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Program 5. celostátního fóra mládeže 
23. – 26. února 2017 

Motto:  
„Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi.“  

(sv. Jan Pavel II., Chistifideles laici 46)  

 

„Rád mluvím s mladými, protože jsou naší budoucností. Dialog mezi přítomností a budoucností je 

důležitý. Proto tolik zdůrazňuji vztah mezi mladými a méně i více staršími. Naslouchejme mladým a 

mluvme s nimi, protože se od nich musíme učit a oni se musí učit od nás.“  

(papež František) 

 

Téma: evangelizace  

 

ČTVRTEK - 23. února 
 

do 12.00  příjezd delegátů - moderátorů diskusních skupin 

 Arcibiskupský palác, Wurmova 562/9 (AP) 

 

 oběd (Hotel Arigone) 

 

14.30  tisková konference (Hotel Arigone) 

14.30 porada s moderátory skupin (Hotel Arigone) 

 

od 16.00  příjezd delegátů a registrace Arcibiskupský palác, Wurmova 562/9 (AP) 

 

16.30  občerstvení bufetovým stylem (sál AP) 

18.00  mše svatá v kostele sv. Michala (účast farníků vítána, texty za pastorační shromáždění) 

  

19.30 úvodní program (sál AP) 

„Všemohoucí Bože, osvěcuj nás svým vnuknutím a provázej naše jednání svou pomocí, ať 

konáme všechno, od začátku až do konce, ve spojení s tebou. Skrze tvého Syna ...“  

(Vstupní modlitba) 

cíl fóra, metodika práce, výběr pracovní skupiny chystající závěry 

 

21.15 příchod rodin a ubytování účastníků v rodinách 

  

 

PÁTEK - 24. února  
 

  7.00 snídaně v rodinách 

 

  7.30 modlitba a slovo na den (v kostele P.M.Sněžné) 

„Buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh dárce lásky a pokoje bude s vámi.“ 

 (2 Kor 13, 11)  

   

  8.30 úvod do dne (sál AP) 

   příspěvky delegátů (sál AP) 

10.00  přestávka  

10.30 příspěvky delegátů (sál AP) 

12.00 modlitba Anděl Páně a odchod na oběd 

12.15 oběd (Hotel Arigone) 
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13.30  přednášky a diskuse (sál AP) 

  15 minut slovo, 15 min otázky a reflexe delegátů 

  15 minut slovo, 15 min otázky a reflexe delegátů 

 

14.30  přestávka a přesun na skupinky 

15.00 diskusní skupiny (dle rozpisu) 

17.00  přestávka, svačina 

 

17.30 plénum (sál AP) 

  - shrnutí (za každou skupinu vystoupí mluvčí)  

    - ve zbylém čase možnost vystoupení delegátů s příspěvky 

 

18.30 příprava na mši 

19.00  mše svatá v kostele sv. Mořice (texty k Duchu svatému)  

  

20.30 - 22.30  
 raut, možnost pro osobní setkání a diskuse (Hotel Arigone) 

 

 

SOBOTA - 25. února   

 

  7.00 snídaně v rodinách 

 

  7.30  modlitba a slovo na den (v kostele P. M. Sněžné) 

„Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti.“  

(1 Jan 4, 12)  

  

  8.30  diskusní skupiny (dle rozpisu) 

10.30  přestávka 

 

11.00  přednáška a diskuze (sál AP) 

  15 minut slovo, 15 min otázky a reflexe delegátů 

  - volné příspěvky delegátů 

 

12.15 modlitba Anděl Páně a odchod na oběd 

12.30 oběd (Hotel Arigone) 

14.00  diskusní skupiny (dle rozpisu) 

15.30 přestávka 

 

16.00  plénum (AP)  

   - shrnutí (za každou skupinu vystoupí mluvčí)  

    - možnost vystoupení delegátů s příspěvky 

 - na závěr prezentace první verze závěrů (připomínky písemně během večera) 

 

18.00 odchod do kostela 

18.30  mše svatá v kostele P. M. Sněžné (texty mariánské) 

   

19.30  - delegáti večer v rodinách  

(biskupové, přípravný tým, pozorovatelé - večeře v hotelu Arigone) 
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NEDĚLE - 26. února  
 

  7.00 snídaně v rodinách 

 

  7.30 modlitba a slovo na den (v sále AP) 

„Nejprve tedy hledejte Božího království.“ (Mt 6,33) 

  

  8.00 závěrečné plénum 

  - vystoupení delegátů s volnými příspěvky, 

  - shrnutí 

    - odsouhlasení závěrů. 

 Informace - 6. celostátní setkání mládeže v Olomouci, 15. – 20. 8. 2017 

 

  9.30 odchod do katedrály 

10.00  mše svatá v katedrále (TV NOE – přímý přenos) 

  - veřejná prezentace závěrů 

11.45 - nejpozdější konec přenosu mše 

  

12.00  - oběd (Hotel Arigone) 

13.00  - odjezd  

  


