PROGRAMOVÝ PRŮVODCE

VÝZNAM LOGA:/ MOTTO CSA: S JANEM ZA JEŽÍŠEM
Postavou, která nás bude doprovázet na Celostátním
setkání animátorů v Chotěboři, je mladý Jan. Je to ten
Jan, který měl k Ježíši velmi blízko. Při poslední večeři
byl nejblíže Ježíšovu srdci. Jako jediný stál pod křížem
až do posledního okamžiku jeho pozemského života. Je
to ten Jan, který doběhl k prázdnému hrobu jako první
a počkal na autoritu apoštola Petra, který se přesvědčil
o Ježíšově vítězství nad smrtí.
Kromě těchto a jiných událostí, o kterých čteme v Bibli, spojují Jana a Ježíše
stejná počáteční písmena jejich jmen. Ta se stala ústředním motivem loga.
V levé části je velké “J”, které představuje Ježíše a jeho Božství. Červená barva
podle ikonograﬁe charakterizuje jeho královskou moc. Menší “J”, které je v logu
vzhůru nohama, symbolizuje našeho Jana. Je to poměrně časté, že Ježíš obrací
po povolání učedníka jeho život naruby. Janem může být každý z nás. Obě dvě
osoby spojuje znaménko plus, které je zároveň křížem, pod kterým Jan stál
a kontemploval Ježíšovu lásku do krajnosti.
I my se chceme vydat na tomto celostátním setkání, které je v celkovém logu
reprezentováno barvami trikolory, “s Janem za Ježíšem” a věnovat mu své srdce. To je v logu znázorněné modrou barvou charakteristickou pro Pannu Marii.
Ať je nám ona sama mocnou přímluvkyní a ochránkyní na této cestě “s Janem
za Ježíšem”.
Autor loga: Milada Razimová, P. Vojtěch Vágai
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VÍTEJTE V CHOTĚBOŘI!
Kraj

Vysočina

Okres

Havlíčkův Brod

Nadmořská výška

515 m. n. m.

První písemná zmínka

rok 1265

Počet obyvatel

9 250

Chotěboř se nachází uprostřed České republiky. Je
to typické české město střední velikosti, vybavené
základními úřady a institucemi, školami, sportovišti
a kulturními zařízeními. Nejvýznamnější památkou
města Chotěboř je raně barokní zámek, který nechal
vystavět hrabě Vilém Leopold na konci 17. století.
Zámek je obklopen anglickým parkem, v němž se
nacházejí četné vzácné dřeviny, jako zerav východní,
liliovník tulipánokvětý, javor červenolistý atd. V současné době v zámku sídlí městské muzeum, které kromě expozicí nabízí také možnost pořádat svatební obřady v barokním sále zámku. Nejstarší památkou města
Chotěboř je kostel sv. Jakuba Většího, který se pyšní cínovou křtitelnicí z roku 1524.
Na náměstí nalezneme několik historických měšťanských domů, například pozdně
barokní dům čp. 194, budovu staré radnice a mariánský sloup z roku 1890. Původní barokní sloup z roku 1700 byl přesunut do parku. Dalšími památkami jsou kaple
sv. Anny z roku 1902, od níž je krásný výhled na Želené hory, pseudogotická kaple
Povýšení sv. Kříže, sloup se sochou Panny Marie, myslivna Liboháj a několik pomníků – Ignáta Hermana, obětem válek či padlých 5. 5. 1945. Více info: chotěboř.cz
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„Milí mladí přátelé,
srdečně Vás vítám v Chotěboři. Je pro naše město poctou, že jste si pro své
celostátní setkání vybrali právě tento klidný kout Vysočiny. Malebnou krajinu
pod Železnými horami s romantickým kaňonem řeky Doubravy. Zde v Podoubraví působily osobnosti našich dějin, ať již to byl Karel Havlíček Borovský,
František Palacký, jeho zeť F. L. Rieger, spisovatelé Jaroslav Hašek a Ignát Herrmann nebo malíř Jindřich Prucha. Na našem gymnáziu studoval umučený kněz
Josef Toufar z Číhoště. Mnohdy drsná Vysočina byla často duchovní inspirací
pro významné osobnosti také dál směrem k Hlinsku, Žďáru nad Sázavou nebo
Havlíčkova Brodu. Prezident Masaryk nazýval tato místa „národním poutništěm“.
Přeji Vám proto, aby i pro Vás byl týden strávený v Chotěboři inspirací a povzbuzením, aby se Vám podařilo načerpat sílu z pramenů čisté přírody a aby
jste na pobyt v Chotěboři ještě dlouho rádi vzpomínali.“
S pozdravem
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města
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Ahoj příteli, kamaráde, služebníku Boží…
Vítej na setkání, které jsme připravili pro každého, kdo chce žít a tvořit společenství, kdo touží více žít s Pánem, kdo chce rozvíjet dary, které mu byly svěřeny, a pro toho, kdo chce sloužit a svědčit o víře v našeho Pána.
Jak jej prožít? Společně jsme připravili linii, hlavní díl má na všem Duch Svatý a
nezapomeň na své přičinění. Věřím, že přátelé pomůžou, hosté obohatí a situace každé chvíle překvapí.
Přeji ti, ať nejsi zbytečně sám a nevíš, do čeho píchnout. Každá chvíle, která je
nám nabízena, je k prožitku a chvále Boží: ať je to vzdělání – laboratoře, modlitby – společné či soukromé, chvíle v kavárně, v rozhovorech či ticho v naslouchání Bohu; tou nejkrásnější chvílí ve tvém životě, na kterou budeš rád vzpomínat.
Věřím a za to se modlím, aby sis něco odnesl, uvědomil a sám povyrostl v lásce k Bohu, k bližním a k sobě. Neboj se stavit na kus slova, jen tak se zeptat:
„Kamile, jak se máš? Mám …? Mohu …?“ Jsem tu pro tebe. Ať kráčíme pospolu
- jako Jan a Ježíš, jako Maria a Jan.
Bůh ví!!! Co ty?
Dobré chvíle na setkání přeje Kamilos
– nehodný ředitel Sekce pro mládež
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Milí mladí přátelé,
je mou velikou radostí, že Vás mohu všechny přivítat v Chotěboři na Celostátním setkání animátorů z České republiky.
Každé setkání se pochopitelně dlouho a pečlivě připravuje, asi tak jako když
Vy doma čekáte milou návštěvu. Jsem přesvědčen, že jsme na nic nezapomněli
a že se Vám zde bude líbit.
Ale jistě nejde jenom o technickou přípravu. Po celou dobu jsme naše úsilí
posilovali vědomím, že potřebujeme Boží pomoc a požehnání.
Teď už jsme zde a já bych Vás chtěl moc poprosit, abychom jasné věděli, že to
bude naše společné dílo. Tady nejme my a vy, tady není někdo, kdo se stará
a jiný, kdo se jen veze. Všichni známe úžasný Ježíšův příslib:” Kde se dva nebo
tři sejdou v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.” A prožít týden ve společenství animátorů, aktivních mladých křesťanů s živým Ježíšem, to je jistě
veliká výzva a šance.
Také já se na Vás těším a budu netrpělivě očekávat tuto chvíli.
Rád Vám ze srdce žehnám právě teď i stále!
Pavel Posád,
delegát ČBK pro mládež
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Sokolovna
Gymnázium
Sportovní hala
Obchodní akademie
Kaple Povýšení sv. Kříže
Kostel sv. Jakuba Většího
Jídelna

7

4

1

2

8

5

3

INFO A DŮLEŽITÉ RADY
Centrální recepce
V průběhu celého setkání bude fungovat centrální recepce, kde získáš veškeré
potřebné informace a kde si budeš moci vyzvednout animátorská trička. Pokud si nebudeš vědět rady, obrať se na přípravný tým.
adresa: Tyršova 712, Chotěboř, 583 01
kontakt: +420 731 604 001

Stravování
Bude probíhat ve školní jídelně. Visačka, kterou jsi obdržel/a při registraci, slouží
také jako stravenka na celý týden. Pokud visačku ztratíš, oznam to co nejdříve na
centrální recepci. Pokud máš objednanou dietu, hlas se o ni u výdejního okénka.

Ubytování
Ubytování je oddělené pro chlapce a dívky na gymnáziu a obchodní akademii. Vstup do místa ubytování je povolen pouze těm, kdo v něm bydlí, a organizátorům.
Při vstupu do místa ubytování se prokaž ubytovatelům identiﬁkační visačkou.
Ubytovací prostory se uzavírají ve 24.00, kdy je stanovena večerka.
Dodržuj prosím ticho a noční klid od 24.00 – 7.00.
Jakékoli poškození majetku hlaste prosím ubytovatelům v místě ubytování.
Ve všech ubytovacích prostorech platí zákaz kouření a konzumace alkoholu.
Telefonní kontakt: +420 731 604 001
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Kavárna
Všechny srdečně zveme do kavárny Johny servis. Kde jinde se dá příjemně
posedět, povykládat si, sdílet se, než u šálku dobrého kafe nebo nějakého
jiného nápoje či pamlsku? A není to jen o jídle a pití. Příjemná obsluha vám
bude naslouchat a přítomný kněz vám bude k dispozici. A nejen to, najdou se
tu i deskovky a další. Kavárna bude sloužit všem účastníkům CSA po celý den,
s výjimkou laboratoří a společného programu.
Kavárna bude otevřena:
Úterý: 14.00-16.30, 18.15-20.00
Středa: 8.00-9.00, 12.00-15.00, 18.45-20.00, 22.00-23.30
Čtvrtek: 8.00-9.00, 12.00-15.00, 18.45-20.00, 22.00-23.30
Pátek: 8.00-9.00, 12.00-15.00, 18.45-20.00, 22.00-23.30
Sobota: 8.00-9.00, 12.00-15.00, 18.45-20.00, 22.30-23.30
Neděle: 8.00-9.00

Zdravotnická služba
Během celého setkání bude přítomen zdravotník. Ordinační doba je v Sokolovně (mapa č. 1) od 13.30 – 14.30 a 19.00 – 19.45
V případě další potřeby obrať se na: Jiří Ondruš, tel.: +420 732 148 604

Laboratoře
Laboratoře budou probíhat v gymnáziu (mapa č. 2), ve sportovní hale (mapa
č. 3) a v obchodní akademii (mapa č. 4).
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DUCHOVNÍ SLUŽBA
Svátost smíření
Využij příležitost ke svátosti smíření nebo k rozhovoru s knězem.
středa - pátek
13.30 – 14.30 (v odpoledním volnu) – kostel (mapa č. 6)
17.00 – 17.30 (přede mší sv.) – kostel (mapa č. 6)
21.15 – 22.30 (během večerních modliteb) – místa podle modliteb
sobota
20.00 – 21.50 (během vigílie)
Neboj se oslovit kněze i kdykoliv jindy.

Duchovní rozhovor s řeholníkem / řeholnicí
Jsme řeholní sestry a bratři z různých řádů a kongregací.
V určité fázi našeho života jsme pocítili touhu naplno
odevzdat svůj život Bohu a žít v jeho blízkosti v některém řeholním společenství. Svým životem chceme svědčit o Boží lásce ke každému člověku a o radosti, kterou
nám tento život dává. Těšíme se, že se o to v těchto dnech můžeme podělit i s vámi.
úterý – pátek
21.15 – 22.30

sobota
20.00 – 21.50

Domluv si místo setkání, ať už v kavárně nebo během večerních modliteb.
Neboj se oslovit řeholníky i kdykoliv jindy. Jsou tu pro tebe.
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Přímluvná modlitba
středa - pátek
21.15 – 22.30 (během večerních modliteb) - místa podle modliteb

Setkání kněží / řeholníků
Jsi řeholník, řeholnice či kněz? Přijď na společné setkání.
středa a pátek
15.00 – 17.00
Koordinátor setkání: P. Pavel Fořt.
kde: Sokolovna (mapa č. 1)

Celodenní adorace
Bude probíhat každý den od 8.00. – 16.30.
kde: kostel sv. Jakuba Většího (mapa č. 6)
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PRAVIDLA ÚČASTNÍKA
• Dbej na rady a pokyny organizátorů.
• Měj vždy u sebe visačku a věci, které jsi dostal při registraci.
Bez účastnické visačky nedostaneš jídlo a nebudeš puštěn na místo ubytování.
• Ve všech místech konání (pronajaté sály, školy, hřiště…) a v jejich nejbližším
okolí platí zákaz kouření.
• V místech spojených se setkáním platí také zákaz konzumace alkoholických
nápojů, zákaz vstupu do prostor pod jejich vlivem, stejně tak zákaz používání jiných návykových látek.
• Do jednotlivých škol mají přístup pouze ti, kdo jsou v dané škole ubytováni.
Respektuj proto prosím přidělené místo na spaní i oddělené místo pro kluky
a holky. Dodržuj také ubytovací pořádek na místech ubytování.
• Dodržuj noční klid v ubytovacích místech od 24.00. – 7.00. Je to důležitý
projev ohleduplnosti vůči tvým kamarádům, které máš kolem sebe. Pozor!
Noční klid ve městě je od 22.00.
• Všímej si druhých lidí, podej pomocnou ruky tam, kde je potřeba (třeba i organizátorům).
• Snaž se svým chováním předcházet možným komplikacím a problémům.
• Děkujeme, že se zapojuješ do všech společných programů a aktivit. Tvoje
aktivní spoluúčast napomáhá vytvářet a budovat opravdové společenství
a příjemnou atmosféru celého setkání.
• Porušíš-li závažně některý z uvedených bodů, nebudeš se moci nadále setkání účastnit, a to bez nároku na vrácení zaplaceného příspěvku.
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Zdravotnické šestero účastníka CSA
1. Netrap své tělo žízní – dodržuj pitný režim (denně 2-3 litry tekutin).
2. Nezapomínej na pokrývku hlavy, zejména při pobytu na slunci v poledních
hodinách.
3. Dodržuj základní hygienická pravidla. Mytí rukou před jídlem a po toaletě je
samozřejmostí.
4. Při sportovních aktivitách nepřeceňuj své síly a schopnosti. Respektuj možnosti svého těla. Jsi-li unaven, odpočiň si. Pamatuj, že nejvíce úrazů vzniká
při sportu!
5. Dej pozor na klíšťata a jiný hmyz. Prohlídka těla po návratu z přírody je nezbytností. Ideální je prevence v podobě vhodného repelentu.
6. V případě zdravotních komplikací vyhledej zdravotní službu.
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VEČERNÍ MODLITBY
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi… (Jan 1:14)
V něm byl život a ten život byl světlem lidí (Jan 1:4) … V modlitbě, kterou připravila skupina režie CSA, jsi zván k rozjímání několika úvodních veršů Prologu
Janova evangelia ztvárněných dramaticky - tanečním způsobem.
úterý 13. 8. 2019
kdy: 21.15
kde: Sokolovna (mapa č. 1)

Chvály - Společenství GIF
Pojďme společně chválit Boha. Proč? Protože On je hoden
chvály. Tenhle typ modlitby je hodně dynamický, různorodý, ale jejím středem je vždycky Bůh. Každý z nás jsme pozváni k modlitbě chval, protože každý jsme dítětem našeho
nebeského Otce.
Chceme vytvořit prostor pro to, aby mohl Bůh konat. I třeba skrze nabídku přímluvné modlitby. Pojďme společně
strhávat nebe na zem.
středa 14. 8. 2019
kdy: 21.15
kde: sportovní hala (mapa č. 3)
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Modlitba Taizé
Boží slovo, modlitba, společný meditativní zpěv a ticho – to jsou čtyři pilíře
tvořící modlitbu v duchu komunity ve francouzské vísce Taizé. Když prostřednictvím jednoduché krásy symbolů vnímáme Boží tajemství, když jej nedusí
přemíra slov, tehdy nás společná modlitba, vzdálená monotónnosti a nudě,
otvírá pro radost proudící z nebe na zem.
středa 14. 8. 2018
kdy: 21.15 hod.
kde: kostel (mapa č. 6)

Kapři
Maria jako průvodkyně životem od narození ke smrti: večerní modlitba doprovázená hudebním společenstvím KaPři ve
formě písňového pásma prokládaného
texty k rozjímání.
čtvrtek 15. 8. 2019
kdy: 21.15 hod.
kde: sportovní hala (mapa č. 3)
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„Mezi 4 očima“ - Modlitba smíření
Během modlitby budeš vyzván k odkrytí možných stereotypů a neužitečných schémat plynoucích z návyků z původní rodiny. Během zpívané adorace
a symbolické aktivity můžeš využít příležitost pohovořit si o tomto propojení
minulosti a současnosti mezi čtyřma očima – Ježíšem a tebou samotným.
pátek 16. 8. 2019
kdy: 21.15
kde: kostel (mapa č. 6)

Tak Bůh miloval svět…
Křížová cesta s křížovými sestrami
Milosrdné sestry sv. Kříže usilují prožívat tajemství kříže a zmrtvýchvstání Pána
a následovat Krista v duchu evangelia a františkánské spirituality.
Vydej se spolu s apoštolem Janem projít tímto tajemstvím spásy, které celé
stojí na nekonečné Boží lásce.
pátek 16. 8. 2019
kdy: 21.15
kde: venku (Sraz je před Sokolovnou - mapa č. 1)
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Během odpolední pauzy máš možnost si vybrat aktivity z řady sportů nebo
kulturního vyžití.

KULTURA
Ellen Makumbirofa
O sobě říká, že je herečka. I když herectví nestuduje, hraje prý na všechno,
i to, když je naprosto v klidu. Věnuje se Slam poetry – údernému (výraznému,
neobvyklému, speciﬁckému) přednesu své vlastní poezie. Studuje psychologii,
ráda zpívá a boří mýty o lidech s tmavou pletí.
středa 14. 8. 2019
kdy: 13.30 – 14.30
kde: venku, prostranství za Sokolovnou (mapa č. 1)

Way to go
Pět mladých mužů, pět odlišných cest, které se však scházejí v jednu. Členy
kapely Way to go nepojí pouze láska k hudbě, ale také touha skrze ni chválit
Boha, v kterého a kterému věří. Tvorba této folk-popové kapely je speciﬁcká
četným užitím pánských vícehlasů, které podtrhává význam hlubokých textů.
„Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.“.
čtvrtek 15. 8. 2019
kdy: 13.30 – 14.30
kde: venku, prostranství za Sokolovnou (mapa č. 1)
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O holčičce, která se ještě nenarodila – divadlo Víti Marčíka
Představení Víti Marčíka st. o touze dědečka po vnučce, o oslu Abrahamovi,
koníku Apačovi a Stromu Života, co mluvil o Světě viditelném a neviditelném
a taky o Nebi. Pohádka vhodná pro všechny, kteří se nebáli narodit a teď mají
strach z umírání.
pátek 16. 8. 2019
kdy: 13.30 – 14.30
kde: venku, prostranství za Sokolovnou (mapa č. 1)

SPORT
Měl jsi namáhavý den? Nebaví tě pořád jen sedět? Chceš si užít spoustu zábavy a posilnit svého týmového a sportovního ducha? – Pokud ano, přijď za námi!
kdy: vždy po obědě od 13.30 – 14.30
Krom klasických sportů, jako je fotbal, ﬂorbal nebo volejbal máš možnost si
za příznivého počasí zahrát i tzv. Lakros a i další jiné sporty nebo se projet na
koloběžce.
Ptáš se, co že to ten Lakros je? Lakros je kolektivní sport pocházející od severoamerických indiánů. Dva týmy hrají na hřišti s lakrosovými holemi se
síťkou, ve kterých hráči nosí míček, přihrávají si a snaží se jím treﬁt do branky
druhého týmu. Přijď za námi – Těšíme se na Tebe!
Na sport se můžeš zapisovat na centrální recepci.
Sraz bude vždy 15 min. před začátkem sportu.
Po večeři do večerního programu máš možnost si také například zahrát frisbee,
nebo petang.
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PORADNY
Během setkání máš možnost využít službu psychologa a gynekologa

Psychologická poradna
Mgr. Michal Klapal
je původním vzděláním etoped, absolvoval psychoterapeutický výcvik a v rámci
doktorského studia se věnuje oboru Aplikovaná etika na FHS UK. Má dlouholetou
zkušenost ze sociálních služeb i školství. Pracoval v Nízkoprahovém zařízení pro
děti a mládež nebo jako vedoucí Střediska výchovné péče při Dětském diagnostickém ústavu. Externě vyučoval etopedii na UHK, vede vzdělávací semináře
a přednáší. V současné době působí v Manželské a rodinné poradně v Hradci Králové a v souškolí Biskupského gymnázia a církevní základní školy v Hradci Králové.
čtvrtek 15. 8. 2019
kdy: 13.30 – 14.30
Místo bude upřesněno na informacích.

Gynekologická poradna
MUDR. Ludmila Lázničková
Manželka, maminka, babička, gynekoložka, věnující se více než 25 let otázkám
lidské plodnosti. Umí řešit problémy spojené s nepravidelnými cykly, s nechtěnou neplodností, umí poradit, jak spolehlivě předcházet neplánovaným početím, a to zdravě, důstojně ke zdraví ženy i k možnému početí dítěte.
čtvrtek 15. 8. 2019
kdy: 13.30 – 14.30
Místo bude upřesněno na informacích.
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VIDEODENÍČEK NA CSA!
O co se jedná?
Letos ti umožníme veškeré vzpomínky uchovat ve formě videa. Také ovlivníš jak moc krásná
budou, protože se staneš z malinké části jejich tvůrcem i Ty! Budeme dokumentovat a vybírat
ty nejzajímavější záběry z každého dne. Celý deníček se bude tvořit konkrétně ze záběrů, které
nám pošleš, které natočí někteří členové video týmu a úlovků našich dalších tajných agentů
v terénu. Výsledek se poté vždy promítne při programu.

Co můžu točit?
Všechno! Od toho, jak tvůj kamarád zápasí se svačinou, kterou nemůže pořádně ukousnout, přes chrápajícího člověka, co tě rozčiluje ve spaní, až po krásné ptáčky v parku,
kteří tě zaujmou při odpolední siestě. Úplně cokoliv, ano, naprosto. Čím lépe nebo vtipněji to bude vypadat, tak je pak o to větší šance, že se tvůj záběr objeví na plátně.
Kromě toho určitě budeme potřebovat i pár nudných záběrů na chodící, stravující se, běžící, sportující, unavené, hyperaktivní a jiné lidi. Takže určitě nic ničím nezkazíš. Jo a stačí ti
k tomu obyčejný mobil. Tak neboj, nepotřebuješ žádnou super kameru.

Kam pak můžu záběry dodat?
Před tím, než půjdeš spinkat, nám záběry nahraješ na cloud přes aplikaci nebo nám je
zkrátka doneseš do našeho kutlochu v Sokolovně a my si je stáhneme od tebe z mobilu.
Krásně ti poděkujeme a popřejeme dobrou noc.

Budeme se těšit na setkání!
Pokud by ses chtěl pak na něco zeptat ohledně věcí výše napsaných, stačí napsat do
zpráv na fb stránku csačka a my ti mile rádi odpovíme…
Máš fotky ze setkání a chtěl bys je sdílet s ostatními? Přidej hashtag na instagram
nebo na FB CSA. Těšíme se na Tvou návštěvu!
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MAPA DIECÉZNÍCH CENTER ŽIVOTA
A STŘEDISEK MLÁDEŽE
4
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9
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1. Arcidiecézní centrum
mládeže Nazaret
Adresa: Kostelní náměstí 16,
148 00, Praha 4 – Kunratice
http://www.adcm.cz/centrum
-nazaret
2. Diecézní centrum mládeže
Plzeň
Adresa: Františkánská 11, 301 00
web: http://dcm.krestan.org/
3. Diecézní centrum mládeže
Ktiš
Adresa: Ktiš 1, 384 03 Ktiš
http://dcm.bcb.cz/DCZM-Ktis

7. Diecézní středisko mládeže
Stará Ves nad Ondřejnicí
Adresa: Farní 10, 739 23
http://dcm.doo.cz/stredisko/
8. Táborové středisko Archa
Adresa: Košovy 196, 768 71
http://mladez.ado.cz/
www/?place=ARCHA
9. Arcidiécézní centrum života
mládeže – Přístav
Adresa: Rajnochovice 12, 768 71
http://mladez.ado.cz/
www/?place=PRISTAV

7
4. Interdiecézní centrum života
mládeže Křižovatka Příchovice
Adresa: Příchovice 38, 468 48
http://krizovatka.signaly.cz/

9
8

5. Diecézní centrum života
mládeže Vesmír
Adresa: Jedlová 266, 517 91
Deštné v Orlických horách
http://vesmir.signaly.cz/
6. Diecézní centrum života
mládeže „Mamre“
Adresa: Osová Bítýška 1, 594 53
http://brno.signaly.cz/mamre/

23

POZVÁNKY
Sekce pro mládež ČBK
Studijně – formační kurz
Vychází ze zkušenosti a potřeb církve, nabízí
systematické vzdělávání a formaci v oblasti
diecézní pastorace mládeže. Je určen pro
pracovníky v diecézních centrech mládeže
a diecézních centrech života mládeže, kněze,
kaplany zodpovědné za mládež, animátory
společenství. Kurz probíhá 2 roky, každý rok
má 4 týdny. Možnost jednorázových vstupů
po domluvě s ředitelem kurzu. Více informací
nalezneš na mladez@cirkev.cz.

Diecéze Ostravsko-opavská
Pouť do Taizé
Modlíš se rád písněmi? Pak tě zveme v termínu 26. 1. –
3. 2. 2020 na tradiční pouť do Taizé. Taizé je vesnička
v Burgundsku ve Francii, která je sídlem ekumenické
komunity bratří. Spolu s nimi se budeme třikrát denně
scházet ke společným modlitbám. Dále budou na progra-
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mu biblické úvody, diskuze ve skupinkách a sdílení s poutníky z různých zemí. Více
informací: http://dcm.doo.cz

Letní diecézní setkání mládeže
V týdnu od 4. do 9. 8. 2020 se po šesti letech uskuteční letní diecézní setkání mládeže. Jako místo pro toto setkání bylo vybráno město Krnov. Můžete se těšit na příjemně prožitý týden se svými vrstevníky plný zábavy, přednášek, workshopů, modlitby, apod. Bližší informace se budou postupně objevovat na webu diecezko.doo.cz

Sinai camp
Možná cítíš, že v životě potřebuješ udělat
nový krok, že tvoje
víra potřebuje umělé
dýchání a masáž srdce, že by věci mohly
jít lepším směrem…
pokud ano, tak Sinai
pro Tebe může být
odpovědí. Kromě
kvalitních přednášek,
modlitby, workshopů,
se můžeš ve skupinách
seznámit s mnoha vrstevníky a na společné zablbnutí bude taky dost prostoru. Je ti 15-20 let a chceš
vystoupit na vrchol? Tak vzhůru. Více informací: https://www.vystupnavrchol.cz/
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Diecéze královéhradecká
Výlet 22+
Loni v létě jsme začali výletovat po různých koutech naší diecéze. Poznáváme
tak krásná místa, ale hlavně zažíváme společenství s lidmi, kterým je přibližně
více jak 22 let. Rádi umožňujeme setkání těm, kteří mají za sebou svá náctiletá
léta, jsou ve vysokoškolském nebo pracovním procesu, ale zároveň se rádi setkají se svými kamarády a vrstevníky. Další výlet plánujeme na podzim. Termín
brzy upřesníme, proto sleduj náš Facebook.

Diecézní setkání mládeže
Zveme Tě na Diecézní setkání mládeže do Hradce Králové. Setkání se bude konat 4. 4.
2020 a v nabídce bude bohatý program. Přijeď si užít tak trochu jinou sobotu mezi nás.

Summer Dance aneb Letní diecézní tančírna
Akce plná tance, zábavy, kávy, něčeho dobrého k jídlu, ale hlavně dobrých
lidí. Nemusíš se trápit povinným dress codem. Stačí pohodlné oblečení i boty
a chuť protancovat večer. 
více info: https://www.facebook.com/DCM.HradecKralove/
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Arcidiecéze olomoucká
Raft camp
2. – 8. 8. 2020
Křesťanský camp pro mladé lidi (16 - 25 let), kteří chtějí
žít a prohloubit svůj život s Bohem. Nebudeme sice
sjíždět rozbouřenou řeku, ale rozhodně zajedeme na
hlubinu. Čeká nás modlitba, zajímaví hosté, poznávání
víry, hudba, diskuse, noví přátelé.
Více info: https://www.facebook.com/raft.krestansky.camp/

Školení hlavních vedoucích
Vzdělávací víkend 22. – 24. 5. 2020, který připravuje budoucí hlavní vedoucí
táborů. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení hlavního vedoucího s neomezenou platností. Kurz je akreditován MŠMT ČR.

Zdravotnický kurz
Chceš být zdravotníkem na táboře? V tom případě tu máme 7. - 10. 5. 2020
něco pro Tebe! Jedná se o 40 hodinové intenzivní školení akreditované MŠMT
ČR. Absolventi působí jako zdravotníci na pobytových akcích - dětských táborech, na zotavovacích akcích, školách v přírodě, lyžařských zájezdech, atp.
Závěrečné zkoušky se uskuteční přímo na místě konání.

27

Diecéze brněnská
Hudební festival Kefasfest
Křesťanský festival s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit
a kreativních workshopů, který se koná 19. - 21. 6. 2020
Více info: http://kefasfest.cz/

Goodways
13 měst, 8 dní, 30 výzev, nekonečno zážitků. Závod, ve kterém
poznáš a překonáš sám sebe.
Více info: www.goodways.cz

Ples mládeže v Brně
Tradiční ples mládeže, konaný 24. 1. 2020 v sále Milosrdných bratří na ulici
Vídeňská v Brně.

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem
Zveme tě na Diecézní setkání mládeže 4. 4. 2020 s otcem biskupem Mons.
Vojtěchem Cikrlem.

Animátorský kurz
je dvouletý kurz pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit ve své farnosti. Témata víkendů jsou sebepoznání, sebepřijetí, společenství, Bible, komunikace, Katechis-
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mus katolické církve (YouCat), evangelizace, práce
s dětmi a mládeží a další. Kurz je určen pro mládež
ve věku od 14 let. Začínáme v září 2019.
Více info: dcm.brno@biskupstvi.cz

Diecéze plzeňská
Vysokoškolský klub Hora v Plzni
VŠ klub Hora spojuje studenty napříč fakultami v Plzni. Schází se každou středu od října do června. Začínáme v 19.00 mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici, poté se přesouváme (cca od 20.00) na místní
faru, kde pokračujeme ve společenství (sdílení, akce, přednášky, modlitba atd.).
Podnikáme také společné akce: exercicie, výlety, brigády. K zahájení akademického roku začínáme mší sv. „Veni Sancte“ (letos 2. 10. 2019) a končíme mší sv.
„Te Deum“ (24. června 2020).

Let´s Dance
V listopadu se chystá tradiční ples nejen pro křesťanskou mládež s názvem
„Let´s Dance“. Letos se bude konat v sobotu 16. 11. 2019 v sále Secese v pivovaru plzeňského Prazdroje.
Více info http://dcm.krestan.org/
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Diecéze litoměřická
Pouť do Izraele
Pouť mládeže do Svaté země - Palestiny a Izraele se bude konat 17. - 25. 4.
2020. Více info: https://www.dcml.cz/

Letní diecézní setkání mládeže
Přijměte pozvání na letní diecézní setkání mládeže, které se
uskuteční 18. - 22. 8. 2020 v Příchovicích.

Diecézní fotbalový turnaj
Přijeď 3. 10. 2020 do Litoměřic na fotbalový turnaj litoměřické diecéze.

Diecéze českobudějovická
Enter camp
Akce pro mládež, ve věku 13 - 23 let. Nabízí se ti tu jedinečná možnost občerstvit a obnovit svou víru, posílit svůj duchovní život, upevnit svou odhodlanost
jít dál za Kristem nebo pokročit v hledání osobního povolání. Toto setkání chce
být „vstupem“ do nové fáze tvého života, chce tě popostrčit k dalším krůčkům.
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Nebude chybět ani prostor pro to pořádně si zablbnout a vybláznit se, něco
zajímavého se naučit, vyzkoušet či vlastnoručně vytvořit!
Více info: http://www.entercamp.cz/

Arcidiecéze pražská
LIFT
Chceš víc poznat sebe i svou víru? Chceš zažít
povzbuzující prostředí, získat důležité dovednosti a znalosti, potkat inspirativní lidi a prohloubit svůj vztah s Bohem? Chceš, aby Bůh
pozvedl Tvůj život? Velkou příležitostí pro to
všechno je LIFT. Jde o dvouletý kurz pro mladé
od 16 do cca 24 let, zahrnující v každém roce
6 víkendů a letní camp. Začínáme na podzim
2019. Více informací, konkrétní termíny a přihláška je na www.lift.mozello.com.

Víkendovky v Nazaretě
Tematicky zaměřené víkendy, při kterých se můžete těšit na společnou modlitbu a slavení eucharistie, program, zaměřený k danému tématu, svědectví
i sdílení ve společenství, skupinky, hry i dobré jídlo. Letos budou dokonce dvě
série víkendovek, pro mladší 11 - 15 let a pro starší 15 - 18 let.

31

Runway camp
Týdenní tábor pro mladé křesťany ve věku 15 - 19 let, při kterém se můžeš pomyslně odlepit od země a rozletět se k opravdovějšímu životu s Bohem. Cesta může
být často nebezpečná, ale cíl stojí za to. Runway camp se koná 9. - 15. 8. 2020
v klášteře na Hoře Matky Boží v Králíkách. Více info: https://www.runwaycamp.cz/

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ
Vysokoškolské katolické hnutí je zde pro studenty. Je otevřené všem, kterým
v dnešní době není lhostejný svět, žití křesťanství a kteří chtějí své vyznání
přiblížit ostatním. Vysokoškolskému katolickému hnutí jsou vlastní křesťanské
hodnoty, které se neustále snaží v mladých lidech obnovovat a prohlubovat.
Kontakty:
VKH ČR - www.vkhcr.cz
VKH Brno – www.vkhbrno.cz
VKH Olomouc – www.vkholomouc.cz
VKH Ostrava – www.vysokoskolaci.info
VKH Praha – www.vkhpraha.cz
VKH České Budějovice – www.vkhcb.cz
KAK Hradec Králové – www.salas.hk
RR49 Zlín – www.rr49.cz
VKH Plzeň - hora.signaly.cz
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Studentský Velehrad
je celostátní setkání vysokoškoláků pořádané
každé dva roky na známém poutním místě
Velehradě. Příští ročník proběhne 7. - 10. května
2020, který organizuje přípravný tým dobrovolníků složený z řad studentů i pracujících pod
záštitou Vysokoškolského katolického hnutí
(VKH ČR).
Program je tvořen společným slavením eucharistie, přednáškami, koncerty, workshopy či
diskuzemi ve skupinkách.
Bližší informace na www.studenstkyvelehrad.cz nebo Fb.

JUMP
Je příležitost postavit se sám za sebe ve věcech víry. Příležitost zastavit se
a zkoumat, čemu a komu věřím a proč. Příležitost nabídnout Bohu, že mu
jsem k dispozici a že chci, aby v mém životě zabíral čím dál větší místo. Je to
příležitost hodit kámen do stojatých vod svého života a být připraven na to,
že vlny odhalí potřebu změny nebo věci, o kterých jsem nevěděl.
Příležitost pro lidi od 15 - 23 let, kteří chtějí během prázdninového týdne zjistit, jestli jsou výše napsané věci opravdu možné.
Více info: http://jump.cho.cz/
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Dny důvěry v Olomouci
Dny důvěry jsou ekumenické setkání mladých organizované ve spolupráci
s komunitou Taizé. Tato pravidelná celostátních setkání započala v roce 2007
ve Zlíně a od té doby proběhla např. v Praze, Brně nebo Ostravě. V tomto roce
zveme všechny do Olomouce, kde se Dny důvěry uskuteční 18. – 20. 10. 2019
v prostorách kláštera dominikánů.
Od pátku do neděle se účastníci zapojí do společných modliteb s meditativními
zpěvy, nasloucháním Božímu slovu a modlitbou v tichu.
Na programu budou biblické úvody, sdílení ve skupinkách, semináře a společné
jídlo, stejně jako v Taizé.
Téma setkání bude letos provázáno s úryvkem z Písma „Blaze tomu, kdo dává,
ne tomu, kdo bere“ (Sk 20,35).
Více informací nalezneš na: https://www.dnyduvery.cz/

Mezinárodní Eucharistický kongres
Již v pořadí 52. mezinárodní eucharistický kongres se bude konat 13. - 20. 9.
2020 v Budapešti. Smysl slavení eucharistického kongresu spočívá v šíření
duchovní kultury. Rodí se základní otázka: Co znamená slavit eucharistický
kongres v moderním a multikulturním městě, v kterém se Evangelium a formy
náboženské příslušnosti stali okrajovými? Znamená to spolupráci s milostí Boží
– prostřednictvím modlitby a činnosti – na šíření „eucharistické kultury“ jako
způsob myšlení a konání založeného na této svátosti. Papež František
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52. MEZINÁRODNÍ
EUCHARISTICKÝ
KONGRES
ƭēîƎĚƙƥɈȂȄɍɝȃȁɍǕïƓŁȃȁȃȁɍ

„Všechna spása pramení
mi z tebe.“ ɚêȉȈɈȈɛ

sĚċĚƙŒǌūƥĎĚɈ
ǕēƑūŏĿǄĚƜŒĚƑěĺūǗĿǄūƥîɊ
¬ĚƜŕĿŠïŞƙǄěĺū¬Ǆîƥěĺū'ƭČĺîɈ
îċǋČĺūŞƎūǕŠîŕĿîƑūƙƥŕĿǄŕïƙČĚ
ŒĚeƑĿƙƥƭƎƓŁƥūŞŠěŞƭǄ/ƭČĺîƑĿƙƥĿĿɈ
ŒƥĚƑǌƙïŞƙĚċĚǄǋēîŕǕîŠïƙɊ
~ŠŏĚŠïƜ¡ïŠîŠïƜqĿƙƥƑɈ
ŠïƜƎƓŁƥĚŕîŠïƜƎūŒƑŞɈ
ŠïƜŕěŒîƓîŠïƜƎūŒūŏɍ
'ĚŏŠïŞūēǄîĺƭîċǋČĺūŞ
ƎƓĿŠïƜĚŕĿƙŁŕƭîƑîēūƙƥ
ŒîǗēěŞƭĎŕūǄĝŒƭɍ
'ĚŏɈîċǋĎîƙƎƓŁƎƑîǄǋŠîūƙŕîǄƭ
/ƭČĺîƑĿƙƥĿČŒěĺūŒūŠĳƑĚƙƭ
ƎūƙŕūƭǗĿŕŒēƭČĺūǄŠŁ
ūċŠūǄĝŠîƜŁŒūŞƭŠĿƥǋɈ
ŠîƜĚĺūŞĝƙƥîɈŠîƜĚĺūŠïƑūēîɈ
/ǄƑūƎǋîČĚŕěĺūƙǄĝƥîɊ
ŞĚŠɍ

iec2020.hu
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Vydej se spolu s námi na 37. světový den mládeže, který se uskuteční v portugalském Lisabonu!
Bude nás provázet motto: „Maria se vydala na
cestu a spěchala.“ (Lk 1,39) Sbal si vše potřebné
a přijeď do Lisabonu!
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proscholy.cz
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VZDĚLÁVACÍ OKÉNKO
Pomocníci do mobilu
Podívej se na přehled mobilních
aplikací, které můžou pomoci v tvém
duchovním růstu.
Izidoor
Tato aplikace salesiánů je
aplikací pro tvůj duchovní
růst a přináší mnoho podnětů jednak pro modlitbu, ale obsahuje např. i přípravu ke svátosti smíření,
aktuální modlitební úmysly a přidat si
můžeš i vlastní.
Katechismus katolické
církve
Je elektronickou kopií knižního vydání Katechismu
katolické církve podle jeho nejnovějšího vydání. Hledat můžeš jak dle
paragrafů, klíčových slov či můžeš
procházet celé kapitoly.
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Breviář
Modlíš-li se římskokatolickou Liturgii hodin, již
nemusíš složitě vyhledávat
v breviáři, ale stačí stáhnout tuto apliaci, která pracuje v offline režimu.
Kancionál
Obsahuje texty a noty jednotlivých modliteb a písní.
Znát ji můžeš z kostela
v knižní podobě.
Misál
Obsahuje mešní formuláře,
biblická čtení, preface, eucharistické modlitby, mešní
řád, přímluvy a liturgický kalendář
a navíc jsou k dispozici i odpovědi ke
mši v 7 evropských jazycích.

Bible – Český liturgický
překlad
Najdeš zde všechny texty
Nového zákona a vybrané texty ze Starého zákona ve znění,
které se používá při římskokatolické
bohoslužbě.

Modlitby
Najdi si modlitbu, která ti
sedí. Tato mobilní aplikace obsahuje téměř 500
českých modliteb rozdělených do
různých kategorií, které se zobrazí
i off-line.

Proscholy
Aplikace přichází na pomoc všem scholám, křesťanským kapelám, společenstvím a všem, kdo se chtějí modlit
hudbou.

S Bohem na cestách
Tato aplikace Paulínek
vznikla proto, aby doprovázela cestovatele,
poutníka, turistu či „dovolenkáře“ při
získávání nových zážitků a zkušeností, a napomáhala vést jeho pohled
k Bohu a otvírala jeho srdce, aby
i v čase prázdnin a dovolené bylo naplňováno Božími dary.

Tweeting with GOD
Tweetuj s Bohem (#TwGOD) je velice užitečný nástroj pro
každého, kdo má otázky týkající se
víry.
Bohoslužby
Hledáš mši svatou a zapomněl ses podívat na čas
a místo? Tato aplikace ti
vyhledá bohoslužby podle data, času,
místa a názvu kostela.
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Hudba

Inspirace

Hledáš kvalitní hudbu a interprety?
Podívej se na tyto odkazy.
http://hudba.signaly.cz/ - křesťan
a hudba
http://www.igospel.sk/ gospelová
hudba na Slovensku
https://zpevnik.proscholy.cz/ - digitální zpěvník ProScholy.cz, který přichází
na pomoc všem scholám, křesťanským kapelám, společenstvím a všem,
kdo se chtějí modlit hudbou

Připravuješ spolčo a nevíš jakou si
zahrát hru, na jaké téma se zaměřit?
Na těchto stránkách najdeš spoustu
inspirací.
https://www.signaly.cz/ - materiály
a odkazy pro společenství mládeže
http://www.medialnivychova.org/
inspirace do tvého společenství, ale
i osobního života. Od tematických
videí, dobré ﬁlmy, přes příběhy, články
a další.
http://www.hranostaj.cz/

Filmy
Dobré ﬁlmy v člověku mohou probouzet otázky po smyslu existence, inspirují k sebereﬂexi a hledání přesahu.
Právě na takové ﬁlmy se můžeš podívat
http://ﬁlmaspiritualita.cz/
http://krestanskyﬁlm.blogspot.com/
nabídka křesťanských ﬁlmů, ve které
si každý přijde na své
https://videomission.cz/
videa s poselstvím, která tě mohou
posunout a obohatit. Několik set videí
seřazených podle kategorií.
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Máš otázky ohledně víry a duchovního života a nemáš na ně odpovědi?
Tyto webové stránky ti s tím mohou
pomoci.
https://www.hledampovolani.cz/
https://hledamboha.cz/
https://www.pastorace.cz/
https://www.vira.cz/
http://www.liturgie.cz/
http://www.christnet.eu/
www.modlitba.cz
http://www.biblenet.cz/
http://www.abcsvatych.com/

Máš přehled, co se děje v církvi?
Nebo si někdy četli něco, co ti úplně
nesedí. Jdi ke zdroji.
https://www.cirkev.cz
https://www.radiovaticana.cz/
https://www.tvnoe.cz/
https://www.proglas.cz/
http://www.katyd.cz/
https://www.tarsicius.cz/
https://www.in.cz/
https://www.ecclesiapodcast.cz/index.html
Hledáš pomoc?
http://help.vira.cz/ - Křesťanská kontaktní linka
https://www.ochrananezletilych.cz/
https://nepornu.cz/

Video pořady
Rok zasvěceného života
Arcidiecézní centrum mládeže Olomouc natočilo krátká videa k roku
zasvěceného života

Signaly
Na stránkách signály.cz nalezneš tyto
pořady
Církev za oponou
Vše, co jste chtěli o církvi vědět, ale
báli jste se zeptat.
Moderátor Ondřej se rozhodně žádného tématu jako jsou celibát, život kněze, předmanželský sex nebojí a odbýt
ho není tak jednoduché!
Pošta pro Holuba
One man show biskupa Tomáše Holuba řeší důležité témata dnešní doby.
Odpovídá na otázky, které mladé
zajímají.
Další inspirativní videa
Impulzonline
Krátká videa s promluvami o Bohu
jesusrevolutionczech
Videa a písničky s českými titulky
InspirationForLife
Překlad inspirativních videí

45

Modlitby 24-7
modlitební a duchovní inspirace
Citáty pro povzbuzení nalezneš také
na Instagramu
Instagram
Citáty z Bible
Nech se povzbudit citáty z Bible ve
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vytvořené graﬁce
FB: @citatyzbible
Instagram: instagram.com/citatyz
bible
Vždy s Bohem
Každý den něco povzbudivého, poučného o Bohu
Instagram: @vzdysbohem

SYNODA O MLÁDEŽI OČIMA TOMÁŠE HOLUBA
Možná jsi zaregistroval, že na podzim
2018 proběhla synoda o mládeži ve
Vatikánu s biskupy, mladými a papežem. Nás tam zastupoval plzeňský
biskup Tomáš Holub, a proto ti zde
taky přinášíme, co synodní otcové
odhlasovali a mohlo by tě zajímat.

Naslouchání není taktika
Naslouchat znamená být otevřený
tomu, že se od druhého dozvím něco
nového, co sám nevím. A to platí
především o mládeži, která má možná
o hodně jinačí názory než já.

Za nezájem mládeže si
může církev sama
Mnozí mladí bohužel požadují po církvi, aby je nechala na pokoji i z těchto
důvodů: sexuální a ﬁnanční skandály
církve; nekvaliﬁkovanost kněží, kteří
nedokážou dostatečně pochopit život
a citlivost mladých; nedbalá příprava

kázání a prezentace Božího slova; pasivní role připisovaná mládeži v křesťanské komunitě; potíž církve obhájit
své vlastní doktrinální a etické pozice
před současnou společností.

Neumazat se korupcí
Církev u mladých nemá šanci, když
si zahrává s mocí, když se bratříčkuje
s mocnými.

O ekologii není možné jen
mluvit
Žít víru autenticky znamená chápat
přírodu jako vzácný dar, který je třeba
chránit a ne svévolně využívat. Správný křesťan žije ekologicky.

O sexu je třeba mluvit autenticky, a církev to moc
neumí
Je třeba hledat nové pochopení pro
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starou dobrou zkušenost: pravý sex je
vždy ve službě věrné lásky.

Homosexualita neznamená
méněcennost
Církev se staví proti jakékoli sexuální
diskriminaci či násilí. Musí pomoct každému mladému člověku bez výjimky
více začleňovat sexuální dimenzi do
vlastní osobnosti, aby rostl v kvalitě
vztahů a směřoval k sebedarování.

Ženy vpřed
Ženy mají v Církvi nezastupitelnou
roli. Jejich hlas je důležitý a potřebný
i pro správné rozlišování. S jeho absencí je třeba něco dělat.

Doprovázet znamená spolu
jít a spolu hledat
Mladí lidé naléhavě potřebují autoritu, která půjde v jejich hledání s nimi,
s kterou se mohou hádat i se o ni opřít.
Tohle umět je pro Církev velká výzva!
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Centra mládeže jsou důležitá
Církev by měla mladým nabízet zázemí, ve kterém mohou objevovat svoje
talenty. Od koncepce statických center,
kam mohou mladí přijít, je třeba přejít k myšlence pastoračních subjektů,
jdoucích směrem k mladým lidem
a s nimi.

Mít odvahu rozlišovat ve
svobodě svého svědomí
Každý mladý člověk by si měl dříve
nebo později položit seriózní otázku
ohledně svého životního povolání. Vyhradit si na to čas, něco si na vlastní
kůži vyzkoušet nebo o tom s někým
promluvit není ztráta času, ale znamená to brát Boha vážně.
Více o synodě se dočteš na facebooku
nebo přímo v dokumentu, který byl
biskupy vydán, teď už je i přeložen do
češtiny a k nalezení na cirkev.cz.
P. Tomáš Holub
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MEZINÁRODNÍ FÓRUM MLADÝCH
V návaznosti na podzimní biskupskou
synodu o mladých, víře a rozlišování
povolání se v Římě 19. - 22. června
konalo Mezinárodní fórum mladých,
které pořádal vatikánský Úřad pro laiky, rodinu a život. Za ČR se ho účastnil P. Jan Balík, konzultor Dikasteria
pro laiky, rodinu a život, Marie Jenišová a Ondřej Elbel jmenovaní Sekcí pro
mládež, kteří přinášejí krátké postřehy.
Přátelé, ruku na srdce! Kdo z vás
opravdu sledoval, co se během podzimní synody dělo? Pokud jsi to nestíhal/a, máme pro Tebe dobrou zprávu.
Je to jako ve fotbale, stále to můžeme
dohnat v druhém poločasu. Papež
František totiž po synodě napsal
exhortaci Christus vivit – tedy Kristus
žije! a krásně – jednoduše a hluboce
tam shrnuje ty nejpodstatnější body,
které bychom si měli vzít s sebou na
cestu životem.
Co v Christus vivit najdeš?
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• návod, jak má vypadat opravdu
mladá církev
• velkou motivaci do každodenních
animátorských starostí
• skvělé úvahy o spolupráci napříč
generacemi
• krásný souhrn jádra naší křesťanské
víry
Na fóru jsme podrobně procházeli
Christus vivit a přemýšleli, jak podle
něj může žít každý z nás.
Papež František nás povolává k tomu,
abychom byli radostnými křesťany –
vždyť Kristus žije! Je uprostřed nás.
Tato radost není poklad, který máme
schovávat pro sebe, ale sdílet jej
s ostatními.
Myslíme si, že bychom jako animátoři
měli papežova slova šířit kolem sebe
– mezi mladé, rodiny, kněze. Využijme
toho, že máme český překlad a obje-

vujme poklady, které jsou uvnitř.
Z fóra jsme si odnesli úžasnou zkušenost světové církve. Ačkoliv máme každý úplně jiné problémy, všichni putujeme za Kristem. Ať už jsme ze Sýrie,
Venezuely, Kalifornie nebo Litoměřic
– spojuje nás jedno vyznání víry, které
zní stejně ve starých katedrálách, na
plážích v Oceánii nebo v uprchlických
táborech.

důležitý citát, kterým bychom se jako
animátoři měli řídit: „Pokud chcete
církev měnit, musíte ji mít nejdřív
opravdu rádi.“
Cílem Mezinárodního fóra mladých
bylo reﬂektovat na mezinárodní
úrovni impulzy vzešlé ze synodního
shromáždění a apoštolské exhortace
Christus vivit, která byla vydána letos
v dubnu.

Představte si ovocný salát. Každý
kousek ovoce v něm má pro svoji jedinečnou a nezaměnitelnou chuť místo
a bez něj by byl ovocný salát ochuzený. Podobně do církve patří každý
z nás, různá společenství a farnosti.
V tom je její bohatství. Nebuďme
proto vyhranění nebo odmítaví, ale
snažme se kráčet společně.
Papež říká každému z nás: „Nejste budoucnost církve, už teď jste její současností!“ Využijme naplno dar mládí.
Jak nám Svatý otec řekl na osobním
setkání: „Pokud nenastoupíte do zápasu dnes, prohráli jste!“ A ještě jeden
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EXHORTACE: CHRISTUS VIVIT
MŮŽEME NEODPOVĚDĚT?
O papežově dopisu mladým – exhortaci „Kristus žije“
Stál jsem jednou v podloubí baziliky
sv. Petra v Římě, když se tam najednou z ničeho nic objevil papež František. Okamžitě se k němu natlačila
spousta lidí. Bodyguardi jen stěží
zvládali situaci. Svatý otec se s některými lidmi zdravil. Byl jsem tehdy příliš daleko, než abych mu podal ruku.
V tom najednou papež zvedl hlavu,
podíval se na mě a přes tři Mexičany,
kteří mezi námi stáli, vztáhl ruku ke
mně. Chvíli jsem nevěřícně zíral. Pak
jsem se natáhl k papeži. Byl to krásný
moment. Nemohl jsem neodpovědět.
Svatý otec napsal mladým knihu. Ví
velice dobře, že se dnes tráví mnohonásobně víc času „houpáním“ v různých sociálních sítích a sledováním
videí než čtením knih. Přesto jednu
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připravil. A to velmi osobní. Vztáhl
k nám ruku. Můžeme neodpovědět?
Pravda, spousta mladých si ji nikdy
nepřečte. Ale právě proto tu musí být
pár těch, kteří budou v hloubi srdce
vědět a svým životem ukazovat, jak
papež a církev mladé lidi vnímá.
Chci zdůraznit jednu základní myšlenku. Správné změny přicházejí zevnitř.
Svatý otec si jako svého patrona vybral svatého Františka z Assisi. Představte si dobu, ve které svatý František žil. Křížové výpravy byly v plném
proudu, někteří z církevních hodnostářů žili v přepychu, někteří křesťané
zneužívali své moci… A najednou se
před trůnem jednoho z nejmocnějších
papežů středověku objeví mladík,
který nežádá nic jiného, než aby mohl
s jeho svolením spolu s několika bratry žít v chudobě a kázat evangelium.
Papež tehdy přání sv. Františka přijal.

Možná proto, že už dříve měl sen, ve
kterém viděl chudého řeholníka, jak
podpírá padající chrám církve.
Jako tehdy i dnes potřebuje život
církve obnovu. Svatý otec ale ukazuje, že aby přinesla plody, musí začít
uvnitř, u každého z nás. Často není
vůbec jasné, co znamená skutečně
žít. Jak mohou mladí lidé vědět, jak
dobře žít, když to u nikoho neviděli?
(srov. Řím 10,14). Tady začne skutečná
obnova: Když dnešní mladí objeví u jiných takovou krásu života, na kterou
nebudou moci neodpovědět.
Slovo exhortace znamená povzbuzení. Proto papež František začíná slovy:
„Kristus žije a chce tě živého!“ Jedině
v Tvém životě ostatní mladí uvidí, že
a jak Kristus žije. A to je význam slova
animátor. Svatý otec povzbuzuje a inspiruje. Můžeme neodpovědět?
P. Lukáš Jambor
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STARÝ MOUDRÝ MUŽ BURCUJE
Nadepsat dopis mladým lidem „Kristus žije“ byl od papeže Františka odvážný nápad. Co tím chce říct? Asi že
Pán Ježíš není muzeální kousek nebo
socha nebo „předmět“ úcty. Je tady,
je nám blízko, pomůže ti. K tomu je
potřeba víry a ta je dar. A dar v sobě
někdy můžeme přidusit, a jindy – díky
našemu postoji, impulsům či ochotě
naslouchat – se v nás samých nebo
v druhých lidech může zrodit. Ano,
víru neustále počínáme, nosíme a rodíme, ženy, muži, děti – a také mladí
lidé. Víra se nepředává jako věc, i když
tomu tak někdy říkáme.
Papežův text, aspoň jak jsem mohl
2x důkladně číst, je pro mě složen ze
dvou hlavních složek. František jednak
velmi vážně bere to, co mu říkali biskupové na synodě o mládeži. Jsou to
často dlouhé věty, úhly pohledu, které
zaujmou. Mnohem víc, aspoň mne,
ale za srdce berou Františkovy krátké
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věty, výzvy, stručné rady. V tom je,
bez přehánění, duchovní mistr. V textu najdete mimo jiné seznam mladých
svatých, s krátkou charakteristikou.
Inspirativně, důkladně a mnohdy
překvapivě pojednává o tématech,
jako jsou domov, autorita, rodina,
misijní poslání, osobní růst, partnerské vztahy, stále větší propojenost
i samota v digitálním prostředí, ale
i palčivá témata zneužívání, migrace,
nezaměstnanost atd. Starý moudrý
muž mladé burcuje a provokuje: Nenechte se koupit! Nenechte se zotročovat ideologiemi! Opakujte si, že jste
svobodní lidé. „Zamilujte se do této
svobody, kterou nabízí Kristus. Pohleď
na rozpjaté paže ukřižovaného Krista
a dovol, ať tě stále znovu zachraňuje.“
Pavel Mareš, vedoucí redaktor KNA,
který knihu připravoval k vydání

Milí animátoři,
přijměme výzvu papeže Františka
a hledejme cesty, jak šířit exhortaci
Christus Vivit. Hledejme inspiraci do
našich životů.

práci s katechety či knězem program do hodin náboženství
• ptej se svého kněze na otázky, které
tě při četbě napadnou…
… nenechme její poselství zapadnout.

Proto Tě zveme na konferenci Christus Vivit, která se uskuteční 3. 10.
2019 od 14. hodin na KTF, Thákurova
3, v Praze. Potkáš se zde s biskupem
Tomášem Holubem, který pohovoří o
Synodě o mládeži, s Marií Jenišovou
a Ondřejem Elblem, delegáty ČR pro
mezinárodní fórum mládeže, kteří
přednesou postřehy a výzvy z Říma.
Nebudou chybět ani pastorační podněty z exhortace pro české prostředí
a společná diskuze.
Christus Vivit je žhavá novinka:
od září využívej úryvky z exhortace na:
• sociálních sítích: FB, Instagramu,
• na webu: vyber si větu, která tě
oslovila a sdílej ji dál
• ve společenství: sestav podle něj
program - témata na celý rok
• na náboženství: připrav si ve spolu-

Tuto exhortaci si můžeš zakoupit přímo na tomto setkání.

Papež František

CHRISTUS VIVIT
Kristus žije

POSYNODNÍ APOŠTOLSKÁ EXHORTACE
K MLADÝM LIDEM I K CELÉMU BOŽÍMU LIDU
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MLADÍ LIDÉ, KŘESŤAN A POLITIKA
Politika jako služba?!
Politika je špinavá záležitost a její aktéři jsou zkorumpovaní lidé s pokřivenými charaktery. Takový obrázek nám
často vyvstane na první dobrou, když
se o politice začne mluvit. Bohužel
tento dojem často vychází z reálných
zkušeností. Jenže musí to tak vždycky být? Nedá se politika dělat také
dobře?
Dá, pokud se žije jako služba druhým
a ne jako služba vlastnímu egu. Takto
mi odpověděl na můj dotaz papež
František, když jsem se ho v říjnu
minulého roku zeptal, jak lze dělat
politiku čistě. A já věřím tomu, že
to skutečně možné je. Svatý Václav,
blahoslavený Karel Habsburský nebo
Robert Schuman to dokázali. Nejednou musí člověk volit mezi dvěma
špatnými řešeními, kompromisy s cílem prosadit alespoň něco dobrého
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jsou v politickém životě na denním
pořádku. Pokud jsou ale naše rozhodnutí motivována skutečně službou
druhým, jsme na dobré cestě a jsme
Pánovými dělníky na vinici politiky,
kam jsme také jako křesťané voláni.
Každý z nás nese kus zodpovědnosti za naši budoucnost, ať už je to na
úrovni obce, kraje, České republiky
nebo Evropské unie.
Nemusíme všichni kandidovat a chodit s letáky po náměstích, využít své
volební právo a možnost bavit se
o svých preferencích spolu s ostatními bychom ale měli. A pokud má
někdo chuť se angažovat více, ať do
toho jde. Jak říká často papež František, nemáme zůstat sedět na gauči.
Já sám mám v sobě celou řadu otázek a nejistot, jsem člověk ve spoustě
ohledů slabý a nedokonalý, ale věřím,
že to smysl má. Cítím potřebu prát se
za věci, které považuji za správné, a ne

nechávat v politice zadarmo prostor
těm, se kterými prostě nesouhlasím.
Ze všeho nejdůležitější je ale snažit se
být Jeho nástroji a ne nástroji svých
ambicí, protože jedině s Jeho pomocí
politika člověka nesemele a nestane
se pro něj drogou, kvůli které obě-

tuje vše. Proto je vůbec nejdůležitější formou politické angažovanosti
modlitba. Chtěl bych vás o ni poprosit
i já a budu jenom rád, když budeme
v kontaktu!
František Talíř

BRAŇTE SVOU SVOBODU
Letošní rok si s vděčností Bohu připomínáme třicet let od osvobození z pod
jha komunistické totality. Svatá Anežka
Česká v tom jistě sehrála svou velikou
roli. Její svatořečení sv. Janem Pavlem
II. v listopadu 1989 v Římě bylo národní slavností.
Mnozí se tehdy domnívali, že se vracíme do svobodného světa, který nabízí
jen dobré. Jan Pavel II. po pádu železné opony upozornil, že vstup do nové
etapy nebude snadný. V dubnu 1990
v Praze řekl: „Vladimír Holan napsal:
‘Sama země praví: bez ryzí transcendentály se žádná stavba nedostaví,

nikdy, ach nikdy nedostaví.’ Stojíme na
troskách jedné z mnoha Babylonských
věží v dějinách, pokusu vybudovat svět
bez Boha.“ Druhý den pak na Velehradě zdůraznil: „Svoboda vnější bez
svobody vnitřní plodí chaos.“ V encyklice Centesimus annus v roce 1991
konstatoval, že „neexistuje-li žádná
konečná pravda, která řídí politické
jednání a dává mu orientaci, lze ideje
a přesvědčení snadno zneužít pro mocenské účely. Demokracie bez hodnot
se snadno mění v otevřenou nebo
skrytou totalitu.“ Svět, do kterého naše
vlast v roce 1990 vstoupila, nabízí jistě
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celou řadu dobrých podnětů a možností, ale nejde pomlčet, že se ocitl
v bezbřehém diktátu relativismu všeho
(hodnot, etiky, myšlení, rodiny, člověka). Svět, Evropa a naše společnost
není v kondici, kterou bychom si přáli.
Papež František mladé lidi burcuje
k aktivitě a k obraně svobody. Během
Světového dne mládeže v Krakově
je vybídl k politickému a sociálnímu
tažení: „Je mnoho lidí, kteří vás nemají
rádi a chtějí vás omámit, uspat, chtějí,
abyste nebyli svobodní. Musíme bránit
naši svobodu! Bůh nás zve, abychom
byli politickými aktéry, myslícími lidmi
a sociálními hybateli. Dnešní svět vás
žádá, abyste byli protagonisty dějin,
abyste bránili svoji důstojnost a nenechávali o své budoucnosti rozhodovat
druhé.“ Též v exhortaci o mladých lidech Christus vivit pokračuje ve výzvě
k mladým, aby se nenechali zotročit
(např. konzumním životem, nekritickým oddáním se digitálnímu prostředí,
novými ideologiemi útočícími na rodinu) a budovali společnost na základě
víry v Boha.
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Jak se uchovat svobodným a jak přispívat ke kvalitě demokracie?
Především pochopit, že skutečnou
svobodu nachází člověk jen tehdy, přijímá-li Boží vedení včetně desatera.
Nutné je studovat kvalitní autory (např.
papež Benedikt a František, Peter
Kreeft, Fabrice Hadjadj) a sociální
nauku církve (DoCAT – vyšlo v KNA,
Křesťan ve víru světa – vydala Sekce
pro mládež ČBK).
A do třetice je třeba, aby se lidé, kteří
mají zájem měnit dějiny, shromažďovali, společně se modlili, přemýšleli
a hledali odpovědi.
Svoboda je dar, o který se musí každý
neustále zasazovat, nejdříve ve svém
vlastním životě a pak i ve společnosti.
Jen tak se demokracie uchová zdravá a nepromění se postupně v novou
totalitu. Bez Boha budeme stavět opět
jen novou Babylonskou věž.
P. Jan Balík
bývalý ředitel Sekce pro mládež ČBK,
konzultor vatikánského Dikasteria pro
laiky, rodinu a život

POZNÁMKY PRO ÚČASTNÍKA
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sponzoři:
http://www.recal.cz/
MŠMT
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Řeznictví Stejskal s.r.o.

mediální partneři:
TV Noe
Tarsicius
signaly.cz
rádio Proglas
cirkev.cz
Katolický týdeník
In! Dívčí svět.

použité zdroje:
archiv fotograﬁí Sekce pro mládež ČBK a DC(Ž)M
Člověk a Víra
chotebor.cz
vira.cz
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PROGRAM CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ
Út 13.08.

St 14.08.

Čt 15.08.

7.30

budíček

7.30

budíček

7.45

nabídka ranních chval kostel (mapa č. 6)

7.45

nabídka ranních chval - kostel

7.30 - 8.30

snídaně jídelna (mapa č.7)

7.30 - 8.30

snídaně

9.00 - 9.45

modtliba, uvedení do
tématu, info - Sokolovna
(mapa č. 1)

9.00 - 9.45

modtliba, uvedení do tématu,
info - Sokolovna (mapa č. 1)

10.00

tematický seminář 1

10.00

tematický seminář 3

12.00 - 13.30

oběd jídelna (mapa č.7)

12.00-13.30

oběd

13.30 - 14.30

volno, sport

13.30-14.30

volno, sport, poradny

13.30 - 14.30

Ellen Makumbirofa, prostranství za Sokolovnou
(mapa č. 1)

13.30 - 14.30

Way to go, prostranství za
Sokolovnou (mapa č. 1)

15.00 - 17.00

tematický seminář 2

15.00-17.00

tematický seminář 4

17.30

mše svatá, kostel (mapa č. 6)

setkání kněží a řeholníků,
Sokolovna (mapa č. 1)
17.00

mše sv. kostel
(mapa č.6)

17.30

mše svatá, kostel (mapa
č. 6)

18.30

večeře

18.45 - 19.45

večeře, jídelna (mapa č.7)

18.45-19.45

večeře, jídelna (mapa č.7)

20:00

slavnostní
úvod, sokolovna (mapa č.1)

20.00 - 21.00

večerní program, Sokolovna (mapa č.1)

20.00-21.00

večerní program, Sokolovna
(mapa č.1)

21.15

dělená modlitba

21.15

modlitba

chvály - sportovní hala
(mapa č. 3)

Kapři - sportoví hala (mapa
č. 3)

Taizé - kostel (mapa č. 6)
24.00

večerka

24.00

večerka

24.00

večerka

13. - 18. SRPNA 2019
Pá 16.08.

So 17.08.

Ne 18.08.

7.30

budíček

7.30

budíček

7.30

budíček

7.45

nabídka ranních chval kostel

7.45

nabídka ranních
chval - kostel

7.45

nabídka ranních
chval - kostel

7.30 - 8.30

snídaně

7.30 - 8.30

snídaně

7.30 - 8.30

snídaně

9.00 - 9.45

modtliba, uvedení do
tématu, info - Sokolovna
(mapa č. 1)

9.00 - 9.45

modtliba, uvedení
do tématu, info - Sokolovna (mapa č. 1)

9.00 - 9.45

modtliba,
téma, závěr

10.00

tematický seminář 1

10.00

tematický seminář 3

10.00 - 10.40

shrnutí,
rozloučení ve
skupinách

12.00 - 13.30

oběd

12.00 - 13.30

oběd

11.00

mše svatá - kaple
Povýšení sv. Kříže (mapa č. 5)

13.30 - 14.30

volno, sport

13.30 - 14.30

volno, sport

12.30

oběd - balíček
na cestu

13.30 - 14.30

Víťa Marčík - O holčičce,
která se ještě nenarodila,
prostranství za Sokolovnou

15.00 - 17.00

tematický seminář 2

15.00 - 17.00

tematický seminář 4

setkání kněží a řeholníků,
Sokolovna (mapa č. 1)
17.30

mše svatá, kostel (mapa č. 6)

17.30

mše svatá, kostel
(mapa č. 6)

18.45 - 19.45

večeře, jídelna (mapa č.7)

18.45 - 19.45

večeře, jídelna
(mapa č.7)

20.00 - 21.00

večerní program, Sokolovna (mapa č.1)

20.00 - 21.00

večerní program, Sokolovna (mapa č.1)

21.15

dělená modlitba

21.15

vigilie

24.00

večerka

modlitba smíření - kostel
(mapa č. 6)
křížová cesta sestry sv.
Kříže- venku
24.00

večerka

odjezd

Pro vnitřní potřebu
vydala Sekce pro mládež ČBK
a Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.

