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Až dva miliony
mladých lidí z celého
světa zaplní v druhé
půlce letošního
července polský Krakov. 
Na osobní pozvání
papeže Františka
přijedou prožít
společně  Světové
dny mládeže (SDM), už 
třicáté první v pořadí. 

Skupina z České republiky bude le-
tos mnohonásobně větší než ta, která 
před třemi lety navštívila Rio de Janei-
ro v Brazílii. 

„Očekáváme, že z naší země poje-
de více než 5000 mladých. Je to jedi-
nečná příležitost, když to máme tak 
blízko,“ říká P. Jan Balík, ředitel Sekce 
pro mládež ČBK. 

Česká skupina bude mít své národ-
ní centrum v cisterciáckém klášteře 
Mogiła ve čtvrti Nowa Huta v Krako-
vě. Pro mladé tu bude probíhat du-
chovní i zábavný program v češtině, 
těšit se mohou také na katecheze čes-

kých a moravských biskupů. V blízkém 
okolí budou ubytováni a bude mož-
nost se zde i stravovat. 

Setkání se dělí na dvě části: Dny 
v diecézích 20.–25. 7. a samotné SDM 
v Krakově 25.–31. 7. 

Je stále možné přihlásit se na ofi-
ciálním českém webu setkání (viz ní-
že). Při přihlášení se do konce dubna 
budou mladí platit dotovanou cenu 
5800 Kč za Dny v diecézích a SDM. 
Po tomto datu se cena zvyšuje. Pokud 
pojede více sourozenců, mohou po-
žádat o slevu, druhý 25 %, třetí a dal-
ší 50 %.

Na závěrečný víkend 29.–31. 7. 
mohou přijet i další poutníci. Orga-
nizátoři prosí, aby se všichni zaregis-
trovali na webových stránkách kra-
kov2016.signaly.cz.

Aktuality můžete sledovat na
https: //www.facebook.com/
svetovednymladeze/.

V případě dotazů se můžete obrátit 
na jednotlivá diecézní centra mláde-
že. Na viděnou v Krakově!

ANNA SÝKOROVÁ

„Vám mladým, kte-
ří jste tak konkrét-
ní, bych rád navrhl 
pro prvních sedm 
měsíců roku 2016, 
abyste si vybrali je-
den skutek tělesné-
ho a jeden skutek 
duchovního milo-

srdenství, který budete každý měsíc 
uvádět do praxe. Nechte se inspirovat 
modlitbou svaté Faustyny, pokorné 
apoštolky Božího milosrdenství v na-
ší době.

Poselství o Božím milosrdenství te-
dy představuje velmi konkrétní a ná-
ročný program, protože zahrnuje skut-
ky. A jedním z nejzřejmějších a možná 
nejobtížněji proveditelných skutků mi-
losrdenství je odpustit tomu, kdo nás 
urazil, kdo nám udělal něco zlého; od-
pustit těm, kdo jsou našimi nepřáteli. 
Zdá se to obtížné tolikrát odpouštět! 
A přece je odpuštění nástrojem, který 
je nám dán do rukou, abychom dosáh-
li vyrovnanosti srdce. Zanechat zášti, 
hněvu, násilí a pomsty je nezbytnou 
podmínkou šťastného života.“

PAPEŽ FRANTIŠEK,
Poselství k XXXI. světovým

dnům mládeže

Vážení čtenáři,
v  mimořádném 
Svatém roce mi-
losrdenství se se-
tká  Svatý  otec 
František s mlá-
deží z celého svě-
ta v polském Kra-
kově. Krakov patří

mezi bývalá hlavní města soused-
ního Polska, se kterým nás spoju-
je nejenom náboženská a politická 
historie. Katedrála na Wawelu by-
la původně zasvěcena svatému Vác-
lavovi a po řadu desetiletí, i za časů 
biskupa Vojtěcha, bylo Krakovsko 
součástí pražské diecéze. Proto také 
na nejkrásnějším rynku starého měs-
ta Krakova nalézáme jeden z prvních 

starobylých kostelíků svatého Vojtě-
cha. 

Také v Praze nalézáme polské sto-
py. V katedrále svatého Víta ve sva-
továclavské kapli se na nás usmívá 
Vladislav II. z jagellonské dynastie, 
ve Vladislavském sále jsme dříve vo-
lili naše prezidenty. Také si budeme 
v tomto roce připomínat výročí křtu 
Polska, což byla zásluha kněžny
Doubravky. 

Setkání mládeže s papežem v Kra-
kově nám připomíná, že ten, který vy-
tvořil tradici těchto setkání, byl kra-
kovský arcibiskup kardinál Wojtyła, 
svatý Jan Pavel II. Určitě všichni známe 
jeho vztah k nám. Vzpomeňte na jeho 
první návštěvu rodného Polska, kdy 
papež překročil hranici železné opo-

ny a kdy na český transparent „Neza-
pomeň na české děti“ odpověděl jas-
ným slovem, že „nikdy nezapomene“. 
Brzy po pádu železné opony zamířil
k nám. 

Myslím, že je nejenom povinností 
nás, kteří jsme prožívali tyto události, 
od nichž uplynulo již čtvrt století, ale 
je také povinností vás, mladých dívek 
i chlapců, mladých žen a mužů, ne-
zapomenout na velkého papeže, kte-
rému vděčíme nejenom za duchovní 
odkaz, ale také i za náboženskou a po-
litickou svobodu. I vy můžete být hrdí 
na to, že žijete ve svobodné zemi, mů-
žete mluvit pravdu, svobodně vyzná-
vat svoji víru a také s plnou rozvahou 
kriticky vyjadřovat své názory na život 
ve společnosti. 

Setkáme se v Krakově s mladými 
lidmi z celého světa. Toto město je 
svou krásou srovnatelné s Prahou. By-
lo i součástí našeho života v době, kdy 
čeští panovníci Přemyslovci byli pol-
skými králi anebo naopak kdy polští 
panovníci Jagellonci vládli i na našem 
svatováclavském trůnu. Přinesli do na-
ší země toleranci, kterou dnes tak po-
třebujeme. Toleranci, která je spojena 
s láskou a úctou. 

Setkání s papežem Františkem je 
také setkání s Kristem, který je jedi-
ným velkým učitelem opravdové lásky 
k Bohu a člověku. Jeho zlaté pravidlo, 
se kterým vás seznámím v Krakově, je 
skutečně klíčem ke šťastné budouc-
nosti každého z vás. 

kardinál DOMINIK DUKA

František zve mladé lidi do Krakova

Popisek

Buďte 
milosrdní 
jako Otec
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Na Světové dny mláde-
že do Krakova zamíří 
z České republiky tisíce 
mladých lidí. Co od se-
tkání očekávají a na co se 
do Krakova těší? Mladé 
budou doprovázet také 
kněží, řeholníci a řehol-
nice, proč se rozhodli 
jet oni? Dospělí věřící 
mohou přijet na závě-
rečný víkend. Proč po-
jedou do Krakova oni?

S. M. Vincenta 
Kořínková,
boromejka
Čas strávený s mla-
dými není nikdy 
ztracený čas. Chci 
jim být nablízku, 
když budou coko-
liv potřebovat. Kde 

jsou mladí křesťané, tam chci být i já. 
Ale „beru“ si s sebou Krista, bez něho 
nepojedu. 

V roce 2000 jsem jela poprvé spo-
lu s mladými na Světové dny mládeže 
do Říma. Tam jsem si uvědomila, jak 
je krásné s nimi být a prožívat s nimi 
dny radosti, ale i těžkosti spojené s tak 
velkým setkáním. Málo pohodlí, málo 
spánku, ale hodně mladého optimis-
mu a nadšení. 

Učím se mladým naslouchat. Jedu 
tam také načerpat sílu ze společen-
ství s Bohem, s papežem Františkem, 
s přáteli a s mladými lidmi z celé-

ho světa. Takové setkání je vždy vel-
kým bohatstvím pro všechny. Těším
se.

Markéta
Kubátová
Účastnit se SDM 
v Krakově pro mě 
znamená příležitost 
poznat nové lidi ze 
všech koutů svě-
ta, se kterými mám 
společnou minimál-

ně jednu věc, a to víru v Boha. Je to 
úžasná možnost se o tuto víru s nimi 
podělit a sdílet ji. 

Jako mladí se zde můžeme rozvíjet 
a posilovat ve víře společně se Svatým 
otcem, takže to pokládám za šanci do-
stat se Bohu blíž a naučit se pozorněji 
naslouchat jeho slovu. 

Zároveň mám možnost strávit ty-
to dny ve společenství svých přátel, 
protože jedu do Krakova s Arcibis-

kupským gymnáziem v Kroměříži, kde 
studuji.

Manželé
Janouškovi
Na pozvání Jana 
Pavla II. jsme SDM 
navštívili před lety. 
Nyní bychom rádi 
i svým dětem dopřá-
li prožít neopakova-
telné chvíle se Sva-

tým otcem Františkem ve společnosti 
mladých z celého světa. 

Rozhodli jsme se na toto setkání 
pozvat i zambijského studenta boho-
sloví a věříme, že obohacení tak bude 
silnější. Naše pětičlenná skupina bu-
de tedy česko zambijská. Těšíme se, že 
načerpáme duchovně a navíc budeme 
poznávat odlišnou kulturu. Kdo ještě 
váháte, určitě jeďte! Copak lze odmít-
nout pozvání od Svatého otce?

Dokončení na str. 12

P. JAN BALÍK 
prožil celou 
řadu Světo-
vých dnů 
mládeže 

(SDM), účastní se jejich 
organizace a vydal o nich 
několik publikací. 

Kterých Světových dnů mládeže
jste se zúčastnil poprvé?
V roce 1991 v Čenstochové. Zvláště 
český národní program na mne udě-
lal veliký dojem. Avšak o konání těch-
to setkání jsem se doslechl již v roce 
1987 v Radiu Vatikán. Jako kluka mě 
zasáhlo, když papež Jan Pavel II. odpo-
vídal mladým v Buenos Aires na otáz-
ku, co mu dělá největší starosti. Odpo-
věděl, že pomyšlení na lidi, kteří ještě 
neodhalili Boží lásku; pohled na lid-
stvo, které se bez Boha stává sirotkem. 

Které setkání mládeže pro vás
bylo nejkrásnější?
Nejhlouběji na mě zapůsobilo evrop-
ské setkání mládeže v roce 1995 v Lo-
retu. Probíhala válka v bývalé Jugoslá-
vii a papež Jan Pavel II. svolal mládež, 
aby se modlila za mír. Po nádherné 
vigilii jsme se uložili ke spánku. Když 
jsem se ráno probudil a viděl všude 
kolem sebe mladé lidi, pocítil jsem 
vnitřní radost. Pomyslel jsem si: Tak-
to to bude v nebi. Bude nás mnoho, 
nebudeme si vadit a budeme šťastní. 

Co může účast na SDM v Krakově 
přinést mladým lidem z naší vlasti?
Jak řekl vícekrát Benedikt XVI., SDM 
jsou mimořádným darem Božím, kte-
rý nám byl dán prostřednictvím sv. Ja-
na Pavla II. Je to zkušenost vnitřní ra-
dostnosti, která může být jen darem 
Ducha Svatého. Duchovní plody těch-
to setkání jsou veliké. Existuje řada ro-
din, řeholnic a kněží, kteří otevřeli svá 
srdce pro Boží volání na základě účas-
ti na těchto setkáních. A kolik nadšení 
a dobrovolnosti pro církev, pro evan-
gelizaci a pro dobro druhých SDM ini-
ciovaly! 

Můžete prozradit něco ze zákulisí
příprav SDM v Krakově?
Dobrou zprávou je, že nám polští or-
ganizátoři otevřeli náruč. Ještě nikdy 
jsme neměli vytvořeny tak vynikající 
podmínky. Mou radostí také je, že me-
zi mladými lidmi jsou odborníci, kteří 
žijí svoji víru a jsou ochotni nasadit se 
pro dobro druhých. 

Co byste vzkázal čtenářům
Katolického týdeníku?
Mladí lidé jsou zahlceni možnostmi, 
proto potřebují „nakopnout“. Je třeba, 
aby je kněz, rodiče, kamarádi povzbu-
dili v účasti. Mrzí mě, když na podzim 
po takovém setkání potkám mladé, 
kteří o konání akce nevěděli.

Věřme, že když mladé zve papež 
František, tak že jim sám Bůh připra-
vil duchovní obohacení. To se sice 
nedá rozpoznat podle momentální-
ho nadšení, ale postupně ho lze vy-
stopovat na proměně života. Proto 
všechny prosím: zvěte mladé ve svém
okolí. (syk)

Zvěte na setkání mladé lidi ve svém okolí

Proč se právě já chystám do Krakova?

Popisek
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Otázka bezpečnosti je 
pro polské organizáto-
ry prioritou, proto od 
začátku příprav úzce 
spolupracují s polskými 
bezpečnostními složkami.

 „V době konání SDM bude v Kra-
kově v pohotovosti asi 6 500 policistů 
a minimálně 3 000 vojáků, podporo-
vat je bude také 2 400 profesionálních 
hasičů a asi 7 000 hasičů dobrovol-
ných,“ sdělil ředitel Krajského veli-
telství policie v Krakově Tomasz Mił-
kowski.

Polský ministr vnitra Mariusz Blasz-
czak v minulých dnech ujistil, že v Pol-

sku není teroristická hrozba a polské 
bezpečnostní služby jsou připraveny 
zajistit obyvatelům bezpečí. „Připra-
vujeme se na velký svátek víry a rados-
ti, velmi nám záleží na tom, aby to, co 
se dnes děje v Evropě a na světě, ne-
narušilo ani přípravy, ani průběh těch-
to slavností,“ zdůraznil biskup Damian 
Muskus, generální koordinátor SDM 
v Krakově.

Po teroristických útocích v Bruselu 
se i v českých médiích objevily zmín-
ky o možnosti změny místa SDM ne-
bo dokonce o odvolání setkání pape-
že s mladými. „Věříme, že je mnoho 
odvážných a silných lidí a budou chtít 
svou přítomností ukázat, že se nebojí 
a že věří sobě navzájem i Kristu,“ do-
dal biskup Muskus. (syk)

www.krakow2016.com

Téměř 300 dobro-
volníků se bude
starat o to, aby mladí 
účastníci měli co jíst,
kde spát nebo
nebyli zasypáni
odpadky. Budou
se také starat o hudební 
doprovod, program
na pódiu a informovanost
účastníků. 

Co mají na starosti některé přípravné 
týmy v Krakově? Na co se jejich čle-
nové nejvíce těší? Zeptali jsme se pro 
vás několika z nich.

Tereza Kozderová, 
Schola brněnské 
mládeže (SBM)
Můj přípravný tým 
má na starost hu-
dební doprovod 
během progra-
mu pro mládež 
z České republiky. 

Jak bude vypadat náš den? Vstává-
me v pět ráno a zkoušíme, kde se dá. 
Sbor v jedné místnosti, kapela v dal-
ší a orchestr? Ten v Kolíně, pro nedo-
statek místa, zkoušel například i ve
sprchách.

Zdá se to náročné? Možná ano, 
ale ty vzpomínky jsou pak napořád. 
A těším se na to i letos do Krakova. 
Tyhle momenty totiž dělají setkání se-

tkáním. Těším se na radost ostatních 
účastníků, kteří nás dokážou roztan-
covat, na společnou modlitbu, společ-
né chvály, těším se na to jedno veliké
„společně“.

Filip Němec,
vedoucí týmu
pořadatelů
Na SDM v Krako-
vě se budu společ-
ně s dvaceti čtyřmi 
mladými lidmi po-
dílet na pořadatel-
ské a informační 

službě v Českém národním centru. To 
znamená, že budeme mít v areálu in-
formační stánek, budeme organizo-
vat přesuny mladých, hlídat areál a pl-
nit při setkání spoustu dalších dílčích 
úkolů.

A protože to bude pro mě úpl-
ně první SDM, nevím, na co se těšit 
víc. Hlavně se však těším na polskou 

pohostinnost, miliony mladých, pro-
gram v českém centru, papeže Fran-
tiška a doufám v osobní setkání s you-
tuberem Kešu.

Jaroslav Tomáš,
přípravný tým
režie
Jako režie máme 
na starosti přípra-
vu společného pro-
gramu v Českém 
národním centru 
v Krakově, který by 

měl mladým lidem skrze různá pojetí 
objasnit a přiblížit téma Milosrdenst-
ví.

Těším se, že v tak rozmanitém 
společenství budu moct poznat zase 
o kousek víc velikost Boží lásky. Bu-
du mít možnost vyznat Krista společ-
ně s papežem Františkem a s mladý-
mi lidmi z celého světa. To je skutečně 
velká věc. (syk)

Světové dny mládeže
se nezadržitelně blíží
a výrazně se zvyšuje
i intenzita příprav.
Sekce pro mládež
ČBK ve spolupráci 
s diecézními centry
pro mládež koordinuje 
celkové přípravy
mladých účastníků
z naší země.

Jednání s polskými organizátory byla 
vždy velmi milá a vstřícná. Jsou otevře-
ni pro vzájemnou spolupráci a snaží 
se pro nás vytvořit co nejlepší pod-
mínky.

Setkání by se neobešlo bez zapo-
jení přibližně tří set mladých lidí, kte-
ří nabídli svoji službu druhým jako 
dobrovolníci pro české národní cen-
trum v Krakově. Bylo vytvořeno ně-

kolik skupin, které jsou nepostrada-
telné. 

Vznikl například tým pro režii, litur-
gii, techniku, stravování, ubytování, 
výzdobu, úklid, zdravotní službu, po-

řadatele a informace, tlumočení, tisk 
a další média. Některé týmy se již pra-
videlně schází a trénují, jiné budou mít 
nejvíc práce až na místě. 

Český dopolední program bude 
hudebně doprovázet Sbor brněnské 
mládeže (SBM). Úzce spolupracuje-
me s Radiem Proglas a TV Noe a Čes-
kou televizí, kteří budou zprostřed-
kovávat přenosy do ČR. Mladí lidé 
se mohou těšit i na milá setkání např. 
u kávy či čaje v „řeholní kavárně“. Na 
místě budeme mít také české lékaře 
a zdravotníky. Při veškerém plánová-
ní si uvědomujeme velkou důležitost 
duchovní přípravy a svěřujeme setká-
ní pod ochranu Panny Marie a sv. Jana 
Pavla II. Chtěla bych poprosit také vás 
o modlitbu na tento úmysl. Díky moc.

Svatá Maria, Matko milosrdenství,
oroduj za nás.
Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás.

ANNA BRABCOVÁ,
Sekce pro mládež ČBK

Těším se na to jedno veliké „společně“

Světové dny se neobejdou bez dobrovolníků

O bezpečnost se postarají odpovědné složky

Popisek
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Dokončení ze str. 10

Lukáš Indrák
Že bych chtěl na 
setkání jet, jsem 
věděl už od doby, 
kdy Svatý otec vy-
hlásil Polsko jako 
příští místo konání 
SDM. V roce 2011 
jsem se jako mladík 

hledající povzbuzení ve víře zúčastnil 
SDM v Madridu, jež svůj úkol naplnily 
a mnohonásobně překročily. 

Obrovské množství radostných 
mladých lidí ze všech koutů světa mi 
pomohlo získat a naučit se sdílet ra-
dost z mé vlastní víry. Dá se říct, že 
z této události čerpám dodnes. 

Proto, když se letos setkání koná 
v zemi našich sousedů, kde má křes-
ťanství tak důležitou roli, je pro mě 
možnost být znovu u toho jasnou vol-
bou. Všichni, kdo mají příležitost se 
zúčastnit, by jí rozhodně měli využít!

Kateřina
Odvodyová
Mám ráda setkání 
mladých a myslím 
si, že to může být 
pro mě obohacující 
nejen v oblasti víry. 
Nejvíce se těším na 
přítomnost papeže 

Františka. Na setkání jedu s misioná-
ři obláty Panny Marie Neposkvrněné, 
takže v rámci podprogramu zamířím 

do Vratislavi. Chci více poznat, v čem 
je oblátské charisma specifické, a ta-
ké chci prožít tyto dny s přáteli, kteří 
jsou mi blízcí díky společenství mláde-
že OMIgang v Plasích. Na setkání jedu 
poprvé, zatím nemám žádná očekává-
ní, chci se nechat překvapit.

P. Zdeněk Mlčoch, 
kněz 
J sem kaplanem 
pro mládež pře-
rovského děkaná-
tu, tak si myslím, 
že bych měl v prv-
ní řadě doprovázet 
své mladé, aby mě-

li jistotu někoho známého, mohli jít ke 
zpovědi, abychom setkání mohli pro-

žívat spolu. Určitě pojedu na předpro-
gram, který bude mít olomoucká ar-
cidiecéze v Opoli a kde budou i další 
mladí z celého světa. 

Na celosvětovém setkání jsem ješ-
tě nebyl, účastnil jsem se pouze celo-
státních setkání, takže jsem taky zvě-
davý. Na setkání bude možnost nejen 
nových zážitků, zajímavých worksho-
pů, ale je to hlavně příležitost setkat se 
s Ježíšem skrze druhé lidi. Je to mož-
nost „nabít“ svou víru, která je často 
slabá a vrávorá. Právě zde máme mož-
nost se v životě víry navzájem povzbu-
dit skrze aktivity, které jsou mladým 
velmi blízké. Setkání je jedinečné také 
tím, že Krakov je velmi blízko, tak bych 
byl rád, aby to mladí využili a nebáli se 
setkání věnovat svůj volný čas. (syk)

Světové dny mládeže
se dělí na dvě samostatné
části. Kdo má zájem, 
může před vlastním se-
tkáním v Krakově prožít 
i týden v některé
polské diecézi. 

Dny v diecézích začínají 20. červen-
ce. Účastníci na ně pojedou společně 
autobusy většinou ze sídelního města 
své české diecéze.

Dny v diecézích nejsou organizová-
ny centrálně. Jednotlivé české a mo-
ravské diecéze, hnutí a řehole si zaří-
dily předprogram na různých místech 
Polska.

Pokud zvolíte možnost jet na SDM 
s některým z českých řádů nebo hnutí, 
které jsou registrovány přes oficiální 

web krakov2016.signaly.cz (domini-
káni, obláti, salesiáni, voršilky, Schön-
stattské hnutí, Hnutí fokoláre nebo 
jezuitský Magis), budete se účastnit 

jejich předprogramu. Například ob-
látská skupina zavítá do diecéze Vrati-
slav (Wrocław), salesiáni zase zamíří 
do diecéze Gliwice.

Po příjezdu do diecéze v Polsku bu-
dou mladí poutníci rozděleni po jed-
notlivých farnostech, které budou mít 
na starost přípravu programu. Pro-
gram se bude lišit podle místa. Větši-
na skupin ale pojede jeden den na ná-
vštěvu diecézního měs-ta.

Poznat se navzájem
Proč se předprogramu zúčastnit? Při 
dnech v diecézi bude nejvíce příleži-
tostí poznat polskou kulturu a místní 
životní styl, setkat se s polskými věří-
cími. Proto je také pobyt v diecézích 
více finančně podporován.

25. července se pak všichni účast-
níci sejdou v krakovské čtvrti Nowa 
Huta v klášteře Mogila, kde bude po 
dobu SDM české národní centrum. 
V této farnosti budou ubytováni pout-
níci registrovaní přes Sekci pro mlá-
dež ČBK (resp. přes zmíněný web). 
Každý den se zde bude konat dopole-
dní program nejen duchovní, ale i zá-
bavný. (syk)

Proč se právě já chystám do Krakova?

Kam na předprogram Světových dní mládeže

Popisek

Mladí lidí z ČR budou trávit před-
program Světových dní mládeže 
v různých polských diecézích. 

Každá česká diecéze si vybra-
la diecézi v Polsku. Program na 
těchto místech zajišťují většinou 
farnosti, kde budou mladí uby-
tovaní. V tabulce najdete rozpis, 
kam jede která diecéze. 

  Brněnská diecéze – Tarnów

  Litoměřická diecéze – ?????

  Plzeňská diecéze – Gliwice

  Českobudějovická diecéze –
Katowice

  Královéhradecká diecéze –
Swidnica

  Olomoucká arcidiecéze –
Opole

  Ostravsko opavská diecéze –
Sosnowiec

  Pražská arcidiecéze – Gniezno

Kde prožije předprogram vaše diecéze?

Popiska
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Takto bude účastníkům zajištěn pout-
nický balíček, poklidnější putování 
a místo na vigilii a závěrečné mši sva-
té v prostoru Campus Misericordiae, 
který se nachází asi 6 km za Krako-
vem. 

Poutníci, kteří se chystají přijet až 
v sobotu, se mohou zaregistrovat na 

místech k tomu určených v blízkosti 
místa setkání. 

Zaplacením registračního poplatku 
získáte poutnický balíček, batoh s dů-
ležitými poutnickými materiály, mož-
nost cestovat MHD a stravu. Finanční 
příspěvek je také vyjádřením podpory 
tohoto setkání.

Mladí lidé se již v sobotu po ran-
ní mši svaté v cisterciáckém klášte-
ře v Mogile budou přesouvat na mís-
to, aby očekávali Svatého otce. Ze 
soboty na neděli se spí pod širým
nebem.

Pokud by někdo chtěl přijet až v ne-
děli ráno, je třeba počítat s velkou ča-
sovou rezervou. 

Policie bude zastavovat dopravu, 
auta i autobusy budou odstaveny na 
příjezdových cestách. 

Není zřejmé, kolik kilometrů budou 
muset poutníci jít pěšky. 

Upozorňujeme, že po celou do-
bu Světových dnů mládeže bude pla-

tit úplný zákaz vjezdu osobních auto-
mobilů i autobusů do celého Krakova 
a polští ani čeští organizátoři zde ne-
zajišťují parkování.

Kněží, kteří nebudou registrováni 
a nepřijdou v neděli 31. 7. k hlavnímu 
pódiu kolem šesté hodiny ráno, nemo-
hou počítat s koncelebrací.

Slavnosti s papežem jsou přístupné 
i bez registrace. Dostanete se však do 
nejzazších sektorů. 

Na závěrečném setkání se očeká-
vá kolem 2 milionů účastníků. Je tře-
ba tedy počítat s tím, že odchod či od-
jezd v neděli po mši svaté se časově 
protáhne. Všichni se budou vracet po 
silnicích a doprava může být zprovoz-
něna odhadem kolem 19 či 20 hodin.

Prosíme, abyste předešli nepří-
jemnostem a zaregistrovali se pře-
dem na našich stránkách www.kra-
kov2016.signaly.cz.

ANNA BRABCOVÁ

Závěrečná mše s papežem je pro

Krásný cisterciácký klášter a poutní 
bazilika v Mogile se v létě stanou do-
časně domovem českých mladých na 
SDM. Klášter byl založen na počát-
ku 13. století šlechtickým rodem, kte-
rý sem přišel pravděpodobně z Čech. 
V areálu kláštera je i socha sv. Vác-
lava. V kostele je umístěný kříž s Je-
žíšem, který se proslavil mnoha mi-
lostmi a zázraky. U tohoto kříže se 
modlilo mnoho polských králů, me-
zi jinými Kazimír Veliký či Vladislav 
Jagellonský, nebo také sv. Hedvika. 
Poutní místo navštívil v roce 1979 pa-
pež Jan Pavel II. a tehdy ho sem do-
provázel i kardinál Joseph Ratzinger. 
V místě, kde tehdy papež Jan Pavel II. 
sloužil mši svatou, se bude odehrávat 
český program. Snímek ????

6. března proběhla v kostelích celo-
státní sbírka na SDM, peníze budou 
sloužit k podpoře českých mladých, 
kteří do Krakova pojedou. 

„Všem dárcům děkujeme. Peníze 
ze sbírky budou použity hlavně na 
podporu mladých, kteří by se z fi-
nančních důvodů do Krakova nedo-
stali, podpoříme z nich také vícečlen-
né rodiny, kde sourozenci mohou 
zažádat o slevu, a velkou částkou do-
tujeme i společnou dopravu autobu-
sy,“ vysvětlila Anna Brabcová ze Sek-
ce pro mládež ČBK. 

Je možné přispívat i dále na účet

2900864161/2010,
který funguje pod Asociací

křesťanských spolků mládeže, z. s.

Organizační tým také žádá všech-
ny o modlitbu: „Prosíme věřící, aby 
v modlitbách pamatovali na zdárný 
průběh SDM. Je před námi posled-
ní etapa příprav, která bude pro nás 
organizačně nejnáročnější,“ prosí ře-
ditel Sekce pro mládež P. Jan Balík.
 (syk)

Slepák – 2261
P. JAN BALÍK 
prožil celou 
řadu Světo-
vých dnů 
mládeže 

(SDM), účastní se jejich 
organizace a vydal o nich 
několik publikací. 

Kterých Světových dnů mládeže
jste se zúčastnil poprvé?
V roce 1991 v Čenstochové. Zvláště 
český národní program na mne udě-
lal veliký dojem. Avšak o konání těch-

to setkání jsem se doslechl již v roce 
1987 v Radiu Vatikán. Jako kluka mě 
zasáhlo, když papež Jan Pavel II. odpo-
vídal mladým v Buenos Aires na otáz-
ku, co mu dělá největší starosti. Odpo-
věděl, že pomyšlení na lidi, kteří ještě 
neodhalili Boží lásku; pohled na lid-
stvo, které se bez Boha stává sirotkem. 

Které setkání mládeže pro vás
bylo nejkrásnější?
Nejhlouběji na mě zapůsobilo evrop-
ské setkání mládeže v roce 1995 v Lo-
retu. Probíhala válka v bývalé Jugoslá-
vii a papež Jan Pavel II. svolal mládež, 
aby se modlila za mír. Po nádherné 
vigilii jsme se uložili ke spánku. Když 
jsem se ráno probudil a viděl všude 
kolem sebe mladé lidi, pocítil jsem 
vnitřní radost. Pomyslel jsem si: Tak-

to to bude v nebi. Bude nás mnoho, 
nebudeme si vadit a budeme šťastní. 

Co může účast na SDM v Krakově 
přinést mladým lidem z naší vlasti?
Jak řekl vícekrát Benedikt XVI., SDM 
jsou mimořádným darem Božím, kte-
rý nám byl dán prostřednictvím sv. Ja-
na Pavla II. Je to zkušenost vnitřní ra-
dostnosti, která může být jen darem 
Ducha Svatého. Duchovní plody těch-
to setkání jsou veliké. Existuje řada ro-
din, řeholnic a kněží, kteří otevřeli svá 
srdce pro Boží volání na základě úča-
sa dobrovolnosti pro církev, pro evan-
gelizaci a pro dobro druhých SDM ini-
ciovaly! 

Kterých Světových dnů mládeže
jste se zúčastnil poprvé?

V roce 1991 v Čenstochové. Zvláště 
český národní program na mne udě-
lal veliký dojem. Avšak o konání těch-
to setkání jsem se doslechl již v roce 
1987 v Radiu Vatikán. Jako kluka mě 
zasáhlo, když papež Jan Pavel II. odpo-
vídal mladým v Buenos Aires na otáz-
ku, co mu dělá největší starosti. Odpo-
věděl, že pomyšlení na lidi, kteří ještě 
neodhalili Boží lásku; pohled na lid-
stvo, které se bez Boha stává sirotkem. 
Kterých Světových dnů mládeže
jste se zúčastnil poprvé?
V roce 1991 v Čenstochové. Zvláště 
český národní program na mne udě-
lal veliký dojem. Avšak o konání těch-
to setkání jsem se doslechl již v roce 
1987 v Radiu Vatikán. Jako kluka mě 
zasáhlo, když papež Jan Pavel II. od-
povídal mladým 

Na závěrečné víkendové 
setkání se samotným
papežem Františkem jsou 
zváni úplně všichni –
mladí i starší. Doporu-
čujeme přijet na celý
závěrečný víkend
od 29. do 31. července.



14 /  Světový den mládeže Krakov 2016

Světové dny
mládeže vznikly
v roce 1984 na
Květnou neděli. Papež
Jan Pavel II. svolal
římskou mládež,
aby s ním slavila
Svatý rok vykoupení. 

Jejich nadšení překonalo všechna oče-
kávání. V roce 1985 napsal papež mla-
dým po celém světě list a v roce 1986 
začalo dobrodružství Světových dní 
mládeže (SDM).

Za dvaatřicet let existence hostilo 
tato setkání pět kontinentů a více než 
desítka velkých měst. V roce 1986 se 
mladí setkali znovu v Římě, následova-
lo Buenos Aires, Santiago de Compos-
tela, Čenstochová, Denver, Manila, 
Paříž, Řím, Toronto, Kolín nad Rýnem, 
Sydney, Madrid, Rio de Janeiro. 

Krakov je výjimečný svou spojitostí 
se svatým papežem Janem Pavlem II., 
který založil SDM, je to i město, kde ži-
la a zemřela světice Božího milosrden-
ství sestra Faustyna Kowalská. 

Kříž a ikona Světových 
dnů mládeže

Během mimořádného Svatého roku 
vykoupení (1983–1984) byl v blíz-
kosti oltáře v bazilice svatého Petra 
v Římě vztyčen jednoduchý dřevěný 
kříž. Na závěr tohoto roku, 22. dubna 

1984, papež Jan Pavel II. daroval tento 
kříž mladým lidem. Řekl: „Ježíšův kříž! 
Neste ho do světa jako symbol lás-
ky Ježíše Krista, která miluje celé lid-
stvo. Zvěstujte všem, že pouze v Kris-
tu ukřižovaném a zmrtvýchvstalém je 
vykoupení a spása.“

Kříž své putování po světě začal 
v Mnichově, odkud byl tajně dovezen 
do Prahy ke kardinálu Františku To-
máškovi, aby symbolicky spojil mlá-
dež východu a západu. Tento obyčej-
ný kříž od té doby doprovází každé 
Světové dny mládeže.

Po světovém setkání mládeže v To-
rontu ho čeští poutníci přivezli opět 
do České republiky, aby symbolizoval 
spojení 3. celostátního setkání mláde-
že ve Žďáru nad Sázavou s celou círk-
ví a se XVII. světovými dny mládeže 
v Torontu. Po této akci se sami mladí 
lidé a kněží zajímali, zda by kříž mohl 
putovat po jejich farnostech. Se sou-
hlasem Papežské rady pro laiky pak 
mohl proputovat naši republiku.

Během Světových dní mládeže na 
Květnou neděli 2003, které se konaly 
v Roce růžence, papež Jan Pavel II. při-

dal ke kříži ještě ikonu Panny Marie. Od 
té doby putují kříž a ikona společně.

Symboly hostilo Česko
V prosinci 2014 jsme měli možnost 
přivítat tyto symboly na různých mís-
tech naší země, například v Brně v ka-
tedrále, v táborovém středisku Archa 
v Rajnochovicích, v Praze v kostele sv. 
Havla nebo v Diecézním centru mlá-
deže v Plzni. 

V současnosti kříž a ikona putují po 
polských farnostech. P. JAN BALÍK

Manželé HA-
NA a PAVEL 
SEDLÁKOVI 
se stovkou 
dalších

Čechů zúčastnili v roku 
2013 SDM v Rio de
Janeiru. Nebyla to pro
ně první zkušenost,
v roce 2011 je zažili 
v Madridu a Pavel byl 
v roce 2007
v Kolíně nad Rýnem.

Co pro vás byl nejsilněj-
ší zážitek z SDM?
HANA: Nejvíc se mi vybavují zážitky 
z Ria. Přeci jen to byla větší „exotika“, 
setkání s úplně jinou kulturou a lidmi. 
Jejich přátelství a pohostinnost byla 
nesmírná. Nezapomenutelná byla vigi-
lie s papežem Františkem. Všichni jsme 
byli uchváceni jeho bezprostředností. 
PAVEL: Španělsko bylo bouřlivější 
než Německo a Brazílie byla oproti to-
mu ještě znásobená. Rád vzpomínám 
na mše na pláži.

Hanko, ty ses dostala do Ria 
přes práci v Proglasu?
HANA: Ano, v Riu jsem byla pracovně, 
což bylo dost náročné. Na mnohých 
místech byl mizerný signál, nemohla 
jsem se třeba dovolat na předem do-
mluvené přímé přenosy. Ale co se týče 
přímo žurnalistiky, moc mě to bavilo. 
Byla to neustálá akce. 

Pavle, co ti nejvíc utkvělo
z Kolína nad Rýnem?
PAVEL: Asi dny v diecézích. Předpro-
gramy můžu jen doporučit, často se 
mi líbily ještě víc než samotné setká-
ní, protože jsme bydleli v rodinách 
a mohli se s nimi víc seznámit. 

V samotném Kolíně se mi nejvíc 
vryla do paměti mše svatá na fotbalo-
vém stadionu. Když se zpívalo, tak to 
prostě hřmělo. 

Lišila se atmosféra setkání s papeži
Františkem a Benediktem?
HANA: Rozdíl tam byl. Mladí jsou si-
ce vždycky stejní a atmosféra je vždy 
nadšená. Přesto spontánnost papeže 
Františka byla nakažlivá. A v davu to 
bylo poznat. Papež Benedikt zase nabí-
zel velmi hluboké teologické myšlenky. 

Co vám tato setkání dala? 
HANA: Určitě čerpám ze vzpomí-

nek. Ráda se probírám fotkami, se-
tkám se s ostatními poutníky. Do-
konce přetrvávají některé kontakty 
s místními. Duchovně je to obtížněj-
ší. Svého času mě to hodně posunulo. 
Každé setkání bylo obrovským krokem
ve víře. 
PAVEL: Také jsme se vždy snažili se 
v každé zemi pořádně porozhlédnout. 
Ve Španělsku jsme se dostali na kori-
du, v Brazílii jsme šli na fotbalový zá-
pas... Vzpomínky jsou bohaté.

Chystáte se do Krakova, nebo
budete SDM sledovat jen v médiích, 
když se vám o Vánocích
narodil syn Toníček?
HANA: Stejně bychom se do Polska 
rádi podívali, když je to tak blízko. My-
slím, že alespoň na závěrečnou boho-
službu by nám to vyjít mohlo. 

MAGDALENA KLÍMOVÁ

Každé setkání bylo krokem ve víře

Světové dny a jak to všechno začalo

Popisek
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Ještě se rozhoduješ,
zda se zúčastníš
Světových dní mládeže 
v Krakově? Přečti si
několik zásadních
důvodů, proč na letoš-
ním SDM rozhodně
nechybět:

1) Zve tě sám papež František, kte-
rý se chce setkat s mladými z celé-
ho světa a prožít společnou radost
z víry.

2) Navážeš kontakty s mnoha zajíma-
vými lidmi z Polska a celého světa.

3) Jedná se o město, ve kterém žil pa-
pež sv. Jan Pavel II., zakladatel Světo-
vých dní mládeže. V Krakově napsal 
díla o lidské lásce včetně divadelních 
her na toto téma.

4) Navštívit SDM v Krakově má zcela 
zvláštní význam v letošním Svatém ro-
ce milosrdenství.

5) V Krakově žila a zemřela sv. Faus-
tyna Kowalská, která prožila s Je-
žíšem mnoho dobrodružství. Z její 
zkušenosti vznikla úcta k Božímu mi-
losrdenství, známý obraz a modlitba 
nazývaná Korunka k Božímu milosr-
denství. 

Mladý Karol Wojtyła, pozdější pa-
pež Jan Pavel II., pracoval během války 
v továrně. Cesta vedla kolem kláštera, 

kde sestra Faustyna v roce 1938 jako 
třiatřicetiletá zemřela. Seznámil se tak 
s její životní zkušeností. Jako krakov-
ský arcibiskup zahájil proces jejího 
blahořečení, jako papež napsal svou 
druhou encykliku o Božím milosrden-
ství (1980), sestru Faustynu svatoře-
čil (2000) a ustanovil, že druhá nedě-
le po Velikonocích bude nedělí Božího 
milosrdenství.

6) Papež František se netají tím, že 
vyhlášením Svatého roku milosr-

denství na svého předchůdce nava-
zuje. 

7) Máme jedinečnou možnost dotý-
kat se v Krakově duchovních kořenů 
probíhajícího Svatého roku. Mimo jiné 
místo, kde žila a je pohřbena sv. Faus-
tyna, navštíví každý mladý při poutní 
katechezi.

8) Kostel sv. Kříže v Mogiłe, kde bude 
české národní centrum, má též Svatou 
bránu, kterou bude možné každý den 

projít, a tak intenzivně prožívat Rok 
milosrdenství. 

9) Atmosféra a prožití Světových dní 
mládeže je vždy jedinečný a neopako-
vatelný duchovní i osobní prožitek na 
celý život. Tak ho nepropásni!

10) Dostaneš dárek od kardinála Do-
minika Duky.

P. JAN BALÍK, 
vedoucí českého organizačního týmu

SDM Krakov 2016

Rok po slavení Světových 
dní mládeže v polském 
Krakově budou mít 
mladí z České republiky 
opět příležitost prožít 
akci velkého formá-
tu – v srpnu roku 2017 
se uskuteční Celostátní 
setkání mládeže v du-
chu SDM, určené pro 
mladé od 14 do 30 let. Taková setkání se konají přibližně jed-

nou za pět let. Na organizaci se podí-
lejí zástupci Sekce pro mládež České 
biskupské konference ve spolupráci 
s mladými z celé republiky. 

V průběhu setkání mají účastníci 

příležitost strávit týden ve společen-
ství s ostatními přáteli, upevnit svůj 
vztah k Bohu i k církvi. K dispozici bu-
de pestrá nabídka přednášek, kate-
chezí, kulturních programů. A určitě 
bude i příležitost si zasportovat. Ne-

bude chybět ani možnost osobních 
setkání s biskupy a společné slavení 
eucharistie. 

Naposledy se Celostátní setkání 
mládeže konalo v roce 2012 ve Žďáru 
nad Sázavou, kde se ho zúčastnilo na 
6 000 mladých. 

V roce 2017 se Celostátní setká-
ní přesune do Olomouce. Toto měs-
to přivítá mladé v týdnu 15.–20. 8. 
2017. Motto setkání, „Nebojte se!“, 
má účastníky povzbudit k životu beze 
strachu, k životu otevřenému druhým 
a k životu s Kristem. Přípravy setkání 
pomalu začínají. Je už zvolené logo, je-
hož výběr mohli mladí lidé ovlivnit hla-
sováním na křesťanském komunitním 
webu Signály.cz. V současné době 
mají hudebníci možnost složit hym-
nu provázející toto setkání – uzávěrka 
soutěže je do 30. 4. 

BARBORA BLÍSOVÁ,
Arcidiecézní centrum mládeže Olomouc

10 důvodů, proč vyrazit do Krakova

Mladí z celé republiky se sejdou v Olomouci

Popisek

Popisek
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Pro ty, kteří by ho snad neznali, připo-
mínáme, že IN! tvoří katolickou pro-
tiváhu komerčním dívčím časopisům. 
Jeden z nich nedávno přestal vycházet 
a jeho šéfredaktorka vysvětlovala tuto 
skutečnost tím, že děvčata ztratila zá-
jem o témata, kterým se věnovali. 

Redakce IN!u je ráda, že její čte-
nářky se o témata, která časopis při-
náší, zajímají velmi intenzivně. I když 

se v časopise vedle seriálu rozhovorů 
o zasvěceném životě nebo mši svaté 
nachází mnoho článků, které se zdán-
livě netýkají víry, všechny vedou děv-
čata ke křesťanskému způsobu života. 

Važme si našich mladých dívek, že 
je takový život přitahuje a pomozme 
jim ho prohlubovat.

Zájem čtenářek je jasně vidět na 
webových stránkách IN!u, kde v rub-

rice Poradna žádají o rady jak se vzta-
hy, tak i v otázkách víry. A protože do 
redakce přicházelo mnoho proseb 
o modlitbu, objevila se na webu i rub-
rika „Myslíme na sebe“, kde děvčata 
zveřejňují své prosby, a ostatní mají 
možnost se za ně modlit. 

Letos se všichni mladí vydávají do 
Krakova. Některé čtenářky IN!u ještě 
nejsou ve věku, kdy by mohly na tako-
vou pouť vyrazit, ale IN! chystá zprávy 
z první ruky od jejich starších kamará-
dek i pro ně. Časopis představuje Kra-
kov s jeho osobnostmi a rozšiřuje ob-
zory těm, kdo na setkání nepojedou. 
Předplatné IN!u tak může být malou 
náhradou za neúčast v Krakově.

Více se o IN!u dozvíte na webových 
stránkách info.in.cz, kde se dá časopis 
také jednoduše objednat. 

HELENA FILCÍKOVÁ

Magazín IN! dívčí svět – pro všechna děvčata
Časopis IN! vychází už jedenáctým
rokem. Mnohým čtenářům Katolického 
týdeníku ho není třeba představovat,
protože IN! předplácí svým dcerám,

vnučkám nebo sestrám a ví, jak moc jim
pomáhá v nelehkém čase dospívání.

Časopis Tarsicius, 
který je určen přede-
vším ministrantům, 
ale nejen jim, vychází 
už dvacátým rokem. 

Nabízí pestré čtení pro kluky všech 
věkových kategorií. Každý si v něm 
najde své články o liturgii, svědectví 
kněží, řeholníků i manželů, spoustu 
příběhů, komiksů, fotoseriál a mno-
ho dalšího. 

Nechybí ani články ze světa počí-
tačů, techniky, rychlých kol i z příro-
dy. V Tarsiciovi také pilně soutěžíme, 
letos jsme soutěžili dokonce o let vr-

tulníkem, o největšího vtipálka nebo 
Krále kvízů.

Každý měsíc čtenáře pozdraví je-
den z našich biskupů a přinese po-
vzbuzení v ministrantské službě. 

V tomto roce se průběžně ve všech 
rubrikách věnujeme Roku milosrden-
ství.

Tarsicius lze objednat na www.tar-
sicius.cz nebo na e mailu objednav-

ky@tarsicius.cz, dostane ho každý 
zájemce. Tarsicius nemá předplatné, 
jeho vydávání je financováno pomocí 
dobrovolných darů. Pokud byste měli 
zájem nás podpořit nebo nabídnout 
spolupráci, kontaktujte nás na e-mai-
lu redakce@tarsicius.cz. Za vaši pod-
poru a doporučení srdečně děkujeme. 

ŠTĚPÁN POSPÍŠIL,
šéfredaktor 

Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře

Sociální síť, blogy, 
magazín i duchovní 
poradna. To vše zahr-
nuje portál Signály.cz, 
sloužící nyní už necelým 
5 000 aktivním uživate-
lům křesťanům mladší 
a střední generace. 

Pod patronací České biskupské kon-
ference připravuje pro registrované 
členy své komunity soutěže, disku-
se s osobnostmi z politiky, církve či 
kultury, vede kalendář akcí a přináší 

zprávy z křesťanského světa. V sou-
časné době redakční tým webu or-
ganizuje soutěže o cestu na Světo-
vé dny mládeže v Krakově zdarma 
a připravuje se na zpravodajství bě-

hem akce samotné. Po celou dobu 
budou Signály.cz průběžně sdílet 
do České republiky zajímavosti z dě-
ní na místě. Nejen českým účastní-
kům budeme k dispozici ve vlastním 

stánku. Těšíme se i na spolupráci 
s mladými v nadcházejícím roce bě-
hem Celostátního setkání mládeže
v Olomouci.

Vzájemná důvěra
Web Signály.cz funguje už od ro-
ku 2001. Od všech jiných komunit-
ních webů podobného zaměření se 
odlišuje kromě svého křesťanského 
ekumenického charakteru zejména 
systémem autorizace uživatelů, tj. ově-
řením jejich totožnosti členy redakce. 
Tím přispěvatelé nejen získávají více 
výhod a práv, ale zároveň dávají ostat-
ním uživatelům jistotu, že komunikují 
s reálným člověkem, nikoliv s anonym-
ní či fiktivní osobou. Redakce Signálů 
tím chce dosáhnout zvýšení vzájemné 
důvěry mezi registrovanými a vytvo-
ření bezpečného prostředí na interne-
tu k projevům a sdílení víry a křesťan-
ských hodnot. 

Pro svůj charakter a zpracování 
jsou Signály.cz ojedinělým projektem 
v celé Evropě. 

ANNA JORDANOVÁ

Bezpečné společenství na internetu: Signály.cz
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