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5. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

program PŘÍPRAVNÉHO TÝDNE 
Žďár nad Sázavou, 8. – 14. srpna 

 
Středa 8. srpna - sv. Dominik 
slovo na den: „P řijímejte jeden druhého do svého společenství, jako i Kristu přijal vás – k oslavě 
Boží..“(Řím 15,7) (Není z liturgie) 
 
  7.30 – snídaně 
  8.15 – modlitba, slovo na den, pracovní rozdělení 
12.00 – Anděl Páně  
12.30 – oběd 

 do 18.00 – příjezd přípravných skupin – večeře zajištěna 
19.30 – seznámení, smysl přípravy, mše svatá - kostel sv. Prokopa 
 
  

Čtvrtek 9. srpna - svátek sv. Terezie Benedikty 
slovo na den: „Pojď za mnou!.“ (Lk 9,59) 
 
  7.30 – snídaně 
  8.15 – modlitba, slovo na den, pracovní rozdělení 
12.00 – Anděl Páně  
12.30 – oběd 
13.30 – porada zodpovědných za přípravné skupinky 
18.30 – večeře 
20.00 – mše svatá + shrnutí dne, dojmy 
 
Pátek 10. srpna - svátek sv. Vavřince 
slovo na den: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe.“ (Lk 9,23) 
 
  7.30 – snídaně 
  8.15 – modlitba, slovo na den, pracovní rozdělení 
12.00 – Anděl Páně  
12.30 – oběd 
13.30 – porada zodpovědných za přípravné skupinky 
18.30 – večeře 
20.00 – mše svatá + shrnutí dne, dojmy 
 

Sobota 11. srpna – sv. Klára 
slovo na den: „Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás, tak se 
navzájem milujte vy.“ (Jan 13,34)    
 
  7.30 – snídaně 
  8.15 – modlitba, slovo na den, pracovní rozdělení 
12.00 – Anděl Páně  
12.30 – oběd 
13.30 – porada zodpovědných za přípravné skupinky 
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18.30 – večeře 
20.00 – mše svatá + shrnutí dne, dojmy 
 

Neděle 12. srpna  
slovo na den: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ (Mt 14,22) 

 
  8.30 -  snídaně 

krátká pouť na Zelenou horu  
11,00 - mše svatá v klášterním kostele  
13.00 - oběd 

 volné odpoledne 
17.30 – porada zodpovědných za přípravné skupinky 
18.30 – večeře   
20.00 – závěr dne ve farním kostele sv. Prokopa 
 
Pondělí 13. srpna 
slovo na den:  „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě 
navzájem.“ (Jan 13, 35) 
 
  7.30 – snídaně 
  8.15 – modlitba, slovo na den, pracovní rozdělení 
12.00 – Anděl Páně  
12.30 – oběd 
18.30 – večeře 
20.00 – mše svatá + shrnutí dne, dojmy 
 
Úterý 14. srpna 
slovo na den: „Kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá.“ (Mt 18,5) 
 
  7.00 – snídaně (každý dostane balíček s obědem a večeří) 
  8.00 – mše svatá se slovem na den a celý týden 

 poděkování, rozdání upomínek  
10.00 -  práce a rozmístění na místa určení 
od 13.00 – příjezd účastníků CSM 
16.00 a 17.30 mše svaté ve farním kostele pro zájemce 


