Ty sám při-
pravil.
Prosím Tě, rozjasni temnoty mého srdce a dej mi, Pane, živou víru, jistou 
naději a dokonalou lásku. Zažehni v mém srdci touhu Ti sloužit. 
Dej mi svého Ducha, ať neuhýbám Tvému volání, ale ať plním Tvé svaté 
poslání. 
Dej mi na to potřebnou sílu a odvahu ať žiji podle Tvé vůle.
Amen.

Odhodlat se k maličkosti, 
(mnohdy) maličkost vůbec 
není. Ježíš jim řekl: „Cokoli 

jste udělali pro jednoho 
z těch nejposlednějších, pro 

mne jste udělali.“ 
(srov. Mt 25,31-46)

převzato z www.vira.cz
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Zakusit Boží milosrdenství – svátost smíření  

Zpytování svědomí

Nenech si ujít příležitost a prožij dobře svátost smíření.

Jak se na ni připravit?

Zajdi si chvíli do ticha. Můžeš k tomu využít tiché adorace v kostele. Tam se 
nejprve pomodli a popros Ducha Svatého, aby ti pomohl poznat tvé hříchy. 
Uvědom si, že svátost smíření je především setkání s Ježíšem. Bůh tě při ní 
zahrnuje svou milostí. Bůh je láska a jednou z vlastností lásky je milosrd-
né odpuštění. Můžeš si přečíst některé úryvky z evangelií: marnotratný syn 
(Lk 15, 11-32), ztracená ovce (Lk 15, 1-10), radost z jednoho hříšníka, který 
se dal na pokání (Lk 15,7), celník Zacheus (Lk 19, 1-10) nebo vyprávění o ci-
zoložné ženě (J 8, 3-11). Nejkrásnější stránky Písma svatého mluví právě 
o odpuštění.

Ježíš odpouští. To jsou opravdu nejdojímavější chvíle z jeho života. Setká-
ní Ježíše s hříšníky je okouzlující svou jemnou láskou, která odpouští vždy 
a stále, ale zároveň nazývá hřích pravým jménem. Hříšníci, kteří uznávají 
svou vinu, jsou zaplaveni obrovskou Boží láskou. Abychom tuto odpouš-
tějící lásku mohli zakusit i my, ustanovuje Ježíš po svém zmrtvýchvstání 
svátost smíření.

Pak se zadívej na svůj život. Uvažuj nad svým jednáním ve světle Kristova 
učení. Kde se lišíš? Na závěr si jako pomůcku můžeš vzít přiložené zpovědí 
zrcadlo.
  
Máš-li se svatou zpovědí problémy nebo se některého tématu ve svém svě-
domí obáváš, upozorni na to kněze a on ti určitě pomůže správně uchopit 
vše, co chceš před Bohem vyznat, a tak prožít svátost smíření jako opravdo-
vé setkání s milosrdným a odpouštějícím Pánem. 

Po zpovědi si najdi prostor k modlitbě (při adoraci, v kostele, na místě, kde 
se ti dobře modlí,…). Poděkuj za dar odpuštění, a jestliže ti kněz uloží něja-
ké pokání, vykonej ho podle možnosti co nejdříve.
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Zpytování svědomí

Úvodní otázky
Přistupuji ke svátosti pokání s upřímnou touhou po očištění, obrácení, po 
obnově života a hlubším přátelství s Bohem? 

Zapomněl jsem nebo úmyslně zatajil v minulých zpovědích některé těžké 
hříchy?

Vykonal jsem uložené pokání? Nahradil jsem učiněné bezpráví nebo způ-
sobenou škodu? 

Snažil jsem se uskutečnit předsevzetí a nápravu života podle evangelia?

Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou 
svou silou. 

• Směřuji svým srdcem k Bohu, abych ho miloval nade všechno věrným 
plněním jeho vůle? Nemám snad jiné „bohy“, totiž věci, o něž se více 
starám a v něž více důvěřuji než v Boha – třeba bohatství, záliby, pověry, 
vztahy, vlastní úspěch? 

• Mám pevnou víru v Boha? Snažím se poznávat a porozumět nauce círk-
ve? Přemýšlím nad tím, co církev učí? Čtu pravidelně Bibli a snažím se 
podle Božího slova konkrétně žít? Učil jsem se porovnávat to, co slyším 
a vidím kolem sebe, s pravdou evangelia a se zkušeností církve? 

• Neprovozoval jsem vyvolávání duchů, různé druhy věštění, nesledoval 
jsem horoskopy, či nevykonával nějaké magické úkony? Nenavštěvuji 
vědmu, kartářku, astrologa? 

• Je modlitba normální součástí mého života? Je opravdovou rozmluvou 
s milujícím Bohem, nebo jen prázdným úkonem? 

• Přemýšlím před Boží tváří o svém budoucím životě? Dotazuji se Pána, 
kam mne vede a jaké povolání pro mne připravil? Rozpoznávám své 
dary a snažím se je rozvíjet? 

• Obětoval jsem Bohu své práce, radosti i bolesti? Důvěřoval jsem Bohu 
i v krizích a bolestech? Prosím Boha o pomoc v pokušeních? 

• Mám úctu a lásku ke jménu Božímu, neurážel jsem Boha rouháním, fa-
lešnou přísahou nebo zbytečným vyslovováním jeho jména? Projevoval 
jsem neúctu k Panně Marii a svatým? 
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• Slavím a prožívám neděli a církevní svátky tím, že se účastním mše sva-
té? Prožívám neděli jako den Páně? Zdržuji se práce a činností, které 
jsou na překážku duševnímu i tělesnému odpočinku, nebo doháním, co 
jsem nestihl? Udělal jsem si čas na své blízké? 

• Zachovával jsem postní předpisy (každý pátek je postní den) a euchari-
stický půst? 

• Chodím pravidelně ke zpovědi a ke svatému přijímání? Mám duchovní 
vedení? 

Miluj bližního jako sám sebe. 

• Přispíval jsem ve své rodině k dobru a k radosti druhých? Mám oprav-
dovou lásku ke svým blízkým? Nevyužívám druhé ke svému prospěchu? 
Nedal jsem jim pohoršení špatnými slovy nebo skutky? Nenáviděl jsem 
druhé? Odděloval jsem se od nich hádkami, nepřátelstvím, nadávkami, 
hněvem? Nezamlčel jsem svědectví o nevinnosti druhých lidí? 

• Snažím se setkávat s věřícími vrstevníky? Nezanedbávám společenství? 
Snažím se být užitečný své farnosti? 

• Beru zodpovědně svoji školu a studium? Snažím se být pro spolužáky 
dobrým kamarádem? Vědí o mně kamarádi a spolužáci, že jsem věřící 
a chodím do kostela? Toužím po tom, aby Ježíše poznali i ti, kdo ho ne-
znají? Jsem-li biřmován, uvědomuji si evangelizační poslání, které jsem 
touto svátostí přijal? 

• Pečuji o dobro a prospěch společnosti, ve které žiji? Jsem při své práci či 
ve svém povolání spravedlivý, čestný, pracovitý? 

• Nejsem lhostejný k veřejnému dění, snažím se o nápravu ve společnosti 
podle svých možností? Dělím se o svůj majetek s těmi, kdo jsou chudší 
než já? Hájím utiskované, pomáhám ubohým, přispívám nuzným? Ne-
pohrdám svými bližními, především chudými, starými, méně nadanými, 
cizinci nebo lidmi jiné rasy? 

• Neukradl jsem cizí věci nebo po nich bezprávně a nezřízeně toužil? Na-
hradil jsem škodu, kterou jsem způsobil? 

• Snažím se žít skromně a vlastnit pouze to, co potřebuji? Netoužím zby-
tečně po každé věci, která se mi zalíbí? Nepřikládám příliš velkou dů-
ležitost módě? Nebyl jsem otrokem televize, DVD, mobilního telefonu 
nebo počítače (FB, počítačových her)? Užíval jsem internetu umírněně, 
neztrácel u něj zbytečně čas a nepoužíval ho ke zlému? Volil jsem vždy 
seriózní zdroje informací, vybíral morálně vhodné časopisy, tisk a pořa-
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dy v televizi? Žil jsem s vědomím, že tvůrčí život a život osobních vztahů 
je mnohem důležitější než virtuální realita?

• Nepoškozoval jsem se, neubližoval jsem sám sobě? Nezabýval jsem se 
myšlenkami na sebevraždu? Radil jsem, napomáhal či uskutečnil pře-
rušení těhotenství? Mám úctu ke svému tělu jako k chrámu Ducha Sva-
tého? Netrpím v oblasti sexuality nějakou závislostí? Nejednal jsem 
v této oblasti proti Bohu a druhým sledováním pornografi e, masturbací 
(sebeukájením), cizoložstvím, předmanželským sexem, antikoncepcí či 
homosexuálním jednáním? 

• Vím, že známost je krásná věc, která má být zaměřena především na 
poznávání srdce a nemá být provázena intimními důvěrnostmi, že sex 
je vyhrazen do manželství? Vážím si panenství (panictví) jako velkého 
daru a chráním je u sebe i u druhých? Oblékal jsem se tak, abych nebyl 
pro druhé zdrojem pokušení? Nesváděl jsem někoho? 

• Jestliže jsem utrpěl bezpráví, byl jsem ochoten ke smíru? Chtěl jsem 
odpuš tění z lásky ke Kristu? Přijal jsem nabídnutou omluvu, nebo jsem 
v sobě uchovával zášť a touhu po pomstě? Zachovával jsem pravdu 
a věrnost, neuškodil druhým nepravdou, pomluvou, donášením, opo-
vážlivým posu zováním, porušením tajemství? Nedělal jsem zbytečné 
kompromisy? Přijal jsem od druhých i nepříjemnou pravdu o sobě? Do-
kážu přiznat chybu a omyl, nebo musím mít vždy pravdu já? Dodržuji 
sliby a úmluvy?

 

Modlitba lítosti po zpytování svědomí

Bože, můj Otče, 
Ty nám v každé naší slabosti nabízíš pomoc; 
očisti také mé srdce svým odpuštěním, 
dej mi radost ze své blízkosti 
a dej mi sílu konat opravdové pokání. 
Skrze Krista, našeho Pána.



52

PŘEDNÁŠKY

Přednášky jsou rozděleny do tematických okruhů

1. Víra, církev, duchovní život
2. Křesťan a svět
3. Vztahy, sexualita, manželství
4. Ostatní
5. Workshopy

Přednáška označena tímto symbolem je doporučena pro starší účast-
níky CSM – bude mít charakter vysokoškolské přednášky. Mohou však 
přijít i mladší, kteří mají o téma zájem.

Sály a pódia, kde se přednášky uskuteční, naleznete v mapě pod přísluš-
ným číslem. Přednáškové sály mají většinou omezenou kapacitu. I z tohoto 
důvodu prosíme, abyste na přednášky chodili v čas.
Součástí většiny přednášek bude také čas na diskuzi, takže si můžete již 
dopředu připravit své dotazy.

19+

Boha nezajímá, 
jakým působíme dojmem.
Bůh řekl Samuelovi: „Ne-

všímej si jeho vzhledu ani 
vysoké postavy. Nedívám 

se totiž jako člověk; člověk 
soudí podle zdání, Bůh vidí 

do srdce.“ (srov. 1 Sam 16,7)

převzato z www.vira.cz
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Přehled přednášek a workshopů
Středa 16. srpna, 15.00 – 17.00 

název přednášky přednášející místo

Komentovaná prohlídka duchovních 
památek Olomouce

Herold Miroslav č. 7

(sraz u sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v 15:00 hod)

VÍRA, CÍRKEV, DUCHOVNÍ ŽIVOT

Jsem katolík. No a co? Korda Jiří č. 38

Moudrost učení církve a vědy o člověku 
a společnosti

Mlčoch Lubomír č. 45

Krize víry a duchovní růst Krausová Jitka č. 47

Bible - kniha pro tebe! Četba Bible nemusí 
být noční můrou.

Zatloukal Vít č. 39

Běžná práce, neobyčejná milost.  Práce 
a studium jako prostředek posvěcení.

Kříž Jakub č. 15

Co dělat, aby se naše farnost stala živou? Šimáček Miroslav č. 34

Není dobře člověku samotnému aneb velký 
dar společenství.

Horáčková Ludmila č. 45

Mluvte s Nimi jako s matkou a tatínkem…
jak mluvit s Bohem a s lidmi o Bohu?

Strach Jiří č. 40

Hledání a rozlišování povolání Vaculík Petr č. 21

Klášter včera a dnes Novoměstská Anežka č. 48
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KŘESŤAN A SVĚT

Turbulentní svět z pohledu křesťana Šebek Jaroslav č. 16

Jak se vyrovnat s relativismem naší doby? Cardal Roman č. 46

Psychologie vs. náboženství? Rozdíly 
a spojnice mezi duchovním, psychologic-
kým a psychiatrickým...

Engelmann Lukáš č. 32

Proč jsou genderové ideologie v rozporu 
s křesťanským učením?

Dvořák Petr č. 48

Exotika s Donem Boskem Ženíšek Pavel č. 45

Islám a Evropa v proměnách dějin Stehlík Michal č. 44

VZTAHY, SEXUALITA, MANŽELSTVÍ

Komunikace – Cesta ode mne k Tobě Nováková Marie č. 43

Vztahy někdy bolí aneb o vztahu k Bohu, 
sobě a druhým

Špilar Jan č. 22

Známost jako období růstu Kvapilíkovi Marie a Martin č. 15

Krása a důstojnost ženy Burdová Ilona č. 37

Stínohra Tajemství mezi mužem a ženou 
aneb teologie těla zážitkovou pedagogikou

Čihákovi Ivanka a Martin č. 41

Teologie těla: co tělo ženicha a nevěsty 
šeptá o Bohu 

Skočovský Karel č. 46

Proč hormonální antikoncepce škodí? Zahradníčková Petra č. 50

Bioetický pohled na současné metody pre-
natální diagnostiky.

Šmehil Mário č. 37

Umělý potrat? Ne! ... když změna opravdu 
znamená život.

Rybová Zdeňka č. 38

Výzva pornografi e aneb kudy ven a proč. Macák Marek č. 44
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OSTATNÍ

Co je lidské a co nelidské - o přirozenosti 
člověka

Machula Tomáš č. 46

Co se může stát každému, může se stát 
i tobě.

Tulachová Blanka č. 45

Pozitiva a negativa populární hudby Šupol Pavel č. 44

Finanční gramotnost Beneš Petr č. 44

Mají nezištnost a budování vztahů své 
místo v byznysu?

Barborková Ludmila, 
Jurásek Jakub, Navláčil 
Martin

č. 50

WORKSHOPY

Evangelizace jako životní styl Mikulka Kliment č. 21 

Jak založit a vést společenství mladých lidí? Krajl Jaroslav č. 45 

Kurz tvůrčího psaní Stejskalová Marie, Vašků 
Alžběta

č. 51

Tajemství rozhlasové tvorby Ambrožová Mariana č. 47  

Jak lépe fotit? Workshop nejen o focení 
v kostele.

Langer Pavel, Novák Do-
minik (Člověk a víra)

č. 47 

Zajímají vůbec 
někoho moje těžkosti? 

Jakmile slepý žebrák Barti-
maos uslyšel, že jde kolem 

Ježíš Nazaretský, začal volat: 
„Ježíši, smiluj se nade mnou!“ 

Mnozí ho okřikovali, aby 
mlčel. Ježíš se ho ale zeptal: 

„Co chceš, abych pro tebe 
udělal?“ (srov. Mk 10, 46-52)

převzato z www.vira.cz
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Herold Miroslav

Komentovaná prohlídka duchovních památek Olomouce

místo: sraz u sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v 15:00 hod, č.7

Olomouc, moravská metropole, z katolického hlediska nejdůležitější cír-
kevní centrum Moravy, je městem, které v sobě ukrývá mnoho duchovních 
pokladů. Pět z nich půjdeme společně objevit: 1/ sloup Nejsvětější Trojice 
na Horním náměstí, hlavním prostranství města poblíž radnice; 2/ kostel 
sv. Mořice, hlavní farní městský chrám; 3/ kapli sv. Jana Sarkandra, místo 
mučednictví patrona města Olomouce i celé Moravy; 4/ kostel Panny Marie 
Sněžné, místo univerzitní pastorace, jeden z řeholních kostelů Olomouce; 
5/ dóm sv. Václava, olomouckou katedrálu. Putování po duchovních památ-
kách města si nebude nezřízeně libovat v dobách dávno minulých a kritizo-
vat nemožnou dobu dneška. Přijďte spíš společně zjistit, k čemu nás tato 
místa probouzejí a vedou dnes.  

P. Mgr. Miroslav Herold SJ, Lic. kněz, jezuita, člen olomoucké komunity Tovaryšstva 
Ježíšova. Po letech duchovní služby univerzitním studentům v Brně a Olomouci se stal 
sám studentem a pracuje na dizertaci v oboru církevních dějin v rámci Katolické teo-
logické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

VÍRA, CÍRKEV, DUCHOVNÍ ŽIVOT

Korda Jiří

Jsem katolík. No a co?

místo: Arcibiskupský palác – Velký sál, č. 38

Stydíš se někdy za to, že jsi katolík? Máš potřebu se druhým za to až omlou-
vat? Samotného Tě na církvi štve to či ono? Ptáš se někdy, jaký to má vlast-
ně smysl být katolíkem? Povídání o tom, proč je krásné být katolíkem.

P. Mgr. MUDr. Jiří Korda se narodil v roce 1975 v Praze. Maturoval v kravíně v Českých 
Budějovicích, konvertoval na koleji v Brně, a léčil lidi na vojně ve Staré Boleslavi a na 
psychiatrii v Bohnicích. Knězem je osm let, je farářem v Praze-Lhotce.
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Mlčoch Lubomír

Moudrost učení Církve a vědy o člověku a společnosti

místo: Přírodovědecká fakulta – učebna 2.006, č. 45

Lubomír Mlčoch byl 6 let děkanem Fakulty sociálních věd a poté cca deká-
du předsedou hodnotitelské komise Vědecké rady UK pro společenskověd-
ní výzkumné projekty. Ve stejné době mohl jako člen Papežské akademie 
společenských věd srovnávat přístupy těchto vědních oborů s učením círk-
ve; především v otázkách rodiny, ekologie, globální ekonomiky a míru. En-
cykliky Amoris laetitia, Laudato si papeže Františka a výročí encyklik Pacem 
in terris a Populorum progressio jsou základem i pro diskusi nad publikací 
Do cat, kompendiem sociální nauky pro mladé.

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. /73/ je profesor institucionální ekonomie, donedáv-
na na Institutu ekonomických studií FSV Univerzity Karlovy. Učil o roli právních a mo-
rálních institucí v hospodářství a o metodách srovnávání ekonomických systémů. 
Především v Karolinu publikoval své monografi e Zastřená vize ekonomické transfor-
mace, Ekonomie důvěry a společného dobra, byl editorem publikace Soudobá eko-
nomie očima tří generací a spolu s Jiřím Kameníčkem pak vydal knížku k 20. výročí 
Ceny Josefa Vavrouška na FSV UK Ekonomie, ekologie, eudaimonia. Jeho monografi e 
Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot vyšla letos i v anglickém a ital-
ském překladu.

Krausová Jitka

Krize víry a duchovní růst

místo: BEA centrum – sál Beta, č. 47

Co máme pod kůží aneb žité bludy naší doby. Duch současné společnosti, 
její žitá fi lozofi e, nás všechny ovlivňuje. Ovlivňuje, jak žijeme běžný život 
i náš život víry. Osvobodit se od tohoto ducha světa můžeme jen tehdy, 
poznáme-li, co máme pod kůží.

MUDr. Krausová Jitka, OV – 65 let, psychiatrička, více let pastorační asistentka Olo-
moucké arcidiecéze. Přednáší, dává exercicie, je zasvěcená panna.
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Zatloukal Vít

Bible - kniha pro tebe! Četba Bible nemusí být noční můrou.

místo: Arcibiskupská kurie – velký sál, č. 39

Když využijeme možností, které se nám nabízejí, a naučíme se s Biblí pra-
covat v osobní modlitbě a ve společenství, poznáme živé Boží slovo. A toto 
slovo bude přinášet užitek v našem životě.

P. Mgr. Vít Zatloukal je knězem od roku 1996. Působil ve farnostech Opava, Stará 
Ves nad Ondřejnicí a nyní je farářem v Petřvaldu u Karviné. Zároveň je jmenován bis-
kupským vikářem pro pastoraci. Založil Diecézní centrum mládeže ostravsko-opavské 
diecéze a 6 let byl také ředitelem Sekce pro mládež ČBK.

Kříž Jakub

Běžná práce, neobyčejná milost. Práce a studium jako prostředek 
posvěcení.

místo: Arcibiskupský kněžský seminář – kaple Panny Marie, č. 15

Bůh nás nevolá k vlažnému prožívání víry, ale ke svatosti. Práce a studium 
nejsou překážkou, ale nedoceněným prostředkem na cestě osobního ode-
vzdání se Bohu. Můžeme být kontemplativními dušemi uprostřed světa! 
Kněz přináší svoji oběť na oltáři – laik na psacím stole, kuchyňské lince, 
v dílně, všude, kde pracuje s láskou a z lásky. Práce a studium nejsou tres-
tem, ale prostředkem posvěcení sebe i druhých a účinným nástrojem osob-
ního apoštolátu. Přednáška přinese také praktické postřehy pro duchovní 
život uprostřed světa, předpokládá se diskuse s účastníky.

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., je šťastně ženatý laik, otec čtyř dětí. Profesně působí jako 
advokát a vysokoškolský učitel. Prakticky i teoreticky se zabývá zejména otázkami 
náboženské svobody a vyrovnání státu s církvemi. Pravidelně publikuje v odborném 
tisku. Ve své duchovní cestě se inspiruje poselstvím sv. Josemaríi Escrivá o posvěcová-
ní se při profesní práci a v běžném životě.
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Šimáček Miroslav

Co dělat, aby se naše farnost stala živou?

místo: kostel sv. Mořice, č. 34

Farnost jako domov a škola společenství. Farnost i nadále uchovává a vy-
konává své nezbytné a velmi aktuální poslání… je s to poskytovat věřícím 
prostor pro vedení opravdového křesťanského života a je místem vytváření 
lidských i společenských hodnot, jak v kontextu rozptýlení a anonymity ve 
velkých moderních městech, tak na venkově a v oblastech s malým počtem 
obyvatelstva. (JP.II. Ecclasia in Europa 15)

P. Mgr. Miroslav Šimáček, narozen 10. 5. 1951 v Ústí nad Orlicí. V roce 1976 dokončil 
CMBF v Litoměřicích a byl vysvěcen na kněze. Od roku 1979 působil v Příchovicích, 
a to až do roku 2000. Zde vzniklo místo spontánního setkávání mladých lidí a stalo se 
důležitou inspirací pro pastoraci mládeže v ČR. Zároveň administroval tři farnosti. Od 
r. 1990 se stal vedoucím Sekce pro mládež ČBK, kde působil do r. 2001. Od roku 2000 
do 2010 byl biskupským vikářem pro pastoraci v litoměřické diecézi a od roku 2002 
farářem v Ústí nad Labem a dalších deseti farnostech, kde působí dodnes. Příležitost-
ně přednáší o pastoraci mládeže, koná rekolekce, občas exercicie.

Horáčková Ludmila

Není dobře člověku samotnému aneb velký dar společenství

místo: Přírodovědecká fakulta – učebna 2.005, č. 45

Vnímám a intenzivně zažívám, že žít ve společenství je obrovský dar. „Rozbalu-
ji“ ho mnoho let a stále je krásný, nevšední, bohatý, plný nových objevů, života 
a radosti. Skupinka je jak pro ty, kteří mají to štěstí, že „už začali rozbalovat“, 
tak pro ty, kteří po tomto obdarování zatím jen touží nebo jsou k němu skeptič-
tí a udržují si distanc. Jaký smysl má život ve společenství? Co je k němu potře-
ba? Co od něj mohu očekávat? Neomezí moji svobodu? Jak může společenství 
vzniknout a růst? Co dělat, když to začne skřípat? Nad těmito a mnoha dalšími 
otázkami se společně zamyslíme. Těším se na setkání s vámi!

Mgr. Ludmila Horáčková vystudovala Katolickou teologickou fakultu v Praze, peda-
gogiku a Etickou výchovu. V letech 1995-2015 pracovala na Diecézním centru pro 
mládež v Hradci Králové a byla členkou Sekce pro mládež ČBK. Od roku 2015 pracuje 
jako pastorační asistentka na mariánském poutním místě Hora Matky Boží u Králík.
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Strach Jiří

Mluvte s Nimi jako s matkou a tatínkem…jak mluvit s Bohem a s lid-
mi o Bohu?

místo: letní kino, č. 40

„Mluvte s Ní jako s Matkou“ (papež František). Ano, máme umět mluvit s na-
šimi nebeskými rodiči v důvěře, lásce, něze a intimitě. Ale jak s Nimi tak-
to mluvit? A jak o Nich vyprávět lidem v našem okolí? Společně budeme 
hledat odpovědi. Můžete si připravit svoje dotazy, přednáška bude z velké 
části koncipována jako diskuze.

MgA. Jiří Strach je český režisér a herec. Vystudoval obor hraná režie na pražské FAMU. 
Od studií se věnuje převážně režijní tvorbě. Jeho prvním celovečerním hraným fi lmem 
je vánoční pohádka Anděl Páně z roku 2005.  Na tuto navázal povedeným pokračová-
ním Anděl Páně 2, které od jeho uvedení do kin láme rekordy. Je mimo jiné držitelem 
cen za režii dramatu Operace Silver A a Brain Storm, i za fi lm Osmy. Je členem České 
fi lmové a televizní akademie (ČFTA). V roce 2010 jej pražský arcibiskup Dominik Duka 
jmenoval členem Mediální rady České biskupské konference.

Vaculík Petr

Hledání a rozlišování povolání 

místo: dominikánský klášter – refektář, č. 21

Bůh má s životem každého člověka záměr. Pokud Boží záměr objevíme, 
najdeme osobní životní smysl a můžeme s Ním spolupracovat na utváření 
osobního životního projektu. Osobní povolání je jméno, které nám dal Bůh. 
Patří k němu charisma, se kterým nás poslal do života. Originální jméno 
a charisma patří do některé konkrétní duchovní rodiny strukturovaných po-
volání, protože souzní s povoláním jiných lidí. Jak uslyšet své jméno, najít 
své originální povolání a zapojit ho do struktury v církvi?

P. Mgr. Petr Vaculík, salesián Dona Boska, katolický kněz, provinciál salesiánů. Po-
chází ze Zlína, salesiánem je 39 let, knězem 29 let. Působil ve farnostech i ve škole. Od 
roku 2010 slouží kongregaci salesiánů jako provinciál.
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Novoměstská Anežka

Klášter včera a dnes 

místo: Filozofi cká fakulta – učebna 1.49, č. 48 

O zasvěceném životě v minulosti i současnosti. Přednáška s obrazovou pre-
zentací přináší v první části stručný přehled existence klášterů v době před 
vznikem křesťanství, nastiňuje počátky mnišského a řeholního života v ra-
ném období křesťanství a jeho další vývoj ve středověku a v následujících 
staletích až do současnosti. Nahlédneme společně do historických období, 
v nichž vznikaly nejznámější řády a řeholní společenství, a také odhalíme 
význam některých pojmů, které k jejich způsobu života patří. Jaký je život 
v klášteře dnes? Co přináší lidem kolem? Může být v takovém způsobu ži-
vota člověk šťastný? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v druhé 
části přednášky.

S.M. Anežka Věra Novoměstská, OSF patří do kongregace Školských sester sv. Fran-
tiška. Vystudovala anorganickou chemii na MU v Brně a teologii na UK v Praze. V sou-
časné době pracuje v redakci časopisu Immaculata, ve farnosti sv. Janů v Brně jako 
katechetka a společně s dalšími sestrami a bratry se podílí na akcích pro děti a mládež 
a na františkánských misiích. Její radostí je doučování chemie a matematiky, jízda na 
kole, hudba a příroda.

 
KŘESŤAN A SVĚT

Šebek Jaroslav

Turbulentní svět z pohledu křesťana

místo: Caritas - Vyšší odborná škola sociální Olomouc – aula, č. 16

Evropa v dnešní době je kontinentem plným nejistoty a obav, rizik, které 
pramení z celé škály problémů (migrace, terorismus, kulturní konfl ikty, so-
ciální problémy, krize důvěry, šíření „fake news“ apod.). Ukazují se velké 
předěly mezi názory veřejnosti a mezi názorem mocenských elit. Všechny 
tyto problémy se dotýkají také křesťanů. Ti by měli využít svou zkušenost 
hodnotového zakotvení k tomu, aby přispěli ke společenskému dialogu. In-
spirací může být i současný papež. O všech těchto tématech s vámi budu 
velmi rád debatovat.
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Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., historik a publicista, pracuje v Historickém ústavu 
AV ČR, věnuje se hlavně dějinám 20. století. Specializuje se na politické, ideové a cír-
kevní dějiny. Pravidelně spolupracuje s tištěnými i elektronickými médii (Lidové novi-
ny, Katolický týdeník, ČT 24, Český rozhlas).

Cardal Roman

Jak se vyrovnat s relativismem naší doby?

místo: Právnická fakulta – malý sál 1, č. 46

Proč je dnes relativismus tak rozšířeným myšlenkovým a životním posto-
jem? V čem vlastně spočívá a jaké jsou jeho charakteristiky? Nelze v jeho 
prospěch uvést přesvědčivé důvody? Vždyť ho zastávají i velmi vzdělaní 
a ve společnosti vysoce postavení lidé. Není boj s relativismem předem od-
souzený k neúspěchu? Je pravda, že se s ním prostě musíme vyrovnat jako 
s něčím, co s sebou moderní život nutně přináší a co nakonec představu-
je i základ tolik skloňovaných „evropských hodnot“? Nad těmito otázkami 
a nad řadou dalších se během přednášky společně zamyslíme s Romanem 
Cardalem. Smyslem setkání je imunizace myšlení účastníků před vtíravou 
ideologií relativismu, před níž dnes z důvodu nedostatku účinné ideové 
munice kapitulují dokonce i intelektuálně aktivní křesťané.

Mgr. Roman Cardal, Ph.D. vyučuje fi losofi i na soukromé vysoké škole CEVRO Institut 
v Praze. Je členem redakční rady časopisu pro kritické myšlení Distance a periodika RC 
Monitor. Působí jako lektor vzdělávací instituce Academia Bohemica.

Engelmann Lukáš

Psychologie vs. náboženství? Rozdíly a spojnice mezi duchovním, 
psychologickým a psychiatrickým…

místo: Centrum Aletti – sál, č. 32

Psychologie i náboženství se zabývají lidskou duší. Co se tím ovšem mys-
lí? Je psychoterapeut „moderní náhražkou kněze“? Jaké jsou kompetence 
psychologie a náboženství a kdy se tyto kompetence překračují? A jaké to 
má vyústění do praxe? Tato přednáška si klade za cíl udělat určitou osvětu 
o významu psychologie zvláště mezi lidmi, kteří žijí určitou náboženskou 
zkušenost, popřípadě odbourat některé předsudky, které vůči tomuto věd-
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nímu oboru mohou existovat. Ve druhé části se potom budeme zabývat 
odlišením svátosti smíření, duchovního doprovázení a psychoterapie, aby-
chom jednotlivé činnosti správně pochopili a uchopili.

P. PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann se narodil v roce 1980 v Hrabyni. Vystudoval gym-
názium v Opavě a Teologickou fakultu University Palackého v Olomouci. Byl jáh-
nem a kaplanem ve farnosti Místek, vysvěcen na kněze byl v roce 2006. V letech 
2009-2013 studoval na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě obor psychologie 
s psychoterapeutickým výcvikem v psychodynamické terapii. Nyní je ustanoven du-
chovním správcem farnosti Ostrava-Třebovice, kde dostal pověření, kromě farních po-
vinností a přednáškové činnosti, k terapiím pro zasvěcené osoby a k doprovázení lidi 
s homosexuální orientací. Dále je činný v duchovních obnovách pro hendikepované 
„Vstaň a choď“, které se odehrávají v Sedlišti u Frýdku-Místku.  

Dvořák Petr

Proč jsou genderové ideologie v rozporu s křesťanským učením?

místo: Filozofi cká fakulta – aula, č. 48 

Papež František již vícekrát řekl, že je vedena světová válka proti rodině 
a že její hlavní bombou jsou genderové ideologie. Kde se vzaly? Jak se učit 
v této oblasti argumentovat a obhajovat učení církve o muži a ženě, o man-
želství a rodině?

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. - fi losof, vyučující na CMTF UP v Olomouci a vedoucí Oddě-
lení pro studium antického a středověkého myšlení na Filosofi ckém ústavu Akade-
mie věd ČR.

Ženíšek Pavel

Exotika s Donem Boskem 

místo: Přírodovědecká fakulta – učebna 3.005, č. 45

SADBA a salesiánská misijní dobrovolnická služba. „Byl to rok, který změnil 
můj život.“ Tato slova často opakují mladí lidé po návratu ze své dobro-
volnické služby v salesiánských misiích. Povíme si, jaké to je sloužit dětem 
ulice na severu Mexika. Prožít rok na indickém venkově? Pomáhat dětem 
s úkoly v Angole? Hrát fotbal s mládežníky v Ekvádoru? Strávit měsíc na 



64

PŘEDNÁŠKY – středa 16. srpna

prázdninových táborech v Bulharsku? Co je to Cagliero nebo Adopce na-
blízko? A co všechno potřebuji k tomu, abych také mohl být dobrovolníkem?

P. Ing. Mgr. Pavel Ženíšek, SDB, zvaný Gambi, původem z Plzně, působil v salesi-
ánských střediscích v Ostravě, Brně-Líšni a v Popradu, strávil půl roku v Indii a Ban-
gladéši. Nyní působí jako zodpovědný za salesiánské misie a vede organizaci SADBA 
(Salesiánská asociace Dona Boska), která vzdělává misijní dobrovolníky, podporuje 
rozvojovou osvětu a pomocí sítě dárců fi nancuje misijní aktivity.

Tomáš Žůrek ze Šumperka, student biochemie, prožil měsíc o prázdninách jako misij-
ní dobrovolník v Bulharsku - v Kazanlaku, Staré Zagoře a na táborech pro Romy.

Dagmar Winklerová z Prahy zažila jako salesiánská misijní dobrovolnice v mexickém 
Nogales na hranicích s USA nezapomenutelné chvíle během své roční služby.

Stehlík Michal

Islám a Evropa v proměnách dějin

místo: Pedagogická fakulta – nová aula, č. 44

Jak chápat dnešní dobu, roli Evropy a islámu? Přednáška s promítáním uká-
zek z fi lmu Bitva u Vídně v roce 1683, kterou došlo k odvrácení expanze tu-
reckých vojsk do Evropy. Významnou osobou té doby byl bl. Marek z Aviána 
a polský král Jan III. Sobieski.

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. - náměstek generálního ředitele Národního muzea, 
historik zaměřující se na 20. století, vyučující na fi losofi cké fakultě UK a 2006–2014 
děkan Filozofi cké fakulty UK v Praze. S manželkou mají 6 dětí.
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VZTAHY, SEXUALITA, MANŽELSTVÍ

Nováková Marie

Komunikace – Cesta ode mne k Tobě

místo: Střední škola technická a obchodní - aula, č. 43 

Komunikace má moc spojovat i rozdělovat. Je mocným nástrojem. Jsme lid-
mi vztahů. Navazujeme mezi sebou kontakt, komunikujeme, i když mlčíme, 
děláme komunikační fauly a chyby, i když nechceme.  Tématem interaktivní 
přednášky bude, jak využít komunikaci k tomu, abychom našli cestu k sobě 
navzájem, uměli vyjádřit ocenění i kritiku, abychom se vyhýbali konfl iktům 
a byli čitelní pro druhé i sami pro sebe.

Ing. Mgr. Marie Nováková vystudovala chemickou technologii v Praze. Po pádu totali-
ty ukončila v roce 1994 teologii v Praze UK, doplňující obor EtV v Brně, lektorský kurz 
při UHK v Hradci Králové. Práci s dětmi a mládeži se věnuje od roku 1977, vede četné 
kurzy, tábory, věnuje se prevenci kriminality, podpoře rodiny (tisková mluvčí NTM), 
koučinku (absolvent ACE, člen skupiny Flowenta), systematické práci s párem a ro-
dinou (ISZ Praha), osobnostnímu rozvoji (osobnostně rozvojové skupiny, stimulační 
skupiny pro děti). Zabývá se pedagogickou a sociální psychologií. Jako lektorka spo-
lupracuje s mnoha institucemi, školami, věnuje se pěstounským rodinám. Je vdaná 32 
let, je matkou dvou dospělých dětí. Žije v Praze.

Špilar Jan

Vztahy někdy bolí aneb o vztahu k Bohu, sobě a druhým

místo: kapucínský kostel Zvěstování Páně, č. 22

Co je to vztah? Proč jsou pro nás vztahy tak důležité? Úskalí vztahů a jak jim 
předcházet? Jak mám vybudovat vztah, aby byl trvalý a jak ho rozpoznat.

Mgr. Jan Špilar, (nar.1964) je kadeřník, trvalý jáhen u sv. Michala a majitel kadeřnic-
kého studia Střihoruký Edward v Brně. Věnuje se přípravám na manželství, na křest 
a manželskému poradenství. Vede projekt „Jsme jedno a není nám to jedno“. Je žena-
tý, otec tří dětí.
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Kvapilíkovi Marie a Martin

Známost jako období růstu 

místo: Arcibiskupský kněžský seminář – kaple sv. Cyrila a Metoděje, č. 15 

O kolik povyrostete v období známosti? Někdo ještě možná o nějaký ten 
centimetr. Ale jinak by měla hlavně vyrůst vaše láska. I bláznivá jízda od 
prvního rande ke svatební noci potřebuje pravidla a fungující navigaci. Jak 
moc šlapat na plyn?  Kdy a kde přidat? Kde naopak přibrzdit? No pozor na ty 
zkratky! Každá etapa je v jiném terénu. A jak poznáme, že už se blíží cílová 
rovinka?

Ing. Marie a Ing. Mgr. Martin Kvapilíkovi jsou manželé 24 let a mají dva syny a dvě 
dcery. Marie pracuje na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a Martin je ředitelem IT 
a kvality ve strojírenské fi rmě. V kroměřížské farnosti sv. Mořice se od r. 2000 podílejí 
na přípravě snoubeneckých párů na manželství. Pořádají rodičovské a manželské kur-
zy, viz profamilia.cz.

Burdová Ilona

Krása a důstojnost ženy

místo: Vlastivědné muzeum – sál Václava III., č. 37

Autorka poukazuje na krásu ženství v biblickém kontextu, uvádí příklady 
statečných žen, které se zapsaly do historie, a přesto neztratily svou žen-
skou identitu. Ukazuje důstojnost ženy ve světle Evangelia jako protiklad 
k současným trendům v dnešní společnosti, které ženu devalvují (radikální 
feminismus, genderová ideologie a „kultura smrti“).

MUDr. Ilona Burdová se narodila roku 1970. V roce 1995 úspěšně zakončila studium 
na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia konvertovala ke ka-
tolické víře, kterou vnímá jako největší poklad svého života. Je autorkou čtyř knížek, 
v nejnovější z nich: Chvála ženy statečné aneb co nám feministky neřekly, se věnuje 
tématu krásy a důstojnosti ženy. Přednáší i na duchovních obnovách - na téma se-
bepřijetí, odpuštění a usmíření, přínos zdravě prožívané křesťanské víry pro duševní 
i tělesné zdraví. Momentálně pracuje jako primářka v Hospici sv. Alžběty. S manželem 
a dvěma dětmi žije v Brně. 
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Čihákovi Ivanka a Martin

Stínohra Tajemství mezi mužem a ženou aneb teologie těla zážit-
kovou pedagogikou

místo: Arcidiecézní muzeum – sál Mozarteum, č. 41

Nejprve se vnoříte do tématu skrze stínohru Tajemství mezi mužem a že-
nou. Ta v podání dvaceti mladých lidí upoutává pozornost slovem, stíny 
i hudbou všechny generace od nejmladších po nejstarší. Překvapivě zasa-
huje každého možná právě proto, že se autorce povedlo zajímavým a kre-
ativním způsobem propojit náročnou teologii těla s realitou vztahu mezi 
chlapcem a dívkou, mužem a ženou současnosti. A tak skrze vtipné záplet-
ky i bolestné situace odkrýváme ono velké tajemství od Jana Pavla II. Po 
stínohře bude navazovat přednáška autorky stínohry Ivanky Čihákové, ve 
které se bude zaobírat revolučními myšlenkami církve z pohledu psycholo-
gie, sociologie a teologie na všechny oblasti vztahu mezi mužem a ženou 
včetně sexuality tak, aby řeč těla byla pravdivá. Nejenom slovem ji bude 
doprovázet její manžel Martin.

Mgr. Ivanka Čiháková (41 let) vystudovala KTF UK a Nauky o rodině na KU v Ru-
žomberku. Autorka stínohry Tajemství mezi mužem a ženou a projektu Teologie těla 
zážitkovou pedagogikou. Má ráda umění, psychologii a moře. Věnuje se partnerské-
mu poradenství, je iniciátorkou mnoha vzdělávacích a zážitkových projektů pro děti 
a mládež. Je vdaná 21 let. Mají se svým manželem Martinem 3 děti. Spolu se věnují 16 
let přípravě snoubenců na manželství. Říkají, že je pro ně radost žít manželství z Lásky 
pro Lásku.

Ing. Martin Čihák (46) vystudoval ČVUT a pracuje ve svém oboru. Je neustálý optimi-
sta, který miluje hru na bubny a fascinuje jej snowboarding. V práci své manželky vidí 
smysl, a proto ji rád ve všem podporuje.



68

PŘEDNÁŠKY – středa 16. srpna

Skočovský Karel

Teologie těla: co tělo ženicha a nevěsty šeptá o Bohu

místo: Právnická fakulta – aula, č. 46

doporučení:  19+

Budeme mluvit o tom, proč je tělo muže a ženy ta nejlepší teo-logie (řeč 
o Bohu). Proč Bůh na počátku stvořil člověka jako muže a ženu a jak do 
manželské lásky vepsal svůj plán vykoupení. A proč je Ježíš Ženich a proč 
na tom záleží...

P. Karel Skočovský, Ph.D. vystudoval psychologii v Brně a právě studuje teologii man-
želství a rodiny v Římě. Miluje Pána Ježíše, Pannu Marii, tlusté knihy, sakrální umění, 
české pivo a párky. A Teologii těla sv. Jana Pavla II.

Zahradníčková Petra

Proč hormonální antikoncepce škodí?

místo: Cyrilometodějská teologická fakulta – aula, č. 50

Co je hormonální antikoncepce (HA), jak funguje a v čem spočívají hlavní 
rizika jejího užívání? Jakým způsobem ovlivňuje životní prostředí? Je uží-
vání HA pro křesťana morálně ne/přijatelné a proč?  A také se dotkneme 
tématu léčby neplodnosti, teologie těla a jejího překrásného inspirativního 
pohledu na lidskou sexualitu.

Mgr. Petra Zahradníčková je lékárnice a místopředsedkyně sp. Lékárníci pro život. 
Studium na VFU (Veterinární a farmaceutická univ.) v Brně ukončila v roce 2005, 
postgraduální studium atestací v roce 2014 (obor Veřejné lékárenství). Má za sebou 
několik let praxe v lékárně. Tématu hormonální antikoncepce se věnuje řadu let, ka-
ždoročně pořádá přednášky pro studenty Arcibiskupského gymnázia Kroměříž, příle-
žitostně i pro studenty Biskupského gymnázia v Hradci Králové. Je vdaná a má 3 děti 
(10, 8 a 2 roky).
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Šmehil Mário

Bioetický pohled na současné metody prenatální diagnostiky

místo: Vlastivědné muzeum – Radeckého sál, č. 37

Přednáška představí současné metody prenatální diagnostiky a rizika 
spojená s prováděním těchto vyšetření. Jako nastávající rodiče svých dětí 
jednou budete stát před důležitými rozhodnutími, jak postupovat v době 
těhotenství ohledně doporučených vyšetření v graviditě u plodu a zamýš-
let se nad otázkou, která vyšetření jsou nutná, co je cílem těchto vyšetření 
a jaká rizika jejich absolvování přinášejí. A to nejen ze strany zdraví plodu, 
ale i z etického pohledu. Pokud Vám toto téma není lhostejné a chcete se 
dozvědět víc, je tato přednáška určena právě pro Vás.

MUDr. Mário Šmehil,  gynekolog, 3 děti. V roce 1999 ukončil studium na 1. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze,v roce 2003 získal atestaci I. stupně a v roce 2008 
atestaci II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví. V oboru gynekologie a porod-
nictví pracuje 17 let, v současné době jako lékař soukromé gynekologické ambulance 
v Úvalech u Prahy.

Rybová Zdeňka

Umělý potrat? Ne! ...když změna opravdu znamená život

Místo: Arcibiskupský palác – malý sál, č. 38

Chceme-li měnit svět podle našich snů, musíme se nejdříve probudit. Spo-
lečnost nelze ke konání dobra přinutit.  Přesto můžeme pomoci ke změně 
právě tady a teď. Máme totiž na své straně sílu - Pravdu. Pravda, že člověk 
není zvíře a nemůže s ním tak být zacházeno. Pravda, že jen „z člověka člo-
věk se narodí“. Pravda, že lidský život je dar, který máme chránit u sebe 
i u druhých. Naše síla je i v touze po lásce. Kultura života stojí proti kultuře 
smrti a vede se nelítostný boj s miliony oběťmi. V roce 2017 si připomíná-
me 60. „výročí“ uzákonění umělých potratů; od roku 1957 přišlo o život 
více než 3,5 milionů počatých dětí.  Co mi to říká? Chci pro sebe a své přáte-
le lepší svět? Pak musím začít u pravdy a lásky. Být kreativní a být pro život 
je cesta, kterou můžeme nabídnout mezi prvními.
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Zdeňka Rybová působí od roku 1999 jako  jako místopředsedkyně a tisková mluvčí 
Hnutí Pro život ČR.V roce 2006 založila projekt Linky pomoci, krizového poradenské-
ho zařízení na pomoc ženám zaskočeným nečekaným těhotenstvím, v němž aktuálně 
působí 10 konzultantek a 2 psycholožky, které se věnují terapii postabortivnímu syn-
dromu u žen, jež prošly zkušeností potratu.  Je také šéfredaktorkou katolického publi-
cistického magazínu RC Monitor. Je vdaná, s manželem vychovává tři adoptivní děti.

Macák Marek

Výzva pornografi e aneb kudy ven a proč 

místo: Pedagogická fakulta – stará aula, č. 44

Téma pornografi e se nás týká víc, než je nám libo a než si často uvědomu-
jeme. Během přednášky budeme mluvit o jejích příčinách, jejím rozsahu, 
dopadu a také duchovním rozměru tohoto jevu. Kromě toho se budeme 
také zabývat možnostmi řešení potíží, které s pornografi í souvisejí. Účast-
níci semináře obdrží mimo jiné odkazy na literaturu a další zdroje týkající 
se této problematiky.

Mgr. Marek Macák je psycholog a zakladatel Asociace pro dialog křesťanství a psy-
chologie. Vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři a několika dalších institu-
cích. Přednáší často na témata z oblasti sexuality, pastorace a psychologie. V součas-
né době je k slyšení v pořadu Uši k duši na Rádiu 7 a na Proglasu. Původně pochází ze 
Slovenska. Je šťastně svobodný, žije v Praze. Krom práce a přátel je jeho velkou vášní 
africká Tanzánie. Je členem Bratrské jednoty baptistů.

OSTATNÍ

Machula Tomáš

Co je lidské a co nelidské - o přirozenosti člověka

místo: Právnická fakulta – malý sál 2, č. 46

Člověk je živočich, takže má mnoho společného se svými zvířecími pří-
buznými. Není však pouze jedním ze zvířat. Je živočichem rozumovým, což 
mimo jiné znamená, že je odpovědný za své skutky. Má rozum, aby pře-
mýšlel o tom, co je dobré a zlé, a to nejen na rovině smyslově příjemného. 
Má svobodu, aby se mohl pro dobro sám rozhodnout. A je Bohem povolán 
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ke svatosti. Člověk se ale občas chová v rozporu se svým základním přiro-
zeným nastavením i se svým nadpřirozeným povoláním. Být v rozporu se 
svou přirozeností znamená minout se s cílem, ke kterému je bytostně za-
měřen. Znamená to, že se nechová jako člověk, jinak řečeno, že se chová 
nelidsky. V přednášce půjde o to, jak ono lidské a nelidské rozlišit. Je to věc 
shora daného zákona, který je nám neproniknutelný, nebo lze do těchto 
věcí nějak rozumově proniknout? A samozřejmě i otázka: Jakou jistotu nám 
takové přemýšlení může poskytnout?

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. je fi lozof a teolog, učí na Teologické fakultě Jiho-
české univerzity, jejímž je rektorem. Hodně se zabývá etikou a myšlením Tomáše Ak-
vinského a těch autorů, kteří na něj navazují. Je dominikánský terciář, má ženu a tři 
děti.

Tulachová Blanka

Co se může stát každému, může se stát i tobě

místo: Přírodovědecká fakulta – učebna 3.003, č. 45

Pojďme si povídat o rozmanitých životních situacích, které mohou potkat 
každého z nás.  Budou nás zajímat otázky typu: Hrozí ve vaší rodině rozvod?  
Jak je to s dětmi, když se rodiče rozvádí? Vyrůstáš v pěstounské péči? Uva-
žují tví rodiče o přijetí cizího dítěte? Ubližuje někdo někomu u vás doma 
nebo tvým kamarádům? Otěhotněla tvoje kamarádka? Co se stane, když 
nedokončím školu? Víš, jak může stát rodinu podpořit? Setkáváš se s bez-
domovci? Budeme společně hledat odpovědi též na mnoho dalších otázek 
na toto téma, které si můžete připravit předem a anonymně je při příchodu 
na přednášku vhodit do připravené krabice.

Mgr. et Mgr. Blanka Tulachová je Boží dítě, manželka, matka tří dětí. Působí jako ka-
techetka, sociální pracovnice, je salesiánská spolupracovnice. Na CSM 2017 vede so-
ciálně-právní poradnu.



72

PŘEDNÁŠKY – středa 16. srpna

Šupol Pavel

Pozitiva a negativa populární hudby

místo: Pedagogická fakulta – učebna N2, č. 44

Hudba je jeden z velkých nástrojů šíření různých poselství. Můžeme se tedy 
setkat s hudbou, která v nás vyvolá pozitivní reakce, povznese nás k Bohu, 
ale i s hudbou, která v nás vyvolá negativní, agresivní reakce a je dokonce 
spojena s oslavou Satana a světem temnoty. Může nás to ovlivňovat? Jak se 
v tom vyznat?

P. Mgr., Ing. Pavel Šupol – vystudoval nejdříve stavební fakultu v Brně, poté nastoupil 
na studia teologie do Olomouce s přípravou na službu kněze. V průběhu studií objevil 
a začal se dělit skrze přednášky o svědectví víry u křesťanů hudebníků z celého svě-
ta. Tomuhle se jako koníčku věnuje dodnes. V současné době slouží jako vicerektor 
v kněžském semináři v Olomouci.

Beneš Petr

Finanční gramotnost

místo: Pedagogická fakulta – učebna N3, č. 44

Finanční gramotnost je nezbytná dovednost člověka 21. století. Přednáška 
se proto bude zabývat významem a funkcí peněz, osobními fi nancemi, ne-
bezpečnými a nezávadnými dluhy. Dále též pravidly investování a na co si 
dát pozor u fi nančních institucí a poradců. 

Ing. Petr Beneš pracuje na fi nančních trzích déle než 20 let, kdy působil ve vedoucích 
pozicích v investičních společnostech, penzijních fondech, pojišťovnách a bankách. Je 
věřící katolík, má manželku a tři děti. Jeho koníčkem je plážový volejbal, hra na hu-
dební nástroje a četba knih.
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Barborková Ludmila, Jurásek Jakub, Navláčil Martin

Mají nezištnost a budování vztahů své místo v byznysu? 

místo: Cyrilometodějská teologická fakulta – učebna U11, č. 50

doporučení:  19+

Zveme vás na moderovanou diskuzi o Ekonomice společenství (ES) - s pod-
nikatelem Martinem Navláčilem a Jakubem Juráskem, absolventem stáže 
ve fi rmě ES v USA. Ekonomika společenství je způsob, jak žít a praktiko-
vat naši víru přes byznys aktivity. Zajímá vás, jak v moderní době vypadá 
způsob podnikání podle evangelia v praxi? Jak podnikatelé žijí vztahy se 
zákazníky, zaměstnanci, ale i s konkurencí? Jak pomáhají potřebným lidem 
ve svém okolí? Těšíme se na vaše dotazy! Přednáška je určena nejen pod-
nikatelům, ale všem, kteří cítí potřebu zlepšit fungování společnosti v eko-
nomické sféře.

Ing. Ludmila Barborková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Absol-
vovala letní školy Ekonomiky společenství v Paříži a v Praze. Je členka české Komi-
se Ekonomiky společenství. Jejími hosty bude podnikatel ekonomiky společenství 
Ing. Martin Navláčil a Ing. Jakub Jurásek, člen české Komise Ekonomiky společen-
ství a mimo jiné i absolvent letní stáže v americké fi rmě Ekonomiky společenství 
v Indianě.

Přátelé nejsou dokonalí lidé. 
Přítel není v žádném případě 

nějaký ideál. Podmínkou dob-
rého přátelství je, že svého 

partnera plně přijímáme ne-
jen s jeho ctnostmi a půvaby, 

ale také s chybami a celou 
jeho křehkostí, bez jakýchkoli 

podmínek.

převzato z www.vira.cz
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WORKSHOPY

Mikulka Kliment

Evangelizace jako životní styl

místo: dominikánský klášter – kaple, č. 21

Může být cyrilometodějská misie zdrojem inspirace pro život dnešního 
člověka? V našem setkání se opřeme o několik postřehů vzešlých ze studia 
cyrilometodějských textů a budeme hledat, zda neobsahují něco nadčaso-
vého, něco, z čeho bychom mohli vytvořit jakýsi evangelizační životní styl. 
V Kristově výzvě k vydávání svědectví je obsažen zdroj obrovské radosti 
z přivádění bližních k živému přátelství s Bohem. To, jak doufáme, bude 
dobře ilustrovat i několik osobních svědectví. 

fr. Mgr. Kliment Mikulka OP - novokněz, dominikán, absolvent klasické a slovanské fi -
lologie na FF UK v Praze a teologie na ICT v Toulouse, v současné době připravuje dok-
torát na teologický rozměr cyrilometodějské misie. V současné době působí u pražské-
ho kláštera dominikánů a jako kaplan Arcibiskupského gymnázia. 

Krajl Jaroslav

Jak založit a vést společenství mladých lidí?

místo: Přírodovědecká fakulta – učebna 5.007, č. 45

Jak to udělat, abychom byli fakt šťastní a prožili krásný život? Jak k tomu 
můžeme pomoci druhým lidem? Může být společenství pomocí? Co udě-
lat pro to, aby společenství vzniklo? Co na setkání společenství dělat a co 
nedělat? Jak důležitá je osoba animátora? Co dělat, když je společenství 
v krizi? Přijďte se nad těmito a podobnými otázkami společně zamyslet.

P. Mgr. Jaroslav Krajl – je farářem v Nymburce a rádce pro mládež vikariátu Stará Bo-
leslav. Předtím 10 let sloužil mladým lidem v Arcidiecézním centru pro mládež v Praze 
a v Arcidiecézním centru života mládeže – Nazaret. Mezi jeho záliby patří poezie, chov 
plazů a Cimrmanologie.
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Stejskalová Marie, Vašků Alžběta 

Kurz tvůrčího psaní 

místo: Moravská fi lharmonie – Mozartův sál, č. 51

Pořád něco sdílíme, likujeme a píšeme. Stále o sobě dáváme vědět, ale není 
náš psaný projev trochu jednotvárný? Používáme symboly, zkratky a ob-
rázky místo plnohodnotných slov. Těm, co už toho mají dost a rozhodli se 
alespoň na čas opustit klávesnice a vzít do ruky tužku a papír, je určen ten-
to workshop. Vždyť psaní je kreativní, papír je výzva a vaše fantazie nezná 
mezí. Pojďte si vyzkoušet, zda to zvládnete!

Stejskalová Marie, šefredaktorka časopisu IN! Dívčí svět.

Vašků Alžběta, blogerka na signalech.cz, odbornice na extrémní poutě :-)

Ambrožová Mariana

Tajemství rozhlasové tvorby

místo: BEA centrum – sál Epsilon, č. 47

Workshop bude na téma rozhlasové práce, od rozmlouvání se před mluve-
ním na mikrofon přes vedení rozhovoru až po to, jak se vlastně tvoří pořad 
v rozhlasu. A další taje rozhlasové tvorby.

Mgr. Mariana Ambrožová, redaktorka rádia Proglas. Působí ve zpravodajství, vytváří 
ranní soutěže pro děti a spolupracuje, mimo jiné, na přípravě magazínu pro mladé 
všeho věku Šmrnc.

Poklad věřícího člověka 
nazývám radost. Radost 

z jistoty, že je milován a že se 
díky své svobodě může učit 

milovat.

převzato z www.vira.cz
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Langer Pavel, Novák Dominik (Člověk a víra)

Jak lépe fotit? Workshop nejen o focení v kostele

místo: BEA centrum – sál Alfa, č. 47
 
Chcete se dozvědět víc o focení nejen v kostele? Rádi Vám předáme know 
how, jak mít lepší fotky.

Člověk a Víra je název společenství asi stovky fotografů, kteří zdarma ve 
svém volném čase fotografi cky dokumentují dění v církvi. Fotografi e pak 
prostřednictvím webu clovekavira.cz nabízejí nejen účastníkům akcí, ale 
hlavně církvi, aby mohla prostřednictvím těchto fotografi í šířit evangelium, 
a snaží se, aby tento způsob evangelizace držel určitý technický a umělec-
ký standard. Workshop povedou vedoucí fotografové Pavel Langer a Domi-
nik Novák za pomoci dalších fotografů.

Slovo modlitba mnohým 
může připadnout možná ne-

srozumitelné, popřípadě 
i odpudivé. Modlitba nemusí 

mnohým připadnout jednodu-
chá. Proč se modlit? 

Co se modlit? Jak se modlit? 
Nepatří modlitba jen nějakým 

„vyvoleným“? Nenechme se 
ale podobnými pochybnostmi 
odradit! Je úplně pro každého! 

Proč tedy nevyužít této jedi-
nečné nabídky pro náš život?!

převzato z www.vira.cz
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Přednášky na duchovní téma – čtvrtek 17. srpna,  
8.30 – 10.30

Jsou zaměřeny na témata týkající se duchovního života a prohloubení 
v různých způsobech modlitby.

název přednášky přednášející místo

Vnitřní modlitba – Oč vlastně kráčí mezi 
Nejvyšším a námi?

Štivar Bonaventura č. 46

Líbej mne polibkem svých úst. Wasserbauer Zdeněk č. 21

Proč patří k duchovnímu životu zkoušky? Moravec Karel č. 38

Bůh se zbláznil z lásky k člověku… O Božím 
milosrdenství jinak

Peklanský Slavomír č. 37

Důležitost modlitby - jak na to a omyly 
v životě modlitby

Bendová Zuzana č. 47

Najít Boha ve všech věcech - způsoby mod-
litby podle sv. Ignáce

Havlíček Petr č. 32

Jak se naučit rozjímat Přibyl Stanislav č. 15

Modlitba snoubenců, zamilovaných, za 
milované - skrze stínohru Tajemství mezi 
mužem a ženou

Čihákovi Ivanka a Martin č. 52

Jak se vyznat ve svých myšlenkách? Balík Jan č. 46

Duch Svatý v osobním i duchovním životě Paseka Jan č. 50

Být s Bohem online aneb několik božích 
vychytávek

Hýblová Andrea č. 47

Chtěl/a bych číst Bibli, ale někdy je to nuda. 
Nebojte se ... Bible

Mátiková Anna č. 44

Modlitba pohybem Vojtková Klára č. 38

Hledání Božích stop v životě Michalicová Alena č. 39

Modlitba chval, jak jí rozumět? Obr Kamil č. 44

Františkánská evangelizace Růžička Šimon, Gajdoš 
Jan Kapistrán, Pospíšilová 
Lucie

č. 45

Žít svůj život naplno! Kořínková Vincenta č. 44

Proč a jak žít z eucharistie? David Martin č. 22
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Život získat nebo ztratit? O biřmování, od-
vaze k víře a spolupráci s Duchem Svatým.

Lobkowicz František č. 15

Svátost smíření - svátost nového života, 
svátost vzkříšení

Posád Pavel č. 34

Vnitřní modlitba Koudelka Michael, Poříz 
Jan

č. 21

Stánek setkání – naučit se modlit s Písmem Ullman Hyacint, Koudelka 
Lukáš, Božková Jana

č. 21

Růženec – co s ním? Hoff mann Tomáš č. 47

Na cestě s Pannou Marií: Buď jako Kristus - 
staň se člověkem!

Bořkovec Daniel č. 42

Chci se modlit, ale nejde mi to. Co dělat? Strak Kamil č. 45

Proč je tolik spiritualit aneb vanutí Ducha 
Svatého v církvi

Brokeš Vladislav č. 49

Modlitba zpěvem – lidský hlas, úžasný dar Koronthály Petr č. 37

Má cenu se modlit klasické modlitby? Kubín Roman č. 45

Askeze aneb duchovní fi tcentrum Szkandera Jan č. 43

Štivar Bonaventura

Vnitřní modlitba – Oč vlastně kráčí mezi Nejvyšším a námi?

místo: Právnická fakulta – malý sál - 1, č. 46

Co je vlastně při osobní modlitbě důležité? Jakou roli v ní hrají různé tech-
niky? Jaký bývá obvykle její vývoj? K čemu nám vlastně je? Co všechno do-
káže ovlivnit? Na tyto a podobné otázky budeme hledat odpovědi.

P. Dr. Bonaventura Štivar, OFMCap. pochází z Ostravy. Ke kapucínům vstoupil ještě za 
totality a má 26 let kněžské zkušenosti. V Římě studoval teologii duchovního života. 
Věnuje se duchovnímu doprovázení a v současnosti je provinciálem kapucínů.
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Wasserbauer Zdeněk

Líbej mne polibkem svých úst

místo: dominikánský klášter - kaple, č. 21 

Jedna z nejkrásnějších zkušeností, kterou může muž nebo žena ve svém 
životě prožít, je zamilování se. Na chvíle, kdy jsme byli zamilovaní, vzpo-
mínáme třeba celá desetiletí nebo až do konce života. Když jsme zamilo-
vaní, jsme šťastní, byť by se nám mnoha věcí nedostávalo a valily se na nás 
nejrůznější problémy. Skutečnou radost a štěstí zamilovaných můžeme ale 
prožívat nejen s druhým člověkem, ale i s Bohem. Jasně o tom svědčí samo 
Písmo i zástup mužů a žen uplynulých staletí a tisíciletí, kteří byli v proží-
vání hlubokého vztahu s Bohem stejně nebo spíše mnohem více šťastní, 
než je dáno být dvěma zamilovaným lidem. Pojďme se tedy pokusit společ-
ně objevit tento rozměr našeho křesťanského života!

P. ThLic. Ing. Zdeněk Wasserbauer, ThD. je knězem pražské arcidiecéze a v součas-
né době je jejím generálním vikářem. Od roku 2000 do roku 2010 se jako spirituál 
v pražském arcibiskupském semináři podílel zejména na lidské a duchovní formaci 
bohoslovců. Poté byl 5 let farářem v Praze na Vinohradech, kde jeho velkou láskou 
byli zejména mladí lidé.

Moravec Karel

Proč patří k duchovnímu životu zkoušky?

místo: Arcibiskupský palác – Velký sál, č. 38

Zkoušky nemají lidé příliš v oblibě, zvláště mnozí studenti. Patří však k lid-
skému životu. Při zkoušce můžeme uspět, ale také nemusíme obstát. Ne-
máme je rádi, ale zkouška posouvá člověka dále! Podobně je tomu i v du-
chovním životě, zkoušky provázejí naše duchovní zrání. Nutí nás dívat se 
dále/výše, poznávat, že Pán má pro nás stále více, než jsme si byli schopni 
představit! Na co se máme připravit? Jak obstát při zkouškách?

P. ICLic. Karel Moravec, biskupský vikář pro církevní školství v královéhradecké diecé-
zi. Do roku 2013 byl biskupským vikářem pro pastoraci, od roku srpna 2013 je rek-
torem Duchovní správy na Hoře Matky Boží u Králík. Od r. 1993 doprovází manželské 
páry při duchovních obnovách pro manžele, připravuje duchovní obnovy i pro mnohé 
další skupiny.
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Peklanský Slavomír

Bůh se zbláznil z lásky k člověku… O Božím milosrdenství jinak

místo: Vlastivědné muzeum – sál Václava III., č. 37

Všechno mělo být fajn. Harmonie mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a Stvo-
řitelem. Špatně využitý dar svobodné vůle a v důsledku toho hřích a smrt 
tvoří bariéru nedůvěry Bohu. Nevíru v Jeho lásku k hříšným lidem. Uzavření 
Lásce tvoří chaos a tmu v životě člověka. Ale Bůh neustále hledá kontakt 
s lidmi a touží jim říct o své nekonečné lásce. Dovol Bohu zasáhnout i tvé 
srdce. Dovol Bohu, aby tě miloval a dokazoval ti, jak moc mu na tobě záleží. 
Jedině On může utišit bouřku v tvém svědomí, v tvém životě, a chce to udě-
lat jako Milosrdný Spasitel.

P. Mgr Slavomír Peklanský, SAC je kněz Společnosti Katolického Apoštolátu (Palloti-
ni), farní vikář farnosti Jámy, koordinátor pastorace povolání pro SAC v ČR. Studoval 
kněžský seminář otců pallotinů v Oltarzewe (fi lozofi cká- teologická fakulta Univerzity 
kard. Stefana Wyszynského, Waršava, Polsko), Papežský teologický institut Teresia-
num, Řím, Itálie. Působí ve farnosti Jámy a dále dělá pastoraci v Centru Božího milo-
srdenství ve Slavkovicích, přednášky o milosrdenství, duchovní obnovy ve farnostech, 
farní misie, duchovní obnovy pro zasvěcené osoby a duchovní vedení.

Bendová Zuzana

Důležitost modlitby - jak na to a omyly v životě modlitby

místo: BEA centrum - sál Beta, č. 47

Modlitba není povinnost ani slohové cvičení, nýbrž životní vztahová ne-
zbytnost, projev lásky mezi Bohem a mnou, mnou a Bohem. Nekomuniku-
jeme-li s Bohem, vztah pomalu ale jistě odumírá...  Jak se modlit, aby se 
člověk mohl setkat s Bohem? Proč je důležitá pravidelnost v modlitbě? Co 
mě může během modlitby potkat? Čemu se vyhnout? Jaké místo a jakou 
polohu zvolit? Jak se ztišit?  Na podobné otázky bude přednáška odpoví-
dat. Součástí přednášky bude ochutnávka ignaciánského způsobu rozjímá-
ní a diskuze o tématu.

S. Mgr. et Mgr. Maxmiliána Zuzana Bendová - členka Školských sester sv. Františka. 
Pochází z Liberce, je konvertitka. Působila v Brně jako učitelka angličtiny a češtiny na 
2. stupni ZŠ, nyní pracuje v Praze, kde je pedagogem volného času v Křesťanském do-
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mově mládeže.  Vystudovala učitelství pro 2. stupeň ZŠ na TUL v Liberci a teologické 
nauky na CMTF UP v Olomouci. V současnosti je doktorandkou oboru praktická teolo-
gie, zaměření spirituální teologie na CMTF UP. Otázkám duchovního života i mládeži 
se věnuje s chutí a zápalem, nejen teoreticky, ale hlavně prakticky.

Havlíček Petr 

Najít Boha ve všech věcech - způsoby modlitby podle sv. Ignáce

místo: Centrum Aletti – sál, č. 32

Je Bůh lidem vzdálený, nebo je nám blízko? Nejen Bible, ale i zkušenost 
svatých nás povzbuzují, abychom Boha hledali. Učí nás, že je možné prožít 
už tento život v Boží přítomnosti. Představíme si tři způsoby modlitby, kte-
ré nám podle sv. Ignáce z Loyoly pomáhají otevírat oči, abychom nacházeli 
Boha v konkrétních událostech svého života.

P. Mgr. Petr Havlíček SJ – konvertita a člen jezuitského řádu. Kněžské svěcení přijal 
v roce 2006. V olomoucké akademické farnosti se věnuje pastoraci vysokoškolských 
studentů. Dále dává duchovní cvičení a jako redaktor se podílí na vydávání bulletinu 
Jezuité. V jezuitském řádu má na starosti pastoraci povolání, při ČBK je národním ko-
ordinátorem vysokoškolské pastorace.

Přibyl Stanislav

Jak se naučit rozjímat

místo: Arcibiskupský kněžský seminář – posluchárna, č. 15

Rozjímání je jedna z forem vnitřní modlitby. Jestliže je modlitba komunika-
cí s Bohem, pak se dá rozjímání přirovnat k tichému bytí spolu, kdy je nám 
dobře a kdy život toho druhého je pro mě tichou, a přece velmi výmluvnou 
inspirací. Zdá se, že je to velké umění, a je tomu tak, zároveň je však rozjí-
mání vyhrazeno nikoli jen mystikům či lidem nějak zvlášť obdarovaným, ale 
je způsobem modlitby pro každého. Jak se naučit rozjímat? Dá se to vůbec 
naučit? O odpověď se pokusí tato přednáška…

P. Thlic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR (1971) je člen kongregace redemptoristů, 
kněz. Působil na poutním místě Svatá Hora u Příbrami,  byl provinciálem redemptoris-
tů v ČR, prezidentem Arcidiecézní charity Praha a generálním vikářem v Litoměřicích. 
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Nyní je generálním sekretářem České biskupské konference. Mezi jeho oblíbené čin-
nosti patří pastorace, hudba, organologie (nauka o varhanách) a dějiny.

Čihákovi Ivanka a Martin

Modlitba snoubenců, zamilovaných, za milované - skrze stínohru 
Tajemství mezi mužem a ženou

místo: Divadlo Na Šantovce, č. 52

Když jsme měli s manželem na přípravě snoubenců profesionálního taneč-
níka ze Star Dance Marka Hrstku se svou již teď novomanželkou Albí, řekl 
nám: „Chceme i v našem tanečním světe do našeho manželství pozvat Boha.“ 
Milí snoubenci, zamilovaní a toužící milovat, pojďte s námi skrze stínohru 
Tajemství mezi mužem a ženou, která tentokrát přejde plynule do modlit-
by, pozvat do své – naší – vaší situace Boha. Poté se budete moci setkat 
nejen s námi, Ivankou a Martinem Čihákovými, ale i s dalšími mladými herci 
a aktéry stínohry, kteří Teologii těla od Jana Pavla II. poslední rok svého 
života doslova žijí.

Mgr. Ivanka Čiháková (41 let) vystudovala KTF UK a Nauky o rodině na KU v Ružom-
berku. Autorka stínohry Tajemství mezi mužem a ženou a projektu Teologie těla zá-
žitkovou pedagogikou. Má ráda umění, psychologii a moře. Věnuje se partnerskému 
poradenství, je iniciátorkou mnoha vzdělávacích a zážitkových projektů pro děti 
a mládež. Je vdaná 21 let. Mají se svým manželem Martinem 3 děti. Spolu se věnují 16 
let přípravě snoubenců na manželství. Říkají, že je pro ně radost žít manželství z Lásky 
pro Lásku.

Ing. Martin Čihák (46) vystudoval ČVUT a pracuje ve svém oboru. Je neustálý optimi-
sta, který miluje hru na bubny a fascinuje jej snowboarding. V práci své manželky vidí 
smysl, a proto ji rád ve všem podporuje.  
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Balík Jan

Jak se vyznat ve svých myšlenkách?

místo: Právnická fakulta – aula, č. 46

Každému se honí v hlavě nejrůznější myšlenky. Jak poznat, které jsou od 
Boha a které jsou pokušením? Jak se vypořádat s těmi, které stále obtěžují? 
V přednášce se budeme zaobírat duchovním rozlišováním, o kterém často 
hovoří papež František.

P. ThDr. Jan Balík, PhD. se narodil v roce 1965. Na kněze byl vysvěcen v roce 1991. 
Jedenáct let byl prvním zodpovědným za Arcidiecézní centrum pro mládež v pražské 
arcidiecézi a za Arcidiecézní centrum života mládeže Nazaret v Praze-Kunraticích. Od 
roku 2001 do roku 2005 byl ředitelem Sekce pro mládež ČBK a pak do června 2011 
farářem v Praze-Strašnicích. V současnosti je podruhé ředitelem Sekce pro mládež 
ČBK a kanovníkem u katedrály sv. Víta v Praze. Je členem tvůrčího týmu časopisu IN! 
a je autorem řady knih pro mladé (např. Objevit tajemství růžence, Neboj se, jen věř!, 
Máš na víc) a o pastoraci mládeže (např. Na cestě s mladými, Jan Pavel II. v dialogu 
s mladými).

Paseka Jan

Duch Svatý v osobním i duchovním životě

místo: Cyrilometodějská teologická fakulta – aula, č. 50

Každý potřebujeme radu, pomoc a povzbuzení v osobním i duchovním ži-
votě. Duch Svatý je ten, který nám stále pomáhá, uvádí nás do celé pravdy. 
To řekl sám Ježíš, kterému můžeme naprosto věřit. Společně se zamyslíme 
nad tím, jak nás Duch Svatý vede a provází v našem životě, jak nám pomáhá 
modlit se.

P. Mgr. Jan Paseka vystudoval teologii v Praze, na kněze byl vysvěcen v  roce 2006. 
Působil v Poděbradech, v Chrasti u Chrudimi a na gymnáziu ve Skutči. Nyní je biskup-
ským vikářem pro pastoraci v Královéhradecké diecézi a rektorem kostela Panny Marie 
v Hradci Králové.
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Hýblová Andrea

Být s Bohem online aneb několik božích vychytávek

místo: BEA centrum – sál Alfa, č. 47

„Jakým směrem je od tvé postele nejbližší svatostánek? Lze se bavit s Hos-
podinem i v tramvaji? Co to je Boží business?“ O hledání víry, Boha, povolá-
ní a kontaktu s tím nejlepším Šéfem a Partnerem se podělí paulínka, členka 
kongregace, která žije on-line s Bohem i se světem. Tento blok může změnit 
tvůj život, záleží na tvém připojení. Bůh je připojen nonstop a dobrý signál 
jistí Duch Svatý.

Sestra Mgr. Andrea Hýblová FSP vystudovala divadelní vědu a dramaturgii činoher-
ního divadla. Po vstupu do kongregace Dcer sv. Pavla absolvovala i teologické nauky 
na teologické fakultě. Působí v Nakladatelství Paulínky v Praze.

Mátiková Anna

Chtěl/a bych číst Bibli, ale někdy je to nuda. Nebojte se … Bible.

místo: Pedagogická fakulta – nová aula, č. 44

doporučení:  19+

Některé biblické příběhy jsou nám blízké, jiné však působí cize a nesrozu-
mitelně. Proč jsou některé biblické texty tak divné? Jak jim lze porozumět? 
Jak mi může být bible užitečná v mém osobním duchovním životě? Společ-
ně se trochu podíváme biblickým autorům na prsty. Pokusíme se objasnit 
alespoň některé jejich literární techniky, na které dnešní čtenář není zvyk-
lý, a proto mu působí potíže.  Bude to tedy o Písmu svatém – nejen zbožně, 
ale i prakticky.

Sestra Mgr. Anna Mátiková vystudovala anglický a německý jazyk a literaturu. Po 
vstupu do kongregace Dcer sv. Pavla vystudovala teologii. Asi deset let působila v Na-
kladatelství Paulínky v Praze. Momentálně studuje na Papežském biblickém institutu 
v Římě. Letos též absolvovala semestrální pobyt v Izraeli.
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Vojtková Klára

Modlitba pohybem

místo: Arcibiskupský palác – Malý sál, č. 38

Společenství modlitby pohybem vzniklo před více než 25 lety na Biskup-
ském gymnáziu v Brně. Společenstvím prošlo přes 100 děvčat ve věku 10 – 
35 let, dnes jsou už některé z nich maminky, a tak do společenství zapojují 
nově i své děti. Tato forma chvály je pro všechny, kteří mají potřebu vyjádřit 
ji tělem. Ve chvílích, kdy není slov, ale je tu touha před Pánem třeba jen 
tak stát, radovat se před ním, plakat, nechat se jím obejmout, tehdy se lze 
spolehnout na to, co znám, na své tělo, dar od Boha. Nejde o choreografi i, 
ale o modlitbu, která je vedena Duchem Svatým. Na přednášce se dozvíte 
více o podstatě této modlitby, o tom, jak vzniká, a sami na sobě zakusíte, co 
tato modlitba dává.

MgA Klára Vojtková vystudovala Biskupské gymnázium v Brně. Poté činoherní herec-
tví na pražské DAMU, dnes herečka Slováckého divadla v Uherském Hradišti na mateř-
ské, manželka a maminka roční holčičky. Součástí společenství modlitby tancem je už 
přes dvacet let.

Michalicová Alena

Hledání Božích stop v životě

místo: Arcibiskupská kurie – Velký sál, č. 39

Způsob meditace pro malé skupiny podle schönstattské spirituality. Bůh 
je „Bohem života“, mluví k nám skrze to, co je v nás živé, v setkání s lidmi, 
ve stvoření, skrze události našeho života i dění kolem nás. Metoda se opírá 
o žitou víru v Boží Prozřetelnost, zahrnuje osobní meditaci, ale také společ-
né sdílení ve skupině.

Mgr. Alena Michalicová - patří do Sekulárního institutu Paní ze Schönstattu, pracuje 
16 let jako učitelka anglického jazyka a výtvarné výchovy, v současné době vyučuje 
na gymnáziu v Blansku. V rámci Schönstattského hnutí se věnuje dlouhodobě práci 
s mládeží (pořádání víkendovek, duchovních obnov, pravidelných setkávání, individu-
ální doprovázení a jiné).
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Obr Kamil

Modlitba chval, jak jí rozumět?

místo: Pedagogická fakulta – stará aula, č. 44 

Co dělat, když chci Boha oslavovat. Je opravdu možné s Bohem komuniko-
vat? Je Bůh jen adresát našich proseb a řešitel životních problémů nebo 
někdo víc? Chvála – tak často opomíjený způsob modlitby – odvádí člově-
ka od sebe sama a pomáhá upřít pozornost na toho, který je nejvíc hodný 
obdivu. Chceš poznat způsob modlitby, při kterém se dějí až překvapivě 
mimořádné věci? Toužíš začít opravdu růst ve svém duchovním životě? Leží 
ti na srdci rozvoj tvého společenství? Pak právě pro tebe je určeno hledá-
ní cest k Boží oslavě. Srdce Boha je živé, plné touhy po odpovědi člověka. 
Chceš snad zůstat mlčet?

P. Mgr. Kamil Obr je šestnáct roků katolickým knězem olomoucké arcidiecéze. Dlouho-
době pracoval s katolickou mládeží a devět roků strávil ve službě mladým lidem na cen-
tru pro mládež v Rajnochovicích. Nyní působí jako farář a děkan ve farnosti Rožnov pod 
Radhoštěm. Šest roků intenzivně zaměřuje pozornost na vedení a formaci modlitebních 
společenství v diecézi. Stál u zrodu multižánrového festivalu United ve Vsetíně a SMS – 
setkávání modlitebních společenství ve Zlínském kraji. Úzce spolupracuje s Komunitou 
Blahoslavenství na formaci zájemců o Kurzy Alfa a Farní evangelizační buňky.

Růžička Šimon, Gajdoš Jan Kapistrán, Pospíšilová Lucie

Františkánská evangelizace

místo: Přírodovědecká fakulta – učebna 5.007, č. 45 

Co je to evangelizace? Kdo může evangelizovat? Jak můžu druhým svědčit 
o Bohu a o své víře? Jak to dělával sv. František z Assisi? A jak to děláva-
jí jeho dnešní následovníci? K těmto i dalším otázkám vám něco řeknou 
členové týmu františkánských městských misií z řad bratří františkánů 
a školských františkánek. Podělí se s vámi o své zkušenosti s městský-
mi misiemi i s osobním svědectvím o jejich způsobu předávání radostné 
zvěsti Evangelia.

Bratr Šimon Růžička OFM – je členem františkánského řádu, nyní studuje teologii na 
KTF UK v Praze a působní ve farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Má ve zvyku evan-
gelizovat skrze pěší poutě.
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Bratr Jan Kapistrán Gajdoš OFM – je františkánem 12 let, žije a působí v Brně, kde se 
věnuje mimo jiné ministrantům, dětem a mládeži. Studuje teologii v Olomouci.

Sestra Lucie Pospíšilová OSF je členkou Kongregace Školských sester sv. Františka. 
Žije v Brně a působí jako pastorační asistentka ve dvou brněnských farnostech.

Všichni spolu s dalšími bratry, sestrami i laickými spolupracovníky pořádají 
městské františkánské misie, duchovní obnovy pro mládež a jiné evangeli-
zační akce.

Kořínková Vincenta

Žít svůj život naplno! 

místo: Pedagogická fakulta – učebna N2, č. 44

Proč žiji na světě? Proč mě Bůh volá a miluje… a nedá mi pokoj? Jaký má 
se mnou plán, kde je mé místo v životě? Přednáška a moderovaná diskuze 
na téma životní hledání, naslouchání, volání a povolání. Hostem přednášky 
bude i P. Jiří Kupka. 

S. M. Vincenta Kořínková, SCB se během komunismu, a to v pouhých 15 letech, 
rozhodla tajně vstoupit k sestrám boromejkám. Ač se jí kluci líbili, uvědomila si, že 
Bůh jí na rozdíl od všech jejích ctitelů ( :) ) už lásku dokázal, protože za ni zemřel na 
kříži. Svoji jedenáctiletou formaci prožila tajně v Praze a věčné sliby složila veřejně 
až po revoluci. Bůh ji svým požehnáním a láskou provází celý život. Je zapojena do 
Pastorace povolání v ČR, jejímž cílem je pomoci mladému člověku objevit Boží plán 
v jeho životě.

David Martin 

Proč a jak žít z eucharistie?

místo: kapucínský kostel Zvěstování Páně, č. 22

Svaté přijímání – svátost eucharistie má mezi sedmi svátostmi církve vý-
hradní postavení. Není to jen tajemství, které máme přijímat při mši svaté 
a klanět se mu v adoraci. Je to tajemství, které máme také napodobovat 
a žít. Jaké důsledky má přijímání eucharistie pro náš život a jaké plody má 
v našem životě přinášet? To jsou otázky, na které budeme hledat odpovědi.
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Mons. Mgr. Martin David se stal knězem v roce 2000 a v prvních šesti letech svého 
kněžství byl mj. také kaplanem pro mládež. Nyní je už devátým rokem generálním 
vikářem ostravsko – opavské diecéze a členem Liturgické komise ČBK. 7. dubna letoš-
ního roku byl papežem Františkem jmenován pomocným biskupem ostravsko – opav-
ským a 28. května přijal biskupské svěcení.

Lobkowicz František 

Život získat nebo ztratit? O biřmování, odvaze k víře a spolupráci 
s Duchem Svatým

místo: Arcibiskupský kněžský seminář – kaple sv. Cyrila a Metoděje, č. 15

Je biřmování vyvrcholením cesty nebo počátkem? Z čeho čerpám sílu k ži-
votu? Je odvaha umění riskovat nebo je plodem důvěry v Boží pomoc? Co 
znamená život získat? A co znamená život ztratit pro evangelium? V tom-
to duchu hovořte o Svatém Duchu s biskupem Františkem Václavem Lob-
kowiczem.

Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem. je ostravsko-opavským biskupem od 
roku 1996. S mládeží má neustálý kontakt, neboť je Ústředním duchovním rádcem 
skautů a v rámci České biskupské konference zodpovídá především za oblast církev-
ního školství.

Posád Pavel

Svátost smíření - svátost nového života, svátost vzkříšení

místo: kostel sv. Mořice, č. 34

Svátost smíření nás přivádí k novému životu, křísí nás k životu v blízkos-
ti Boží. Pro Ježíše je stejné křísit Lazara jako odpouštět hříšníkům. Kdyby 
svátost smíření neexistovala, museli by si ji lidé asi vymyslet :), neboť její 
místo v duchovním životě je nezastupitelné. Nezapomínejme na její místo 
a důležitost!

Mons. Mgr. Pavel Posád je pomocným biskupem českobudějovickým. Na kněze byl 
vysvěcen v roce 1977, a to pro brněnskou diecézi. Poté se stal i spirituálem olomouc-
kého Arcibiskupského kněžského semináře. Je delegátem ČBK pro mládež.
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Koudelka Michael, Poříz Jan 

Vnitřní modlitba

místo: dominikánský klášter  – refektář, č. 21

Vnitřní modlitba, rozhovor s Bohem, spočinutí v Bohu… Jsou něčím, čemu 
nás někdo může naučit, nebo jde o zcela osobní dobrodružství a putování 
po neprošlapané stezce? A když už konečně nalezneme svůj „styl modlit-
by“, můžeme u něj zůstat celý život, nebo se život modlitby v čase vyvíjí 
a proměňuje tak, jako každý jiný vztah? Na tyto i další otázky se pokusíme 
odpovědět na základě zkušeností sv. Terezie z Avily, kterou papež Pavel VI. 
prohlásil učitelkou církve právě jako učitelku vnitřní modlitby.

P. Jan Poříz OCD (1980) je bosý karmelitán, převor komunity svého řádu ve Slaném, 
kaplan a učitel na ZŠ Maltézských rytířů v Kladně. Věnuje se též exerciciím, rekolekcím 
a přednáškám, většinou inspirovaným naukou sv. Terezie od Ježíše a sv. Jana od Kříže.

Mgr. Ing. Michael Koudelka (1972) je trvalý jáhen, působí v litoměřické diecézi. Je 
předsedou rady sekulárního řádu bosých karmelitánů. Je ženatý, má tři děti.

Ullman Hyacint, Koudelka Lukáš, Božková Jana 

Stánek setkání – naučit se modlit s Písmem

místo: dominikánský klášter – zahrada, č. 21

Hospodin se setkával s Mojžíšem ve stánku setkání (Ex 33). Dnes se chce 
setkat i s tebou! Odpovíš na jeho pozvání? Přijď k nám a naučíme tě modlit 
se s Písmem svatým a každý den se tak setkávat s Bohem.

Jana Božková a Lukáš Koudelka jsou mladí animátoři z Hnutí Světlo-Život (Oáza), 
čerství držitelé řidičského průkazu a budoucí maturanti.

fr. P. Hyacint Ullman OP je mladý dominikán a ještě mladší kněz. V současné době je 
kaplanem na Arcibiskupském gymnáziu v Praze.
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Hoff mann Tomáš 

Růženec – co s ním?
místo: BEA centrum – sál Epsilon, č. 47

Možná jste slyšeli (možná sami někdy vyslovili) některou z následujících 
vět: „Jdu na růženec, jdeš taky?!“, nebo: „Drtili jsme růženec! Bylo to skvělý!“, 
nebo: „Růženec nechápu!“, nebo: „Nechápu, jaký má smysl stále opakovat tu 
samou modlitbu,… a ještě víc k Marii, než k Bohu!“, nebo: „Až po nějaké době 
společné modlitby mne růženec oslovil a oblíbil jsem si ho!“, nebo: „František 
(papež) nám říkal: modlete se denně růženec! … tak se ho modlím“, nebo: „…
přece není povinnost se ho modlit!“ a další.
Co je tedy podstatou této modlitby? Proč se ji modlíme – můžeme, máme, 
či chceme se ji modlit … ? Je skutečně dobré se modlit tímto způsobem? 
Neodnaučuje nás to modlit se vlastními slovy? A jak na to (na ni)? 

Bc.Th. Tomáš Hoff mann se ke kněžství připravoval v Litoměřicích, v Praze a v Itálii 
(Loppiano u Florencie a Řím), je 22 let knězem královéhradecké diecéze, byl spiri-
tuálem Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové, pak vojenským 
kaplanem, nyní je již 12. rokem ředitelem DCŽM Vesmír v Deštném v Orlických horách.

Bořkovec Daniel 

Na cestě s Pannou Marií: Buď jako Kristus - staň se člověkem!
místo: katedrála sv. Václava, č. 42

Ježíš se stal člověkem skrze Pannu Marii. Ona ho vychovávala a učila žít. 
Lidství k Ježíši neodlučitelně patří. My lidé jsme stvořeni k obrazu Božímu - 
k obrazu Ježíše Krista. Panna Maria může vést i nás, abychom se stávali stá-
le více lidmi - živým obrazem Božím. Možná tě blízký vztah s Pannou Marií 
láká, ale nevíš, jak na to. Možná máš pochybnosti, aby tvůj vztah s ní nebyl 
na úkor vztahu k Bohu. Jak s Marií zakoušet stále více Boží blízkost a lásku? 
Co potřebuje naše srdce, aby se mohlo rozvíjet a naplno milovat? Na tyto 
a další otázky budeme společně hledat odpověď.

P. Dipl.-Theol. Daniel Bořkovec ISch patří k Schönstattskému hnutí, vystudoval v Ně-
mecku, dva roky pracoval s mládeží v Chile a je sedm let knězem. Jako kaplan působil 
nejdříve v Německu, poté u sv. Jakuba v Brně a nyní je spirituálem v Církevním domo-
vě mládeže Petrinum v Brně. Zajímá se o pedagogiku, psychologii a zaměřuje se pře-
devším na duchovní doprovázení.



91

PŘEDNÁŠKY – čtvrtek 17. srpna

Strak Kamil 

Chci se modlit, ale nejde mi to. Co dělat?
místo: Přírodovědecká fakulta – učebna 3.005, č. 45 

Tak krásná a tolik potřebná je modlitba pro můj život, ale přesto to nejde!? 
Kdo odpoví a pomůže? Duch Svatý. Ale jak? Skrze nás a naši zkušenost 
chceme společně hledat odpovědi, světlo, na otázku, která se týká každého 
z nás: Proč mi to nejde při modlitbě? Vždy nás modlitba bude přesahovat. 
Vždy je darem a první nabídkou Boha samého. Čím více máme zkušenost 
s modlitbou, tím více můžeme poradit mladším. Proto co mám, to dám. Co 
jsem zakusil, o to se rád podělím. Na vaše otázky a vzájemné obohacení se 
těším při setkání s vámi tváří v tvář. 

P. Mgr. Kamil Strak  je knězem ostravsko-opavské diecéze 13 let. Působil jako kaplan 
v Místku a 12 let jako ředitel DCM a DSM ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Prožil nemalou 
zkušenost modlitby v různých společenstvích, pobyl pár měsíců v klášteře u Trapis-
tů v Nových Dvorech. Rád se modlí ve společenství s druhými. Pochází z venkovského 
prostředí, má rád vše okolo zemědělství. Rád jezdí na motorce a tvoří různé programy 
s druhými lidmi. Modlitba je základ jeho života, říká: „Člověk bez modlitby je jako ha-
sič bez vody.“ Mimo jiné je členem hasičského sboru – Domoradovice. 

Brokeš Vladislav 

Proč je tolik spiritualit aneb vanutí Ducha Svatého v církvi
místo: kostel sv. Kateřiny, č.49

Jedna církev, ale mnoho spiritualit. Jak je to možné? Duch Svatý přece ne-
rozděluje, ale spojuje. Bůh v určitém čase prostřednictvím spiritualit (řádů 
a hnutí) inspirovaných Duchem Svatým zjevuje nové osvětlení toho, jak se 
dá žít evangelium. Vylití Ducha Svatého, obnovovatele a oživovatele, bývá 
odpovědí na mnohé potřeby světa. Různé spirituality mají schopnost pro-
bouzet v četných křesťanských věřících, mužích i ženách, dospělých i mla-
distvých, živé misionářské nadšení nezbytné pro Krista. 
Přednáška vás zve do zahrady církve plné duchovních květů, které Duch 
Svatý nechal vyrůst a ze které můžeme čerpat.

P.ThLic. Vladislav Brokeš, PhD. je 16 let knězem královéhradecké diecéze. Absolvoval 
pětiletý pobyt v mezinárodní kněžské škole v Itálii. V oblasti teologie se věnuje mari-
ánské kněžské spiritualitě a vlivu církevních hnutí na život církve. Působí jako kaplan 
pro mládež. V současné době je děkanem farnosti Ústí nad Orlicí.
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Koronthály Petr 

Modlitba zpěvem – lidský hlas, úžasný dar

místo: Vlastivědné muzeum – Radeckého sál, č. 37

Proč je zpěv tak jedinečnou formou modlitby? Jaké je tajemství lidského 
hlasu? Co zpěv vypovídá o našem srdci? A co vypovídá o našem vztahu 
s Bohem? Široké téma, hluboké téma, které nabízí spoustu možností. Snad 
budou dvě hodiny stačit na to, abychom se některých alespoň dotkli. Dob-
rodružná přednáška, protože těžko říct, kam až nás Duch Svatý zavede.

Bc. Petr Koronthály, DiS. vystudoval klasickou skladbu na Pražské konzervatoři 
a Matematicko-Fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Jako samouk se naučil na kytaru 
a působil v řadě kapel různého zaměření. Od raného dětství působil nejprve jako zpě-
vák, pak jako hráč na kytaru a vedoucí scholy v rodinné kapele, hrající pravidelně při 
rytmických mších v kostele Panny Marie Sněžné v Praze. V současné době žije u Pelhři-
mova, opravuje a obstarává statek a ve volných chvílích vede dva smíšené sbory. Ak-
tivně zpívá v dalších dvou sborech. Zúčastnil se přípravy „Směrnice ČBK pro používání 
liturgické hudby při bohoslužbách, zvláště ve vztahu k mládeži“.

Kubín Roman 

Má cenu se modlit klasické modlitby?

místo: Přírodovědecká fakulta – učebna 3.003, č. 45

Někdy se nám zdá, že do modlitby by měl jít člověk více srdcem a stokrát 
omodlené texty nám připadají, že nám máloco dávají, a hledáme nové myš-
lenky, podněty. Podíváme se na to, co se v těch starých slovech skrývá a co 
mohou nabídnout i dnes.

P. Mgr. Roman Kubín je kněz, který všude vyčnívá. Se svou výškou 198 cm se totiž 
v davu jen tak neschová. Oblíbený citát z Písma je, v souvislosti s jeho výškou, trochu 
úsměvný: On musí růst, já však se menšit. (Jan 3,30) Povzbuzují ho okamžiky modlit-
by nad Písmem svatým a slavení mše svaté. To je vrchol všeho, co dělá a je to taková 
lahůdka po různých povinnostech, které přináší život.         
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Szkandera Jan

Askeze aneb duchovní fi tcentrum  

místo: Střední škola technická a obchodní - aula, č. 43 

Přednáška se zaměří na duchovní principy platné jak v minulosti, tak 
i v současnosti. Člověk a jeho potřeby se dle názoru přednášejícího až tolik 
nemění, mění se pouze prostředí a okolí, ve kterých se duchovní principy 
uplatňují. Bohužel mnohdy se na to zapomíná a vznikají zbytečné kompli-
kace - asi tak jako když se zapomene na určité platné principy, které se musí 
dodržovat při rozvoji fyzického zdraví. Přednáška nechce zahrnovat celou 
šíři těchto principů, jde pouze o vybrané nejdůležitější kapitoly. Je potřeba 
se vůbec o něco snažit? A když tak o co? Nestačí pouze Boží milost? To je 
jenom část z mnoha otázek, kterým se bude přednáška věnovat.

P. Jan Szkandera se narodil v roce 1970. Po ukončení střední školy nastoupil v roce 
1988 na bohosloví do Litoměřic. Fakultu ukončil v roce 1993 a do roku 1999 praco-
val na církevní škole v Kroměříži mezi mládeží jako spirituál. Od roku 1999 do 2001 
studoval v Lublinu na Katolické univerzitě spirituální teologii. Po ukončení studia 
a získání licenciátu byl 4 roky ve farnosti v Sudicích u Opavy. Poté byl jmenován spiri-
tuálem v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci, kde doposud pracuje. Ve své 
profesi se zaměřuje právě na duchovní rozvoj osobnosti.

Každý z nás obdržel jiné 
talenty. Máme se doplňovat, 

ne soupeřit.

převzato z www.vira.cz
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Koncerty a kultura - čtvrtek 17. srpna, 14:30 – 17:30

KONCERTY

14:30 - 15:45 Helan Pavel a Martausová 
Sima

podium Dolní náměstí, č. 8

Noemiracles podium Horní náměstí, č. 7

Way to go Moravská fi lharmonie 
- Reduta, č. 51

varhanní koncert
Karel Martínek

kostel sv. Mořice, č. 34

16:15 - 17:30 Prague Cello Quartet podium Dolní náměstí, č. 8

GOOD WORK podium Korunní pevnůstka, 
č. 1

ADAM BUBIK podium Horní náměstí, č. 7

Adorare Moravská fi lharmonie
 - Reduta, č. 51

MUZIKÁL

14:30 - 15:45 Nestříhat! podium Korunní pevnůstka, 
č. 1

DIVADLO

16:15 - 17:30 Karol Wojtyła: 
LÚČE OTCOVSTVA

kino Metropol, č. 35
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Helan Pavel a Martausová Sima – dvojkoncert
čas a místo: 14:30 - 15:45, podium Dolní náměstí, č. 8

Pavel Helan je moravský písničkář, který se v roce 2013 stal fi nalistou sou-
těže ČESKOSLOVENSKO MÁ TALENT. V roce 2014 vydal CD iBůh a  vyjel na 
první samostatné Ajfon tour. V loňském roce odehrál 180 různých koncertů 
v ČR, na Slovensku i v Polsku, účinkoval s Hradišťanem, Honzou Nedvědem 
a Simou Martausovou. Na letošní CSM přiveze písně z připravovaného no-
vého CD.

Sima Martausová je slovenská písničkářka, jejíž píseň Nádherný Svätý 
uspěla v soutěži Gospeltalent 2009. V roce 2012 se seznámila se členy své 
nynější kapely. V roce 2014 udělil Svaz autorů a interpretů populární hud-
by Simě a její kapele cenu Objev roku 2013. Úspěch mělo i jejich album 
Dobrý deň, to som ja. „Veľmi sa teším, že tento rok budem môcť na CSM v Olo-
mouci zahrať zopár svojich piesní. Každú jednu pieseň vnímam ako dar od 
Boha, o ktorý sa veľmi rada delím s ostatnými, preto pre mňa najkrajší pocit 
je, ak sa pieseň dotkne,  čo i len jedného človeka.“

Noemiracles
čas a místo: 14:30 - 15:45, podium Horní náměstí, č. 7

Mladá talentovaná kapela Noemiracles pochází z Třinecka a zpívá česky, 
polsky a anglicky. Při živých vystoupeních z kapely vychází velmi osobitá 
a pozitivní energie. Noemiracles se pohybují mezi popem, alternative po-
pem, soulem a dokonce i britpopem. Texty písniček vyjadřují různé pocity, 
životní příběhy, radost i smutek, ale vždy nechají posluchače přemýšlet 
a hledat v každé skladbě hlubší smysl. V červnu 2015 Noemiracles vyhráli 
celorepublikovou soutěž kapel iRampa (pořádanou idnes.cz) a  o  pár mě-
síců později se umístili na 3. místě v soutěži kapel v živém hraní Skutečná 
liga 2015, kde také získali ocenění „Zpěvačka roku“.
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Way to go
čas a místo: 14:30 - 15:45, Moravská fi lharmonie - Reduta, č. 51 

Kluci z kapely Way to go tvoří hudbu tak, jak ji cítí, a tak, jak je baví. Výrazný 
trojhlasý zpěv dobře zapadá do rytmického folku s prvky poprocku. “Své 
pocity, emoce a prožitky vkládáme do textů a melodií, které vznikají v růz-
ných obdobích našeho života. Vnímáme, že každý z nás je jiný. Máme však 
společné hodnoty, které nás spojují, a díky tomu, že jsme tak různí, se jako 
celek skvěle doplňujeme.” Jejich přáním je vést lidi ke správným životním 
hodnotám a měnit tento svět k lepšímu. „Kdo chce pochopit hudbu, nepo-
třebuje ani tak sluch jako srdce.“ Volný překlad názvu kapely zní “Správná 
cesta“ nebo „Směr, kterým se vydat„.“

Varhanní koncert – Karel Martínek
čas a místo: 14:30 - 15:45, kostel sv. Mořice, č. 34

Karel Martínek je jedním z významných českých varhaníků, který spojil své 
umění s mimořádným nástrojem v chrámu sv. Mořice v Olomouci. Hru na 
varhany studoval u prof. K. Klugarové na JAMU v Brně, své umění dále zdo-
konaloval na mistrovských kurzech v zahraničí a momentálně se soukromě 
vzdělává ve varhanní improvizaci v Paříži. Koncertuje po celé Evropě. Kro-
mě interpretace širokého spektra varhanní literatury se z velké části věnuje 
právě improvizaci, která bude důležitou částí našeho koncertu. Jeho motto 
zní: Mládí vpřed. V programu koncertu se objeví jednak skladby velkých 
varhanních skladatelů z období jejich mladistvých let, tak i improvizace in-
spirované hudbou blízkou uchu mladých posluchačů.

Prague Cello Quartet – postav se výzvě cellem!
čas a místo: 16:15 - 17:30, podium Dolní náměstí, č. 8

Prague Cello Quartet je unikátní český soubor čtyř violoncellistů, který již 
více než 10 let čeří vody české hudební scény svojí bezprostředností, smy-
slem pro vtip a překvapením, ale hlavně neotřelým přístupem k hudbě a in-
terpretacemi známých melodií v netradičních úpravách. Cílem PCQ je bavit 
diváky kreativními úpravami známých skladeb i inteligentním humorem 
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a bourat hranice mezi zábavou a klasickou hudbou.
Také pro koncert na CSM v Olomouci si tato čtveřice připravila skladby, kte-
ré můžete znát z rádií, vznešených koncertních síni i kinosálů. Na programu 
budou fi lmové melodie, jazzové, popové i rockové hity, ale také skladby 
mistrů klasické hudby. To  vše v originální úpravě pro čtyři violoncellisty 
a jejich nástroje. Ať už si tedy máte chuť užít lahodný souzvuk čtyř violon-
cell, nebo chcete na vlastní oči vidět čtyři cellisty hrající společně na jediný 
nástroj – přijďte na koncert Prague Cello Quartet a nebudete zklamáni!

GOOD WORK
čas a místo: 16:15 - 17:30, podium Korunní pevnůstka, č. 1

GOOG WORK je inspirativní hudební skupina, jejíž členové pocházejí z Mo-
ravy a Slezska. Typickým znakem koncertů skupiny GOOD WORK je multi-
žánrové pojetí hudby a její propojení se současným popem. Skupina má 
za sebou přes 700 koncertů a v současnosti jde o „nejviditelnější“ křesťan-
skou kapelu v ČR, která se zaměřuje na „nevěřící posluchače“. Od založení 
v roce 1996 skupina prošla řadou změn. Co se ale nemění, je status ote-
vřeného společenství. Ať už se jedná o zpěváky či muzikanty, je možné se 
přidat k tomuto seskupení. Skupina GOOD WORK je výrazným uskupením 
a  refl ektuje současné hudební trendy. Sama se tak stává inspirací na poli 
soudobé křesťanské hudby.

ADAM BUBIK
čas a místo: 16:15 - 17:30, podium Horní náměstí, č. 7

ADAM BUBIK je hudebník a zpěvák ze Slezska, který skládá písně o životě, 
vztazích a Bohu. Od roku 2016 spolupracuje se známým polským hudeb-
ním producentem Mirkiem Stępniem (TGD, Mate.o a další), díky němuž Ada-
mova hudba získala energický popový nádech s příjemnými melodickými 
prvky. Adama jste již mohli slyšet na největších křesťanských festivalech 
v ČR, v Polsku i na Slovensku. K jeho velkým úspěchům také patří 1. místo 
v žebříčku televize OPOKA.TV, které získal jeho worshipový singl a video-
klip s názvem „W zasięgu twych rąk“.
ADAM BUBIK zahraje ve čtvrtek s celým bandem a v pátek povede chvály 
solo s kytarou.
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Adorare
čas a místo: 16:15 - 17:30, Moravská fi lharmonie - Reduta, č. 51 

Jsme křesťanská hudební skupina, hrající především vlastní tvorbu. Naše 
žánry se pohybují někde mezi rockem a popem, ovšem někdy si troufneme 
i na složitější muziku. To vše se odvíjí od místa, odkud pocházíme. Z Valaš-
ska. Tam se rodí i texty a aranže písní. Zpíváme o Bohu. Tak, jak nás to naše 
babičky učily. Nejsme profesionálové, většinou ani neumíme noty. Pouze 
hlásáme evangelium formou nám nejbližší. Nemáme žádné vysoké cíle ani 
si nechceme nic dokazovat. Pouze se necháváme vést. Je jenom na Něm, 
jakým směrem.

Nestříhat!
čas a místo: 14:30 - 15:45, podium Korunní pevnůstka, č. 1

Divadelní soubor Spojené farnosti oslavil vloni 25. výročí založení soubo-
ru. Za dobu své existence jím prošlo na 200 herců a hereček. Spojuje mladé 
z široké oblasti na pomezí Jižní Moravy a Vysočiny. V jeho podání jste moh-
li vidět například představení Jesus Christ Supermlád, Tarsan nebo třeba 
Gedeón. V Olomouci představí nový muzikál s názvem Nestříhat! Zavede 
nás do doby Soudců, kdy se Izraelský národ musel potýkat s nadvládou 
technicky vyspělejších Pelištejců. Jak do tohoto nerovného souboje zasáh-
ne Bohem vyvolený Samson? Přijďte se podívat na jeden z nejkrvavějších 
muzikálů všech dob!

Karol Wojtyła: LÚČE OTCOVSTVA

Promieniowanie ojcostwa  (misterium)

čas a místo: 16:15 - 17:30, kino Metropol, č. 35

Poetické divadelní zamyšlení nad hledáním identity otcovství. Divadlo 
Teatro Colorato z Bratislavy uvádí fi lozofi cko-poetickou hru o jedné z nej-
větších osobností 20. a 21. století – Karlu Wojtylovi (Jan Pavel II.) a hovoří 
o velmi aktuálních tématech, jako je absence a potřeba otce v současných 
rodinách, o tématech mateřství, synovství i samoty. Inscenaci kromě diváků 
po celém Slovensku měli možnost vidět i diváci v Itálii (Řím), v Polsku (SDM 
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v Krakově) i v Čechách. Členové divadla mají radost, že tentokrát se mohou 
s poselstvím velkého papeže podělit i s mladými v rámci CSM v Olomouci. 
Režie: Peter Weinciller (minulý rok získal nejvyšší ocenění Konference bis-
kupů Slovenska v oblasti kultury, a to Cenu Fra Angelica), účinkující: Štefan 
Bučko, Jana Valocká, Monika Potokárová/Dominika Žiaranová.

Ježíš nás miluje 
až k smrti … na kříži.  Na kříži 

se Ježíš spojuje s každým, kdo 
trpí. Na kříži na sebe Ježíš bere 
naše problémy. Kříž nám dává 

jistotu věrné Boží lásky. 

převzato z www.vira.cz
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PŘEHLED RANNÍCH MODLITEB

Pátek, 18. srpna 8.30 – 9.30 hodin

modlitba kdo povede místo

Slunce a měsíci, velebte Pána!  
Ranní chvály se sv. Františkem.

S.M. Vyhnálková Markéta č. 44

Modlitba chval Školské sestry františkánky, bratři 
františkáni a jejich přátelé

č. 42

Modlitba chval Bubík Adam č. 1

Modlitba chval Adorare č. 34

Prosba o Boží milosrdenství pro 
sebe i celý svět - Korunka 
k Božímu milosrdenství

P. David Jan, SAC č. 44

Lectio Divina P. Vavrečka Jakub č. 47

Růženec P. Ullman Hyacint, OP č. 21

Breviář P. Sandtner Pavel č. 48

Modlitba žalmů P. Soukal Petr č. 41

Adorace Komunita Emmanuel č. 6

Cesta světla P. Bulvas Petr č. 16

Rozjímání podle sv. Ignáce P. Havlíček Petr SJ č. 32

Modlitba za vnitřní uzdravení P. Stepien Bogdan č. 39

Modlitba za nemocné Březinová Jana č. 49

Modlitba za mír ve světě Komunita Sant‘ Egidio č. 22

Modlitba za nalezení životního 
povolání

P. Jeniš Jiří č. 37

Modlitba před ikonou P. Kvapil Jiří č. 21

Modlitba s videoklipy P. Šupol Pavel č. 46

Modlitba se společenstvím 
čistých srdcí

P. Dunda Marek  č. 44

Modlitba těch, kteří spolu chodí manželé Novákovi č. 44

Modlitba za pronásledované 
křesťany

P. Grundmann Ludvík, OP č. 21

Modlitba za osvobození ze 
závislosti

Komunita Cenacolo č. 15

Modlitba tancem Vojtková Klára č. 38
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Přehled přednášek a workshopů pátek 18. srpna, 
10:00 – 12:00

název přednášky přednášející místo

VÍRA, CÍRKEV, DUCHOVNÍ ŽIVOT

Jak věřit v dobrého Boha ve světě plném 
zla?

Brož Vojtěch č. 22

Nahlédnutí do Božího výrobního plánu 
s člověkem ve tvém srdci

Chrvala Ondrej č. 42

Církev – její radosti a bolesti Holub Tomáš č. 46

„Ožehavé“ momenty církevních dějin Švarc Vladimír č. 46

Čerpat z bezedného zdroje – jak číst s užit-
kem Písmo.

Dvořák Roman č. 44

Psi Páně aneb Sněz ten fi lm! bratři dominikáni č. 35

„Give all, get more!“ aneb rok v evangeli-
zační škole!

Kalčíková Klára a další č. 45

Exorcismus Duka Dominik č. 44

 
KŘESŤAN A SVĚT

Nepřijatelnost současných teorií genderu 
z hlediska přirozeného zákona a biblické 
antropologie.

Hučko Ladislav č. 21

Křesťan a asertivita Čapek Jan č. 48

Víra a politika v každodenním životě. Hladík Petr č. 47

Proč víra nestačí? Idea univerzity a projekt 
Kolegia Antona Neuwirtha. 

Luterán Martin č. 46

Modlitba, služba potřebným, mír – mission 
impossible?

Koldinská Kristina č. 45
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Vidět kus světa a zároveň pomáhat? Jde to? 
Jde!

Löff elmannová Klára, 
Steinerová Kateřina

č. 16

Pronásledování křesťanů v Mexiku – povstá-
ní Cristeros (Cristiada)

Šebek Jaroslav č. 37

Ve světě znám, u nás zapomenut – americký 
vojenský kaplan Emil Kapaun

Kořenek Josef č. 34

Nemůže to dopadnout jinak než dobře! 
Aneb Fatima má co říci i po 100 letech.

Dokládal Pavel č. 45

VZTAHY, SEXUALITA, MANŽELSTVÍ

Strategie zvládání konfl iktů Herodková Milada č. 39

Křesťanské přijetí lidí prožívajících homose-
xuální náklonnost.

Madžová Eliška č. 38

Objevovat dar lásky na základě teologie 
těla.

Novákovi Mirek a Jitka č. 38

Kde se bere učení církve o sexualitě 
a manželství aneb Bible je knihou o lásce.

Fridrichová Maria č. 49

Jak dozrát do identity muže a ženy. Imlaufovi Petr a Hana č. 15

Jak se stát pořádným mužem. Lebduška Martin č. 47

Odpovědné rodičovství – jak na to, aneb 
symptotermální metoda.

Šmehilovi Martin a Lucie č. 50

Bolest nejen 21. století – nechtěná neplod-
nost

Lázničková Ludmila č. 50

Příprava na manželství - co v tomto směru 
církev nabízí?

Graubner Jan č. 47

Manželství před církevním soudem Szabo Miloš č. 32

OSTATNÍ

Krize pravdy v etice a v politice Fuchs Jiří č. 44

Média, dezinformační weby, fake news 
a vliv sociálních sítí na předávání informací 
– jak číst dnešní média a čemu věřit?

Jurásek Vojtěch č. 44
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Smrt je velká ztráta, může být i darem? 
A spěje naše společnost k uzákonění eu-
tanazie?

Sieberová Jana č. 41

Cesta z tmy do světla. (muzikální předsta-
vení)

Komunita Cenacolo č. 52

Vstaň a choď. Společenství bez předsudků 
– jezdících a chodících aneb evangelium v 
praxi.

Svojanovští Michal a 
Lenka

č. 45

WORKSHOPY

Video – zlatá cesta do duše křesťana a místo 
setkání s Bohem!?

Všetula Libor č. 43

O sebepřijetí, o dívčí duši... Jak se na mě 
dívá Bůh skrze Bibli.

Stejskalová Marie č. 45

Jak připravit mši s dětmi a s mladými. Tichý Radek č. 48

Rytmická hudba při mši svaté aneb jak vybí-
rat písně k liturgii.

Rosypalová Jitka č. 21

Rytíři ještě nevymřeli aneb dobrovolnická 
služba v Maltézské pomoci

Umlauf Michal č. 37

VÍRA, CÍRKEV, DUCHOVNÍ ŽIVOT

Brož Vojtěch 

Jak věřit v dobrého Boha ve světě plném zla?
místo: kapucínský kostel Zvěstování Páně, č. 22

Proč je na světě zlo? Proč ho Bůh dopouští? Přítomnost zla a utrpení ve svě-
tě se zdá odporovat víře v dobrého a všemohoucího Boha. Otázka zní: „Jak 
může Bůh dopustit utrpení nevinných? Pokud mu nemůže zabránit, není 
všemohoucí, pokud nechce, není dobrý.“ Zpochybňuje ale existence zla ve 
světě skutečně existenci dobrého a mocného Boha? Pokusíme se sledovat, 
jak na tento problém, tradičně zvaný „teodicea“, odpovídají někteří mysli-
telé a co nabízejí různá náboženství, zejména křesťanství.   
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P. ThLic. Vojtěch Brož Th.D. je knězem královéhradecké diecéze a od r. 2003 působí 
v Hradci Králové jako spiriuál a učitel na Biskupském gymnáziu a jako vyučující na 
univerzitě, kde přednáší biblistiku, dogmatickou teologii a spiritualitu.

Chrvala Ondrej

Nahlédnutí do Božího výrobního plánu s člověkem ve tvém srdci

místo: katedrála sv. Václava, č. 42

Velmi často jsme dnes zmatení. Kdo jsem? Co mám dělat? Co je správné? 
Kde je správný poměr mezi tím, co mi říká Bůh, co svět a co moje vlastní 
srdce? Ve své teologii těla svatý otec Jan Pavel II. tvrdí, že ve svém nejhlub-
ším nitru umíme najít Boží původní plán s člověkem. Pojďme ho společně 
hledat spolu s odpověďmi na některé otázky života a především vztahů.

ThLic. Ondrej Chrvala je tajemníkem Rady pro mládež a univerzity Konference bis-
kupů Slovenska. 9 let působí na poli pastorace mládeže. Měl na starosti projekty jako 
Národní setkání mládeže R13 a P15 či Animátorské školy. Teologií těla se zabývá na 
animátorské škole Trnavské arcidiecéze. 

Holub Tomáš 

Církev – její radosti a bolesti

místo: Právnická fakulta – aula, č. 46

Je skvělé mít domov. To, co je doma, známe ze všech stran. Navenek se to 
sice dá různě zakrývat nebo lakovat, ale s těmi, kteří domov tvoří se mnou, 
je hodně potřebné o všem mluvit otevřeně, jinak to velmi zhoršuje vztahy. 
Proto bych s Vámi rád mluvil o našem společném domovu, tedy o Církvi, 
dost otevřeně.

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. je od r. 2016 druhým biskupem plzeňským. Byl prv-
ním vojenským kaplanem a později hlavním kaplanem Armády České republiky. Po-
sléze se stal generálním sekretářem České biskupské konference. Své kněžské počátky 
má mj. spojené se studenty Církevního gymnázia sv. Voršily v Kutné Hoře, nyní mladé 
lidi pravidelně vede na táborech JUMP.
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Švarc Vladimír

„Ožehavé“ momenty církevních dějin

místo: Právnická fakulta – malý sál 2, č. 46

Dějiny křesťanství jsou doslova prošpikovány událostmi, které budí pozor-
nost, rozpaky, či dokonce pohoršení. Stále tak zůstávají aktuálními a hojně 
diskutovanými. Tato přednáška je nabízena všem, kdo se chtějí více dově-
dět o těchto „ožehavých“ momentech, mezi které patří například fenomén 
inkvizice, otázka existence papežky Jany nebo podíl římskokatolické církve 
na procesech s čarodějnicemi.

Mgr. Bc. Vladimír Švarc, historik a pedagog, jehož hlavním zájmem jsou dějiny stře-
dověku a církevní dějiny.

Dvořák Roman 

Čerpat z bezedného zdroje – jak číst s užitkem Písmo.

místo: Pedagogická fakulta – učebna N2, č. 44

Mnoho se dnes mluví o obnovitelných zdrojích. Bible je nevyčerpatelný 
zdroj povzbuzení, upozornění, světla, naděje atd. Budeme objevovat, jak 
takový pramen využívat, jak Bibli číst, jak se s ní modlit. Jedná se totiž o po-
klad, který je dobré objevit!
  
P. Mgr. Roman Dvořák – kněz českobudějovické diecéze. Po studiu na dopravní prů-
myslové škole se během studia vysoké školy s technickým oborem rozhodl přijmout 
pozvání Boží a vydat se cestou přípravy na kněžství. Knězem je 12 let, kromě působení 
v několika farnostech vedl v letech 2009 – 2015 DCM v Českých Budějovicích a DCŽM 
Ktiš. Nyní působí jako farář ve Strakonicích a okolí.
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bratři dominikáni

Psi Páně aneb Sněz ten fi lm!

místo: kino Metropol, č. 35

Bojíš se jít ke zpovědi? O čem je vlastně Eucharistie? A co v nás změnil 
křest? Na otázky kolem těchto svátostí hledá odpovědi netradiční doku-
ment o dominikánech a lidech, se kterými se setkávají. Chceš vědět víc? 
www.psipane.cz
Filmem to nekončí! Nabízíme ti také diskuzi s hlavními protagonisty fi lmu: 
dominikány a jejich přáteli. A možná přijde i režisér!

Kalčíková Klára a další

„Give all, get more!“ aneb rok v evangelizační škole!

místo: Přírodovědecká fakulta – učebna 3.003, č. 45

Ve světě je několik evangelizačních škol pro mladé, kteří se chtějí dozvědět 
víc o víře, zažít rok života v mezinárodním společenství, mít čas na modlit-
bu,… zkrátka dát Bohu jeden rok svého života. Tyto školy jsou organizová-
ny různými katolickými komunitami a hnutími (např. komunita Emmanuel, 
Jeunesse-Lumière, Loretto atd.). A jaký je rok v těchto školách, kde spolu 
žije přibližně 20 mladých lidí z celého světa, kteří mají společné vyučování 
o fi lozofi i, teologii, psychologii,… učí se žít ve společenství, mají pravidel-
ný čas na modlitbu a společně vyjíždějí na různé misie do farností, škol 
a měst? O tomto a mnohém dalším přijdou povyprávět mladí, kteří tuto 
skvělou zkušenost zažili, a to například v Římě, ve Francii v malém měs-
tečku Paray-le-Monial nebo v bavorském poutním městě Altötting. Dát do 
toho všechno přináší užitek!

Klára Kalčíková (24) a dále také Juraj Jurčo (30), Kristýna Zezulová (23), Jakub Gyö-
nyör (25) a Tereza Chmelíková (26) mají jednu věc v životě společnou. Během svých 
studijních let se rozhodli strávit 9 měsíců v evangelizační škole v zahraničí.  
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Duka Dominik 

Exorcismus

místo: Pedagogická fakulta – nová aula, č. 44

O exorcismu, modlitbě za rozvázání od zla se hodně hovoří. Téma budí sen-
zace či neoprávněná očekávání. Čeští biskupové připravili dokument, který 
uvádí na pravou míru nejrůznější omyly, ukazuje na cíl svátostiny nazývané 
exorcismus a usměrňuje její používání podle nauky církve.

ThLic. Dominik kardinál Duka OP v roce 1968 vstoupil tajně do dominikánského 
řádu. Kněžské svěcení přijal roku 1970. Později mu byl odňat státní souhlas k duchov-
ní správě a pak pracoval patnáct let jako rýsovač v továrně Škoda Plzeň. Od roku 1998 
byl biskupem v Hradci Králové, pražským arcibiskupem byl jmenován v roce 2010 
a o dva roky později ho Svatý otec Benedikt XVI. jmenoval kardinálem. Roku 2010 byl 
zvolen předsedou České biskupské konference (ČBK). Je široce zapojen do společen-
ského a kulturního života. Teologicky se specializoval na biblickou antropologii.

KŘESŤAN A SVĚT

Hučko Ladislav 

Nepřijatelnost současných teorií genderu z hlediska přirozeného 
zákona a biblické antropologie.

místo: dominikánský klášter – refektář, č. 21

V přednášce se budeme zaobírat biblickou antropologií - pohledem na to, 
kdo je člověk - a důvody, proč jsou současné genderové směry v rozporu 
s křesťanským pohledem na svět.

Biskup Doc. RNDr. ThDr. Ladislav Hučko, CSc. je apoštolský exarcha Řeckokatolické 
církve v ČR. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu v Praze a Lateránskou teologickou 
fakultu v Římě. Kromě toho vydal publikaci ve slovenském jazyce s názvem Medzi vie-
rou a rozumom, Vybrané kapitoly interdisciplinárního dialogu, v českém pak Protiklad 
a jeho smiřování. Byl profesorem dogmatické teologie v Košicích a v roce 2003 byl 
jmenován apoštolským exarchou katolíků byzantského obřadu v České republice.
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Čapek Jan 

Křesťan a asertivita

místo: Filozofi cká fakulta – aula, č. 48

Přednáška pojednává o tom, jak být asertivní a zároveň ohleduplný. Zmíní 
se i o tom, jaký je rozdíl mezi asertivitou a agresivitou. Seznámí vás s jed-
notlivými metodami a technikami asertivního jednání a zamyslí se nad tím, 
co by mělo být jeho cílem, aby člověk měl stále na vědomí druhé a neprosa-
zoval sám sebe na jejich úkor. Součástí bude i nácvik, jak správně reagovat 
v různých situacích.

Mgr. Ing. Jan Čapek je psycholog, lektor a terapeut pevným objetím podle Jiřiny Pre-
kopové. Zabývá se manželským, rodinným a osobním poradenstvím v Křesťanské psy-
chologické poradně v Nymburce. V současné době působí též jako školní psycholog na 
školách v Nymburce, Mladé Boleslavi a na Loučeni. Jeho lektorská činnost je zaměře-
na především na oblast komunikace v rodině, v partnerských vztazích a v kolektivech 
mládeže.

Hladík Petr 

Víra a politika v každodenním životě.

místo: BEA centrum – sál Epsilon, č. 47

Politika jako nástroj prosazování křesťanských hodnot? Mnoho křesťanů 
se vyhýbá politické kariéře, uvědomují si, že jde o drsné prostředí, ve kte-
rém křesťan se svojí křesťanskou morálkou často naráží na odlišné životní 
hodnoty, které především prosazují individuální dobro než dobro spole-
čenské. Politika je ale prostředím, které ovlivňuje vesnici/město, kraj, stát 
i celý svět díky rozhodnutím, která jsou činěna zastupitelskou demokracií. 
Ta funguje na principu reprezentantů, kteří mají prosazovat zájmy, posto-
je, názory a hodnoty voličů. Cílem semináře je představit každodenní práci 
v komunální politice a diskutovat o principech a konkrétní praxi křesťanské 
politiky.

Mgr. Petr Hladík je od roku 2016 prvním náměstkem primátora města Brna, kde se 
zaměřuje na oblast školství, prorodinnou politiku a další. V komunální politice působí 
již od roku 2010. V letech 2007 až 2015 působil jako projektový manažer. Je absol-
ventem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Je ženatý, má 3 děti.
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Luterán Martin

Proč víra nestačí? Idea univerzity a projekt Kolegia Antona 
Neuwirtha 
místo: Právnická fakulta – malý sál 1, č. 46

Filozofi e má v některých křesťanských kruzích špatné jméno. Někteří ji 
vnímají jako elitní záležitost pro kavárenské intelektuály a povaleče, jiní 
jako namyšlené odmítání víry. Jak by měl křesťan vyřešit napětí mezi teorií 
a praxí a mezi rozumem a vírou? Spomocí C. S. Lewise, bl. Henryho Newma-
na a příběhu Kolégia Antona Neuwirtha budeme hledat odpovědi na tyto 
a mnohé další otázky týkající se intelektuálního života, správného výběru 
univerzity a smyslu vzdělávání.

Mgr. Martin Luterán, M.Jur., D.Phil. vystudoval právní fi lozofi i na Oxforské univerzitě. 
Od roku 2009 je zakládajícím rektorem Kolégia Antona Neuwirtha, jehož posláním je 
formovat mysl a charakter mladých lidí životem v komunitě a studiem intelektuálního 
dědictví západní civilizace.

Koldinská Kristina 

Modlitba, služba potřebným, mír - mission impossible?
místo: Přírodovědecká fakulta – učebna 3.005, č. 45

Máš víru, ale nevíš, jak jí dát konkrétní obrys v praktickém životě? Zástupci 
Komunity Sant‘ Egidio Ti přiblíží, jak lze žít evangelium ve vztahu k chu-
dým i dalším potřebným. Členka Komunity a odbornice na sociální právo 
pak v druhé polovině přednášky nabídne ucelený pohled křesťana na téma 
migrace a představí konkrétní způsob zodpovědné pomoci lidem na útěku. 
Komunita Sant‘ Egidio je laickým katolickým hnutím, která se snaží vnímat 
aktuální problémy svého města a světa a reagovat na ně, především modlit-
bou a konkrétní službou potřebným. Dnes je rozšířena již v 73 zemích světa 
a má více než 60 000 členů.

doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. poznala Komunitu Sant‘ Egidio již při vysoko-
školských studiích a spolu s dalšími tehdy mladými lidmi stála při jejím zrodu v České 
republice. Spojila tak svůj život s Evangeliem a chudými a sociální problematice se 
věnuje i profesně tím, že učí na Právnické fakultě UK právo sociálního zabezpečení 
a pracovní právo a publikuje na témata spojená s migrací, sociálním začleňováním, 
bojem proti diskriminaci, evropskými souvislostmi sociálních práv apod.
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Löff elmannová Klára, Steinerová Kateřina

Vidět kus světa a zároveň pomáhat? Jde to? Jde! 

místo: Caritas - Vyšší odborná škola sociální Olomouc – aula, č. 16

O těžkých i krásných zážitcích ze zahraniční praxe v africké Keni a co všech-
no se člověk může naučit jako student oboru humanitární práce, si povíme 
v první části přednášky. Podíváme se do slumu, poznáme děti ulice, zjis-
tíme, že Afrika není jen poušť a domorodci, a hlavně to, že pomáhat má 
smysl. Na začátku je vášeň pro cestování a snaha pomáhat druhým, pak se 
dobrovolnictví přerodí ve vaši práci. Jaké to je, když najednou nesete od-
povědnost za celý projekt v zemi zasažené hurikánem, se dozvíme ve druhé 
části. Zároveň si přiblížíme život v jedné z nejchudších latinskoamerických 
zemí – Haiti, kde již 12 let pomáhá Arcidiecézní charita Olomouc. Právě tato 
země je nyní pro dobrovolníky zapovězená…

Bc. Kateřina Steinerová studuje Sociální a Humanitární práci na Caritas VOŠ v Olo-
mouci a v květnu se vrátila z tříměsíční zahraniční praxe v Keni. Vystudovala taky 
francouzský jazyk na Masarykově univerzitě, vede skautské středisko a všemožně se 
angažuje v občanské společnosti i mimo ní. 

Mgr. Klára Lőff elmannová pochází ze Sušice. Vystudovala mezinárodní rozvojová 
studia v Brně na Mendelově univerzitě a následně na Univerzitě Palackého v Olomou-
ci. Rok také studovala výtvarnou výchovu se zaměřením na vzdělávání na UPOL. Bě-
hem studií působila jako dobrovolnice v různých neziskových organizacích a vydala 
se také do zahraničí (Ukrajina, Zambie). Od roku 2016 pracuje jako koordinátorka 
projektů na Haiti v Arcidiecézní charitě Olomouc.
 

Šebek Jaroslav

Pronásledování křesťanů v Mexiku - povstání Cristeros (Cristiada)

místo: Vlastivědné muzeum – sál Václava III., č. 37

Viva el Cristo Rey! Ať žije Kristus Král! Zvolání, se kterým umírali mexičtí 
mučedníci, kněží i laici a se kterým se pouštěli do boje proti vládním voj-
skům prezidenta Eliáse Callese při velkém pronásledovaní křesťanů v první 
polovině 20. století v Mexiku. Jedním z nich byl také svatý José Sanchez del 
Rio, teprve čtrnáctiletý mučedník. Přednáška a diskuze o pronásledování 
křesťanů v Mexiku doplněná ukázkami z fi lmu Cristiada.
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Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., historik a publicista, pracuje v Historickém ústa-
vu AV ČR, věnuje se hlavně dějinám 20. století. Specializuje se na politické, ideové 
a církevní dějiny. Pravidelně spolupracuje s tištěnými i elektronickými médii (Lidové 
noviny, Katolický týdeník, ČT 24, Český rozhlas).

Kořenek Josef

Ve světě znám, u nás zapomenut – americký vojenský kaplan Emil 
Kapaun 

místo: kostel sv. Mořice, č. 34

Emil Joseph Kapaun (1916–1951), americký vojenský kaplan a katolický 
kněz sčeskými kořeny, je jednou ze světlých postav korejského konfl iktu 
v 50. letech minulého století. Vojáci ho nazývali světcem a viděli v něm dar 
od Boha. Tento americký voják nikdy nevystřelil ze zbraně, a přece zachá-
zel s nejsilnější zbraní ze všech. Miloval své bratry natolik, že byl ochoten 
zemřít, aby oni mohli žít. Seznámíme se s jeho nevšedním příběhem. Knihu 
s názvem Nejsilnější zbraň o něm vydalo Karmelitánské nakladatelství. Od 
roku 1993 probíhá proces jeho blahořečení. Jeho jméno nese několik sa-
králních prostorů a škol na jihu Koreje, v Japonsku, USA a Německu. Zde na 
CSM je možné shlédnout i výstavu o tomto mimořádném knězi.

Mgr. Josef Kořenek, zakladatel Vysokoškolského katolického hnutí v Olomouci v roce 
1990, zakladatel a iniciátor Poutě vysokoškoláků na Velehrad v roce 1992, spoluza-
kladatel Dnů lidí dobré vůle, zakladatel setkání vozíčkářů na Velehradě v roce 2001, 
zakladatel boxerského klubu pro mladé lidi ze sociálně slabých rodin, producent kon-
certů, divadelních představení, fi lmů a hudebních nosičů, člen Českého velkopřevorství 
Suverénního řádu Maltézských rytířů a nositel papežského řádu sv. Řehoře Velikého.

Dokládal Pavel

Nemůže to dopadnout jinak než dobře! Aneb Fatima má co říci i po 
100 letech.

místo: Přírodovědecká fakulta – učebna 2.005, č. 45

Že 100 let je už hodně dlouhá doba na to, abychom se zajímali o událost ve 
Fatimě zroku 1917? Že je modlitba růžence přežitek? Fatima a poselství Pan-
ny Marie dané před 100 lety nabízí cestu i prostředky vedoucí k Bohu. V čem 



113

PŘEDNÁŠKY – pátek 18. srpna

je však aktuální pro mladé a jak ho žít v moderní době? Svatí fatimští pasáčci 
jsou vzorem modlitby pro mladé. Pokání, pokání všechny smutky zahání… 
pokání, pokání je lék… Jak ale rozumět slovu pokání dnes? Přednáška bude 
doplněna dataprojekcí zastavení ve Fatimě za asistence Hanky Frančákové: 
Cova d´Iria – údolí míru a pokoje, Aljustrel, Loca do Cabeço a další krásná 
místa ve Fatimě slovem i obrazem. Těším se na společenství i sdílení s vámi.

Mons. Mgr. Pavel Dokládal (1952), rodák z  Jeseníku, absolvent teologické fakulty 
v Litoměřicích, ve 23 letech přijal svátost kněžství. Až do roku 1995 působil v brněn-
ské diecézi. Od roku 1990 je prezidentem Světového apoštolátu Fatimy a po převzetí 
kláštera v Koclířově u Svitav v diecézi královéhradecké byl do této diecéze incardi-
nován. V mariánském apoštolátu Fatimy vede poutní místo - ČM Fatimu v Koclířově 
a s Ing. Hanou Frančákovou poutní centrum biskupství královéhradeckého. Od roku 
1999 je pravidelně pověřován organizací národních poutí do Říma, Svaté země-Izrae-
le a letos přípravou národní poutí do Fatimy v rámci Jubilea 100 let Fatimy. V Tišnově, 
Ivančicích aj. vedl společenství mládeže.

VZTAHY, SEXUALITA, MANŽELSTVÍ

Herodková Milada

Strategie zvládání konfl iktů

místo: Arcibiskupská kurie – Velký sál, č. 39

Přednáška se bude věnovat hranicím ve vztazích, popíše typologii konfl iktů 
a zaměří se na obranu proti ... aneb posílení vlastní odolnosti vůči zlu. Před-
náška, která může napovědět, posílit a přiučit! 

PhDr. Milada Herodková vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK. Specia-
lizuje se na psychologickou diagnostiku, školení, koučování, krizové poradenství, ře-
šitelské workshopy. Pracovala pro řadu fi rem v ČR i zahraničí, poskytuje poradenství  
soukromé i fi remní klientele nejen v Olomouci. V současné době působí i jako dětský 
školní psycholog. Nejbližším z psychologických směrů jí zůstává logoterapie, do níž 
vše zapadá.
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Madžová Eliška 

Křesťanské přijetí lidí prožívajících homosexuální náklonnost.

místo: Arcibiskupský palác – Andělský sál, č. 38

Někdy si lidé kladou otázku, zda je už narozením dítěte rozhodnuto o tom, 
jestli bude prožívat homosexuální sklony nebo ne. Muže a ženy prožívající 
homosexuální sklony však zajímá především to, jak budou každodenně žít 
svoji životní situaci. Přednáška nabídne poznatky z  praxe, krátký fi lmový 
dokument a diskuzi.

Ing. Mgr. Eliška Madžová vystudovala vysokou školu technického zaměření v  Čechách. 
Komunikace s  lidmi prožívajícími homosexuální náklonnost ji přivedla k rozhodnutí 
doplnit si vzdělání humanitního směru. V roce 1995 ukončila studium na Univerzitě 
Komenského v Bratislavě obhajobou diplomové práce „Vliv sociálních faktorů na for-
mování homosexuální orientace“ a psychoterapeutický výcvik na vedení skupinových 
forem psychoterapie. Od roku 2000 se spolupodílí na organizování pravidelných du-
chovních obnov pro lidi zraněné v oblasti vztahů, citů a sexuality, a to ve spolupráci 
s Linkou Valentín, která působí jako pastorační iniciativa Řeckokatolické církve v Ko-
šicích-Starém městě.

Novákovi Mirek a Jitka 

Objevovat dar lásky na základě teologie těla.

místo: Arcibiskupský palác – Velký sál, č. 38

„Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí a jeho 
životu chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji, neosvo-
jí-li si ji a nemá-li na ní živou účast.“ (Jan Pavel II., Redemptor Hominis)  Na-
bízíme zamyšlení nad tím, co na téma lásky a vztahu mezi mužem a ženou 
napsal svatý Jan Pavel II.... a co z toho vyplývá pro vztahy, které prožíváme.

Mgr. Jitka a Mirek Novákovi, 20 let manželé, 6 dětí. Lektoři kurzů STM PPR (Kurz 
symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství) a příprav na manželství.
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Fridrichová Maria

Kde se bere učení církve o sexualitě a manželství aneb Bible je kni-
hou o lásce.

místo: kostel sv. Kateřiny, č. 49

Diskuse a přednáška plná hledání, jak sladit přirozené a nadpřirozené 
v otázkách lidské lásky. U mnoha pojmů (zamilovanost, láska, sex, plodnost, 
čistota, lidská přirozenost, sexuální práva, …) se bude ptát na jejich smysl. 
Je snadné „mít názor“, ale je důležité svůj pohled rozumně obhájit a doká-
zat, že pro něj existují argumenty – to by se ve workshopu mělo zkusit.

MUDr. Maria Fridrichová pracuje v Centru pro rodinu a sociální péči z. s. v Ostravě 
v oblasti podpory rodiny a primární prevence. Lektorka programů s manželskou a bio-
etickou tématikou (program Vyjmenovaná slova o manželství a sexualitě). Je autor-
kou koncepce prevence rizikového sexuálního chování jako výchovy ke vztahům se 
zdravou integrací sexuality, autorkou školského programu „Škola osobního života“. 
Přednáší na vzdělávacích seminářích pro pedagogické pracovníky. Poskytuje kurzy 
a individuální poradenství v otázkách plánování rodičovství. Žije 32 let v manželství, 
maminka čtyř dospělých dětí.

Imlaufovi Petr a Hana 

Jak dozrát do identity muže a ženy.

místo: Arcibiskupský kněžský seminář – kaple sv. Cyrila a Metoděje, č. 15

Proč Bůh stvořil člověka jako muže a ženu? Co dělá muže mužem a co dělá 
ženu ženou? K tomu, abychom budovali zdravou sebedůvěru, potřebujeme 
také s vděčností přijmout to, že jsem muž nebo žena.  Jsem vyrovnaná s tím, 
jak vypadám, nebo jsem nespokojená? Jsem spokojený sám se sebou, mám 
co zlepšovat nebo sebou opovrhuji?  Co pro to, abys byl dobrým mužem či 
dobrou ženou, můžeš udělat už dnes?  V rámci tohoto tématu se vám poku-
síme nabídnout několik nápadů, které by se vám mohly hodit.

Mgr. Hana Imlaufová a Ing. Petr Imlauf.  Jsou manželé 30 let, mají 3 dospělé děti. Hanka 
pracuje v Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně. Petr je zaměstnán jako au-
ditor kvality.  Často přednášejí o partnerských vztazích, sexualitě a lásce mezi mužem 
a ženou. Společně se věnují přípravě mladých lidí na manželství formou malých spole-
čenství, která se scházejí v domácím prostředí vedoucího manželského páru pod názvem 
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Snoubenecká setkání v rodině (http://snoubenci.ascczech.cz).  S Hankou se na tomto se-
tkání potkáte možná i na hlavním podiu či na setkání se čtenářkami časopisu In.

Lebduška Martin 

Jak se stát pořádným mužem.

místo: BEA centrum – sál Beta, č. 47

Uvedené téma zaměstnává mysl nejen mladíků a mužů, ale určitě také i dí-
vek a žen. Je vůbec možné stanovit kritéria „pořádného muže“? Co ovliv-
ňuje motivaci jednání a myšlení mladých lidí přibližovat se k ideálu? Jak na 
tom jsme s vlastním sebevědomím? Má smysl usilovat o to stát se „pořád-
ným“? A hraje vůbec v tomto snažení nějakou úlohu víra? Zamyšlením nad 
tématem a hledáním odpovědí na tyto otázky Vás autor provede z pohledu 
více jak dvacet let sloužícího policisty.

plk. JUDr. Bc. Martin Lebduška je příslušník Policie ČR, vedoucí územního odboru Pře-
rov, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Absolvoval Policejní akademii 
ČR a Akadémii policajného zboru SROV. Působí jako místopředseda Křesťanské poli-
cejní asociace a člen Orelské jednoty, dále je aktivní hráč a trenér fl orbalu. Je ženatý 
a má dvě dospělé děti.

Šmehilovi Martin a Lucie 

Odpovědné rodičovství – jak na to, aneb symptotermální metoda.

místo: Cyrilometodějská teologická fakulta – aula, č. 50

Ve vymezeném čase bychom se rádi věnovali povolání manželství a z něho 
zejména oblasti sexuality a intimity. Jak žít v manželství, abychom zacho-
vali Boží plán pro manželství? Je možné se na to nějak dopředu připravit? 
Když vstoupím do manželství, je dovoleno vše? Jaká úskalí v této oblasti 
můžeme očekávat? Co když manželé nemohou mít děti?

MUDr. Lucie Šmehilová a MUDr. Martin Šmehil, povoláním internistka a urolog. 
Manželé 16 let, mají jednoho syna. Společně se věnují přípravám snoubenců na man-
želství formou společenství v rodině, dále jsou instruktoři STM (pozn. symptotermální 
metoda) vyškolení v brněnském Cenapu a zejména Martin se věnuje problematice ne-
dobrovolné bezdětnosti z pohledu muže.
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Lázničková Ludmila 

Bolest nejen 21. století – nechtěná neplodnost
místo: Cyrilometodějská teologická fa kulta – učebna U11, č. 50

Nenaplněná touha po dítěti je situací, kdy se nedaří otěhotnět nebo kdy 
manželé o miminko v průběhu těhotenství přišli. Představuje bolest, která 
zasahuje nejen samotný manželský pár, ale i jejich širší okolí. Pokud vy sami 
máte ve své rodině nebo mezi svými přáteli někoho, komu se nedaří přivést 
na svět miminko, nebo dokonce sami se s tímto trápením potýkáte, přijďte 
se společně zamyslet nad možnými příčinami a jaká jsou současná nabíze-
ná řešení. V rámci přednášky Vás seznámíme s metodou NAPROHELP, která 
představuje řešení nepoškozující zdraví, zachovává úctu k počatému životu 
a přitom má vysokou úspěšnost, dvojnásobnou oproti umělému oplodnění.

MUDr. Ludmila Lázničková je gynekoložka s praxí od roku 1995, věnující se poraden-
ství, osvětě a přednáškám od roku 1992. Zúčastnila se řady stáží, seminářů, kongresů 
zaměřených na problematiku reprodukční medicíny, lidské sexuality a rodinného života 
nejen v ČR, ale i v zahraničí. Vede organizaci Centrum naděje a pomoci (CENAP), která je 
zaměřena na podporu úcty k životu a podporu rodinného života a manželství. Při dané 
práci je důraz kladen na výuku symptotermální metody, vědomí plodnosti (tzv. přiroze-
ného plánování rodičovství), včetně řešení nechtěné neplodnosti metodou  NAPROHELP. 
V gynekologické ambulanci dr. Lázničková striktně nepředepisuje nic, co by mohlo mít 
případný potratový účinek či zbytečně poškozovat zdraví ženy. Více na www.cenap.cz

Graubner Jan 

Příprava na manželství - co v tomto směru církev nabízí?
místo: BEA centrum – sál Alfa, č. 47

Je dnes manželství potřebné? Nestačí šťastné partnerství? Co může pomo-
ci, aby manželství vydrželo? I ta uzavřená v kostele se někdy rozejdou. Je 
pro všechny? Co nabízí církev mládeži, snoubencům a manželům? O těchto 
a dalších otázkách můžete mluvit s arcibiskupem Janem Graubnerem. Bu-
dou ho zajímat i vaše názory a přání.

Mons. Jan Graubner je arcibiskupem olomouckým od roku 1992. Stál u založení Sek-
ce pro mládež. V České biskupské konferenci zodpovídá za misie a charitu. Byl účast-
níkem Synody o rodině v roce 2014. Zřídil pobočky Centra pro rodinu ve všech děka-
nátech arcidiecéze.
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Szabo Miloš

Manželství před církevním soudem
místo: Centrum Aletti – sál, č. 32

Manželství podle katolické teologie, včetně kanonického práva, není pouze 
smlouvou mezi dvěma dospělými lidmi, ale v ideálním případě především 
svátostí, tedy přítomností Ježíše Krista v nerozlučitelném celoživotním 
svazku muže a ženy. Přesto se i manželství uzavřená v kostele rozpadají 
a rozvádějí. Jak se na to dívá kanonické právo a čím se liší rozsudek civilní-
ho a církevního soudu? Může jednou rozvedený člověk uzavřít před Bohem 
nové manželství? Otázky, které zajímají i trápí nejednoho věřícího, jemuž 
vztah z různých důvodů nevyšel.  

P. ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D. je katolický kněz, přednášející kanonické právo 
a jeho dějiny na KTF UK v Praze, je zároveň soudcem Metropolitního církevního soudu 
v Praze, kanovníkem Královské kapituly na hradě Karlštejně a policejním kaplanem pro 
hlavní město Prahu. Pravidelně publikuje v Katolickém týdeníku a dosud vydal deset 
knižních titulů, včetně knihy o manželském slibu (Nakladatelství Cesta Brno 2015).

OSTATNÍ

Fuchs Jiří

Krize pravdy v etice a v politice
místo: Pedagogická fakulta – učebna N3, č. 44

Filosofi i se často vytýká, že moc nesouvisí s životem, že je nepraktická. Úro-
veň lidské praxe zcela jistě závisí na úrovni etického myšlení. Dobrá etika 
je nezbytná i pro snesitelnou politiku. Dnes ale slaví nevídané úspěchy re-
lativistické myšlení. Dá se v tomto klimatu vůbec racionálně rozlišit dobrá 
etika od špatné?  Prvním krokem v rozluštění tohoto problému je zjištění, 
jak se to má vlastně s pravdou. Tato souvislost už vyvrací předsudky o ne-
praktičnosti fi losofi ckého myšlení.
 
Jiří Fuchs je spoluzakladatelem fi losofi cké školy Academia Bohemica, kde působí jako 
lektor. Je autorem řady fi losofi ckých knih a šéfredaktorem Distance – revue pro kritic-
ké myšlení. Za komunistů vedl bytové semináře a publikoval články v samizdatových 
a exilových časopisech. 
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Jurásek Vojtěch

Média, dezinformační weby, fake news a vliv sociálních sítí na pře-
dávání informací – jak číst dnešní média a čemu věřit?
místo: Pedagogická fakulta – stará aula, č. 44

Čemu v dnešní době můžeme věřit? Je důvěryhodnější Česká televize, Par-
lamentní listy nebo MF DNES? Proč v dnešní době tolik lidí věří takzvaným 
„fake news“ a kdo za nimi stojí? A mají novináři vůbec snahu říkat pravdu, 
nebo píší tak, jak jim jejich majitelé rozkazují? Vztah médií, sociálních sítí 
a předávání informací je dnes více než kdy jindy spojený s řadou velkých 
otazníků a výzev. V přednášce a diskuzi společně otevřeme největší otazní-
ky spojené s médii a předávání (dez)informací.

Mgr. Vojtěch Jurásek vystudoval žurnalistiku a politologii v Brně. Během studií získá-
val zkušenosti v oblasti PR v neziskovém a kulturním sektoru. Aktuálně působí v PR 
agentuře AC&C v Praze a mezi jeho klienty patří společnosti T-Mobile, Seznam.cz nebo 
Assa Abloy. Zajímá se o média, veřejný život a politiku, pomáhá s organizací dobrovol-
nického projetu SummerJob. Jeho celoživotním koníčkem je fotbal .

Sieberová Jana

Smrt je velká ztráta, může být i darem? A spěje naše společnost 
k uzákonění eutanazie?
místo: Arcidiecézní muzeum – sál Mozarteum, č. 41

Znamená smrt osamělost, bolest a ztrátu důstojnosti, nebo tomu může být 
jinak? Během přednášky se budeme zamýšlet nad tím, zda je smrt něčím 
tak hrozným nebo je možné se na ni připravit a co je pro umírajícího nejvíc 
důležité. Přiblížíme si roli emočního prožívání onemocnění i spirituálních 
potřeb na straně nemocných a jejich blízkých a jak vést rozhovor s nimi. 
V české společnosti pak víc jak polovina lidí souhlasí se zavedením eutana-
zie, přitom argumentují milosrdenstvím nebo pomocí sukončením bolesti 
a trápení. Jaké jsou názory obou táborů? Vnímají lékaři tuto problematiku 
jako konfl ikt s lékařským slibem? O tomto a i o dalších věcech souvisejících 
s doprovázením umírajících se můžete dozvědět víc.
 
Jana Sieberová je zdravotní sestra, která založila v roce 2009 společně se svým man-
želem MUDr. Pavlem Sieberem domácí hospicovou péči v Hořicích ve východních Če-
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chách – Domácí hospic Duha, o.p.s. Aktivně přednáší zdravotníkům a studentům v 
Královéhradeckém kraji. Je školitelkou mezinárodního projektu Vzdělávacího konsor-
cia zdravotních sester pracujících s pacienty v konečné fázi života. Snaží se o to, aby se 
paliativní péče stala nedílnou součástí zdravotnictví, a zároveň bojuje o fi nancování 
domácí hospicové péče. Je autorkou knihy Hospic – příběh naplněné naděje.

Komunita Cenacolo

Cesta z tmy do světla. (muzikální představení)

místo: Divadlo na Šantovce, č. 52

Muzikální představení se svědectvími chlapců (jejich životní příběhy). 
Představení je rozdělené na tři části, ve kterých je hudbou a tancem zná-
zorněné, jak nás Pán vyvedl ze tmy závislosti na světlo nového života. 
Mezi tanci budou osobní svědectví chlapců z Komunity. Též se bude pro-
mítat krátký fi lm jako prezentace Komunity, kde můžete vidět i Matku El-
víru, zakladatelku naší Komunity. Čekají vás momenty hudby, tance a ži-
votních příběhů.

Komunitu Cenacolo založila řeholní sestra Elvíra Petrozzi v  roce 1983 v městečku 
Saluzzo v provincii Cuneo na severozápadě Itálie. Vznik komunity byl odpovědí Boží 
něžnosti na zoufalé výkřiky mnohých mladých lidí. Důvody, které přivádějí lidi do ko-
munity, mohou být rozdílné, ale nabízená cesta znovuzrození je jediná a jednoznač-
ná: setkání se vzkříšeným Kristem, a to skrze život modlitby, práce, oběti, upřímného 
přátelství a sdílení se.

Svojanovští Michal a Lenka 

Vstaň a choď. Společenství bez předsudků – jezdících a chodících 
aneb evangelium v praxi.

místo: Přírodovědecká fakulta – učebna 2.006, č. 45

Už jsi někdy pomáhal/a člověku na vozíku? A umíš si představit, že nakonec 
daleko více pomůže on tobě a ještě se u toho pořádně nasmějete? Misie na 
periferii se totiž netýkají jen zemí třetího světa... Nebojme se handicapu, 
jako se nebál ani Samaritán, a využijme všechny své hřivny  ! Aneb jak se 
dá žít realita evangelia. 
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Lenka Svojanovská, Ing. Bc. Milan Svojanovský - 28 let manželé a rodiče 7 dětí. Oba 
pracují v Centru pro rodinu a sociální péči v Ostravě, mimo jiné jako mediátoři a ro-
dinní konzultanti v Poradně pro vztahy a rodinu.  Skrze vlastní zkušenost se dostali ke 
službě mladým lidem na vozíku. Založili čtyři sociální služby v projektu VÝZVA, mají 
pověření pro pastoraci, duchovní doprovázení a pořádání obnov pro lidi na vozíku 
i bez něj. Společně prožívají dobrodružství víry ...

WORKSHOPY

Všetula Libor

Video – zlatá cesta do duše křesťana a místo setkání s Bohem!?

místo: Střední škola technická a obchodní - aula, č. 43

Říká se, že dnešní generace mladých je generací obrazu. Potvrzuje to i fakt, 
že fotky a především videa jsou jejich základním komunikačním prostřed-
kem. Na youtube se jich denně přehraje více než 5 miliard. Jsou tam videa 
špatná, průměrná a skvělá. Existují však vzácné perly, které pronikají přímo 
do naší duše. Jako by skrze ně mluvil samotný Bůh. Začal jsem takové perly 
před mnoha lety sbírat. A ty nejlepší z nich bych vám chtěl promítnout. 
Přijďte se inspirovat, sdílet či jen tak zastavit.

Mgr. Libor Všetula je salesián - kněz a ředitel salesiánského mediálního centra. Je de-
legátem pro sociální komunikaci salesiánské provincie v ČR a více než 5 let se věnuje 
problematice mediální výchovy, zvláště oblasti internetu a sociálních sítí. Má za se-
bou desítky seminářů pro rodiče a vychovatele o výchově v době internetu. Vystudoval 
teologii na TF JCU. Učí na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pe-
dagogické Brno, externě také vyučoval na CMTF UPOL. Věnuje se křesťanské formaci 
mládeže, dobrovolníků, vede duchovní cvičení. Nyní působí v salesiánském středisku 
mládeže Brno-Žabovřesky.
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Stejskalová Marie 

O sebepřijetí, o dívčí duši... Jak se na mě dívá Bůh skrze Bibli.

místo: Přírodovědecká fakulta – sál 5.007, č. 45

Ach jo, když já jsem taková … malá, smutná, ošklivá, nejistá, zapomenutá. 
Máme brýle, které nám nasadil tento svět. Chceme být jiné, ale jde to? 
Pojďme společně odhalit svůj opravdový obraz. Jsme tady a jsme ženy, 
a Bůh nás miluje. Když se na sebe podíváme Jeho očima, odhalíme svou 
hodnotu a jaké nás doopravdy chtěl: krásné, schopné, jemné, laskavé, při-
tažlivé, obětavé, kamarádské….. Budeme si povídat o dívčí duši a také, jak 
se na nás dívá Bůh skrze Bibli.

Marie Stejskalová, šéfredaktorka časopisu IN! Dívčí svět.

Tichý Radek 

Jak připravit mši s dětmi a s mladými.

místo: Filozofi cká fakulta – učebna 1.49, č. 48

Než Kristus přijde podruhé, je mše svatá tím největším, co máme. Aby ji 
bylo možné prožít co nejlépe, vytvořila ji církev z věcí, které zůstávají stále 
stejné, i z věcí, které se mění. V tomto workshopu se budeme snažit nejprve 
jednotlivým prvkům porozumět a poté budeme ukazovat, jaké části a jak 
mohou být přizpůsobeny při bohoslužbách s dětmi nebo s mládeží.

PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D. (*1980) je knězem pražské arcidiéze. Je konvertita, 
původně studoval sociologii a ve fi rmě na výzkum trhu se věnoval tomu, jak nalákat 
více lidí do TESCA. Během studií liturgiky v Římě vykonával službu pomocného cere-
moniáře papežů Benedikta XVI. a Františka. Farářuje na pražském sídlišti a vyučuje 
liturgiku na teologické fakultě.
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Rosypalová Jitka 

Rytmická hudba při mši svaté aneb jak vybírat písně k liturgii.

místo: dominikánský klášter – kaple, č. 21

Děláme, co můžeme - ale víme skutečně, o co se opřít při výběru písní ke 
mši svaté? Kde hledat inspiraci, čeho se vyvarovat, na koho se obracet? Se-
tkání je určené nejen pro vedoucí schol a kapel, ale pro všechny, které ryt-
mická hudba v kostele zajímá. 

Mgr. BcA. Jitka Rosypalová je sbormistryní kapely KaPři, autorkou křesťanských písní, 
aktivní zpěvačkou a hlasovou pedagožkou. Několikrát působila jako režisérka hud-
by setkání pro mládež či animátory, podílela se na přípravě Směrnice pro liturgickou 
hudbu, setkala se při svých aktivitách s četnými rytmickými kapelami v republice.

Umlauf Michal 

Rytíři ještě nevymřeli aneb dobrovolnická služba v Maltézské po-
moci

místo: Vlastivědné muzeum – Radeckého sál, č. 37

Workshop se pokusí odpovědět na následující otázky: Vnímáme dobrovol-
nictví jako důležitou součást občanského života a svou osobní odpověd-
nost v úsilí o solidaritu ve společnosti? Může být Řád maltézských rytířů 
a charitativní poslání církve výzvou a inspirací dnešní doby? Jak se mohu 
osobně zapojit? Jaké dobrovolnické aktivity rozvíjí Maltézská pomoc v ČR? 
Umí neziskové organizace dobře pracovat s potenciálem dobrovolníků a jak 
tomu napomáhá zákon o dobrovolnické službě?

ThLic. Michal Umlauf vystudoval teologii na CMTF UP v Olomouci a Lateránské uni-
verzitě v Římě. Pracuje jako vedoucí center Maltézské pomoci v Olomouckém a Zlín-
ském kraji, které se zaměřují na sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním po-
stižením, rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením, pěstounské rodiny, a také 
na rozvoj dobrovolnických programů. Vyučuje také na CMTF a CARITAS - VOŠ sociální 
v Olomouci. Maltézská pomoc je nezisková organizace, jejímž zřizovatelem je České 
velkopřevorství suverénního řádu maltézských rytířů. Již 15 let rozvíjí dobrovolnické 
programy a sociální služby v jedenácti centrech ČR. Více www.maltezskapomoc.cz.
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OTEVŘENÉ KLÁŠTERY

Ve středu a ve čtvrtek vždy od 13.00 do 14.30 a v sobotu od 13.00 do 16.00 
je možné zajít do některého z olomouckých klášterů a podívat se jak řehol-
níci a řeholnice žijí.

Klášter adresa číslo na mapě

Kapucíni Kapucínská 
115/2

 22

Dominikáni Slovenská 
578/14

 21

Jezuité Křížkovského 4  32

Sestry Ježíšovy Zeyrova 5  31

Sestry Voršilky Jaromírova 
269/21

 30
vzdálenost 
od Envelopy 
cca 4 km

Milosrdné sestry III. Řádu sv. Františka Biskupské ná-
městí

 33

Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie 
III. řádu sv. Františka z Assisi

Hrnčířská 12  29

Naše víra má hodně mezer. 
Není ale třeba z nich mít 

strach.  Povzbuzují nás, aby-
chom se Boha nepřestali 

s důvěrou ptát… Pochybnosti 
totiž mohou existovat 

společně s vírou.  
(Bratr Roger z Taizé)

převzato z www.vira.cz
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Účinkující Místo Čas

Liturgické a scénické tance Katedrála sv. Václava 13.30–14.30

Gregoriánská schola (mužská a dívčí 
sekce)

Kostel Neposkvrněného 
početí Panny Marie

15.00–16.00

Varhanní koncert Kostel sv. Mořice
otevřené krypty

15.00–16.00
(13.00–15.00) 

Schola OP Kostel Neposkvrněného 
početí P. M. 
(Dominikáni)

13.30–14.30

KaPři (Žalmění)
Zpěvy žalmů

Kostel Zvěstování P. M. 
(Kapucíni)

15.00–15.45

Koncert kapely Dejme toMu Kostel sv. Kateřiny 13.30–15.00

Chcela by som letieť – ATak
Taneční divadlo 
o bl. Zdeňce Schelingové

Kino Metropol 15.00–16.00

Prezentace 17 cílů udržitelného 
rozvoje, výstava fotografi í z praxí 
studentů ve světě

VOŠ Caritas 13.00–16.00

Liturgické a scénické tance
Čas: 13.30

Místo: Katedrála sv. Václava č. 42

V katedrále svatého Václava vystoupí tanečníci liturgických a scénických 
tanců. 
Liturgické tance představí seskupení Filie Dei, které tvoří devět stálých ta-
nečnic ze Žďáru nad Sázavou. Liturgické tance jsou formou modlitby, taneč-
nice doprovázejí mše svaté nebo různé další pobožnosti. 
Scénický tanec předvede Veronika Čiháková. Obvykle působí ve velké sku-
pině při tanečním souboru Manaz, s nímž vystupuje na festivalech i slav-
nostech všeho druhu. Tentokrát nás bude obohacovat sama a představí 
nám choreografi i vlastní tvorby. Při takové práci hledá inspiraci v osobním 
duchovním růstu, povaze události, ke které je tanec tvořen, vlastních život-
ních zkušeností i osudech blízkých lidí.
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Koncert Scholy OP
Čas: 13.30

Místo: Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie č. 29

Schola OP návštěvníkům nabídne poslech sborového zpěvu s vlastním 
průvodním slovem. Mimo jiné zpěváci doprovázejí obvykle studentské 
mše svaté v dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie. 
Cílem scholy je zpívat k Boží slávě a tvořit jedno společenství.  

Více o Schole OP najdete na www.facebook.com/schola.op.olomouc nebo 
na stránkách kostela a kláštera Dominikánů v Olomouci 
www.olomouc.op.cz

Koncert scholy Dejme toMu
Čas: 13.30

Místo: kostel sv. Kateřiny č. 49

„Náš hudební styl? Dejme tomu! Náš cíl? Dejme to Mu! Skupina mladých 
lidí z Prostějova a okolí přichází se svým multižánrovým hudebním poči-
nem: od worshipových skladeb, přes křesťanský pop-rock až po svahilský 
„Otče náš“. Přijďte se spolu s námi radovat a pomozte nám rozezvučet 
chrám! Zkusme skrze dary hudby společně vytvořit kousek Boží krásy na 
zemi, zastavit se a najít chvilku k zamyšlení. V rámci koncertu na Vás čeká 
i soutěž o ceny. Bude nám ctí hrát pro každého z Vás - pro Tebe i pro nebe!“ 

Více o schole Dejme toMu naleznete na stránkách www.dejmetomu.tode.cz 
nebo na facebooku www.facebook.com/dejmetomuprostejov 

Varhanní koncert a seznámení s kostelem sv. Mořice
Čas: 13.00–16.00

Místo: kostel sv. Mořice č. 34

Od 13.00 do 14.30 jste zváni k prohlídce krypty kostela svatého Mořice. 
Poté v 14.30 místní farář P. František Hanáček návštěvníky seznámí s koste-
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lem svatého Mořice. V 15.00 bude následovat varhanní koncert na jedny z 
nejvýznamnějších varhan v Evropě, co se do velikosti a kvality hudebního 
nástroje týče. Do 19.00 je též zpřístupněna věž kostela s krásnou vyhlídkou 
na Olomouc. 

Více o kostele a varhanách najdete na stránkách www.moric-olomouc.cz 
a na facebooku www.facebook.com/svatymoric

Udržitelný rozvoj a já
Čas: 13.00–16.00

Místo: Caritas VOŠs Olomouc č. 16

Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc si připravila prezentaci 
17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které ohlásilo OSN. Představují pro-
gram rozvoje na následujících 15 let (2015–2030) a Caritas – VOŠs Olo-
mouc připravila aktivity, které vám přiblíží a ukážou, jak se do jejich plnění 
můžete zapojit jako jednotlivec. V prostorách školy je pro návštěvníky při-
pravena i výstava fotografi í z praxí studentů ve světě. 

Více informací o Caritas – VOŠs Olomouc najdete na stránkách 
www.caritas-vos.cz nebo na facebooku www.facebook.com/caritasvoss

Koncert gregoriánských schol Církevní konzervatoře Opava
Čas: 15.00

Místo: Kapucínský Kostel č.29

Z Církevní konzervatoře Opava vystoupí mužská a dámská sekce grego-
riánské scholy, pod vedením BcA. Lukáše Kubenky a MgA. Radky Slaninové. 
Schola doprovází především bohoslužby. Tvoří ji studenti Církevní konzer-
vatoře. Za dobu své existence má schola na kontě řadu významných vystou-
pení, mimo jiné například vystoupila ve Vladislavském sále na Pražském 
hradě při návštěvě papeže Benedikta XVI. 

Více o scholách a konzervatoři najdete na stránkách www.konzervator.cz/
hudebni-telesa-pri-konzervatori nebo na facebooku www.facebook.com/
konzervator.cz
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Žalmění
Čas: 15.00

Místo: kostel Zvěstování Panny Marie č. 22

„Všechno to začalo před pěti lety, kdy jsem měla zhudebnit žalm pro mši 
svatou na CSM ve Žďáru nad Sázavou. Text byl z Písně písní – Lásku neuhasí 
ani velké vody. Zjistila jsem, že v Písmu, a potom především v Žalmech, je 
bezedná studnice nádherných textů. Že není třeba vymýšlet vlastní slova, 
když už byla napsána tak krásná…“ Autorka hudby k žalmům, Jitka Rosypa-
lová, je zároveň sbormistryní hudební skupiny KaPři, která v minulosti do-
provázela mnohé křesťanské akce po celé republice (CSM 2012, CSA 2014, 
Slezská lilie, Salesiánský festival mládeže) i v zahraničí (Katolické dny v Ně-
mecku) a vystupuje nejen se svým projektem Žalmění.

Více o hudební skupině KaPři se dočtete na stránkách www.kapela-pricho-
vice.cz nebo na facebooku www.facebook.com/KapelaPrichovice

 
Chcel(a) by som letieť...
Čas: 15.00

Místo: kino Metropol č. 35

Divadelní inscenace slovenského tanečního divadla ATak vznikla u příle-
žitosti stého narození blahoslavené Zdenky Schelingové. Je připomínkou 
jejího života naplněného touhou letět vždy výše k Bohu. Představení je 
průřezem života blahoslavené Zdenky, zahrnuje její dětství, povolání, prá-
ci v nemocnici, pomoc vězněným kněžím, utrpení během výslechů a zrod 
k novému životu. Příběh je vyprávěn skrze pohled muže, který napomáhal 
při jejím mučení, který taktéž chce letět. Skrze metaforu čekání na letadlo 
a letištní haly se v jeho mysli můžeme ponořit do příběhu blahoslavené 
ženy. Tanec doprovází mluvené slovo a hudba – autentické modlitby a úva-
hy Zdenky Schelingové zhudebněné Tvorivou skupinou Poetica Musica.

Více informací najdete na stránkách www.tdatak.sk 
a www.poeticamusica.net nebo na facebooku 
www.facebook.com/TanecneDivadloATak
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Hrad Nitra (č. 1)
“Chci totiž patřiti na duši naši jako na nějaký hrad, celý z démantu nebo 
přečistého křišťálu, v němž je mnoho komnat, jakož i v nebi je příbytků 
mnoho.” 
Instalace v prostorách bývalé prachárny v Korunní pevnůstce, inspirovaná 
dílem Hrad nitra čili Komnaty od sv. Terezie od Ježíše.

Josef Kořenek – P. Emil Kapaun (chrám sv. Mořice) (č. 34)
Výstava velkoformátových fotografi í zachycuje život kněze Emila Kapauna. 
Tento vojenský kaplan s českými kořeny prožil část svého života v různých 
asijských státech. Při korejské válce byl zajat a ještě mladý umírá... 

Marek Trizuljak – Doteky umění (dominikánský kostel Nepo-
skvrněného početí Panny Marie) (č. 21)
Výběr z tvorby akademického malíře Marka Trizuljaka vás jistě potěší nejen 
svou nápaditostí, ale také spojitostí s křesťanskou tématikou. Mezi jeho díla 
patří obrazy, velkoformátové fotografi e, objekty vytvořené ze skla i vitráže. 
Během CSM 2017 můžete obdivovat jak jeho tvorbu na plátně, tak také roz-
ličné skleněné objekty. 

Jitka Musilová – Žalmy (kavárna Ode) (č. 29)
(út – čt 13.00-19.00, sobota 13 – 16 hod.) 
Biblické texty jsou inspirativní a Jitka Musilová vám nabízí k rozjímání cy-
klus obrazů inspirovaný žalmy. A kdo by se chtěl pozdržet na výstavě déle, 
může se občerstvit také výbornými dobrotami připravenými sestrami Ne-
poskvrněného početí Panny Marie, které tuto kavárnu provozují. 

Člověk a víra – Život křesťana (katedrála sv. Václava) (č. 42)
Jakými způsoby je na různých místech naší země prožívaná víra? To nám 
může ukázat výstava fotografi í prozrazujících, že k víře patří skutky a také 
setkávání. Projekt „Člověk a víra“ sdružuje více jak 50 dobrovolnických fo-
tografů, kteří uměleckým způsobem zachycují dění z křesťanských akcí. 

Pavel Bosman – Kreslený humor (kapucínský kostel Zvěstová-
ní Páně) (č. 22)
Jak k sobě patří křesťanství a humor? A nejsou kreslené vtipy jen pokles-
lá zábava? Přijďte si prohlédnout výstavu dlouholetého spolupracovníka 
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s Křesťanskou misijní společností a zjistíte, že i kreslené vtipy jsou důstoj-
nou zábavou patřící k životu víry. 

Zavzpomínej na Krakov (vstup do menzy na Šmeralově ulici) 
(č. 23)
Máš jedinečnou možnost zavzpomínat si na chvíle prožité v Krakově. A že 
ses do Krakova nedostal? Nevadí, určitě i tobě se zalíbí výstava fotografi í ze 
Světových dní mládeže v Krakově. 

Světové dny mládeže (Křížová chodba Dominikánského kos-
tela Neposkvrněného početí Panny Marie) (č. 21)
Kdy to začalo? Kdo? Proč? Jak? A na spoustu dalších otázek budeš jistě znát 
odpověď po shlédnutí výstavy o Světových dnech mládeže. Fotky mapující 
setkání doplněné texty zaujmou každého. 

Tomáš Skácel a Vít Pospíchal - Skutky milosrdenství ve foto-
grafi ích (kaple sv. Jana Sarkandra) (č. 36)
Soubor 14 fotografi í vznikl u příležitosti Svatého Roku milosrdenství v roce 
2016 a jejich autory jsou spolupracovníci řádu milosrdných bratří T. Ská-
cel a V. Pospíchal. Ke každému ze sedmi duchovních a sedmi tělesných mi-
losrdných skutků vyfotili jeden motiv, který se ho snaží vystihnout v jeho 
podstatě a pozorovatele fotografi e motivuje k tomu, aby ho on sám ve svém 
životě začal více projevovat. 

Svůj život nemáme 
„malovat“ podle předlohy. 

Nemáme být „obšlehnutou“ 
kopií. Můžeme a máme ale 

malovat originál.

převzato z www.vira.cz
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Návštěva sociálních zařízení
Chcete udělat něco hezkého? S námi můžete navštívit sociální zařízení 
a potěšit staré a opuštěné lidi.

Tato aktivita proběhne ve středu a ve čtvrtek po obědě od 13.00 do 14.30.

A v čem naše služba spočívá? Alespoň chvíli zpříjemnit čas seniorům, které 
skoro nikdo nenavštěvuje. Zazpíváme si s nimi nějaké písničky, popovídá-
me si s nimi a také pro ně budeme mít nějaký malý dáreček, kterým je jistě 
potěšíme.

Zařízení jsou malá a jejich klientů je méně než nás a proto: chceš-li jít 
s námi prosím napiš se na seznam u infostánku (č. 4).

Hlídání dětí 
V sobotu odpoledne můžete pomoci při pouti rodin s hlídáním dětí. O děti 
se budeme starat v Korunní pevnůstce. 
I na tuto aktivitu se prosím zapisujte u infostánku (č. 4).

BRIGÁDY PRO MĚSTO
Ve středu a ve čtvrtek odpoledne bude možné zapojit se do několika bri-
gád, kterými chceme projevit městu Olomouc vděčnost za to, že nás přijalo.  
Pracovní pomůcky budou připraveny.
Zájemci se zapisujte na infostánku (č. 4).

Lidé mi často říkají: 
„Neumím se modlit“ a kladou 
mi otázky: „Jak se mám mod-

lit?“ Jestli máte podobný pro-
blém, řekněte to přímo Bohu… 

a už tím se modlíte. Modlitba 
totiž neznamená něco dělat, 

ale s někým být.

převzato z www.vira.cz
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EXPO POVOLÁNÍ

Milí mladí, 
přijměte pozvání na sobotní odpoledne také na obě náměstí v Olomouci - 
Horní náměstí a Dolní náměstí, kde bude probíhat tzv. Expo. 

Ptáte se, cože to je? Jedná se o prezentaci křesťanských řádů, řeholí, hnutí, 
prorodinných organizací a médií. 

Celkem bude přes 50 stánků, kde se v každém z nich můžete seznámit ne-
jen s daným řádem či organizací, ale i si něco vyrobit, zahrát nebo dozvě-
dět. Těšíme se na vás!

- Můžete také zajít do místních klášterů, viz str. 124

- Kromě toho vás čeká nabídka kulturních zastavení po Olomouci, viz str. 125

Člověk by si zoufal, 
kdyby nehleděl na tebe, který 

všechno trpké, jakoby zázra-
kem proměňuješ v sladkost... 

(Chiara Lubichová)

převzato z www.vira.cz
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Orel je nezisková organizace s působností na úze-
mí celé České republiky hlásící se ke křesťanským 
hodnotám. 
Byl založen v roce 1909, během historie byl něko-
likrát zrušen a znovuobnoven. V nedávné minulosti proběhlo obnovení mno-
ha jednot a znovuvybudování hmotného zázemí.
Dnešní doba není příliš nakloněna spolkovému životu, a proto je nyní hlav-
ní starostí Orla udržet a dále rozvíjet především kapitál lidský. Každá or-
ganizace však bude pouze taková, jací budou její členové. Proto Orel uvítá 
všechny nadšené lidi, kteří s našimi myšlenkami sympatizují a jsou pro ně 
ochotni pracovat. 

V současné době sdružuje přibližně 17.000 členů. Prioritou činnosti Orla je 
především podpora sportu pro všechny. Nezaměřuje se na výchovu špičko-
vých jedinců, ale hledá ve svém okolí nadšence, kteří chtějí dělat sport pro 
radost. A to v kolektivu podobně smýšlejících lidí a v duchu fair-play. 

Hlavní náplní Orla je sport, 
rozšířená a velmi oblíbe-
ná je fl orbalová a běžecká 
liga. Mimo sportovní akce 
pořádá Orel i kulturní akce, 
např. recitační soutěž, di-
vadelní dílnu,  fotografi cké 
soutěže aj. Protože je Orel 
křesťanská organizace, na-
bízí i řadu duchovních akcí, 
např. Orelská pouť na sv. 
Hostýn. Nejvýznamnější 
poutní akce jsou zazname-
nány v Poutní knížce, do 
které poutníci získávají razítka z navštívených míst.
Orel je členem mezinárodní organizace FICEP, aktivně se účastní FICEP her 
a letních táborů v jednotlivých členských zemích.

S konkrétní činností Orla se budete moci setkat i na tomto Celostátním se-
tkání mládeže v Olomouci. Všechny vás proto zveme k možnosti zasporto-
vat si v níže uvedených aktivitách.
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Nabídka sportů v polední siestě od 13.00 do 14.30  - Nutnost rezervace na 
stánku Orel

ST  16.8.
13.00-14.30

ČT 17.8.
13.00-14.30

Místo Mapa

Fotbal Fotbal Olomoucký atletický stadion

Streetball Streetball Olomoucký atletický stadion

Beach volejbal Beach volejbal Olomoucký atletický stadion

Volejbal Volejbal Olomoucký atletický stadion

Baseball Baseball Olomoucký atletický stadion

Florbal* Florbal* T. J. Sokol Olomouc

Frisbee Frisbee T. J. Sokol Olomouc

Basketbal* Basketbal* T. J. Sokol Olomouc

Beach volejbal Beach volejbal ZŠ Zeyerova

Nohejbal Nohejbal ZŠ Zeyerova

Basketbal Basketbal ZŠ Zeyerova

Stolní tenis Stolní tenis ZŠ Zeyerova

Tenis Tenis ZŠ Holečkova

Hokejbal Hokejbal ZŠ Holečkova

Frisbee Frisbee ZŠ Holečkova

Slackline Žonglování Bezručovy sady 

Pétanque Kubb Bezručovy sady

Badminton Badminton Bezručovy sady

Frisbee Frisbee Bezručovy sady

Workout Workout Čechovy sady

Netradiční hry Netradiční hry Čechovy sady

Stolní tenis Stolní tenis ZŠ tř. Spojenců

Volejbal Přehazovaná ZŠ tř. Spojenců

Fotbal Fotbal ZŠ tř. Spojenců

Přehazovaná Přehazovaná Koleje UPOL Šmeralova 

Ringo Ringo Koleje UPOL Šmeralova

Frisbee Frisbee Koleje UPOL Šmeralova

Jogging Jogging Informace na stánku Orel

*tělocvična – nutná čistá sálová obuv s nečernící podrážkou
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DŮLEŽITÉ INFORMACE: 
Výše uvedené sporty jsou zdarma a na všechny je nutné se zapsat na stán-
ku Orel.

Zapisovat se na sport je možné v úterý od 15:00 do 19:00, středu od 15:00 
do 18:00 a čtvrtek od 9:00 do 10:00 vždy ve stánku Orel. Jeden člověk 
může zapsat maximálně jednoho nepřítomného člověka. Každý člověk se 
může zapsat pouze na jeden neplacený sport za celé setkání. 

Doporučujeme jít se zapsat co nejdříve, protože kapacita sportovišť je ome-
zena.

Do tělocvičen vstup pouze v sálové obuvi s nečernící podrážkou!  
Upozorňujeme, že sport je na vlastní nebezpečí. Prosíme o dodržování pra-
videl fair play. Nabídka sportů i sportovišť může být upravena. Bedlivě po-
slouchejte pokyny při zapisování na stánku Orla. 

RANNÍ BĚH – start v 6:00 u stánku Orel. Každý den (středa, čtvrtek, pátek, 
sobota, neděle) bez nutnosti předchozí rezervace. 

Sobotní program pro rodiny s dětmi bude přesněji popsán na stánku Orel. 
Je připraveno několik sportovně zaměřených stanovišť pro děti i rodiče, tak 
aby si mohli vyzkoušet několik sportů na jedné akci (bez nutnosti předchozí 
rezervace).

Všichni jsme křehcí, zároveň 
ale vzácní a jedineční 

(Jean Vanier)
Bůh nás bere takové, jací jsme. 

Je to hluboká zkušenost  vě-
dět, že jsme Bohem milováni 

a podporováni  se všemi svými 
ranami a s celou svou malostí.

převzato z www.vira.cz
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Seznam placených 
sportů se slevou 

Cena – pouze v době 
programu SPORT

Místo realizace 
sportu

Nutnost 
rezervace 
na stánku 
Orel

Minigolf 40 Kč / osoba / 90 
minut

17. listopadu 
1139/3

Ano

Boulder – PAJ-
KLAND

50 Kč / osoba / 90 
minut

Karolíny Světlé 14 Ano, pozor 
doplatek 
- lezečky*

Plavecký stadion 
Olterm

60 Kč / osoba / min. 
4 osoby

Legionářská 
1090/11

Ne – viz. 
info níže

Laserarena 75 Kč / osoba / 15 
minut

Koželužská 29
Legionářská 7

Ano

*50Kč pár, nebo vlastní sálovky

Plavecký stadion Olterm je k dispozici se slevou na vstupném. Pro získání 
slevy (tarif „rodina“) musí být minimálně 4 osoby a prokázat se účastnickou 
visačkou/kartičkou. Sleva platí od 13:00 do 14:30 při vstupu přes venkovní 
pokladnu.

Zajímavosti o sportech

Slackline  je balancování, chození a skákání na popruhu upevněném mezi 
dvěma body, například mezi stromy.

Streetball je pouliční basketbal. Své kořeny má v chudinských ghetech 
amerických velkoměst. Vyznačuje se hrou pouze na jeden koš a velkým 
prostorem pro triky s míčem.

Ultimate frisbee je kolektivní týmový sport s diskem frisbee (házecí či lé-
tající talíř).

Baseball populární sport zejména v zámoří. Hra spočívá v odpalu míčku 
a poté co nejrychlejším obsazení mety. 

Boulder  je technicky náročnější nízká lezecká stěna s dopadovou plochou 
utvořenou z žíněnek. Je vhodná jak pro pokročilé, tak i začínající lezce. Zde 
nemusíte mít strach z výšek. 
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Jogging se vyznačuje během v příjemném tempu při občasném střídání 
běhu a chůze s cílem urazit nejdelší vzdálenost s maximální ekonomickou 
efektivitou běhu.  

Workout je posilování s vlastní vahou na čerstvém vzduchu. Nemusí se 
vždy jednat jen o posilování, ale obecně o pohyb konaný pod širým nebem, 
který nemá prvky hry. 

Netradiční hry jsou modifi kace známých her. Může obsahovat od orientač-
ního běhu až po bezkontaktní rugby. O aktuální nabídce se informujte na 
stánku Orla.  

Ostatní běžné sporty jistě dobře znáte:
Badminton, baseball, basketbal, fl orbal, fotbal, házená, volejbal.

Bližší informace na stánku sportovní organizace Orel. 

Na viděnou se těší sportovní tým Orel

Zaposlouchejme se 
do toho, co říká naše vlastní 

srdce. Dotkneme se tak mnoha 
bolestí. Nejspíš se dotkneme 

i spousty hněvu. Ale pak za-
slechneme i cosi, co je ukryto 

ještě hlouběji. 
Je to Ježíšův hlas…

převzato z www.vira.cz
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Chceš ci vyrobit originální dárek nebo památku z CSM? 

Přijď si do tvořivých dílen.
Poprosíme tě o malý příspěvek na materiál.
Těšíme se na Tebe.

1. Tašky
Chceš si vyrobit originální módní doplněk a přivézt si tak z CSM památku? 
Chceš vyzkoušet nové techniky? Slyšel jsi někdy o technice sítotisku? Ne? 
To vůbec nevadí, je to opravdu jednoduché a si společně ukážeme. 
Přijď si k nám vytvořit vlastní tašku, se kterou se budeš moci pochlubit na 
CSM. 

2. Sešit CSM
Co zkusit inovovat školní pomůcky a vytvořit si sešit ve tvaru loga CSM?  
Kromě rovnic do něj můžete zapisovat už teď v Olomouci třeba kontakty na 
nové kamarády.
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3. Placky a magnetky 
Máte doma ledničku? Využijte možnost a vytuňte její design originálním 
magnetem, který si budete moci vyrobit v našich dílnách. Kromě magnetů 
si můžete vyrobit také placky, které zkrášlí vaše batohy. 

4. Tužkolíček
Domeček pro tužky zdobený kolíčky, které si můžete nabarvit dle vlastní 
fantazie a vytvořit si tak mozaiku vaší představivosti. Kolíčky navíc můžou 
posloužit jako místo pro papírek s úkolem. 

5. Záložka
Záložka je kamarádkou všech knížek. I takovou kamarádku si můžete u nás 
vyrobit. Zpracovat ji můžete na motivy CSM, ale také zcela podle svých ná-
padů. 

6. Desková hra
Pro milovníky deskových her nabízíme materiál k tomu, aby si vyrobili hru 
vlastníma rukama. Můžete se nechat inspirovat pravidly hry, která byla vy-
tvořena speciálně pro CSM, nebo můžete zapojit vlastní kreativitu. Nápa-
dům se meze nekladou. 
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7. Vějíř
Užitečná věc, která se často proměňuje v záchranu v letním parnu. Bazén 
u hlavního pódia vám zaručit nemůžeme, ale vějíř vám rádi skrze setkání 
v dílnách zprostředkujeme. 

8. CSM svícen
V tuto dobu je léto v plném proudu, ale už teď se můžete vyzbrojit na dlou-
hé podzimní a zimní večery a vyrobit si něco, co rozzáří vaše domovy. Po-
kud nechcete čekat na podzimní sychravost, můžete svícen využít k dotvo-
ření romantické letní atmosféry. 

9. Hlavolámání
Stačí pár dřívek, provázek nebo drátek a na světě je zajímavá hračka, která 
na pár minut zabaví každého zvídavého človíčka.

10. Šití pouzder z plsti
Vytváříš rád/a? Chceš si z CSMka odnést kromě duchovních zážitků i něco 
hmotného? Přijď si k nám do dílny ušít pouzdro z látkové plsti (fi lcu). Fan-
tazii se meze nekladou, záleží jen na tobě, jestli budeš chtít pouzdro na 
mobil, na doklady nebo na drobnosti. Umět alespoň jeden steh je výhodou, 
ale se vším pomůžeme a poradíme :) Uvedená cena je cena za materiál, 
který budeš používat. K dispozici máme všechno, co je potřeba na tvoření 
- spoustu barevné plsti, jehly, nitě, bavlnky, knofl íky, korálky, mašle, nějaké 
šablony…
Cena: 50 Kč (platba na místě)
Kapacita 20 lidí
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Zjevení Panny Marie ve Fatimě v roce 1917 

(Důvod modlitby spojené s přinášením sochy Panny Marie ve středu večer 
a modlitby růžence každý den ráno.) 

Před sto lety se v portugalské Fatimě, v době 1. světové války, zjevila Panna 
Maria třem malým negramotným dětem: 10 leté Lucii, 9 letému Františkovi 
a 7 leté Hyacintě. Vždy 13. dne měsíce května až října 1917. Podrobnosti 
o těchto událostech se dovídáme díky Lucii, která se jako řeholní sestra do-
žila 97 roků, zatímco František a jeho sestra Hyacinta zemřeli v roce 1919 
a 1920. Lucie zmiňuje, že přípravou na tato zjevení bylo vidění anděla 
v roce 1915, který je vyzval k modlitbě za obrácení hříšníků a za mír.

Panna Maria se poprvé dětem zjevila 13. května. Ptala se jich: „Chcete sná-
šet všechna utrpení, které na vás Bůh sešle, jako smírnou oběť za hříchy, které 
ho urážejí a jako prosbu za obrácení hříšníků?“ Když souhlasily, řekla jim: 
„Budete hodně trpět, ale Boží milost vás bude sílit.“  Krásná paní, jak jí děti 
říkaly, je také vyzvala, aby se každý den modlily růženec k Panně Marii, krá-
lovně posvátného růžence, aby tak vyprosily světu mír a konec války.

13. července na otázku dětí kdo je a jestli by neudělala zázrak, aby jim lidé 
věřili, že se jim zjevuje, odpověděla: „Přicházejte sem dále každý měsíc, 
v říjnu vám řeknu, kdo jsem, a udělám zázrak, který budou všichni moci vi-
dět, aby uvěřili“. A dále je vyzvala, aby přinášely oběti za obrácení hříšníků, 
a poté děti uviděly peklo jako ohnivé moře a duše, které se v něm zmítaly 
za bolestného zoufalého volání. Lucie vypráví, že ďáblové se vyznačovali 
hrůznými a šerednými podobami, a dodává: „Třásly jsme se hrůzou a vzhléd-
li k Panně Marii s prosbou o pomoc...“ Maria jim odpověděla dobrotivě, ale 
plná smutku: „Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby 
je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. 
Válka se chýlí ke konci. Nepřestanou-li však urážet Boha, vypukne za pontifi -
kátu Pia XI. nová, krutější válka. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, 
vězte, že je to znamení, kterým Bůh dává najevo, že potrestá svět za jeho zlo-
činy válkou, hladem, pronásledováním církve a papeže.

Aby se tomu zabránilo, přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrně-
nému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci. Jestliže 
lidé mé přání splní, Rusko se obrátí a bude mír. Jestliže ne, Rusko bude šířit 
své bludy po světě, a vyvolá tak války a pronásledování Církve. Dobří budou 
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mučeni a papež bude muset mnoho trpět, různé národy budou zničeny. Ale 
nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se 
obrátí a světu bude dopřán na nějakou dobu mír.1 

Když se budete modlit růženec, opakujte po každém desátku: Pane Ježíši, od-
pusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny 
duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“

Protože byl tehdejší režim zaměřen silně protikřesťansky a chtěl zabránit 
náboženským aktivitám, byly děti 13. srpna uvězněny. Okresní hejtman 
dětem vyhrožoval uvařením v oleji, pokud se nepřiznají, že lžou. Děti stá-
le tvrdily, že Marii viděly. Ta se jim pak zjevila až po jejich propuštění 15. 
srpna.

V září je opět vyzvala, aby se modlily růženec, aby vyprosily konec války.  

13. října se na Cova da Iria shromáždilo asi 70 tisíc lidí. Sestra Lucie vyprá-
ví: „Lilo jako z konve. Ani bláto na cestách nebránilo lidem, aby si pokorně 
a prosebně neklekali. Když jsme přišli na Cova da Iria k dubu, vybídla jsem 
lidi z nějakého vnitřního vnuknutí, aby zavřeli deštníky a modlili se s námi 
růženec. Krátce na to jsme spatřily P. Marii nad dubem, která nám sdělila, že si 
přeje, aby lidé na tomto místě k její poctě postavili kapli. A tentokrát se nám 
představila: Jsem Panna Maria, královna růžence! Modlete se nadále denně 
růženec. Pak rozevřela ruce a nechala je zazářit odrazem slunce…“ V těchto 
okamžicích došlo k onomu znamení, „slunečnímu zázraku“, které P. Maria 
přislíbila, aby lidé „fatimským pasáčkům“ uvěřili.       

Lucie měla v roce 1925 další zjevení, při kterém jí Matka Boží svěřila: „ Hleď, 
milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním; nevděční lidé je ustavičně probo-
dávají rouháním a chladností. Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila, a oznam 
všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi, které potřebují ke 
spáse, těm, kdo po pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci vykonají sva-
tou zpověď, svaté přijímání, pomodlí se růženec a věnují mi čtvrthodinku na 
smír a přitom budou rozjímat o tajemstvích svatého růžence.“2

1  Zasvěcení světa i Ruska vykonal papež vícekrát. Svatý Jan Pavel II. ve spojení se 
všemi biskupy světa v roce 1984.
2  Je třeba podotknout, že později se vžilo devět prvních sobot prožívaných jako 
smír Neposkvrněného srdce Panny Marie. Co se týká  smírné  svaté zpovědi, nemusí 
být přesně v ten den, ale asi tak v rozmezí týdne před či po. Jde o to, aby člověk byl 
v milosti posvěcující.
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Hyacinta a její bratr František byli svatořečeni papežem Františkem 13. 
května 2017, tedy letos. Poprvé v dějinách katolické církve byly svatoře-
čeny malé děti mladší deseti let, které nebyly mučedníky. Papež František 
řekl: „Jejich svatost není důsledkem zjevení, nýbrž věrnosti a horlivosti, 
kterými odpověděly na obdrženou výsadu spatřit Pannu Marii. Po setkání 
s ´krásnou Paní´, jak ji nazývaly, se často modlily růženec, konaly pokání 
a přinášely oběti za ukončení války a za ty duše, které nejvíce potřebují 
božského milosrdenství. Dnes je rovněž hodně zapotřebí modlitby a po-
kání za milost obrácení a za ukončení mnoha válek, které jsou bohužel ve 
světě vedeny, jakož i dalších velkých či malých konfl iktů, které znetvořují 
tvář lidstva.“ 
 

Nevidíme „za roh“.  
Ale známe se s Tím,  který „za 

roh“ vidí. Proto je dobré  s ním 
být v kontaktu...

převzato z www.vira.cz
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Chiara a Enrico Petrillo

Narodili jsme se - a už nikdy nezemřeme

Narodili jsme se - a už nikdy nezemřeme, je originální italský název knihy, 
která v češtině vyšla pod názvem Smrt nemá poslední slovo. A právě pří-
běh popsaný v této knize se znovu odehraje v sobotu odpoledne na CSM 
v Olomouci. Od 16:30 tady bude mít svědectví Enrico Petrillo, manžel Chi-
ary Corbello Petrillo, která ve svých 28 letech zemřela na rakovinu jazyka. 
Enrico na CSM přijede z Říma převyprávět příběh své manželky a tří dětí. 
Životní osud Enrica, Chiary a jejich syna Francesca provázelo mnoho utrpe-
ní, ale zároveň se stal velkým svědectvím lásky a naděje. 

Chiara a Enrico se potkali v roce 2002 v Medjugorji, vzali se 21. září 2008, 
postupně se jim narodily tři děti, ale pouze poslední syn Francesco přežil, 
první dcera i druhý syn zemřeli několik minut po narození. Když Chiara če-
kala Francesca, diagnostikovali jí lékaři v 5 měsíci agresivní nádor na jazyku. 
Pokud by jí byla okamžitě nasazena agresivní léčba, dítě by nepřežilo. Chiara 
se rozhodla léčbu odložit až po narození syna, aby jej neohrozila. Nakonec 
zemřela pár dní po synových prvních narozeninách 13. června 2012. 
Na Chiařin pohřeb složil její manžel Enrico píseň, kterou i sám zazpíval: 

(…)
„Vybral mě mezi tisíci, abych tě doprovázel
dal mi sílu se s tebou rozloučit
myslel jsem, že radost je navždy pryč
ale Francesco mi ji znovu ukázal
on je věrností Boží
je láskou, která nezklame
je bláznovstvím kříže Lásky 
jednoduše darovaným

(…)
miluji tě jako jaro zimu
něžně a v tichosti 
rozptýlila jsi moje mraky
abys ještě víc udivila ty nevěřící
až nás uvidí vrátit se znovu
ale tentokrát
už navždy spolu.“
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Z dopisu Chiary a Enrica synovi Francescovi k 1. narozeninám.

„Z toho mála, co jsem mohla pochopit v těchto letech, ti můžu říct, že Láska 
je středem našeho života. Rodíme se z aktu lásky; žijeme, abychom milo-
vali a byli milování, a umíráme, abychom poznali pravou Boží lásku. Cílem 
našeho života je milovat a být neustále připraveni učit se milovat ostatní 
tak, jak jen Bůh ti to může ukázat a naučit tě to. Láska tě stravuje, ale je pěk-
né umřít stravováni právě jako svíce, která zhasne, až když dosáhla svého 
cíle. Cokoliv uděláš, bude mít smysl jen tehdy, pokud to uvidíš jako správné 
z hlediska věčnosti. To, že opravdově miluješ, poznáš, když si uvědomíš, že 
ti nic nepatří, že všechno je dar. Jak říká svatý František: opakem lásky je 
Vlastnění!“

Každému člověku dává 
Bůh neustálý doprovod 

konkrétního anděla. Vzniká 
mezi námi zvláštní pouto. Je to 

vazba lásky a zodpovědnosti

převzato z www.vira.cz
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Poselství Svatého otce Františka k 32. světovému dni 
mládeže 2017
 

„Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“ (Lk 1,49).

Drazí mladí, 

znovu se vydáváme na cestu po úžasném setkání v Krakově, kde jsme osla-
vili 31. světový den mládeže a Jubileum mladých v rámci Svatého roku mi-
losrdenství. Nechali jsme se vést svatým Janem Pavlem II. a svatou Fausti-
nou Kowalskou, apoštoly Božího milosrdenství, abychom nalezli konkrétní 
odpovědi na výzvy naší doby. Prožili jsme silnou zkušenost bratrství a ra-
dosti, byli jsme znamením naděje pro svět. Různé vlajky a jazyky nebyly 
důvodem ke střetům a rozdělení, nýbrž příležitostí, abychom otevřeli brány 
našeho srdce a stavěli mosty.

Na konci Světového dne mládeže (SDM) v Krakově jsem označil příští cíl na-
šeho putování, které nás – s pomocí Boží – dovede do Panamy v roce 2019. 
Na této cestě nás bude doprovázet Panna Maria, kterou všechna pokolení 
blahoslaví (srov. Lk 1,48). Následující etapa naší cesty je spojena s předchá-
zející, zaměřenou na blahoslavenství, pobízí nás však jít dál. Přeji si, abyste 
vy, mladí lidé, kráčeli nejen se vzpomínkou na minulost, ale také s odva-
hou v přítomnosti a s nadějí do budoucnosti. Tyto postoje, vždy přítomné 
u mladé dívky z Nazareta, nacházíme jasně vyjádřené v mottech vybraných 
pro příští tři SDM. Tento rok (2017) se budeme zamýšlet nad Mariinou ví-
rou, když v Magnifi cat řekla: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“ (Lk 
1,49). Motto pro příští rok (2018) „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost 
u Boha“ (Lk 1,30) nás povede k meditaci nad láskou plnou odhodlání, se 
kterou Panna Maria přijala andělovo zvěstování. SDM 2019 bude inspiro-
ván slovy: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38), 
což byla Mariina nadějeplná odpověď andělovi.

V říjnu 2018 bude církev slavit biskupskou synodu na téma: Mladí lidé, víra 
a rozlišování povolání. Budeme se ptát na to, jak vy, mladí, prožíváte zku-
šenost víry uprostřed výzev naší doby. Také se budeme zabývat otázkou, 
jak v životě dozrávat a rozlišovat povolání v širokém smyslu, tedy k man-
želství, v laickém a profesním prostředí, či k zasvěcenému životu a ke kněž-
ství. Přeji si, aby mezi cestou, která povede na Světový den mládeže v Pana-
mě, a cestou synody byla veliká souhra.
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Naše doba nepotřebuje „pohovkovou mládež“
Podle Lukášova evangelia Maria poté, co přijala andělovo zvěstování a od-
pověděla svým „ano“ na volání stát se matkou Spasitele, vstane a spěchá 
navštívit svou sestřenici Alžbětu, která je v šestém měsíci těhotenství (srov. 
Lk 1,36.39). Maria je velmi mladá. To, co jí bylo zvěstováno, je nesmírným 
darem, ale nese s sebou také velikou výzvu. Pán ji ujistil svou přítomností 
a pomocí, ale stále tu je řada věcí, které v její mysli a srdci nejsou jasné. 
Avšak Maria se nezavírá doma, nenechá se ochromit strachem ani pýchou. 
Maria není ten typ člověka, který proto, aby se cítil dobře, potřebuje dobrou 
pohovku, ve které se bude cítit pohodlně a bezpečně. Není to „pohovková 
dívka“ (srov. Promluva papeže Františka při vigilii SDM, Krakov, 30. 7. 2016). 
Potřebuje-li její sestřenice, která je již starší, pomoc, neotálí a ihned se vy-
dává na cestu.

Cesta do domu Alžběty je daleká: nějakých 150 km. Ale dívka z Nazareta, 
podněcována Duchem Svatým, se před překážkami nezastaví. Bezpochyby 
jí dny cesty pomohly přemýšlet o úžasné události, na které se podílela. To 
samé zažíváme my, když se vydáváme na pouť; během cesty si uvědomuje-
me životní události, můžeme pronikat do jejich významu a prohlubovat své 
povolání, které se odhaluje při setkání s Bohem a ve službě druhým.

Veliké věci mi učinil ten, který je mocný
Setkání mezi oběma ženami, mladší a starší, je plné přítomnosti Ducha Sva-
tého a plné radosti a úžasu (srov. Lk 1,40–45). Obě matky, stejně jako syno-
vé, které nosí ve svém lůně, téměř tančí radostí. Alžběta, na kterou udělá 
dojem Mariina víra, zvolá: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co 
ti bylo řečeno od Pána“ (Lk 1,45). Ano, jeden z největších darů, který Panna 
přijala, je víra. Věřit v Boha je nedocenitelný dar. Vyžaduje však, abychom 
ho také přijali. Kvůli tomu Alžběta blahoslaví Marii. Ona zas odpoví zpěvem 
Magnifi cat (srov. Lk 1,46–55), kde nalezneme slova: „Veliké věci mi učinil 
ten, který je mocný“ (Lk 1,49).

Mariina modlitba je revoluční. Je to zpěv mladé ženy plné víry, vědomé si 
svých omezení, ale důvěřující v Boží milosrdenství. Tato pokorná a odvážná 
žena vzdává Bohu díky, protože shlédl na její poníženost a uskutečnil dílo 
spásy ve svém lidu, mezi chudými a pokornými. Víra je srdcem celého Ma-
riina příběhu. Její chvalozpěv nám pomáhá chápat, že Boží milosrdenství je 
motorem dějin jak každého z nás, tak lidstva jako celku.
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Když se Bůh dotkne srdce mladého chlapce nebo dívky, jsou najednou 
schopni velkolepých věcí. „Veliké věci“, jež učinil v Mariině životě ten, který 
je mocný, k nám mluví o cestě našeho života: že to není bezcílné bloumání, 
nýbrž putování, které i se všemi svými nejistotami a trápeními nachází své 
naplnění v Bohu (srov. Promluva před modlitbou Anděl Páně, 15. 8. 2015). 
Řeknete mi: „Otče, ale já jsem tak omezený, jsem hříšník. Co můžu dělat?“ 
Když nás Pán volá, nemyslí na to, čím jsme nebo co jsme udělali. Naopak, ve 
chvíli volání má před sebou to, co bychom mohli udělat, všechnu lásku, kte-
rou jsme schopni nabídnout. Jako mladá Marie můžete svůj život proměnit 
v nástroj na zlepšení světa. Ježíš vás volá, abyste zanechali svoji stopu v ži-
votě, stopu, která poznamená dějiny, vaše dějiny i dějiny mnohých (srov. 
Promluva papeže Františka při vigilii SDM, Krakov, 30. 7. 2016).

Být mladý neznamená být odtržen od minulosti
Maria je starší dospívající dívka, jako mnozí z vás. V Magnifi cat však zpívá 
chvalozpěv o svém národě a jeho dějinách. To nám ukazuje, že být mladý 
neznamená být odtržen od minulosti. Naše osobní dějiny jsou součástí 
dlouhého sledu událostí, společné cesty, která nás po staletí předcházela. 
Jako Marie patříme do nějakého národa. Dějiny nám ukazují, že i když cír-
kev plave po rozbouřeném moři, Boží ruka ji vede a umožňuje jí překonat 
obtížné chvíle. Pravá zkušenost církve není jako nějaký fl ashmob, na kte-
rém se sejdeme, udělá se představení a pak si jde každý svou cestou. Církev 
v sobě nese dlouhou tradici, která se předává z generace na generaci a kte-
rá se zároveň obohacuje zkušeností každého jednotlivce. Také vaše historie 
má své místo v dějinách církve.

Připomínání minulého slouží k tomu, abychom přijali nová díla, která chce 
Bůh uskutečňovat v nás a naším prostřednictvím. Pomáhá nám, abychom se 
stali jeho nástroji, spolupracovníky na jeho plánech spásy. Také vy mladí, 
když ve svých životech rozpoznáte milosrdné a všemohoucí skutky Boží, 
můžete uskutečnit veliké věci a převzít velikou zodpovědnost.

Rád bych vám položil několik otázek: Jak „uchováváte“ ve své paměti udá-
losti, zkušenosti svého života? Co děláte se skutky a obrazy uloženými ve 
vašich vzpomínkách? Někteří z vás, zraněni životními okolnostmi, by rádi 
„zresetovali“ svou minulost, využili právo na zapomnění. Rád bych vám 
však připomněl, že není světce bez minulosti ani hříšníka bez budoucnosti. 
Perla se rodí tam, kde se zranila ústřice. Ježíš může svou láskou uzdravit 
naše srdce a proměnit naše zranění v pravé perly. Jak říkával svatý Pavel, 
Pán ukazuje svou sílu na naší slabosti (srov. 2. Kor 12,9).
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Ale naše vzpomínky se nemají hromadit jako v paměti hard disku. Všechno 
nelze skladovat ve virtuálním úložišti. Musíme se učit proměňovat události 
z minulosti v dynamickou zkušenost, nad kterou se můžeme zamyslet a vzít 
si z ní ponaučení a smysl pro naši přítomnost i budoucnost. Objevit červe-
nou nit Boží lásky, která spojuje celou naši existenci, je úkolem obtížným, 
ale potřebným.

Mnozí říkají, že vy mladí lidé jste zapomnětliví a povrchní. Rozhodně nesou-
hlasím. Je však třeba uznat, že v dnešní době musíme znovu získat schop-
nost refl exe vlastního života a její promítnutí do budoucnosti. Můžeme mít 
v životě mnoho vzpomínek, ale kolik z nich je skutečně součástí naší pamě-
ti, má význam pro naše srdce a dává smysl naší existenci? Tváře mladých 
se na „sociálních sítích“ objevují na spoustě fotografi í, které poukazují na 
více či méně reálné události, nevíme však, kolik z toho je skutečný „příběh“, 
zkušenost, kterou můžeme vyprávět, která má cíl a smysl. Televizní pořady 
jsou plné takzvaných „reality show“, ale to nejsou reálné příběhy, jsou to 
pouze minuty, co běží před kamerou, v nichž postavy prožívají den bez ně-
jakého záměru. Nenechte se oklamat tímto falešným obrazem skutečnosti. 
Buďte hlavními postavami svých dějin, rozhodněte si svou budoucnost.

Jak být spojeni a následovat Mariin příklad
O Marii se říká, že všechny věci uchovávala a rozmýšlela o nich ve svém 
srdci (srov. Lk 2,19.51). Tato prostá dívka z Nazareta nás svým příkladem učí 
uchovávat v paměti životní události, znovu poskládat dohromady a spojit 
jednotlivé fragmenty, které takto mohou vytvářet mozaiku. Jak se můžeme 
v tomto smyslu konkrétně cvičit? Dám vám pár návrhů.

Na konci každého dne se můžeme na pár minut zastavit a připomenout si 
pěkné chvíle, výzvy, to, co nám vyšlo, a také to, co dopadlo špatně. Tak mů-
žeme před Bohem i před sebou samými vyjádřit své pocity vděčnosti, po-
kání a důvěry. Také si je můžete, chcete-li, poznamenat do poznámkového 
bloku, jakéhosi duchovního deníku. To znamená modlit se v životě, životem 
a za život. To vám rozhodně pomůže lépe chápat veliká díla, která Pán činí 
pro každého z vás. Jak říkával svatý Augustin, Boha můžeme nalézt v roz-
lehlých končinách naší paměti (srov. Vyznání, Kniha X., 8,12).

Když čteme Magnifi cat, uvědomujeme si, jakou znalost Božího slova Maria 
měla. Každý verš tohoto chvalozpěvu má svoji paralelu ve Starém zákoně. 
Mladá Ježíšova matka dobře znala modlitby svého lidu. Jistě ji je naučili 
její rodiče a prarodiče. Jak důležité je předávání víry z jedné generace na 
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druhou! V modlitbách, které nás naučili naši předkové, v duchovním životě 
prožívaném v kultuře prostých lidí, kterou známe jako lidovou zbožnost, je 
ukrytý poklad. Maria přejímá dědictví víry svého lidu a z něj skládá zpěv, 
který je naprosto jejím a zároveň je hymnem celé církve, která jej zpívá s ní. 
Abyste také vy, mladí lidé, mohli zpívat svůj vlastní Magnifi cat a učinit ze 
svého života dar pro celé lidstvo, je podstatné, abyste byli spojeni s histo-
rickou tradicí a modlitbou těch, kteří nás předešli. Proto je důležité dobře 
znát Bibli, Boží slovo, číst jej každý den a konfrontovat jej s vaším životem, 
vykládat každodenní události ve světle toho, co vám Pán říká v Písmu sva-
tém. V modlitbě a v rozjímavém čtení Bible (tzv. Lectio divina) Ježíš učiní, 
že vaše srdce bude hořet, a osvítí vaše kroky i v nejtěžších chvílích vašeho 
života (srov. Lk 24,13–35).

Maria nás učí žít v eucharistickém postoji, tedy vzdávat díky, rozvíjet chválu 
a nezůstávat uzavřeni v problémech a obtížích. V dynamice života budou 
zítra dnešní prosby důvodem k díkůvzdání. Tak bude vaše účast na mši 
svaté a slavení svátosti smíření zároveň vrcholem i výchozím bodem; váš 
život se bude obnovovat každý den skrze odpuštění a promění se v trvalou 
chválu Všemohoucího. „Důvěřujte paměti Boha: […] jeho pamětí je něžné 
srdce, které se raduje, když defi nitivně maže každou stopu naší špatnosti“ 
(Homilie při mši svaté na závěr SDM, Krakov, 31. 7. 2016).

Viděli jsme, že Magnifi cat vytryskl z Mariina srdce ve chvíli, kdy se setkala 
se svojí starší sestřenicí Alžbětou. Ta svou vírou, bystrým pohledem a svý-
mi slovy pomáhá Panně Marii lépe pochopit velikost Božího jednání v ní, 
poslání, které jí On svěřil. A co vy? Uvědomujete si, jakým neobyčejným 
zdrojem bohatství je setkání mezi mladými a starými? Jakou důležitost 
přikládáte vašim prarodičům? Celkem pochopitelně toužíte „vzlétnout“, 
nesete si ve svém srdci mnoho snů. Avšak potřebujete moudrost a pohled 
starších. Než nastavíte svá křídla větru, je nutné, abyste objevili své kořeny 
a vyslechli si svědectví těch, kteří vás předešli. Poznávání minulých událos-
tí a schopnost k nim zaujmout stanovisko je jediná možnost, jak vytvářet 
budoucnost, která bude mít smysl (srov. Amoris Laetitia, 191,193). Vy mladí 
máte sílu; staří paměť a moudrost. Jako Marie vůči Alžbětě obraťte svůj zrak 
ke starším, ke svým prarodičům. Budou vám vyprávět věci, které uchvátí 
vaši mysl a dojmou vaše srdce.

Kreativní věrnost k vytváření nových časů
Je pravda, že jste mladí a že je pro vás právě proto obtížné uznat důležitou 
hodnotu tradice. Mějte dobře na paměti, že to neznamená být tradicionalisty. 
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Ne. Když Maria v evangeliu říká, že „veliké věci mi učinil ten, který je mocný“ 
(Lk 1,49), naráží na to, že „veliké věci“ neskončily, nýbrž i nadále se dějí v pří-
tomnosti. Nejedná se o nějakou vzdálenou minulost. Schopnost připomínat 
si minulost neznamená stát se nostalgickými nebo lpět na určitém historic-
kém období, nýbrž dokázat rozpoznat vlastní kořeny, abychom se vždy mohli 
vrátit k tomu zásadnímu a pustit se s kreativní věrností do budování nových 
časů. Bylo by vážným problémem – a nikomu by to neprospělo – podporovat 
ochromenou paměť, která nutí dělat stejné věci stále stejně. Je velkým Božím 
darem vidět, že mnozí z vás, se svými nejistotami, sny a otázkami, čelí těm, 
kteří si myslí, že věci nemohou být jinak. 

Společnost, která si cení pouze přítomnosti, má tendenci znehodnocovat to, 
co je dědictvím minulosti, jako například instituci manželství, zasvěceného 
života nebo kněžského poslání. Ty se nakonec považují za již překonané for-
my, bez jakéhokoli smyslu. Lidé si myslí, že je lepší žít v situaci nazvané jako 
„otevřená“ a chovat se v životě jako v nějaké reality show, bez cíle a směru. 
Nenechte se oklamat. Bůh přišel, aby všemi směry rozšiřoval obzory naše-
ho života. On nám pomáhá dávat správnou hodnotu minulosti a plánovat 
šťastnou budoucnost. To je však možné, jedině pokud zažijeme autentické 
zkušenosti lásky, které nám pomáhají objevovat Pánovo povolání a přitakat 
k němu. A to je také jediná věc, která nás činí skutečně šťastnými.

Drazí mladí, svěřuji mateřské přímluvě Blahoslavené Panny Marie naše pu-
tování do Panamy, stejně tak jako přípravy příští biskupské synody. Zvu vás, 
abyste si připomněli dvě důležitá výročí, která připadají na rok 2017: tři sta 
let od objevení sochy Panny Marie z Aparecidy v Brazílii a sto let od zjeve-
ní ve Fatimě v Portugalsku, kam, dá-li Bůh, pojedu na pouť v následujícím 
měsíci květnu. Svatý Martin de Porres, jeden z patronů Latinské Ameriky 
a SDM 2019, míval ve své pokorné každodenní službě zvyk přinášet nej-
krásnější květiny Marii jako znamení své synovské lásky. Stejně jako on roz-
víjejte i vy blízký a přátelský vztah s Pannou Marií, svěřujte jí své radosti, 
obavy a starosti. Ujišťuji vás, že nebudete litovat.

Kéž se mladá dívka z Nazareta, která po celém světě přijala tisíce tváří 
a jmen, aby se přiblížila svým dětem, přimlouvá za každého jednoho z nás 
a pomáhá nám hlásat veliké skutky, které Pán uskutečňuje skrze nás.

Ve Vatikánu 27. února 2017 v den památky sv. Gabriela od Bolestné Matky 
Boží

FRANTIŠEK
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Podněty z 5. celostátního fóra mládeže 

Ve dnech 23. – 26. února 2017 se v Olomouci sešli na základě pozvání Sek-
ce pro mládež ČBK mladí delegáti z českých a moravských diecézí, hnutí, 
řeholí, vysokoškolských společenství a spolků se svými biskupy. Společně 
se modlili a vzájemně diskutovali. 

Jako zástupci mladých děkujeme za to, že nám církev naslouchá, provází 
nás a dává nám možnost vyjádřit své názory a návrhy. V našich diskuzích se 
nejčastěji objevovaly následující myšlenky: 

Duchovní život jako osobní setkání s Kristem 
• Potřebujeme svědectví života, vzory, osobní nasazení v modlitbě s dů-

razem na ztišení, 
• chceme být doprovázeni ve víře a naučit se doprovázet, proto vnímáme 

potřebu formace v této oblasti, 
• chybí nám formace a vzdělávání i po přijetí svátostí, 
• zdůrazňujeme potřebu přibližovat mladým lidem Bibli a systematicky 

pracovat s dospívajícími ve věku 11 – 15 let, 
• uvítali bychom ustanovení kaplana pro mládež v každém děkanátu/vi-

kariátu, pokud je to možné, měl by být na jednom místě alespoň tři roky. 

Otevřenost a komunikace v církvi 
• Jsme ochotni se angažovat nejen pro mladé, ale také ve společnosti 

a v životech našich farností (např. zapojením do pastoračních rad, po-
moc v pohraničních oblastech), nebojte se do našich rukou vkládat zod-
povědnost, 

• nechceme se uzavírat do církve, ale být lidem dnešní doby nablízku, 
• je pro nás důležitá spolupráce a informovanost mezi farnostmi, hnutími 

a organizacemi v církvi, 
• uvítali bychom otevřenější a pravdivější vztahy církve a společnosti 

a lepší a intenzivnější komunikaci uvnitř církve (např. kdyby nám otco-
vé biskupové jasně vysvětlovali důvody svých rozhodnutí, pokud je to 
možné), 

• prosíme, aby kněží při hlásání učení církve postupovali jednotně podle 
ofi ciálního stanoviska církve a zároveň přistupovali k lidem individuálně, 

• žádáme rozšíření spolupráce s odborníky (např. psychology, gynekolo-
gy, grafi ky, programátory…). 



154

5. CELOSTÁTNÍ FÓRUM MLÁDEŽE

Média 
• Vidíme potřebu vytvořit web(y), který(é) by sdružoval(y): křesťanské re-

cenze (fi lmy, knihy, divadlo), zdroje (Radio Vaticana), videa (katecheze), 
inspirace pro animátory (kompendium materiálů), pozvánky na akce, se-
znamy specialistů a ubytování apod. - zvážit, jak pro to využit Signály.cz, 

• chceme větší využití sociálních sítí pro propagaci. 

Hlásání evangelia 
• Chceme svědčit druhým především svým životem – neuzavírat se, navá-

zat vztah důvěry, přátelství a lásky, všímat si druhého člověka a pouka-
zovat na Boha a společenství církve, 

• nechceme stavět víru jen na zážitcích, ale žít ji v každodennosti, 
• jsme kreativní a přejeme si využívat atraktivní formy evangelizace (hud-

ba, divadla, výstavy…), dbát na to, aby akce, které děláme, byly kvalitní 
a systematické, dát důraz nejen na osobní pozvání, ale i na dobrou pro-
pagaci, 

• chceme, aby byly pořádány akce, které jsou přitažlivé, otevřené také pro 
nevěřící s prostorem pro spontánní diskuzi a toužíme i po neformálním 
setkávání s řeholníky, kněžími a biskupy, 

• chybí nám argumentační výbava, a proto potřebujeme prostor, kde se 
mladí mohou obeznámit s tématy, o kterých se v církvi běžně nemluví 
(např. ženatí kněží, homosexualita, anulace manželství, pedofi lie), 

• navrhujeme zařazení křesťanských knih do veřejných a školních kniho-
ven, 

• inspirujme se akcemi, které již fungují a nemají jen duchovní náboj 
(např. letní brigáda SummerJob, english camp). 

Rodina a společenství 
• Ze strany církve očekáváme povzbuzení a místo pro setkávání, protože 

je třeba podporovat stabilní společenství, do kterých je možné pozvat 
nové lidi, 

• nesmíme zapomínat, že společenství by mělo sloužit církvi a zažívat 
užitečnost, 

• podporujme různorodost církevních společenství a inspirujme se odliš-
nými spiritualitami, 

• vyzýváme absolventy kurzů, pořádaných církví, aby nabyté dovednosti 
využívali ke službě, 

• církev prosíme o kurzy pro grafi ky a navazující vzdělávání pro animátory 
a o zvážení aktualizace přípravy seminaristů adekvátněji k požadavkům 
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dnešní doby (management, psychologie…), 
• potřebujeme mít dobré vzory matek a otců, toužíme se jimi stát i my, 
• považujeme za důležité mluvit už s dospívajícími o předmanželské ale 

i manželské čistotě, včetně podpory Přirozeného plánování rodičovství 
ze strany církve, 

• žádáme prohloubení spolupráce kněží s manželskými páry při přípravě 
snoubenců na svátost manželství, 

• nezapomínejme na to, že být otevřený k životu znamená chtít děti a že 
úkolem rodiny je začleňovat děti do společenství. 

Delegáti 5. celostátního fóra mládeže v Olomouci, 26. 2. 2017

V našem životě se střídají 
období jako v průběhu roku.
Někdy prožíváme jaro, jindy 

nevlídnost zimy. Ale i zima 
a temnota pro nás mohou být 

důležité.

převzato z www.vira.cz
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NOE – televize pro společný život
Rodinu, společenství, vzdělání, kulturu, radost, pokoru, úctu a dobré zprá-
vy! To přináší do světa médií televize Noe. Jediná nekomerční televize, kte-
rá na trhu existuje již 11 let díky darům diváků. Nezávislé médium, které 
nemá ve střední Evropě obdoby. 

Přesvědčte se, že i dnes, ve světě mobilů a sociálních sítí, má televize Noe 
co nabídnout. Noe je plná chutí - to si ověř třeba v pořadu V souvislostech. 
Je také televizí do nepohody - už jsi slyšel o pořadech Outdoor fi lms nebo 
Jak potkávat svět? Televize Noe je fascinovaná kulturou, koukni třeba na 
Artbitr, U nás nebo Mezi pražci. Noe je kreativní, baví a učí – ty nejmladší 
v Noelandu a Sedmihláskách. Noe naslouchá - účastnil ses někdy Večeru 
chval nebo Adorace prostřednictvím televize? 

Jsme na satelitu, v DVB-T2, i v kabelovkách. Sledovat nás můžeš také živě 
na internetu nebo si do mobilu stáhni naši novou aplikaci TV NOE! V ní na-
jdeš naše vysílání, archiv, program i novinky. Když ti něco unikne, zamiř 
taky do našeho webového videoarchivu nebo na youtube. A rozhodně si 
nás nezapomeň přidat na facebooku! Tam ti neuniknou žádné novinky, po-
zvánky na premiéry nebo exkluzivní soutěže. A hlavně - můžeš nám kdykoli 
napsat. Tvůj názor nás zajímá!

Točíš, stříháš, bloguješ, komentuješ, animuješ, zvučíš? Chceš uplatnit 
své schopnosti v profesionálním prostředí, něco se přiučit a tvořit? Soutěž 
o stáž v televizi Noe a „nabouchaný iPhone“. Natoč během CSM krátké vi-
deo (cca 1 min) na téma “Nebojte se!” a pošli nám ho na mail csm@tvnoe.
cz nebo přines přímo do našeho festivalového studia nejpozději do sobot-
ního poledne. Nezapomeň sledovat náš FB a počkej si na výsledky!

Kdybys to nestihl, nevadí! Se svým videem, fi lmem nebo animovaným pří-
během se můžeš účastnit Festivalu dobrých zpráv! Přihlas svůj fi lm na ad-
resu fdz@tvnoe.cz 
Podrobnosti hledej na našem FB nebo webu tvnoe.cz. Máš šanci vyhrát 
hodnotné ceny a kvalitní techniku, tak neváhej a toč!

Jsi fanouškem digitálního světa a techniky? 
Tak nezapomeň na návštěvu přenosového vozu. Připravili jsme pro tebe 
komentované prohlídky, většinou po dopoledním nebo odpoledním pro-
gramu. Aktuální časy sleduj na FB Tv Noe nebo věnuj pozornost informacím 
z pódia.
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Máš chytrý mobil a hledáš síť? Připoj se k wifi  Noe, vysílej a sdílej s celým 
světem radost z tohoto setkání.
Chceš být vidět v televizi a pozdravit vaše doma?
Stav se do našeho festivalového studia kterýkoli den během oběda nebo 
večeře. Můžeš přijít sám, s partou nebo sourozenci. A nezapomeň si připra-
vit pár slov, která bys chtěl prostřednictvím vysílání sdělit. Aktuality k natá-
čení najdeš na FB Tv Noe a nebo v informacích z pódia.  

Sleduj a podílej se na našem vysílání! Těšíme se na tebe!

Music4Mation - formace hudbou

Zajímá tě současná populární i alternativní křesťanská hudba? Líbí se ti 
chvály? Chceš znát příběhy interpretů, skladatelů nebo obyčejných mla-
dých křesťanů? Chceš se modlit hudbou? Pak sleduj nový pořad Music4Ma-
tion! A nech se formovat hudbou! Od podzimu na televizi Noe! Taky živě 
přes internet, v aplikaci TV NOE nebo ve videoarchivu tvnoe.cz. 
O aktualitách, soutěžích a nečekaných výzvách se dozvíš na facebooku 
M4M! 
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Diecéze brněnská

Diecézní centrum mládeže Brno a Diecézní centrum života mládeže 
MAMRE Osová Bítýška zve na:

KURZ ANIMÁTORŮ
V kurzu nejde pouze o vzdělání, ale i o celkovou formaci osobnosti, o se-
tkání s živým Bohem a také s kamarády. Kurz je určen pro mladé lidi od 14 
let a probíhá víkendovou formou, kdy 10 víkendů je rozloženo do dvou let. 
Jednotlivé víkendy kurzu animátorů jsou tematicky zaměřeny např.: sebe-
poznání; sebepřijetí; komunikace; duchovní obnova; práce s mládeží; Bible; 
katechismus; evangelizace; společenství, Timemanagement. Na jednotlivá 
víkendová setkání jsou vždy pozvání odborníci z jednotlivých oblastí. 
Bližší informace ke kurzu animátorů k nalezení na 
www.brno.signaly.cz/dcm nebo napiš na dcm.brno@biskupstvi.cz 
Nový kurz začíná 22. – 24. září 2017 v Osové Bítýšce. 
Neboj se a přihlas se, kapacita omezena.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA MAMRE
Přijeď na MAMRE ve dnech 26. – 29. října prožít podzimní prázdniny. Bude to 
super, noví kamarádi, nový tým, spousta zážitků, hry i vážné a duchovní věci. 
Těšíme se na každého. Bližší informace a přihlašování na mamre@seznam.cz 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM
Toto setkání se koná pravidelně od roku 1990 v sobotu před Květnou nedělí. 
V sobotu 24. března 2018 se od 8:30 hod. mladí setkají se svým biskupem.
Motto pro rok 2018 je: ,,Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ 
(Lk 1,30). 
Bližší informace o setkání na www.brno.signaly.cz/dcm

KEFASFEST
Sedmý ročník křesťanského multižánrového festivalu se uskuteční o víken-
du 22. – 24. červen 2018 v přírodním areálu kláštera Rosa Coeli v Dolních 
Kounicích (torzo nejstaršího ženského kláštera na Moravě). Je připraven 
i doprovodný program, např. bude možné si vyzkoušet parkour, naučit se 
žonglovat s míčky s fl owerstickem, přejít slackline, či se projet na loďkách 
po řece Jihlava. Ceny předplatného a bližší informace o celé akci k nalezení 
na www.kefasfest.cz 
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Diecéze litoměřická

30. 9. 11. diecézní fotbalový turnaj – Litoměřice
Přijeď si zahrát fotbálek do Litoměřic! 

13. - 15. 10. První setkání Animátorského kurzu 2017 – 2019

KDO JE ANIMÁTOR?
• křesťan, který se ve svém životě setkává s Pánem, směřuje svůj život 

podle evangelia a tento život dále sděluje
• člověk, který ve skupině lidí zastává roli moderátora; je duší (animou) 

společenství; není to šéf, ale jeden člen, který zvlášť přijal zodpověd-
nost za kvalitu společenství a aktivně pro to něco dělá

• blázen pro Krista, který je ochotný se obětovat, věnovat svůj čas službě 

KOMU JE KURZ URČEN?
Tomu, kdo:
• se chce dozvědět něco víc o Bohu, o sobě a o druhých
• touží prohloubit svůj život z víry a pomáhat v tom i druhým
• by rád poznal nové lidi
• se chce naučit nové hry, obhájit svůj názor
• se podílí na vedení společenství
• se na vedení společenství chystá 
• chce najít nové společenství 

PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ
• věk 16 - 25 let (výjimky jsou možné po domluvě)
• pravidelná docházka
• vykonaná praxe a pomoc při organizaci DSM  a jiných akcích pořáda-

ných DCM
 
Přihláška je ke stažení na našich webových stránkách. Těšíme se právě na 
TEBE! 

25. 11. Poolomoucké setkání a 16. diecézní ples mládeže
Líbí se ti zde na setkání? A co si to na podzim připomenout a ještě s tan-
cem? Tak přijeď!  
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Diecéze královehradecká

Diecézní pouť mládeže na Hoře Matky Boží u Králík
Zveme 27. – 28. 10. 2017 všechny odvážlivce, kteří se nezaleknou říjnové-
ho počasí, na Diecézní pouť mládeže na Králíky.  Akce získává sympatie 
hned díky několika aspektům.
• Pouť se koná v rámci podzimních prázdnin. Přestože ofi ciální část pro-

gramu začíná pátečním podvečerem, na pouť lze díky prázdninám vyra-
zit o den dříve. 

• Je připraveno několik tras ze všech končin naší diecéze, ke kterým se 
můžete připojit a společně dojít k cíli.

• Po pomyslném proběhnutí cílovou páskou na vás čeká možnost odpočin-
ku v útulné čajovně, možnost načerpání sil na adoraci, koncert a celkově 
bohatý program zakončený v sobotu odpoledne slavnostní mší svatou.

Strava a ubytování bude zajištěno za dobrovolný příspěvek. 
Pro více informací sledujte událost na FB. 

Animátorský kurz
Od října 2017 budeme otevírat další ročník Animátorského kurzu. Jedná se 
o dvouletý cyklus formačně-vzdělávacího programu pro mládež ve věku 16 
– 23 let. Kurz obsahuje pět víkendových setkání ve školním roce a pětiden-
ní soustředění o letních prázdninách v DCŽM Vesmír. Program zahrnuje for-
maci skrze život ve společenství, vzdělávání v otázkách víry, v učení církve, 
v práci s dětmi a mládeží, přednášky, diskuse, liturgii, modlitbu, tvůrčí čin-
nost, práci i sport. 
Přihlášku zasílejte do konce září 2017 na Diecézní centrum mládeže v Hrad-
ci Králové. Více informací včetně přihlášky naleznete na našem webu: 
http://www.bihk.cz/pastorace/diecezni-centrum-pro-mladez/animatorsky
-kurz.
Těšíme se na vás. 

Narozeniny
Rádi bychom se s vámi podělili o velikou radost.  DCŽM Vesmír oslaví le-
tos na podzim 25 let svého života! Přijeďte s námi Vesmírné čtvrtstoletí 
oslavit 3. – 4. 11. 2017 přímo k oslavenci domů – na Vesmír. U takové slávy 
stojí za to být. 

Vesmírný advent
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V tomto čase vám DCŽM Vesmír nabízí dvě akce, které si díky vám a vašemu 
zájmu vysloužily přívlastek „tradiční“. Ve dnech 1. – 3. 12. 2017 jsou na 
Vesmír zváni všichni ti, kterým je –náct, tedy TEENAGERS. O týden později 
8. – 10. 2017 se Vesmír rád setká s těmi, kterým –náct bylo ještě před chvílí, 
a jsou zváni všichni CETILETÍ.  

Diecéze plzeňská

Rekolekce pro mládež 2017
Silentium, promluvy, příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozho-
voru, prostor pro osobní modlitbu, pobyt v přírodě, poutní místo Lomec, 
odpočinek.
• Poprázdninová s Elvou Frouzem (1. – 3. 9.)
• Adventní s Pavlem Petrašovským
• Silvestrovská s Pavlem Fořtem (29. – 31. 12.)

Diecézní pouť do kláštera Teplá – poprázdninové setkání mlá-
dež (15. – 16. 9.)

Již tradičně zveme všechny mladé, aby na diecézní pouť přijeli už v pátek 
večer. Je také možné připutovat pěšky – sraz pro zájemce je v pátek ve 
14.00 před nádražím v Plané u Mariánských Lázní.
V Teplé začneme v pátek v 18.00 hod společnou večeří, po níž se plánuje 
koncert Oborohu Slávka Klecandra, následovaný grilovačkou či táborákem 
a společnou modlitbou. Také sobota bude tentokrát akčnější než jindy – če-
kají nás sportovní turnaje v ringu a brännballu, lanové aktivity, přednáška 
a společná mše sv. A pro zájemce bude možnost zůstat v Teplé i po skon-
čení ofi ciální části programu, až do nedělního dopoledne. Sobotní podve-
čer tak poskytne prostor pro hlubší seznámení na workshopech, při sdílení 
a hrách, večer nám pak Honza Duchoslav se svou kytarou pomůže dobře 
prožít společnou adoraci... Pro přespání v klášteře s sebou vezměte spacák 
a karimatku. Pozor, nocleh je třeba rezervovat předem - včetně upřesnění, 
zda se jedná o přespání z pátku na sobotu, ze soboty na neděli, nebo obojí. 
Děkujeme.

Další informace průběžně na:
www.plzen.signaly.cz
www.facebook.com/DCMPlzen
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Arcidiecéze olomoucká
Arcidiecézní centrum pro mládež (ADCM)
Na Biskupském náměstí v Olomouci v budově kurie sídlí naše Centrum pro mlá-
dež. Pokud hledáš inspiraci do Tvého společenství, rád by sis půjčil nějakou kni-
hu, s něčím pomohl nebo si jen tak popovídal, jsi u nás srdečně vítán. Těšíme se 
na Tebe (a také na Tvé nápady), co by se pro mladé mohlo zorganizovat či vytvořit.

Arcidiecézní centrum života mládeže Přístav Rajnochovice 
(ADCŽM)
V krásné přírodě Hostýnských vrchů můžeš zakotvit na Arcidiecézním cen-
tru života mládeže aneb na Přístavu, kde se na Tebe těší stálý tým kněží 
a mladých lidí. Přístav nabízí kurzy, víkendové a tématické pobyty, ale mů-
žeš také kdykoli přijet a sdílet s námi společenství, radosti i bolesti svého 
života. Stačí se jen ozvat – těšíme se na tebe!

Táborové středisko Archa Rajnochovice
Táborové středisko Archa Rajnochovice je místem setkávání mladých a ješ-
tě mladších lidí, s Bohem uprostřed. Konají se zde jarní a letní tábory, téma-
tické víkendovky, kurzy a další programy. Ať už na akcích či kdykoli během 
týdne se na Tebe těšíme na viděnou!

Kurz Animátor – dvouletý kurz (5 víkendů v roce + týden 
o prázdninách)
Zdá se Ti, že mladí lidé ve vaší farnosti potřebují oživit? Přijmi výzvu a přihlas 
se do Kurzu Animátor! Zveme Tě prožít společenství modlitby, hry, zábavy, du-
chovní i osobnostní formace… Cos neprožil, nepředáš. Přijeď zažít společenství 
s druhými a hlavně s Pánem, který tomu všemu dává smysl! Kurz 2017 – 2019 
startuje v listopadu, přihlášky budou k dispozici od září u kněží ve farnostech.

Akce PoOlomouc, 6. – 8. 10. 2017, T. S. Archa Rajnochovice
Chceš si znovu připomenout atmosféru Celostátního setkání mládeže 
v Olomouci? Přijeď na PoOlomoucké setkání olomoucké arcidiecéze na Ar-
chu do Rajnochovic! Čeká Tě víkend plný aktivit, modlitby, setkání se spous-
tou známých z CSM Olomouc a hlavně setkání s Bohem. Neboj se a v diáři si 
zarezervuj první říjnový víkend, kdy se na Tebe na Arše těšíme!

Více informací o našich akcích najdeš zde:
• Web: mladez.ado.cz
• Facebook: ADCM Olomouc, ADCŽM Přístav, ARCHA Rajnochovice
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Diecéze ostravsko-opavská

Diecézní centrum mládeže
Diecézní centrum mládeže ostravsko-opavské diecéze sídlí na ostravském 
biskupství. Hlavním posláním DCM je zprostředkovat kontakt mezi sídel-
ním biskupem a mladými lidmi. O to se snaží zejména při diecézním setká-
ní mládeže, jež je před Květnou nedělí každoroční oslavou světového dne 
mládeže. DCM se podílí na aktivitách pořádaných občanským sdružením 
ANIMA IUVENTUTIS, z. s. Web: dcm.doo.cz

Diecézní středisko mládeže
Diecézní středisko mládeže ostravsko-opavské diecéze sídlí v budově fary 
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Je místem setkání dětí a mládeže, která se zde 
sjíždí, aby smysluplně využila svůj volný čas. Probíhají zde jednorázové ak-
tivity, ale také tematicky zaměřené víkendy, vzdělávací kurzy, prázdninové 
pobyty a letní tábory.
Pokud chceš vyjet se svým spolčem, mladými kamarády, s biřmovanci…, na-
bízíme střechu nad hlavou, hřiště, sportovní + hudební výbavu, milé slovo, 
teplo domova. Můžete přijet o volném víkendu, o prázdninách, přes týden. 
Informuj nás, volej nebo piš! Web: dcm.doo.cz

Poolomoucké setkání
Setkání těch, kteří si chtějí připomenout atmosféru olomouckého setkání 
v létě. 8. - 9. 9. 2017

Animátoři
Kdo je to animátor? Animátor je hybatel, člověk, který chce něco dělat pro lidi 
okolo sebe, pro společenství ve farnosti a pro našeho Pána. Pokud se i ty chceš 
stát „animátorem“, nepotřebuješ k tomu nějaké zvláštní schopnosti. Stačí jen 
„chtít“ a vrhnout se do toho po hlavě. Kurz animátorů ti může také pomoci na-
jít odpovědi na nezodpovězené otázky ve tvém životě. Jde o 11 víkendových 
setkání během dvou let. Zažiješ toho spoustu – společenství fajn lidí, modlit-
bu, hry, duchovní obnovy, legraci… V prvním ročníku projdeš cestou do svého 
nitra pomocí sebepoznání a sebepřijetí. Druhý ročník je prakticky zaměřený na 
život ve farnosti. Víkendy se konají převážně ve Staré Vsi n/O. Začínáme páteč-
ní večeří v 19h a končíme nedělním obědem ve 12h. Přihlášky na dcm.doo.cz

Termíny 
Animátoři I.: 22. - 24. 9. 2017, 10. - 12. 11. 2017, 9. - 11. 2. 2018, 9. - 11. 2. 
2018, 6. - 8. 4. 2018, 1. - 3. 6. 2018, 22. - 23. 6. 2018
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Škola partnerství
Ptáš se, proč je tvůj partner takový a proč je váš vztah onaký? Chceš se do-
zvědět více o vztahu mezi mužem a ženou? Tak právě pro Tebe je připrave-
na Škola partnerství. O svých zkušenostech přijedou povyprávět manžel-
ské páry, psycholog, kněz a další hosté. Můžeš prožít společenství, podělit 
se o své vnímání a názory na věc s ostatními. Víkendy se konají vždy ve 
Staré Vsi n/O. Začínáme v pátek v 19h večeří a končíme v neděli obědem. 
Spoluorganizuje Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava. Přihlášky na: 
www.prorodiny.cz

Termíny
13. - 15. 10. 2017, 17. -19. 11. 2017, 19. - 21. 1. 2018, 2. - 4. 3. 2018, 27.-
29. 4. 2018 Stará Ves n/O.

Taizé
Modlíš se rád písněmi? Pak pro Tebe máme úžasnou nabídku… návštěvu 
a sdílení se s bratry z ekumenické komunity ve francouzské vesničce Tai-
zé. Poznáš vrstevníky z různých koutů celého světa, poznáš jejich kulturu, 
budeš si s nimi povídat o biblických textech a zakusíš úžasný klid a řád. Při-
hlášky na dcm.doo.cz od listopadu
28. 1. - 5. 2. 2018 Taizé

„V dětství jsem si myslel, 
že život po smrti bude děsná 

nuda, a neměl jsem tak žádnou 
touhu po takové věčnosti. 
Když jsem ale „povyrostl“ 

pochopil jsem…“

převzato z www.vira.cz
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VVÍTE, ŽE ...

v naší zemi onemocní každy ́rok stovky
našich spoluobčanů, často mladyćh lidí i dětí,
zhoubnyḿi nemocemi kostní dřeně a uzlin
(leukémie, lymfon, myelom, aplastická anémie).

Poslední šancí na záchranu života může byt́
transplantace kostní dřeně.

CO MŮŽETE UDĚLAT?

Přihlaste se do
Českého národního registru dárců dřeně
(ČNRDD)

ČNRDD je jedním z nejefektivnějších registrů
na celém světě.
V současné době eviduje přes 70 000 českyćh
dobrovolnyćh dárců a umožnil již více než
1 400 nepříbuzenskyćh transplantací.

STAČÍ JEN PÁR KAPEK KRVE!

Ke vstupu do registru je třeba odebrat jen jednu
zkumavku krve a vyplnit zdravotní dotazník.

Do ČNRDD může vstoupit
každý zdravý člověk ve věku 18 - 35 let.

Zvážíte-li vstup do registru dobrovolných dárců,
učiníte první, nejdůležitější krok. Zdaleka ne všichni,
kteří se zaregistrují, budou v budoucnu k darování
dřeně vyzváni. Přesto každý z přihlášených dává
naději…
Třeba nikdy nikdo nebude potřebovat transplantaci
s krvinkami vašeho typu. Ale pokud by ji potře  -
boval, můžete právě vy být jediným člověkem 
na světě, kdo mu může pomoci v jeho návratu 
ke zdraví, k životu. Existuje snad větší dar 
člověka člověku?

Vstupte do Českého národního registru dárců
dřeně i vy!
Učinit tak můžete v kterémkoliv z desítek Dár -
covských či Náběrových center, jejichž seznam 
najdete na www.kostnidren.cz/kontakty

ZAPIŠTE SE
NĚKOMU 

DO ŽIVOTA!

DMS KOSTNIDREN 30
DMS KOSTNIDREN 60 na číslo 87 777
DMS KOSTNIDREN 90
Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč.

Bližší informace na:
www.kostnidren.cz
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PODĚKOVÁNÍ

Sekce pro mládež ČBK a Asociace křesťanských spolků mládeže, z.s. děkují 
všem, kdo jakýmkoli způsobem pomohli k uskutečnění 6. celostátního se-
tkání mládeže.

Záštitu nad tímto setkáním převzali:
olomoucký arcibiskup Jan Graubner,
primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.,
rektor Univerzity Palackého prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Poděkování patří především všem, kdo se za setkání modlili. Bez duchovní-
ho základu by nemělo smysl.

Upřímný dík vyjadřujeme pracovníkům Magistrátu města Olomouc, fará-
řům, farníkům, kteří nám ochotně vycházeli vstříc.

Upřímný dík vyjadřujeme všem, kteří nezištně a dobrovolně pomáhali se-
tkání během celého roku připravovat, a těm, kteří dali k dispozici svůj čas, 
sílu a um jako dobrovolníci.

V neposlední řadě děkujeme také všem sponzorům, jak za fi nanční příspěv-
ky, tak i za materiální pomoc.

Jsou to především:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo kultury
Statutární město Olomouc
Arcidiecéze olomoucká
Policie České republiky
Městská policie Olomouc
Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s.
Univerzita palackého
Složky IZS
Flora Olomouc, a.s.
Botanická zahrada Olomouc
Renovabis
Johnny servis
Dřevocentrum Petr Vaněk Luka nad Jihlavou
Orel, z.s.
Papežská misijní díla
Škoda Porsche České Budějovice



PODĚKOVÁNÍ

Josef Kořenek  - Petarda Production a.s.
T- Mobile
farníci a farnice, kteří napekli buchty
Váhala spol. s.r.o.
Recal

A konečně patří díky i vám, kdo jste přijeli.
Bez vás by to nešlo.

Sponzoři

Mediální partneři
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Světový den mládeže Panama 2019

Světové dny mládeže se konají od roku 1984. Jednou za tři roky se mladí 
lidé z celého světa setkávají s papežem, v ostatních letech si pak tento den 
připomínají na Květnou neděli v diecézích.

Účast českých poutníků zajišťuje Sekce pro mládež ČBK.
Termín 22. - 27. 1. 2019
Přihlášky budou k dispozici během roku 2018 na 
českých webových stránkách.
Podrobnější informace a cena bude stanovena až 
během příštího roku.
Více informací: mladez@cirkev.cz

Modlitba za Světový den mládeže 2019 v Panamě

Milosrdný Otče, 
ty nás voláš k tomu, abychom svůj život prožívali jako cestu spásy. 
Pomoz nám hledět s vděčností na minulost, 
osvojovat si s odvahou přítomnost a zakládat s nadějí budoucnost.

Pane Ježíši, příteli a bratře, 
děkujeme ti, že na nás hledíš s láskou. 
Dej, ať nasloucháme tvému hlasu, 
který silou a světlem Ducha Svatého zní v každém srdci. 

Dej nám milost být církví vycházející ze sebe, 
která s živou vírou a mladou tváří hlásá radost evangelia 
a přispívá k vytváření spravedlivější a bratrštější společnosti, 
o které všichni sníme.

Prosíme za Svatého otce a za biskupy, za mládež a všechny ty, 
kdo se zúčastní Světového dne mládeže v Panamě,
i za ty, kteří se připravují na jejich přijetí.

Panno Maria, odvěká patronko Panamy, 
dej, ať se dovedeme modlit a žít velkoryse jako ty: 
„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38).

Amen.
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Olomouc, stotisí cová  metropole Hané , je pá té  nej-
vě tš í  mě sto Č eské  republiky, lež í  v samém centru 
Moravy a v minulosti byla její m hlavní m mě stem. 
Nejen díky vý hodné poloze mezi vý znamný mi ev-
ropský mi mě sty, jako jsou Ví deň , Praha, Krakov č i 
Bratislava, patř ila Olomouc po staletí mezi nejvý-
znamně jš í  sí dla č eské ho krá lovství , které lákalo 
př ední  umě lce, vzdě lance, obchodní ky a ř emesl-
ní ky. Díky bohaté apestré historii města tak nyní 
můžeme obdivovat řadu památek a historických 
artefaktů, a není náhodou, že Olomouc je po Praze 
druhou nejvě tš í  pamá tkovou rezervací  u ná s. 

Historické centrum města nabízí hned několik zajímavostí. Svě tovou rari-
tou je pů vodně  stř edově ký  orloj na prů č elí  olomoucké  radnice. Po vá lce 
byl př etvoř ený  v duchu socialistické ho realismu v pohyblivou smě sici fi gu-
rek dě lní ků , sportovců  i krojovaný ch Haná ků . Mezi monumenty města patří 
také dvaatř icet metrů  vysoký Sloup Nejsvě tě jš í  Trojice, zařazený mezi pa-
má tky UNESCO, š estice mistrovský ch barokní ch kaš en i novodobá  Arió nova 
kaš na. Jedineč né  olomoucké  baroko doplňuje chrá m sv. Michala i komplex 
jezuitské  š koly. Starobylé mu klá š teru Hradisko se pro jeho pů sobivou veli-
kost i noblesu př ezdí vá  „Moravský  Escorial“. 
   
Opomenout nelze ani areál Olomouckého hradu, kde nalezneme nejen ka-
tedrá lu sv. Václava, ale i další historické objekty, jako je například budova 
kapitulního děkanství, kde dnes sídlí Arcidiecézní muzeum, jehož interié -
ry zdobí  cí rkevní  poklady a umě lecká  dí la ze sbí rek olomoucký ch biskupů  
a arcibiskupů .

Olomoucký hrad je nedílně spjat s různými významnými církevními, ale 
i historickými okamžiky. Hádali byste, že zde vymř el po meč i slavný  rod 
Př emyslovců  anebo že zde mladý  W. A. Mozart slož il svou š estou symfonii?  

A církevních zajímavostí je tu rozhodně více. Kostel sv. Moř ice ukrý vá  druhé  
nejvě tš í  varhany ve stř ední  Evropě  a v reprezentačních prostorech Arcibis-
kupského palá ce byl uveden na trů n samotný rakouský  cí sař  Františ ek Jo-
sef I. Mimochodem, návštěva paláce skýtá unikátní možnost nahlé dnout do 
sí dla ú ř adují cí ho arcibiskupa.
Možná jste také slyšeli o jednom z patronů Olomoucké arcidiecéze. Sv. Jan 
Sarkander byl roku 1995 svatořečen papežem Janem Pavlem II. a v kapli 
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sv. Jana Sarkandra můžete dodnes vidět dochovaný skřipec, připomínající 
jeho mučednickou smrt. 
V souvislosti s  Janem Pavlem II. si mnozí vzpomenou i  na jeho návštěvu 
Svatého Kopečku, který se rozkládá na severovýchodě města. Chrám navští-
vení Panny Marie byl při této příležitosti povýšen na Basilicu Minor a mnozí 
tehdy měli jedinečnou šanci osobně spatřit budoucího svatého :-).   
 
Ale Olomouc není jen o historii, v současné době nabízí široké spektrum vy-
žití a sportovních i kulturních aktivit. Zoologická  zahrada okouzlí  krá sný m 
lesní m prostř edí m, najdete zde pavilony s netopý ry č i s moř ský mi akvá rii 
se ž raloky a  korá lový mi rybkami, prů chozí  vý bě hy opic, vyhlí dkovou vě ž  
i lanové  centrum.  Moderní  aquapark s vnitř ní mi atrakcemi i letní m venkov-
ní m areá lem či plavecký stadion nabízí osvě ž ení  nejen v horkých dnech.  
     
Olomoucké  parky s udržovanými hř iš ti se dají využít pro sport, prochá zky č i 
piknik. Pro milovníky muzeí je vedle návštěvy Arcidiecézního muzea mož-
nost navštívit Veteran Arenu se stovkou historický ch automobilů , v Letec-
ké m muzeu mů ž ete nahlé dnout do ně kolika vý jimeč ný ch letadel, muzeum 
Pevnosti Poznání nabízí skvělou příležitost nahlédnout pod čepici přírod-
ním vědám a interaktivně se zabavit třeba na celé odpoledne a  Korunní 
Pevnůstka dá nahlédnout do historie bastionového opevnění Olomouce.  
         
Botanická  zahrada nabí zí  zá plavu zají mavý ch rostlin a stromů , areál Rozá ria 
je zase příjemným místem pro relaxaci mezi stovkami druhů  a odrů d rů ž í . 
Mimochodem, výstava Flora Olomouc, na kterou můžete získat zlevněné 
vstupenky v Infostanu na kolejích, patří mezí vyhledávané události roku. 
Letos nabízí i unikátní výstavu Terakotové armády, která bývá nazývána os-
mým divem světa. Určitě si ji nenechte ujít. Stejně jako Olomoucké tvarůž-
ky! Unikátní místní specialita je známá nejen milovníkům sýra, zejména pro 
své specifi cké aroma. Olomoučané jsou na tvarůžky právem hrdí - a tak si 
je dnes můžete zakoupit třeba i v automatu v přízemí olomoucké radnice. 
Olomouc nabízí celou řadu zajímavostí a míst, která stojí za navštívení. Bu-
deme rádi, když do některých z nich nahlédnete vrámci samotného setká-
ní a nebo v rámci samostatného poznávání. Informační centrum v centru 
města vám poskytne další podrobné informace o možnostech, památkách 
a možnostech vyžití, tak se tam určitě neváhejte zastavit.  
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Pope‘s Worldwide Prayer Network

Celosvětová síť 
modlitby s papežem

Apoštolát modlitby www.popesprayer.net

Úmysly papeže Františka www.jesuit.cz, www.cirkev.cz

THE POPE VIDEO Video s papežem www.thepopevideo.org

CLICK TO PRAY Klikni a modli se www.clicktopray.org
Mobilní aplikace přináší podněty papeže Františka pro Android a iPhone
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