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Účastníky Celostátního setkání animátorů přivítal pražský arcibiskup
18. srpna 2010
Tisková zpráva
Čtvrtým dnem pokračuje Celostátní setkání animátorů (CSA) v Kroměříži. Po nedělním zahájení biskupa Jiřího
Paďoura přivítal v pondělí na 400 mladých lidí z celé České republiky také pražský arcibiskup Dominik Duka.
Arcibiskupa i katolickou mládež přijalo město přátelsky.
Účastníky Celostátního setkání animátorů přivítal v kroměřížském chrámě sv. Mořice pražský primas Dominik
Duka. Při bohoslužbě, které předsedal, vyzval mládež především k naději a aktivitě. „Vzpomeňte, s jakým heslem
vyhrál volby americký prezident Kennedy: Neptejte se, co může Amerika udělat pro vás, ale ptejte se, co můžete
udělat vy pro Ameriku. Stejně bychom se měli ptát my a já jsem rád, že vy jste důkazem toho, že církev je aktivní a
mladá,“ řekl při kázání arcibiskup Duka.
Přátelsky přijala pražského primase i účastníky setkání kroměřížská radnice. V pondělí je oficiálně přivítal
starosta města Kroměříže Miloš Malý. „Je to pro nás velká čest, že město Kroměříž poprvé v historii vítá českého
primase. Velmi si ceníme také toho, že si katolická církev vybrala pro konání setkání svých animátorů právě naše
město,“ uvedl ve své uvítací řeči Malý. Poté z rukou představitelů města přijal arcibiskup Duka památnou medaili a
podepsal se na zvláštní list místní kroniky.
Kromě arcibiskupa Dominika Duky a biskupa Jiřího Paďoura zavítají na Celostátní setkání animátorů další
významné osobnosti. Přednášky povedou například Tomáš Holub, bývalý hlavní kaplan Armády České republiky,
Kateřina Lachmanová či Marek Orko Vácha. Z řad biskupů do Kroměříže dorazí Pavel Posád, Karel Herbst,
František Václav Lobkowitz, František Radovský, Josef Kajnek nebo olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který
v sobotu při dopolední bohoslužbě celé setkání uzavře slavnostním vysláním dvou mladých lidí na roční
dobrovolnickou službu do farnosti Nová Hradečná na Šumpersku.
Na účastníky CSA čekají kromě hlavních přednášek také kulturní a sportovní akce, práce v diskuzních
skupinkách, tematické přednášky z oblastí psychologie, kultury a spirituality, dále společné modlitby a bohoslužby,
bohatá nabídka workshopů či možnost zapojit se do služby nemocným a starým lidem v kroměřížských domovech
pro seniory a lidi s mentálním postižením. Úterní odpolední program animátorům nabídl také možnost zúčastnit se
zážitkové hry, kterou přichystal tým pod vedením salesiánského kněze Jaroslava Trávníčka, ředitele střediska
mládeže v Pardubicích: „Hra byla zaměřena na skupinovou dynamiku, hlubší seznámení, prohloubení vztahů a
spolupráci mezi účastníky setkání. Má nabídnout nejen zábavu, ale také možnost lépe poznat Kroměříž, pomoci při
úklidu parků a veřejných prostranství a vést tak k zamyšlení nad tím, co potřebuje naše okolí,“ uvedl Trávníček.
Část programu byla věnována městu Kroměříž. Včera od 18 hodin vystoupila na Velkém náměstí kapela Adorare,
která celé setkání animátorů hudebně doprovází. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na pomoc
zemětřeseními zasaženého Haiti.
Celostátní setkání animátorů se koná znovu po čtyřech letech, naposledy jej v roce 2006 hostila Litomyšl.
Letošní ročník, jehož mottem je úryvek z Markova evangelia "Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný
život," Mk (10,17), je zároveň přípravou na XXVI. světový den mládeže, který se koná za rok ve španělském
Madridu. Na setkání s papežem Benediktem XVI. do Španělska zamíří mládež z celého světa.
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