
Kontaktní osoba:  
Vít Jelínek
mob. 731 727 753
vit.jelinek@email.cz

P. ThDr. Jan Balík
ředitel Sekce pro mládež ČBK

V Praze 25. října 2011
Milí přátelé ze žďárských farností, 

obracím se na Vás jménem Sekce pro mládež České biskupské konference 
s následující prosbou:

Ve dnech 23. až 26. února 2012 se bude ve vašem městě konat 4. celostátní 
fórum mládeže z České republiky. Mladí ze všech našich diecézí a různých  
církevních hnutí a komunit budou diskutovat spolu s biskupy a budou se snažit 
přijmout spoluodpovědnost za společnost a církev. 

Následně se od 14. do 19. srpna 2012 bude odehrávat ve Žďáru nad 
Sázavou velké 5. celostátní setkání mládeže.

Obě aktivity spolu tvoří jeden celek.

Milí přátelé, obracíme se na Vás s prosbou o ubytování cca 150 mladých 
účastníků fóra v únoru a alespoň části z několika tisíc účastníků celostátního 
setkání v srpnu ve vašich rodinách. Mladí lidé mohou spát ve vlastních 
spacácích a na karimatkách. Nejde tedy o žádný komfort, ale o přijetí do vašeho 
domova. Pokud byste mladým lidem poskytli snídani, budeme rádi. Program 
fóra počítá s tím, že byste se svými mladými hosty mohli prožít sobotní večer 
u společného stolu.

Věříme, že nám porozumíte, a že se Vaše domovy stanou na pár dnů 
útočištěm mladých poutníků. Již nyní Vám upřímně děkujeme za tuto službu. 
V kladném případě Vás prosíme o vyplnění druhého listu letáčku.

V případě, že jste ochotni pomoci s přípravou srpnového celostátního 
setkání, prosíme o uvedení Vaší profese a dalších užitečných informací.

Do Božího srdce Vás v modlitbě poroučí a již předem děkuje

ČESKÁ  BISKUPSKÁ  KONFERENCE
Sekce pro mládež

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel. 220 181 753, mladez@cirkev.cz
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UBYTOVÁNÍ MLÁDEŽE OD 23.2. DO 26.2.2012
Jsem ochotný ubytovat mladé lidi, účastníky 4. celostátního fóra mládeže, 
v době od čtvrtka 23.2. večer do neděle 26. 2. 2012. 

Ubytuji: ………………. chlapců ………………. děvčat
(Prosíme napište počet chlapců nebo děvčat.)

Ubytovaným poskytnu snídani:  ano / ne
(Vyhovující zakroužkujte.) 

Ubytované pozvu v sobotu 25.2. na večeři:  ano / ne
(Vyhovující zakroužkujte.) 

Bližší informace dostanete do konce ledna 2012.

UBYTOVÁNÍ MLÁDEŽE OD 14.8. DO 19.8.2012
Jsem ochotný ubytovat kněze nebo rodiny s dětmi, účastníky 5. celostátního 
setkání mládeže, v době od úterý 14. 8. večer do neděle 19. 8. 2012. 

Ubytuji: ………………. kněží ………………. rodin s dětmi
(Prosíme napište počet kněží nebo rodin s dětmi.)

Ubytovaným poskytnu snídani:  ano / ne
(Vyhovující zakroužkujte.)

Bližší informace dostanete do konce června 2012.

NABÍDKA POMOCI
Moje profese: ....................………………………………………………......…….
Při přípravě a průběhu setkání mohu pomoci v oblasti: 
………………………………................................................................….......…
………………………………................................................................….......…

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Jméno a příjmení: …...………………............…………………………....….....
Adresa: ………………………….............…………………………………….......
………………….........................…………………………………………….........
PSČ …………………. Tel. …..........…………………....................................…
Mobil ……………………… e-mail ……............................……………….....…

Za Vaši ochotu Vám již předem děkujeme a vyprošujeme Boží odplatu.

Vyplněný lístek odevzdejte do 18. 12. 2011 v kostele nebo osobně 
P. Tomášovi Holému nebo P. Vladimírovi Záleskému nebo jej zašlete na adresu: 
Sekce pro mládež ČBK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, mladez@cirkev.cz.
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