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Důležité informace a praktické rady
Centrální recepce
VOŠ a SPŠ, Studentská 1, Žďár nad Sázavou (č. 1)
Kontakt na centrální recepci: +420 604 469 215

Infostánek
Nachází se v prostoru u Zimního stadionu (č. 51)
Členové informačního týmu rádi poradí s tím, co budete potřebovat.

Upozornění
K hlavnímu pódiu si noste karimatku na sezení.
Noste pokrývku hlavy a dodržujte pitný režim.
Mažte se opalovacím krémem a nepřeceňujte své síly!
Během programu, prosíme, vypínejte mobil!!!

SMS brána 736 339 339 pro tvé smsky
CSM (mezera) SVEDECTVI pro svědectví
CSM (mezera) VZKAZ pro vzkaz organizátorům, biskupům, hostům
CSM (mezera) HLAS (mezera) A nebo B pro hlasování
CSM (mezera) HLASKA pro hlášky do novin setkání

Zdravotní služba
V případě potřeby se obraťte na zdravotníky:
- v místech svého ubytování v době snídaně a před večerkou,
- ve zdravotnickém stanu u hlavního pódia (č. 51),
- v klášteře (č. 3), kde je sídlo zdravotníků.
V nutných případech volejte stálou zdravotnickou službu +420 604 468 265.

Sprchování
Sportovní hala (č. 50) 6.00–9.00; 22.00–24.00 hodin
Fotbalový stadion (č. 53) 6.00–9.00; 22.00–24.00 hodin
U Zimního stadionu ve sprchách od Johnny Servis (č. 51) 6.00–24.00 hodin

Stravování
Každý účastník dostane na oběd a večeři stravenky. Pečlivě si je uschovejte
a hlídejte, abyste je neztratili. Bez stravenky nebude jídlo vydáno. V případě
ztráty se obraťte na Centrální recepci (č. 1).
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Důležité informace a praktické rady
Snídaně jsou ve školách, kde každý dostane chleba a teplý čaj.
Obědy jsou vydávány ve školních jídelnách a v Domě kultury (č. 10).
Každému účastníkovi byla jeho jídelna přidělena při registraci.
Večeře se podávají u hlavního pódia u Zimního stadionu (č. 2).
Účastníci s dietou se stravují ve zvláštním režimu, o kterém byli informováni
e-mailem. Více na infostánku (č. 51).

Tichá adorace v kostele sv. Prokopa (č. 4)
od středy do pátku 8.00–23.30 hodin,
v sobotu 8.00–19.00 a 22.15–24.00 hodin.

Duchovní služba kněží – svátost smíření a osobní
rozhovory
u hlavního pódia (č. 51) – každý den 13.00–15.00 a 19.00–22.00 hodin
v kostele sv. Prokopa (č. 4) – každý den 13.00–19.00 hodin
V pátek v 15.30 u hlavního pódia (č. 51) během bohoslužby smíření.
Kněze můžete oslovit i kdykoliv jindy.

Svátost smíření (pokání)
Pomůcka k přípravě je na str. 35
K přijetí svátosti smíření nás může vést to, že se chceme zřeknout svých hříchů, a tak otevřít Kristu brány svého srdce, ale také to, že jsme na základě
zkušenosti modlitby, katecheze či nějakého setkání objevili, že jsme hříšní
a Ježíš nám nabízí odpuštění. Bůh je ochoten prokázat své milosrdenství
– my jej svobodně můžeme přijmout. V pátek odpoledne proběhne bohoslužba smíření s možností přistoupení k individuální zpovědi. Kněží budou
zpovídat také v odpoledních a večerních hodinách v prostoru u Zimního
stadionu (v případě nepříznivého počasí v kostele sv. Prokopa). Jistě budou
ochotni odpovědět na prosbu o svátost smíření i na individuální požádání.

Nabídka společné přípravy na svátost smíření
středa, čtvrtek 13.30–14.30 hodin Hřbitovní kostel (č. 26)

Liturgický stánek (č. 51)
Bude k dispozici v prostoru u Zimního stadionu v úterý od 15.00 hodin
do konce programu a od středy do neděle od 8.00 hodin do konce programů
kromě času bohoslužeb.
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Důležité informace a praktické rady
Přímluvná modlitba
Tato služba se nabízí všem, kdo chtějí ve společné modlitbě svěřit Bohu to,
co prožívají – rozhodování, těžkosti, překážky, krize, hledání. Může se jednat
o náročné momenty života, které ani nemusejí být osobním hříchem, ale
třeba následkem slov či jednání druhých lidí. Přímluvná modlitba spočívá
v tom, že dvojice či trojice se společně modlí na tento úmysl. Základem této
modlitby je Ježíšovo zaslíbení vyslyšení společné modlitby a také naplnění
výzev svatého Pavla k vzájemné modlitbě.
Přímluvná modlitba bude probíhat každý den 13.00–15.00 a 19.00–22.00
hodin u Zimního stadionu (č. 51).

Naslouchající ucho a vnímavé srdce
Každý den je možnost setkat se s člověkem, který bude mít na Tebe
čas. Můžeš mu říci cokoli. Má pro Tebe připravené naslouchající
ucho a vnímavé srdce. I když kolem Tebe bude velké množství
lidí, budeš pro něho tím nejdůležitějším člověkem ve Žďáru.
Budou to Bohu zasvěcení lidé z řad kněží, řeholníků, řeholnic a také členové
z různých komunit a hnutí. Můžeš je potkat kdekoli a kdykoli.
Jak je poznáš? Podle odznaku, který budou mít na sobě.

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

Duchovní přijímání
(Modlitba pro ty, kteří z nějakého důvodu nemohou přistoupit k eucharistii.)
Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti
přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale
milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám
v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek.
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.
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Důležité informace a praktické rady
Psychologická poradna
Je k dispozici u Zimního stadionu v blízkosti Barbaru. Více str. 106

Gynekologická poradna
Je k dispozici u Zimního stadionu v blízkosti Barbaru. Více str. 106

Bar Barbar
Řeholníci a mladí z Hnutí fokoláre a jejich přátelé Tě zvou k posezení
v baru Barbar. Přijď si vydechnout, nabrat nových sil nebo jen uchránit
svou vznešenou hlavu od slunce a deště. Nabízíme dobrý čaj, výbornou
fairtrade kávu, točenou Kofolu, ale i něco dobrého na zub (nanuky, koblihy,
brambůrky...). V Barbarovi si můžeš zahrát libovolnou stolní hru z nemalého
výběru (Aktivity, Carcassonne,...). Neváhej nás oslovit k duchovnímu
rozhovoru nebo jen k obyčejnému popovídání. Neváhej naše řeholníky oslovit
k duchovnímu rozhovoru nebo si s námi můžeš jen obyčejně popovídat.
Náš stan se nachází u Zimního stadionu (č. 51). Přijď se uvelebit v klasickém
lokále či v prostoru s kobercem a polštáři.
Přijď do našeho baru. Jsme BAR, to je Blízko a Rychle! 
Otevírací doba:
ÚT:
15.00–19.30, 21.30–23.30
ST:
12.30–19.30, 21.45–23.30
ČT:
12.30–19.30, 21.45–23.30
PÁ:
10.00–15.00, 16.00–19.30, 21.45–23.30
SO:
12.30–19.30, 22.30–23.30
Těšíme se na Tvou návštěvu 

Expozice v klášteře
Vstup do všech expozic Zámku (č. 17) za symbolické vstupné 10 Kč.
16. 8. 14.00–17.00 hodin
18. 8. 1400–18.00 hodin
Zpřístupněné prostory:
Santiniho expozice; Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze;
Muzeum knihy s novou výstavou Staré pověsti české; Galerie Kinských;
Bazilika minor Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
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Důležité informace a praktické rady
INFORMACE PRO KNĚZE
Děkujeme, že jste zde s námi!
Po příjezdu do Žďáru, prosíme, navštivte liturgický stánek u Zimního stadionu
(č. 51), kde se s vámi zkontaktuje liturgická skupina. Zde se dozvíte důležité
informace a nabídnete své služby. Budeme vám vděčni především za zapojení do zpovědní služby, kterou budeme koordinovat právě z tohoto stánku.
Koncelebrace: přede mší svatou je třeba se obléci do liturgických rouch ve
stanu v blízkosti baru BARBAR. Během mší svatých budou zanechané věci ve
stanu hlídány.
Setkání kněží proběhne ve středu 15. srpna 13.30–14.30 v KD Vysočany
(Horní sál) (č. 21).
V případě jiných dotazů se můžete obrátit na vedoucího skupiny kněží
Jana Lišku – mob. +420 731 402 807.

INFORMACE PRO RODINY – SOBOTA
Vítáme vás mezi mladými lidmi a přejeme vám krásnou pouť.
U infostánku, který je u Zimního stadionu (č. 51), dostanete veškeré
informace a také brožuru pro účastníky a zpěvník.
Oběd je pro vás připraven za dobrovolný příspěvek v prostoru u Zimního
stadionu (č. 51).

6

Základní pravidla účastníka
Řádný účastník je každý, kdo se přihlásil, zaplatil
příspěvek a zaregistroval se.
Účastník je povinen:
1.

Dbát všech rad a pokynů organizátorů.

2.

 osit visačku, účastnický náramek a stravenky, které dostal při regisN
traci, vždy u sebe. Bez účastnického náramku nebude nikdo vpuštěn
do místa ubytování. Bez stravenky nebude nikomu vydáno jídlo.

3.

 espektovat zákaz kouření ve všech ubytovacích prostorách (i před
R
nimi), v prostorách, kde probíhá program (prostory u hlavního pódia,
kostel, přednáškové sály, výtvarné dílny,...), a všude tam, kde je více lidí.

4.	Po celou dobu setkání a na všech místech zachovávat přísný zákaz
požívání alkoholických nápojů a návykových látek.
5.

 stupovat pouze do toho ubytovacího objektu, ve kterém je ubytován.
V
Do jiných nebude vpuštěn a výjimky nejsou možné. Akceptovat
jemu přidělené místo ke spaní, respektovat oddělené bydlení děvčat
a chlapců, dodržovat ubytovací řád vyvěšený v místech ubytování.

6.

 održovat noční klid na veřejnosti od 22.00 hodin a večerku v ubytoD
vacích prostorách od 24.00 hod. Jedná se důležitý projev ohleduplnosti
vůči svým bližním.

7.

Vypínat mobilní telefony během programů.

8.

Pamatovat na vhodné oblečení a to zvláště během mší svatých.

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

Sekce pro mládež ČBK a AKSM
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Úvod
Mons. JIŘÍ PAĎOUR, OFMCap.,
biskup českobudějovický
Biskupská 4, 370 21 České Budějovice
tel.: +420 380 420 335, email: biskup@bcb.cz

České Budějovice, 23. května 2012

Moji mladí přátelé!
Vítám Vás ve Žďáru nad Sázavou. Spoluvytváříte živé společenství, které se
raduje z křesťanské víry. Platí o vás biblické: „To je pokolení těch, kdo hledají
tvář Tvou, Hospodine.“
Umíte se modlit „Otče náš“ a snažíte se chovat jako bratři a sestry.
To je něco úžasného v tomto poťachtaném světě.
Nebojte se věřit Kristu Pánu a nebudete muset věřit pitomostem. To Vás
osvobodí od balastu světa. Poznáte pravdu a ta vás osvobodí. Pravda se
raduje s láskou.
Bez lásky nelze žít – to tušíte. Naučte se milovat doopravdy od Toho, kdo to
umí. Naplní se tak vaše nejhlubší touha po svobodě i po společenství.
Kéž vám setkání ve Žďáru pomůže o krok dál, o něco výš a o něco hlouběji…
Pán vám žehnej.

Mons. Jiří Paďour, OFMCap.,
delegát ČBK pro mládež
biskup českobudějovický
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Úvod
Tak jsme tady.
Vítejte!
Užijte si setkání naplno!
Vychutnejte si těch pár dní, které prožijete na setkání mládeže ve Žďáru.
Ale pozor!
Nejsme na takové obyčejné akci. Naopak. Vstoupili jsme do rodiny kolem
Ježíše, ve které neplatí, že někdo táhne a druzí se vezou, že někdo je divák
a někdo herec. V naší rodině platí, že záleží na každém, že se každý má stát
celebritou dne. Celkem 700 z vás se během uplynulého roku namáhalo, aby
se setkání vydařilo, ale zde ve Žďáru jsme pozváni k aktivní účasti všichni.
V rodině, která se zde sešla, platí nejjednodušší ústava na světě, která je
zároveň nejnáročnější: zákon vzájemné lásky. Z tohoto zákona neexistuje
výjimka ani není možná novelizace. Kdo chce vytěžit ze setkání maximum,
v ústavě má jasný návod k úspěchu: snažit se vědomě během těchto dní
konat drobné skutky lásky pro druhé a navazovat nová kamarádství.
Příležitostí bude celá řada.
A ještě jeden tip na tyto dny. Učit se tichu, mít odvahu setrvat jen tak
s Ježíšem v naslouchání. Zapomenout na koloběh života a spočinout v náručí
milujícího Boha.
Zde ve Žďáru nad Sázavou ve společenství církve, Panny Marie
a svatých máme jedinečnou šanci potkat Ježíše a otevřít mu své nitro.
To přeji každému, kdo se v těchto dnech objeví na našem setkání.

P. Jenda Balík
ředitel Sekce pro mládež ČBK
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Úvod
Vítejte, vítejte, vážení přátelé
ve Žďáře nad Sázavou, městě, které leží v srdci Českomoravské Vysočiny,
v kraji plném zrcadlících se rybníků a hlubokých lesů. Městě, které je více
než 760 let spjato se svým rozvojem i náboženskou tradicí s odkazem mnichů
cisterciáků. Od těch dávných dob je ve městě ctěn jejich odkaz, ať je to
formou udržování děl hospodářských, neboť oni mnohdy stáli na počátku,
nebo údržbou památek spojených na svém počátku právě s tímto řádem.
Běh času mnohé změnil, ale udržujme pořád ty základní myšlenky
z počátku rozvoje města - úcta k práci, citlivé hospodaření v krajině, rozvoj
hospodářství, citlivý přístup k památkám. Ale především uchování hlubokých
církevních tradic a víry, která je zde, kdysi v prvopočátku v nehostinném kraji,
již více než tři čtvrtě tisíciletí ukotvena.
Celorepublikové setkání křesťanské mládeže je jednou z takových
nádherných forem, protože právě mládež ponese tento odkaz do dalších
generací. Mladým návštěvníkům a účastníkům tohoto celorepublikového
setkání přeji krásný pobyt v našem městě, mnoho přátelských setkání ale
především hluboké dojmy a souznění ve víře.

Ing. Dagmar Zvěřinová
Senátorka Parlamentu
a starostka města Žďár nad Sázavou
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Úvod
Vážení mladí přátelé,
velice mě těší, že pořadatelé Vašeho letošního setkání křesťanské mládeže
vybrali znovu po deseti letech náš Kraj Vysočina a město, jehož minulost
je úzce spjata s cisterciánským klášterem. Historie na Vysočině zanechala
množství památek. Nemohu nezmínit Vám jistě blízký poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je unikátním uměleckým dílem
a nepochybně nejosobitějším počinem geniálního stavitele Jana Blažeje
Santiniho-Aichla a je zařazený mezi světové kulturní dědictví UNESCO.
Jsem přesvědčen, že Vaše setkání společně s Poutí rodin bude pro život
města i přilehlého okolí významnou událostí, která obohatí nejen Vás,
ale i vstřícné obyvatele našeho regionu. V rámci bohatého programu najde
každý něco poutavého a mimo něj bude mít příležitost k poznávání řady
zajímavých míst našeho kraje.
Přeji Vám vydařený průběh celého setkání a příjemně strávený čas
na Vysočině

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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PROGRAM – úterý 14. srpna
příjezd
nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4)
16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz
17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek
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19.30

zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního stadionu (č. 2)
přivítání
modlitba nešpor – vede Mons. František Lobkowicz – viz str. 18

21.30

konec programu a odchod na místa ubytování

PROGRAM – středa 15. srpna
slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Téma dne: Sestoupí na Tebe Duch Svatý
Slovo na den: „Sesíláš-li svého Ducha, jsou stvořeni znovu.“ Ž 104, 30
7.30

snídaně

8.30	začátek programu, hlavní pódium (č. 2)
ranní modlitba – viz str. 22
katecheze – Mons. Karel Herbst
diskusní skupiny – viz str. 39
10.30

mše svatá
celebruje Mons. Jiří Paďour

12.30

oběd

12.30
13.00

poradny – viz str. 106
sport – viz str. 102
výtvarné dílny – viz str. 99
aktivitky pečovatelské skupiny – viz str. 105
brigády pro město – viz str. 106
nabídka společné přípravy na svátost smíření, Hřbitovní kostel (č. 26)

13.30

15.00–17.00

přednášky a workshopy – viz str. 41

18.00

večeře

19.30

začátek večerního programu, hlavní pódium (č. 2)
pásmo svědectví,
slovo Mons. Jana Vokála,
modlitba růžence – viz str. 23

21.45

konec programu a odchod na místa ubytování
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PROGRAM – čtvrtek 16. srpna
Téma dne: Ovoce Ducha – láska
Slovo na den: „Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.“ 1 Jan 4,16
7.30
8.30–10.00

snídaně
setkání po diecézích
ranní modlitba – viz str. 25
katecheze
diskusní skupiny – viz str. 39

Setkání po diecézích se bude konat na těchto místech:
Hlavní pódium
Hasičská vzájemná pojišťovna (velký sál)
Zámek – venkovní pódium
(za nepříznivého počasí – Klášterní kostel)
litoměřická diecéze
Městské divadlo
olomoucká arcidiecéze
Dům kultury
ostravsko-opavská diecéze Sportovní hala
plzeňská diecéze
Divadelní sál ZUŠ
pražská arcidiecéze
Sokolovna – velký sál
brněnská diecéze
českobudějovická diecéze
královéhradecká diecéze

č. 15
č. 10
č. 50
č. 14
č. 19

10.30

mše svatá za vyprošení lásky, hlavní pódium (č. 2)
celebruje Mons. Jan Baxant

12.30

oběd

12.30
13.00

poradny – viz str. 106
sport – viz str. 102
výtvarné dílny – viz str. 99
aktivitky pečovatelské skupiny – viz str. 105
brigády pro město – viz str. 106
setkání zájmových skupin – viz str. 106
nabídka společné přípravy na svátost smíření, Hřbitovní kostel (č. 26)

13.30
13.30

14.00/14.30–15.45
14.00–17.00
16.15–17.30
18.00

koncerty a kultura – viz str. 60
možnost navštívit expozice Zámku – viz str. 5
koncerty a kultura – viz str. 60

večeře

19.30
začátek večerního programu, hlavní pódium (č. 2)
	
svědectví o bl. Chiaře Luce Badano, za účasti rodičů Badanových,
životopis viz str. 111
slovo Mons. František Radkovský
večerní modlitba – viz str. 26
21.45

14

č. 2
č. 12
č. 16

konec programu a odchod na místa ubytování

PROGRAM – pátek 17. srpna
Téma dne: Ovoce Ducha – radost
viz aktuální poselství papeže mladým na str. 112
Slovo na den: „Máme proč se veselit a radovat.“ Lk 15, 24
Každý pátek je postním dnem. Běžný je půst od masa nebo jiného jídla, ale může jít
i o dobrý skutek, modlitbu a nebo sebezápor.

7.30

snídaně

8.30–9.30

ranní modlitba dělená tematicky – viz str. 67

10.00–12.00

přednášky a workshopy – viz str. 69

12.30

oběd

12.30
13.00

poradny – viz str. 106
sport – viz str. 102
výtvarné dílny – viz str. 99
aktivitky pečovatelské skupiny – viz str. 105
brigády pro město – viz str. 106

15.00

začátek programu, hlavní pódium (č. 2)
bohoslužba smíření s katechezí Mons. Jana Graubnera

15.45
16.00

možnost osobní zpovědi či setkání s knězem
možnost soukromé křížové cesty – viz str. 28

16.30–17.45

přednášky o modlitbě – viz str. 88

18.00

večeře

19.30

začátek večerního programu, hlavní pódium (č. 2)
svědectví

20.00

mše svatá o smíření
celebruje kardinál Dominik Duka

21.45

konec programu a odchod na místa ubytování
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PROGRAM – sobota 18. srpna
Pouť rodin
Téma dne: Ovoce Ducha – pokoj
Slovo na den: „ Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává
svět, já vám dávám.“ Jan 14, 27
8.00

snídaně

9.00

začátek programu, hlavní pódium (č. 2)
ranní modlitba – viz str. 30
katecheze – Mons. Pavel Posád
diskusní skupiny – viz str. 39

11.00

mše svatá
celebruje Mons. Vojtěch Cikrle

12.30	oběd
(Rodiny zveme na malé občerstvení za dobrovolný příspěvek, které je
k dispozici u hlavního pódia v prostoru u Zimního stadionu č. 51)

12.30

16

poradny – viz str. 106

13.30–18.00

poutní katecheze – viz str. 107

14.00–18.00

možnost navštívit expozice Zámku – viz str. 5

15.30–16.00

závěr pro rodiny na venkovním pódiu v klášteře (č. 16)
Mons. Vojtěch Cikrle

18.00

večeře

19.30

začátek večerního programu, hlavní pódium (č. 2)
večerní vigilie – viz str. 32
slovo Mons. Josef Kajnek
obnova biřmování
adorace

22.30

zakončení večerní vigilie a odchod na místa ubytování

PROGRAM – neděle 19. srpna
Téma dne: Přijměte Ducha Svatého
Slovo na den: „ Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém,
ten vás naučí všemu.“ Jan 14, 26
8.00

snídaně

9.00

začátek programu, hlavní pódium (č. 2)
ranní modlitba – viz str. 33
svědectví

10.00	závěrečná mše svatá s udílením svátosti biřmování
7 zástupcům diecézí
celebruje Mons. Jan Graubner
svátost biřmování – viz str. 32
12.00

oběd – balíček

12.30

odjezd do svých domovů
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