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Milí čtenáři a příznivci,

zdravím vás a jsem ráda, že se opět setkáváme u nového čísla i ročníku našeho časopisu Budoucnost 
církve. 

Připravili jsme pro vás monotematické číslo, které se věnuje světovým dnům mládeže. Dozvíte se 
něco z historie, co je cílem, proč se pořádají a kdo je pořádá, jaký je jejich význam apod. 

V lednu proběhlo ve Španělsku přípravné setkání zástupců biskupských konferencí, hnutí a komunit. 
Z tohoto setkání přinášíme úvodní slovo a homilii předsedy Papežské rady pro laiky kardinála Stanisława 
Ryłka a příspěvek madridského kardinála a předsedy Španělské biskupské konference Antonia María 
Rouco Varely. Věřím, že jejich slova budou pro vás inspirací v propagaci Světových dnů mládeže 
v Madridu a v přípravě na jejich přínosné prožití.

Abeceda nám pomohla k vysvětlení některých důležitých pojmů, které v souvislosti se Světovými dny 
mládeže určitě uslyšíte.

Pozvánky na oslavu Světového dne mládeže na diecézní úrovni naleznete na konci našeho časopisu.
Prosíme o modlitbu za přípravu a zdárný průběh Světových dnů mládeže v Madridu. A kdo z vás by 

mohl přispět i peněžitým darem, neváhejte a kontaktujte nás na mladez@cirkev.cz
Přeji vás požehnané dny roku 2011 a těším se na setkání s vámi u dalšího čísla Budoucnosti církve.

          Zdeňka Hennigová
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KŘEST
Drazí,
prožíváme rok křtu jako první rok přípravy 
na jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje 
na naše území. Pomalu se nám blíží také 
doba postní, doba vnitřního obrácení, která 
má vyvrcholit o velikonoční vigilii, kdy 
obnovíme své křestní sliby. To má být také 
vrchol roku křtu. 
Křest nás tedy má provázet celý tento rok 
jako „veliké znamení“. Jako znamení naší 
příslušnosti k Bohu, který nás právě křtem 
k sobě přivinul jako svého „milovaného 
syna“ či „milovanou dceru“. To je veliká věc, 
kterou bychom neměli opomíjet, ale neustále 
prohlubovat. Prohlubovat svým vzděláváním 
se ve víře, prohlubováním svého vztahu 
k Bohu a bližnímu a jistě v neposlední 
řadě skutky, které mají být plody naší víry. 
Dovoluji si říci, že mé skutky mají být 
zhmotněním mé víry. Podle nich pak mohou 
ostatní poznat, „jak na tom jsem se svou vírou“. 
Počátek všeho musíme vidět ve chvíli křtu, 
kdy jsme byli nezrušitelně napojeni na Ježíše 
Krista. Přicházející doba postní tedy může být 

dobou nabídky prohloubení našeho vědomí 
pokřtěného dítěte Božího a všeho toho, co 
z toho plyne.
Sv. Metoděj Sicilský, biskup, v promluvě o sv. 
Agátě říká, že tato panna se „narodila ze Slova 
nesmrtelného Boha“. Nemají tato slova platit 
i o každém z nás? Když si ta slova řekneme 
pomalu, musí nás prostoupit radost z obsahu 
těchto slov: mým původcem je sám Bůh; 
jsem stvořen k nesmrtelnosti. Při křtu 
jsem dostal do vínku samého Boha, který se 
nám zjevil skrze svého Syna, a nesmrtelnost, 
tady věčnou možnost být s Bohem. Úžasná 
nabídka. Co říkáte? 
„Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími 
dětmi.“ Tak píše sv. Jan.  Doba postní je 
tedy také dobou nového přijetí Ježíše Krista. 
Toto „nové přijetí“ ať je vyjádřeno i obnovou 
křestního slibu o vigilii letošních Velikonoc. 
Radost z objevování křtu a Božího dětství 
přeje a žehná

P. Vladimír Mrázek 
farář v Nové Hradečné 

(olomoucká arcidiecéze)
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SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE 
Co jsou to světové dny mládeže – World Youth Day (WYD)? Co je jejich cílem? 
Kdo je svolává a organizuje? Kdo začal s WYD? Jsou WYD potřeba? Je to jenom 
velká oslava a zábava pro mladé?

Světové dny mládeže jsou velkým setkání 
mladých z celého světa, kteří se shromažďu-
jí okolo zástupce Krista. Je to jeden z hlav-
ních způsobů, jak církev zvěstuje Kristovo 
poselství mladým. WYD je evangelizační 
úsilí, kde se ukazuje neustálá starost církve 
o mladé.

Hlavním cílem WYD je obeznámit s Kris-
tovým poselstvím všechny mladé lidi na 
celém světě. Je evangelizační snahou církve 
s výraznými ekumenickými prvky.

„Na Světové dny mládeže v Kolíně mám pře-
krásné vzpomínky: bylo to něco víc než jenom 
davy lidí. Především to byla slavnost víry, setká-
ní lidí v jednotě s Kristem. Viděli jsme, jak víra 
boří hráze a má opravdovou schopnost sjedno-
tit odlišné kultury a rozdávat radost. Doufám, 
že se to teď v Austrálii zopakuje. Proto mě těší 
vidět tolik mladých lidí, sjednocených touhou 
po Bohu a po světě plném opravdové lidskosti.“ 
(rozhovor Benedikta XVI. a novinářů během 
letu do Austrálie, 12. července 2008)

Proto se WYD zaměřují na evangelizaci – 
konkrétně na to, aby dnešní mladí lidé po-
znali Kristovo poselství. Co je tedy podsta-
tou všeho dění na Světových dnech mládeže? 
Jaké síly tam působí? Obecně bývají WYD 
vnímány jako součást alternativní kultu-
ry dnešní mládeže a jsou popisovány jako 
něco na způsob rockového festivalu uzpůso-
beného pro potřeby církve s papežem jako 
hlavním hvězdou. „Takové vysvětlení před-
pokládá, že tyto festivaly by probíhaly stejně 
s vírou, nebo bez ní, a proto můžeme celou tu 
záležitost s Bohem vynechat. S tím souhlasí 

i někteří katolíci, kteří celou událost vnímají 
jako významnou nebo snad i velkolepou akci, 
ale bez skutečného významu pro otázky víry 
a přítomnosti evangelia v dnešní době. Tvrdí, 
že i když jsou WYD bouřlivou oslavou, na kon-
ci se všechno beze změn vrátí do starých kolejí, 
aniž by to nějak výrazněji ovlivnilo naše ži-
voty. Taková vysvětlení ale nedokážou objasnit 
jedinečnost těchto dní, která spočívá především 
ve zvlášť radostné atmosféře a v uchvacujícím 
pocitu jednoty.“ (Benedikt XVI., Dopis římské 
kurii, 22. prosince 2008)

 Svatý otec vybírá téma, vysvětluje jeho vý-
znam a svolává mladé z celého světa. WYD 
pak organizuje Papežská rada pro laiky, které 
Svatý otec přípravy světových dnů mládeže 
svěřil. Navíc existuje místní přípravný tým, 
který úzce spolupracuje s Papežskou radou 
pro laiky.

Z různých oslav, které byly zaměřeny na 
mládež během Svatého roku 1983-1984 
zvaného „Svatý rok spásy“ na památku smrti 
Ježíše Krista před 1950 lety, byla tou nejdů-
ležitější slavností vigilie na Květnou neděli 
v Římě. „Jubilejního roku mladých“ se zú-
častnilo více než 300 000 mladých z celého 
světa a papež jim tam daroval dřevěný kříž.

Když OSN prohlásilo rok 1985 za Mezi-
národní rok mládeže, zorganizovala katolická 
církev další mezinárodní setkání na Květnou 
neděli, 31. března, kdy se na Svatopetrském 
náměstí sešlo 350 000 mladých. Poté pa-
pež zavedl každoroční světové dny mládeže. 
WYD vycházejí z iniciativy Jana Pavla II. a na 
jeho žádost. Tato událost se setkala s nadšený-
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mi ohlasy, jak dokazuje velký počet mladých, 
kteří se sešli na mezinárodních setkáních 
v Římě v letech 1984 a 1985.

Kde se slavily WYD v předchozích letech? 

1987 – Buenos Aires - více než 1 000 000
                mladých

1989 – Santiago de Compostela - více než
               500 000 mladých

1991 – Čenstochová - 1 600 000 mladých

1993 – Denver - 600 000 mladých 

1995 – Manila - asi 4 000 000 mladých

1997 – Paříž - 1200 000 mladých

2000 – Řím - 2 000 000 mladých

2002 – Toronto - 800 000 mladých

2005 – Kolín nad Rýnem - 1 100 000 
               mladých 

2008 – Sydney - 400 000 mladých

Pastorační i apoštolská zkušenost s oslava-
mi WYD je veskrze pozitivní. Navíc církev 
vyžaduje, aby se o WYD mluvilo. Církev se 
vždycky zaměřuje „ad gentes“ (Kristus řekl: 
„Jděte a hlásejte evangelium“), a to vyžaduje 
i reprezentaci církve ve společnosti. WYD 
nejen ukazují na přítomnost církve ve svě-
tě, ale jsou i symbolem jednoty mezi jejími 
členy.

Tato setkání, která jsou v podstatě setká-
ními modlitebními spojenými s křesťanskou 
láskou, pospolitostí a vzájemnou úctou, vy-
zdvihují základní vlastnosti církve – církev 
putující a modlící se – a navíc zdůrazňují 
katolictví (všeobecnost) a univerzálnost.

  I když některé části programu mohou 

připomínat jiná setkání mladých, to, co je 
přivádí k účasti na WYD, není jen obyčejná 
rekreace. Je pravda, že poutníci mají z WYD 
mnoho veselých zážitků, ale tato radost vy-
chází z jejich osobního setkání s Kristem. To 
je to, co na oslavách WYD hledají a nachá-
zejí, tam zažívají víru a křesťanskou láskou 
z první ruky. Proto to není jen veliké „se-
beoslavování“ církve ani pouze povzbuzují-
cí setkání pro mladé katolíky. To by přece 
nedávalo smysl, je-li posláním církve vždy 
hledat v druhých Krista – zvláště v těch po-
třebných.

Navíc historie potvrzuje, že WYD jsou 
nesmírně radostnou událostí pro všechny, 
kteří se jich zúčastnili, a miliony mladých si 
je pamatují jako nezapomenutelnou součást 
svého osobního života, která jim změnila ži-
vot. Jenom v tomto smyslu můžeme označit 
WYD jako oslavu. Když se ptali Benedik-
ta XVI. na Světové dny mládeže v Sydney, 
komentoval dění na nich takto: „Tyto dny se 
staly pro všechny dny svátečními. Navíc nám 
umožňují pochopit, co je to opravdová slavnost 
– je to událost, kdy lidé opouštějí svoje ulity, 
dívají se i za hranice svojí vlastní osobnosti 
a přijmou společenství s ostatními.“ Papež poté 
pokračoval popisem Světových dnů mládeže 
v Sydney jako „velkolepou oslavou víry, která 
spojila 200 000 mladých z celého světa – neje-
nom navenek, v geogra6ckém slova smyslu, ale 
také vnitřně, a to díky sdílení radosti, že jsou 
křesťané.“ (Benedikt XVI., Dopis římské kurii, 
22. prosince 2008)

zdroj: www.jmj2011madrid.com
přeložila: Lada Rybníčková

Křest je vítězstvím světla nad mocí tmy. Vyvádí člověka z jeho odloučení od Boha. Osvobozuje 
ho od jeho neposlušnosti, od jeho svévole a tím i od jeho vyhnanství, jeho bezdomoví. 
Uzdravuje jeho nejhlubší rány: niterný pocit ztráty domov a ztráty otce. Naplňuje 
jeho nejhlubší touhy a vede ho nazpět do milující závislosti: do svobody Božích dětí.
                                                            (z knihy Michaela Marsche: Uzdravování skrze svátosti)

KŘEST
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SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE – 
VÝZVA PRO PASTORACI MLÁDEŽE

Pozdrav předsedy Papežské rady pro laiky kardinála Stanisława Ryłka, který 
zazněl v El Escorial 13. ledna 2011 na začátku mezinárodního přípravného setkání 
na Světové dny mládeže (WYD) v Madridu.

Vaše tak hojná účast je znamením toho, 
že WYD se na univerzální úrovni staly inte-
grální součástí či důležitou hnací silou pas-
torační práce církve ve prospěch mladých 
generací. To je skutečnost vzbuzující velké 
naděje! Vaše účast mimo jiné dokazuje, že 
se stále více konsoliduje nová generace pra-
covníků angažovaných v pastoraci mláde-
že, která se zrodila právě ze Světových dnů 
mládeže. Jsou to kněží, řeholníci a řeholnice 
a samozřejmě i početní laici, kteří ve WYD 
pohotově odhalili prozřetelnostní dar Ducha 
Svatého pro evangelizaci dnešních mladých. 
Vy představujete generaci vychovatelů, která 
dokazuje, že umí neustále čerpat inspiraci 
z WYD pro orientaci „řádné“ pastorační 
práce a pro podporu horlivosti a nadšení ke 
službě v diecézích, ve farnostech, v různých 
mládežnických sdruženích a v církevních 
hnutích. Jménem Papežské rady pro laiky 
vyjadřuji svůj upřímný dík vám všem, drazí 
přátelé, za vaše každodenní nasazení v této 
pro církev vskutku životně důležité otázce.

Naším setkáním v El Escorialu začíná roz-
hodující etapa na cestě duchovní a organizač-
ní přípravy WYD 2011 v Madridu. Jde o mi-
mořádný čas milosti (kairòs), který je třeba 
zachytit s velkým smyslem pro zodpovědnost 
a s živou nadějí právě proto, že si uvědomuje-
me velká očekávání, jež vzhledem k této udá-
losti v sobě přechovává celá církev, především 
Svatý otec Benedikt XVI., španělská církev, 
ale hlavně velký zástup mladých na všech 
kontinentech, kteří už jsou všichni zaměřeni 

na Madrid. Dokonce se odvažuji říci, že WYD 
v Madridu už začaly, protože již dozrávají 
první duchovní plody, zvláště díky putová-
ní kříže WYD, který prochází španělskými 
diecézemi. Pro mnoho mladých se jedná 
o okamžik životního obratu, o konkrétní pří-
ležitost, která napomáhá k vědomému napl-
ňování všech životně důležitých rozhodnutí.

Při každé přípravě WYD samozřejmě se-
hrává rozhodující úlohu hostitelská země, jíž 
je v tomto případě Španělsko. Proto využí-
vám této příležitosti, abych jménem všech 
účastníků setkání znovu srdečně poděkoval 
celé církvi, která žije ve Španělsku. Díky za 
vaši velkorysou službu všeobecné církvi! Při 
plnění tohoto vůbec ne lehkého úkolu mů-
žete počítat s veškerou naší solidaritou, s naší 
bratrskou spoluprací a hlubokou vděčností.

Vloni jsme oslavili 25. výročí zrodu 
WYD. Chtěl bych připomenout neza-
pomenutelná slova, jimiž ctihodný Boží 
služebník Jan Pavel II. vysvětloval důvo-
dy svého rozhodnutí: „Všichni mladí musí 
cítit, že se církev o ně stará. Celá církev pro-
to má na celosvětové úrovni ve společenství 
s Petrovým nástupcem pociťovat potřebu větší-
ho nasazení ve prospěch mladých, jejich tužeb 
a potřeb, jejich otevřenosti a naděje, aby od-
povídala na jejich očekávání. Má jim ohlašo-
vat jistotu, kterou je Kristus, Pravdu, kterou 
je Kristus, Lásku, kterou je Kristus, a to pro-
střednictvím vhodné formace, jež je potřebnou 
a aktuální formou evangelizace“ (Nauka Jana 
Pavla II. 2 (1985), str. 1559 - 1560). 
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Těmito slovy papež vyjádřil samotnou 
podstatu pastoračního projektu budoucích 
WYD a tak otevřel novou stránku vztahu 
církve s novými generacemi. Díky této pro-
rocké volbě Jana Pavla II. na prahu nového 
tisíciletí církev znovu objevila svou mladist-
vou tvář plnou naděje, radosti a nadšení 
z víry. WYD se ukázaly jako skutečné 
„laboratoře víry“ pro miliony mladých 
ze všech kontinentů. Kolik mladých se díky 
nim setkalo s Kristem – Cestou, Pravdou 
a Životem, který změnil jejich život! Kolik 
důležitých objevů udělali – především zá-
kladní objev krásy a radosti z toho, že jsou 
křesťany! Kolik z nich se rozhodlo pro po-
volání – pro kněžství, pro zasvěcený život, 
ale také pro křesťanské manželství! Za těchto 
25 let skutečně vznikla nová generace mla-
dých – mladých vyslovujících „ano“ Kristu 
a jeho církvi, mladých, kteří našli v Petro-
vu nástupci přítele a bezpečného průvod-
ce životem. Jsem si jistý, že každý z vás by 
na základě své osobní zkušenosti z těchto 
nezapomenutelných let mohl do tohoto se-
znamu doplnit další početné plody WYD… 
Jak bychom neměli poděkovat Pánu za tento 
mimořádný dar! 

Papež Benedikt XVI. jde věrně ve stopách 
svého předchůdce a rád a často připomíná 
papeže Jana Pavla II. jako „geniálního ini-
ciátora světových dnů mládeže, této intuice, 
kterou – jak on říká – považuji za inspira-
ci“ (Nauka Benedikta XVI., 2005, str. 467). 
Ve svém nedávném knižně uveřejněném 
interview prohlásil: „Světové dny mládeže 
se staly skutečným darem. Když vidím, kolik 
mladých v nich nachází nový začátek, z ně-
hož duchovně žijí, kolik iniciativ víry z nich 
tryská, kolik radosti zůstává a jaké zanícení se 
na těchto dnech vytváří, musím říci: tady se 
děje cosi, co není našim dílem. … Věřím, že 
na světových dnech mládeže se nachází něco, 
co pomáhá všem.“ (Luce del mondo („Světlo 
světa“), str. 163) Vědomí o důležitosti při-

jatého daru v nás má vzbuzovat silný smysl 
pro zodpovědnost za to, aby se taková milost 
nepromarnila. Z tohoto vědomí musíme vy-
cházet v rozhodující etapě přípravy blížících 
se WYD 2011 v Madridu.

Každé WYD představují velkou výzvu pro 
pastoraci mládeže – před nimi, během nich 
i po nich. Duchovní plody WYD nikdy ne-
lze brát jako zaručené! U příležitosti slavení 
každého WYD jsme všichni vyzýváni, aby-
chom do hloubky přezkoumali základ-
ní volby naší pastorační práce. Hluboká 
krize, v níž se dnes nachází postmoderní 
kultura, vážně zpochybnila schopnost na-
šich společností vychovávat mladé genera-
ce. Nacházíme se tváří v tvář skutečné kri-
zi výchovy, jak často s obavami zdůrazňuje 
papež Benedikt XVI. Ta spočívá „v rostoucí 
těžkosti, s níž se setkáváme při předávání zá-
kladních hodnot života a správného chování 
novým generacím“ (L’Osservatore Romano, 
13. června 2007, str. 4), což je trpkým plo-
dem společnosti, která učinila relativismus 
„svým vlastním dogmatem“, „tekuté společ-
nosti“ (Zygmunt Bauman) bez jistot, spo-
lečnosti zbavené společných opěrných bodů, 
která odmítá existenci pravdy a nahrazuje ji 
názorovým pluralismem. Když se však popírá 
pravda, každé výchovné úsilí přichází nazmar! 
V krizi se zdají být i samotní vychovatelé. Jak 
říká papež, často jsou v pokušení „rezignovat 
na své výchovné úkoly“ a působí dojmem, že 
„již nechápou ani svou úlohu anebo, lépe ře-
čeno, poslání, které je jim svěřeno“ (tamtéž). 
V takové situaci „úloha církve vychovávat 
k víře, k následování Pána Ježíše a ke svědec-
tví o něm – říká papež Benedikt XVI. – více 
než kdy jindy nabývá hodnotu i jako příspěvek 
k překonání krize výchovy, která sužuje společ-
nost, v níž žijeme, stavěním hráze nedůvěry 
a onoho podivného ‚sebepohrdání‘, jež se zdá 
být charakteristikou naší kultury“ (tamtéž).

V tomto smyslu se WYD jeví jako skutečně 
účinná odpověď na krizi výchovy. Síla jejich 
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pastoračního projektu spočívá především 
v ústředním postavení Krista. Papež Jan 
Pavel II. napsal: „Nepodléháme samozřej-
mě naivní představě, že by pro řešení velkých 
problémů dnešní doby mohlo existovat nějaké 
zaklínadlo. Ne, nezachrání nás nějaké zaklí-
nadlo, nýbrž Osoba a jistota, kterou přináší: 
Já jsem s vámi!“ (Novo millennio ineunte, 
č. 29). A papež Benedikt XVI. mu přisvědčuje: 
„Na počátku křesťanského života není určité 
etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea, ný-
brž setkání s událostí, s Osobou, která otevírá 
před životem nový obzor a dává mu rozhodují-
cí zaměření“ (Deus caritas est, č. 1). To je vel-
ká výzva pro dnešní pastoraci mládeže: umět 
vsadit na Krista, skutečně postavit Krista 
do centra výchovné činnosti! Připomíná to 
téma WYD 2011 zvolené Svatým otcem: 
„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte 
základy, pevně se držte víry.“ (srov. Kol 2,7).

 S vědomím této kulturní situace se 
krátce pozastavme u osoby samotného 
pracovníka v oblasti pastorace mladých, 
který při dnešní všeobecné krizi výcho-
vy podstupuje dost vážná rizika. Dnes 
zaznamenáváme znepokojující nouzi 
o „dobré“ učitele i na poli pastorace. Vý-
chovná činnost vyžaduje od pracovníků 
v pastoraci mládeže, aby byli schopni se 
osobně nasazovat, aby byli připraveni přijí-
mat provokace mladých, kteří se projevují 
jako velmi nároční vůči dospělým a jsou veli-
ce citliví na sebemenší projev nedůslednosti 
a falše. Taková úloha v sobě zahrnuje pokoru 
každodenního tázání a náročné cesty osobní 
konverze. Papež Benedikt XVI. zdůrazňuje: 
„Zvláště když se jedná o výchovu k víře, oso-
ba svědka a role svědectví je hlavní. Kristův 
svědek jen jednoduše nepředává informace, 
ale je osobně zaangažovaný na pravdě, kte-

rou předkládá, a důsledností svého života se 
stává věrohodným ukazatelem. Nepoukazuje 
však na sebe, ale na Někoho, kdo je nekonečně 
větší než on sám, jemuž se odevzdal a zaku-
sil jeho spolehlivou dobrotu“ (tamtéž). Lidská 
a křesťanská zralost vychovatelů je v proce-
su výchovy k víře klíčová, avšak sama není 
postačující. Papež totiž zdůrazňuje, že „tako-
vé dílo nelze konat vlastními silami, ale jen 
z moci Ducha. Je zapotřebí světla a milosti, 
které přicházejí od Boha a působí v nitru srd-
cí a vědomí. Pro křesťanskou výchovu a for-
maci je tedy rozhodující především modlitba 
a naše osobní přátelství s Ježíšem“ (tamtéž). Jde 
o zásadní princip pastýřské péče každého 
druhu. 

Pár dní před svým zvolením na papežský 
stolec kardinál Josef Ratzinger prohlásil: 

„V tomto dějinném okamžiku přede-
vším potřebujeme lidi, kteří skrze osvícenou 
a žitou víru učiní Boha věrohodným pro ten-
to svět. … Potřebujeme lidi, kteří mají pohled 
upřený na Boha a tam se učí pravému lidství, 
protože jen prostřednictvím lidí, jichž se dotkl 
Bůh, se Bůh může k lidem vrátit“ (Subiaco, 
1. dubna 2005). To je vznešené povolání 
a poslání vychovatele, vaše poslání! Vyplatí 
se připomenout si to, dříve než se ponoříme 
do praktických organizačních a logistických 
otázek nastávajících WYD v Madridu 2011, 
abychom neztratili ze zřetele to, co je v na-
šem poslání základní. To, co v naší pastoraci 
pro nás platí, není jen anebo tolik „konat“, 
jako především „být“!

 Vám všem, drazí přátelé, přeji úspěšnou 
práci a úspěšnou cestu přípravy WYD 2011 
v Madridu!     

z italského originálu 
přeložil Tomáš Mrňávek

KŘEST
„Dovolujeme Boží dobrotě, aby nám dělala plány do budoucna. 

Neboť včerejšek minul a zítřek ještě nenastal; a my máme v rukou jen 
dnešek, abychom jeho poznávaly, jeho milovaly a jemu sloužily.“

(Misionářky lásky)
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JSME POVOLÁNI 
BÝT PRO MLADÉ „DOBRÝMI SAMARITÁNY“

Homilie předsedy Papežské rady pro laiky kardinála Stanisława Ryłka, která 
zazněla 14. ledna 2011 v El Escorial během Mezinárodního přípravného setkání 
na Světové dny mládeže v Madridu.

V těchto dnech jsme se sešli zde 
v El Escorialu, abychom připravovali posled-
ní etapu pastorační cesty směřující k velké-
mu setkání papeže Benedikta XVI. s mladý-
mi z celého světa letos v srpnu v Madridu. 
I když čelíme mnoha nelehkým organizač-
ním a logistickým problémům, nesmíme 
ztrácet ze zřetele to, co představuje samot-
nou podstatu WYD, to znamená evangeliza-
ci. Jestliže se zde setkáváme, je to především 
proto, abychom znovu a s novým nadšením, 
zápalem a láskou přijali Kristovo misijní po-
věření: „Jděte do celého světa a hlásejte evan-
gelium…“ (Mk 16,15). Při plnění tohoto 
úkolu se církev dívá na mladé generace se 
zvláštní pozorností a s živou nadějí, proto-
že v nich vidí svoji budoucnost. Potřebuje 
jejich radost a nadšení jejich víry. „Církev 
má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé 
mají mnoho co říci církvi“ (Christi6deles laici, 
č. 46), napsal ctihodný Boží služebník Jan 
Pavel II. 

Během 25 let se WYD staly nástrojem 
ohromné účinnosti pro tento důležitý dia-
log, dokonce v něm způsobily kvalitativní 
skok. Díky WYD se narodila nová generace 
mladých, která nadále roste. Mladí objevili 
důležitost víry v životě člověka a fascinující 
krásu být Kristovými učedníky. V poslední 
apoštolské exhortaci Verbum Domini papež 
Benedikt XVI. píše: „Mladí již jsou aktivní-
mi členy církve a představují její budoucnost. 
Často v nich nacházíme spontánní otevřenost 
k naslouchání Božímu slovu a upřímnou tou-

hu poznat Ježíše. V mládí se totiž nezadržitelně 
a upřímně vynořují otázky po smyslu vlastního 
života a po zaměření vlastní existence. Na tyto 
otázky dává pravou odpověď jedině Boží slo-
vo…“ Papež nejprve vykreslil všeobecný ob-
raz světa mladých a hned potom předkládá 
některé velmi konkrétní orientace pro všech-
ny pracovníky v oblasti pastorace mladých 
generací: „Pozornost vůči světu mládí v sobě 
zahrnuje odvahu jasného poselství; musíme 
pomáhat mladým osvojit si důvěrnost a blíz-
kost vůči Písmu svatému, aby bylo kompasem, 
který ukazuje, jakou cestou se vydat. K tomu 
mladí lidé potřebují svědky a učitele, kteří 
kráčejí s nimi a vedou je, aby sami milovali 
a sdíleli evangelium se svými vrstevníky a stáva-
li se sami autentickými a věrohodnými svědky“ 
(č. 104). To je velká výzva, která je nám vždy 
znovu předkládána při každém z dalších 
WYD.

Evangelizace… Ale co v praxi toto slovo 
znamená? Velmi dobře nám to vysvětluje 
úryvek z evangelia o ochrnutém člověku. 
Ochrnutí je závažná nemoc, která člověka 
znehybňuje a činí úplně závislým na dru-
hých lidech. Skupina přátel mu chce pomoci 
a přináší jej k Ježíši. Není to však lehký úkol, 
protože Mistr vyučuje v domě obklopeném 
zástupem žíznícím po Božím slově. Evangeli-
sta poznamenává: „Už nestačilo ani místo pře-
de dveřmi“ (Mk 2,2). Přátelé však neztrácejí 
odvahu! Rozeberou střechu domu a spustí 
nemocného před Mistra. To je gesto, kte-
ré ukazuje velkou rozhodnost jejich víry… 
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A v tomto okamžiku jsme svědky rozhodu-
jící události příběhu: setkání ochrnutého 
s Kristem. „Když Ježíš viděl jejich víru, řekl 
ochrnutému: ‚Synu, odpouštějí se ti hříchy‘“ 
(Mk 2,5). To je první a nejdůležitější uzdra-
vení – hříšník, jemuž je odpuštěno, který je 
smířen s Bohem! Před nedůvěřivostí znalců 
zákona, kteří se nad jeho slovy pohoršovali, 
vykoná Ježíš další výmluvné znamení: „Abys-
te však věděli, že Syn člověka má moc odpou-
štět na zemi hříchy – řekl ochrnutému: ‚Pra-
vím ti, vstaň, vezmi své lehátko a jdi domů‘“ 
(Mk 2,10). Všichni svědkové této události 
zůstali plni údivu a zvolali: „Něco takového 
jsme ještě nikdy neviděli“ (Mk 2,12). Po se-
tkání s Kristem se ochrnutý vrací domů jako 
úplně jiný člověk; ne jenom a ani ne tolik 
fyzicky, ale spíše uvnitř svého srdce…

To jsou tedy základní prvky každého pro-
cesu evangelizace. V jeho centru vždy stojí 
setkání s Kristem, Slovem života schopným 
proměňovat existenci každého člověka. Aby 
se však takové setkání mohlo uskutečnit, je 
zapotřebí lidského zprostředkování, je třeba 
někoho, kdo by – jako milosrdný samari-
tán – přinesl ochrnutého na setkání s Mis-
trem. To je tedy naše poslání evangelizátorů! 
V dnešním světě je mnoho „ochrnutých“ 
– mužů i žen, dospělých i mladých – po-
stižených duchovním „ochrnutím“, protože 
ztratili pravý smysl života. Již nevědí, kam jít 
a co dělat, a žijí v děsivé temnotě… Sami ne-
mají sílu vyjít z tunelu! Potřebují znát smysl, 
světlo a pravdu, ale také potřebují přátelské-
ho průvodce, který by je podněcoval, který 
by jim ukazoval cestu a vedl by je ke světlu… 
A to je poslání pracovníků v pastoraci mlá-

deže! S kolika mladými ochrnutými jsme se 
ve svém životě setkali! A jaká radost vidět je 
proměněné po setkání s Kristem! 

Světové dny mládeže jsou mimořádným 
časem milosti (kairòs). Kristus přichá-
zí, aby léčil srdce mnoha mladých… To je 
tedy naše poslání. Přivádět mladé ke Kristu, 
protože jen On skutečně uzdravuje! Máme 
obrovskou zodpovědnost a nemůžeme si 
dovolit zanedbat úlohu nám svěřenou. Tato 
zodpovědnost nás naplňuje posvátnou báz-
ní, bázní, abychom Mistra nezklamali, báz-
ní, abychom v procesu evangelizace světa 
byli učenlivým nástrojem Ducha Svatého.

 Sami evangelizátoři potřebují uzdrave-
ní. Nejvážnější chorobou, která nás ohro-
žuje, je ztráta odvahy, nedůvěra, únava, ru-
tina… Slova Ducha z Apokalypsy, určená 
andělovi církve v Efesu, možná leckdy platí 
i pro nás: „Ale mám proti tobě, že jsi upustil 
od své první lásky. Upamatuj se tedy, z jaké 
výše jsi spadl, obrať se a jednej zase jako dříve“ 
(Zj 2,4-5). Musíme tedy bdít a mít lampy 
stále zapálené; musíme v sobě uchovávat ten 
svatý nepokoj srdce, který nás vede k neú-
navnému hledání stále nových cest, aby se 
slovo evangelia dostalo k dnešním mladým.

 Sešli jsme se zde v El Escorialu při sla-
vení posvátné eucharistie, abychom přímo 
z tryskajícího zdroje Života čerpali odvahu 
a nový rozlet pro evangelizaci. Svěřme tuto 
poslední etapu přípravy Světových dní mlá-
deže v Madridu 2011 Panně Marii, Hvězdě 
nové evangelizace.

z italského originálu 
přeložil Tomáš Mrňávek

KŘEST
Umíráme svodům hříchu: tím, že přijímáme zákon lásky, osvobozujeme se od zákonitostí 
života na tomto světě. Protože láska všechno snáší a všechno vydrží a protože to činí 
dobrovolně, dokáže nás ona sama uzdravit od nesčetných každodenních MUSÍŠ, která jsme 
si většinou sami naložili: musíš být větší, lepší, silnější, obratnější než druzí… Křest nás však 
vede do království, kde být pospolu znamená víc než jeden pro druhého něco dělat.



11

MISIJNÍ ÚSILÍ 
O EVANGELIZACI MLADÝCH 21. STOLETÍ

Příspěvek madridského kardinála a předsedy CEE  (Španělské biskupské 
konference) Antonia María Rouco Varely na přípravném setkání k WYD 2011 
v El Escorial dne 13. ledna 2011.

1) Jestliže má celá církev chápat 
WYD 2011 v Madridu jako misijní úsilí 
o evangelizaci mladých 21. století a přijmout 
je za své, je třeba - za prvé - „upřímně“ po-
znat mladé prvního desetiletí našeho století 
a - za druhé - sledovat teologickou a pastorač-
ní koncepci této evangelizace, o které se Sva-
tý otec Benedikt XVI. zcela zřetelně zmiňuje 
ve svém poselství.  Je nutné co možná nejhlou-
běji a nejrealističtěji předem poznat mládež 
tohoto století, která se začíná zapisovat do 
dějin církve a celého světa. Stojíme snad na 
počátku nového historického období? Mno-
hé tomu nasvědčuje. Kromě tohoto poznání 
je třeba řídit se  jasně a neomylně – srdcem 
i myslí – učením Jana Pavla II. a Benedikta 
XVI. o nové evangelizaci a především apo-
štolsky vnímat a žít naléhavou potřebu ji 
živě a horlivě uplatňovat v pastorační praxi 
a v misijní činnosti církve.

2) Mladí katolíci dnešní doby přijali kul-
turní a duchovní dědictví generace svých 
rodičů, kteří jako první odpověděli na vý-
zvu Jana Pavla II. a setkali se s Petrovým ná-
stupcem na „Setkání mládeže“, aby společně 
s druhými vyznali svou víru v Krista, Vyku-
pitele člověka.  Prožívali a svátostně přijali 
jeho odpuštění ve svátosti pokání a přede-
vším oslavili jeho velikonoční oběť ve svátos-
ti eucharistie, svátosti jeho spasitelné lásky 
par excellence - „svátosti svrchované lásky“. 
Ta je základem a zdrojem lásky, která nás 
uvádí ve „společenství“ s Kristem, v němž 
spočívá bytí církve. 

Misijní záměr papeže byl zřejmý. Snahou 
bylo ukázat a vnímat církev nejen jako spo-
lečenství samo o sobě, ale také ve vztahu 
ke společnosti a k lidstvu. Jako kvas přispíva-
jící k jednotě, k solidaritě a k pokoji! 

Další WYD pořádané v různých městech 
v Evropě, Asii, Americe a Oceánii svým ob-
sahem i formou skutečně napomohly šíření 
síly vycházející z evangelia, kterou mladí 
lidé zakoušejí a dosvědčují. Církev se světu 
dala poznat jako mladá, dynamická, jásající 
a radostná realita, jako živé tělo Krista Pána 
a jako „svátost a znamení jednoty“ mladých 
s Bohem a mezi sebou navzájem, jako jedi-
nečný „národ“ hlásající a předávající novou 
radost ze života (srov. Lumen Gentium, 1).

Generace mladých „let osmdesátých a de-
vadesátých“ minulého století se do značné 
míry navracela ke snům a revolučním zá-
měrům svých rodičů a starších sourozenců, 
„osmašedesátníků“. Z čeho vycházela ne 
vždy pokojná rebelie – vždyť došlo i na ba-
rikády – vysokoškolských studentů z Paříže 
a v podstatě všech evropských univerzit 
v onom květnu, který byl pro současné svě-
tové dějiny natolik zásadní? A to nejen pro 
takzvaný „svobodný“ svět, ale také pro bu-
doucnost sovětského světa uzavřeného nepro-
niknutelnou „železnou oponou“ a v Berlíně 
takřka nepřekonatelnou „zdí“. Tato revoluce 
nenechala chladnou mládež v oblastech dří-
ve označovaných jako „země třetího světa“, 
tedy v zemích Asie, Jižní Ameriky a Afriky. 
Tyto události se ideologicky, politicky i kul-
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turně velmi dotkly jejich „elit“. Nesmíme za-
pomínat, že zmíněný „pařížský květen“ byl 
také květnem „pražského jara“. Co však zbylo 
z intelektuálního a sentimentálního nadše-
ní pro marxistický komunismus v listopadu 
v „devětaosmdesátém“, kdy padá Berlínská 
zeď a současně i „železná opona“? Velmi 
málo. Ani jejich nejhlubší a nejdůležitější 
zásady a cíle totiž nedokázaly odpovědět na 
duchovní a morální potřeby mladých. Jestli-
že se lidské existenci a koneckonců i společ-
ným dějinám mládeže Evropy měl dát správ-
ný směr, bylo třeba hledat a najít jiné cesty. 
Bylo nezbytně nutné znovu objevit cesty 
duše, které byly dobře známé křesťanské Ev-
ropě všech dob. Začala vznikat nová usku-
pení, církevní společenství a sdružení všeho 
druhu – apoštolská, misijní, společenství ro-
din, atd. Koncilní obnova vydala své plody. 
Nové impulsy k nové evangelizaci byly patr-
né všude, v nejrůznějších prostředích: mezi 
kněžími, zasvěcenými i v laickém světě. 

Nebylo tedy divu, že se i mezi mladý-
mi v církvi rozmohla jakási nová nostalgie 
po Bohu a skrytá touha znovu se setkat 
s Kristem, s jeho pravdou a láskou. Na 
tyto hluboké touhy nové generace mláde-
že výborně reagovalo motto WYD 1989 
v Santiagu de Compostela „Já jsem cesta, 
pravda a život.“ (Jan 14,6)) Setkání bylo 
výzvou vyjít vstříc nové mládeži zklamané 
osobními i společenskými zkušenostmi „bez 
Boha“ a „bez Krista“, které v nich zanechala 
nedávná minulost. Mladí toužili znovu napl-
no otevřít svá srdce Kristu a jeho evangeliu.

Jan Pavel II. si velice brzy uvědomuje, 
s čím se potýká nová generace mladých, která 
touží nalézt odpovědi na ty nejhlubší otázky. 
Jeho odpovědí je směle se vydat hledat tyto 
mladé na místa, kde se odvíjí jejich život. Pa-
pež jim vychází naproti tím, že mocně zvěs-
tuje živého Krista, který „stojí u jejich dveří 
a klepe“. Není třeba jakkoliv se jich obávat! 
Naopak, je nutné ohleduplně vnímat jejich 

studijní návyky, způsob vykonávání práce 
a zaměstnání, jejich váhání a pády v pro-
žívání lidské lásky, styl a způsob využívání 
„volného času“, nové hudební rytmy a „me-
lodie“, často hlasité a ohlušující… je třeba je 
poznat a pochopit jejich situaci: jejich nej-
niternější pocity samoty uprostřed masových 
„akcí“, do jejichž víru upadají.  

Svatý otec proto zakládá tradici WYD 
a vyzývá celou církev k otevření nové ka-
pitoly pastorace mládeže v duchovní 
a evangelizační linii načrtnuté 
II. vatikánským koncilem. Netrvá dlouho 
a dostavují se první plody, které jsou pozo-
ruhodné. Benedikt XVI. je nádherně kon-
kretizuje ve svém poselství k WYD v Mad-
ridu. „Žeň“ povolání je patrná.

A mládež dnes? Co se děje s mladými 
prvního desetiletí 21. století? Liší se ně-
jak zásadně po lidské, kulturní, morální a 
duchovní stránce od mladých předchozí 
generace? Mají snad jiné problémy, které 
je zneklidňují a trápí? Je třeba si uvědomit 
jeden historický faktor, který vstoupil do 
životů mladých a po stránce psychologic-
ké a sociologické je ovlivňuje do netušené 
míry. Máme tím na mysli vzájemnou glo-
balizovanou komunikaci prostřednictvím 
nových digitálních technologií. Úžasný 
systém komunikace v prostředí informační, 
formační a relaxační „virtuality“ přinášejí-
cí nové hrozby i možnosti ovlivňuje stále 
intenzivněji celou jejich existenci. „Síť“ se 
může stát nesmírně mocným nástrojem 
k šíření životních vzorců založených na „re-
lativismu“, který hlásá, že „vše má význam“, 
pokud to vede k ekonomickému a společen-
skému úspěchu. Zároveň nabízí „virtuální“ 
styl života paradoxně postrádanou možnost 
se s druhými setkávat a prožívat skutečně 
osobní vztahy. „Relativismus“ proniká do 
života mladého člověka, který je povrchní 
a vnějškovou „mezilidskou komunikací“ 
v pojetí světa a člověka tak snadno pohlcen 
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a zároveň ztrápen a zmaten rozporností 
a nejasností jejích sdělení. Závažná otázka 
Boha a Ježíše Krista je pochopitelně neu-
stále systematicky zlehčována. Pochybnosti 
o transcendentálním smyslu života záludně 
hlásané a šířené „sociálními sítěmi“ zapouští 
v myslích mladých pevné kořeny. 

Mladí na počátku 21. století nejsou ti 
z roku 1989, kteří se setkali s Janem Pavlem 
II. v Santiago de Compostela. Po lidské 
a duchovní stránce je jejich situace od-
lišná. Je proto třeba pozměnit pastorační 
a evangelizační záměr, který charakterizoval 
WYD po celých pětadvacet let jejich exis-
tence až do současnosti? V žádném případě. 
Je nutné jej utvrdit a duchovně oživit opě-
tovným apoštolským a misijním úsilím. 

Dokážeme to tehdy, pokud toto „setká-
ní“ pochopíme, pojmeme a připravíme jako 
„misijní úsilí“ inspirované, podporované 
a živené na základě pastoračního závazku, 
který na sebe vzala celá církev: její pastýři – 
biskupové a kněží, zasvěcené osoby i věřící 
laici. Tento závazek musí přijmout za svůj 
také farní společenství, křesťanské rodiny, 
apoštolská sdružení a hnutí, nadace pomá-
hající těm nejchudším, organizace prosazu-
jící spravedlnost, solidaritu a pokoj jakožto 
jedny z nejdůležitějších a nejaktuálnějších 
požadavků křesťanské lásky. 

Nesmíme pochybovat, že jednou ze stě-
žejních „misijních snah“ církve na počát-
ku 21. století musí být nebojácná evan-
gelizace mladých, díky níž tito lidé budou 
moci svůj život snadněji zakořenit v Kristu 
a stavět na něm s nezlomnou a vytrvalou ví-
rou: „Pevni ve víře“! 

Poselství Svatého otce pro WYD 2011 
v Madridu nám předkládá skvělý návod, 
jak toto mimořádné a úžasné dílo úspěšně 
uskutečnit.

Těžiště misijního díla – Ježíš Kristus

Na první pohled by se mohlo zdát samo-
zřejmé zaměřit veškeré pastorační úsilí WYD 
2011 v Madridu na činnost zcela nezbytnou 
pro uskutečňování každého poslání církve, 
totiž na zvěstování Ježíše Krista. Od toho 
koneckonců církev vznikla: aby dávala Krista 
poznat, aby člověk mohl žít z něho a v něm 
a vnímal své putování po tomto světě jako 
cestu ke spáse za hranicemi smrti, k dosažení 
věčné blaženosti. Tato jedinečná nabídka spá-
sy je určená každému člověku, společnosti a 
lidskému pokolení, celému světu! Vše ovšem 
není tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. 

Dva tisíce let po prvních Letnicích, na po-
čátku třetího tisíciletí, právě v tomto histo-
rickém okamžiku, se církev nachází v situaci, 
kdy lidstvo charakterizuje navenek nezřetel-
né odpadání mnoha dříve křesťanských ná-
rodů od víry a v mnoha oblastech po celém 
světě přetrvává naprostá nebo částečná ne-
znalost křesťanského poselství. Touto mimo-
řádně vážnou situací trpí především mladé 
generace. Mnoho mladých v současném svě-
tě Krista nezná. Potřebují jej poznat stejně 
nutně jako mladí v samých počátcích křes-
ťanských dějin. Duchovně i lidsky po tom 
touží možná ještě více. Dokonce i mladí ka-
tolíci, kterým není život církve cizí a aktiv-
ně se v ní zapojují, volají po jednoznačném, 
odvážném a úplném hlásání a předávání na-
uky o osobě a činech Ježíše Krista. Důrazně 
požadují, aby jim Kristovo tajemství bylo 
hlásáno a vykládáno v celé své božsko-lidské 
pravdě. 

Svatý otec ve svém poselství pro WYD 
2011 v Madridu upozorňuje, že „koluje 
mnoho různých obrazů Ježíše, které tvrdí, že 
jsou vědecké, ale ve skutečnosti odvádějí pozor-
nost od významu a jedinečnosti jeho osoby“. 
Mladým je třeba pomáhat, „aby viděli, slyšeli 
a dotkli se Pána, ve kterém k nám přišel Bůh, 
aby se dal poznat“.
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Kérygma, liturgie 
    a svědectví všeobecné církve 

Pouť kříže, kterou konají mladí po všech 
španělských diecézích, jí vtiskla viditelnou 
Kristovu pečeť, jež nesly i předchozí světo-
vé dny. Je však viditelnější díky mottu, které 
zvolil Svatý otec vzhledem k sociologickým 
a náboženským osobnostním charakteristi-
kám mladých dnešní doby. Zdá se tedy, že 
tyto měsíce závěrečných příprav Světových 
dnů a jejich samotnou realizaci máme pro-
žívat především ve znamení hlásání a zvěsto-
vání apoštolského „kérygmatu“: Boží Syn se 
stal člověkem v lůně Panny Marie, procházel 
světem a jeho dějinami – mezi námi! – a hlá-
sal Boží království, vyháněl zlé duchy a konal 
dobro; byl ukřižován, umřel, byl pohřben na 
odpuštění našich hříchů, třetího dne vstal 
z mrtvých, aby lidé měli život, a to život 
v hojnosti – život věčný! Z toho vyplývá, že 
zmrtvýchvstalý Kristus je živý a že nás vybí-
zí, abychom jej následovali cestou evangelia, 
nové smlouvy a milosti, tedy cestou svatosti, 
která vede ke skutečnému štěstí, do věčné 
blaženosti!

Ve všech úkonech během této bezpro-
střední přípravy a realizace „světových dnů“, 
kde se promítne Boží Slovo, ať už v kázání 
nebo v katechezi, musí být zcela explicit-
ně přítomna zvěst kérygmatu vycházející 
z úryvku listu Kolosanům, který je mottem 
setkání: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm 
postavte základy, pevně se držte víry.“ Živé 
vědomí kérygmatu a jeho vyznávání ve víře 
mladých by mělo prodchnout celý průběh 
veliké církevní „události“, kterou WYD 2011 
v Madridu budou. Otevře se tak vnitřní ces-
ta, aby jejich účastníci mohli zaslechnout a 
pocítit Pánův hlas, který jim ukazuje směr 
života, povolání. Především se jedná o po-
volání být opravdovými křesťany a žít podle 
toho v tomto kritickém dějinném období, ať 
už v církvi člověk zaujímá jakékoliv místo. 
Toto obecné povolání však Pán vždy speci-

~kuje, buď jako povolání ke kněžství, k za-
svěcenému životu, ke křesťanskému manžel-
ství nebo jednoduše k apoštolskému životu 
a působení křesťanského laika ve světě. Pro 
duchovní úspěch WYD je zcela zásadní pou-
žít všechny dostupné pastorační prostředky, 
aby Boží slovo a Pánův hlas dolehly přímo 
do srdcí mladých. Je nesmírně důležité, aby 
se cítili být povoláni tím, který za ně dal svůj 
život, který je miluje více než kdokoliv jiný 
v minulosti, nyní i v budoucnu. Právě tako-
vý má být hlavní pastorační a duchovní cíl 
WYD 2011 v Madridu! Aby Kristovo slovo 
osvítilo, rozzářilo a přitáhlo duši každého 
mladého, který uposlechne papežovy výzvy 
a připutuje do španělského hlavního města, 
bude rozhodující slovo Svatého otce.

„Světové dny“ musí být pojaty a realizo-
vány rovněž jako velká oslava svátostné pří-
tomnosti Krista v jeho církvi, který je zvlášť 
viditelný a hmatatelný ve svátosti smíření 
a zejména ve svátosti eucharistie. Osobně 
přijmout odpuštění od svrchovaně laskavé-
ho a milosrdného Pána a společně mu, bok 
po boku s ostatními, vycházet vstříc v osobě 
kněze. Předložit mu svůj vlastní život, a při-
družit jej tak k oběti církve, která Otci při-
náší jedinou rozhodující oběť zpřítomňova-
nou při mši svaté, oběť Ježíše Krista na kříži. 
Žít ji v eucharistickém společenství jeho Těla 
a Krve v jednotě s mladými, bratry a sestra-
mi a přáteli v Kristu přicházejícími ze všech 
koutů země… To vše má utvářet ten největší 
a nejvznešenější dar, který církev předloží své 
mládeži během blížících se světových dnů, 
přičemž jejich těžištěm bude eucharistické 
adorace, která stále více charakterizuje jejich 
dosavadní vývoj. WYD v Madridu zodpo-
vídají za vytvoření a zachovávání atmosféry 
modlitby a adorace po liturgické a duchovní 
stránce tak, aby pronikla celé dění WYD. Je 
třeba dosáhnout toho, aby mladí vystupovali 
jako aktivní činitelé ve společném zakoušení 
lásky Kristova srdce a prožívání jeho slávy 
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v univerzálních rozměrech. Tak budou WYD 
2011 v Madridu skutečnou oslavou oprav-
dové naděje a radosti pramenící z osobního 
setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, vítě-
zem nad hříchem a nad smrtí! 

Cožpak je možné slavit, pořádat „osla-
vu“ bez víry ve vzkříšení? Cožpak by mohli 
opravdově prožívat „oslavu“ ti, kdo neví, že 
smrt není konečným údělem člověka a že ji 
Kristus de~nitivně přemohl? Kdo toto evan-
gelium odmítá, obává se ho nebo mu nedů-
věřuje, ztratil schopnost pochopit a prožít 
událost, která je ve skutečnosti slavnostní 
životní zkušeností, opravdovou „oslavou“!

WYD 2011se mají projevovat jako veliké 
znamení, že vzkříšený Kristus je živý a že je 
Pánem dějin. Jedině on je schopen člověka 
vyvést z té nejhlubší bídy a nemohoucnosti. 
V tom koneckonců spočívá náš veliký pas-
torační úkol. Proměnit WYD 2011 v Mad-
ridu v radostné a jásavé svědectví katolické 
mládeže svolané a shromážděné Svatým ot-
cem, která za přispění diecézních pastýřů 
a jejich kněží, vychovatelů a duchovních 

vůdců, zasvěcených osob i laiků, bude moci 
svými slovy, svými gesty, svým chováním 
a také uměleckými, sociálními, literárními 
a zábavními iniciativami, stejně jako lidskou 
a křesťanskou kvalitou, ukazovat, že osobní 
a sdílená zkušenost života vedeného a zako-
řeněného ve zmrtvýchvstalém Kristu je ne-
vyčerpatelným zdrojem nepomíjivé radosti, 
která zdolává těžkosti a umožňuje vnímat 
život i svět ve znamení naděje. K tomuto 
zdroji může dospět každý člověk a každá ge-
nerace mladých, která vstoupí do rozvířené-
ho proudu dějin. Jsme přesvědčeni, že mladí 
účastníci WYD 2011 v Madridu svým křes-
ťanským způsobem života, vzájemným sou-
žitím a sdílením dokážou veřejnému mínění 
ve světovém měřítku, že „civilizace lásky“ 
není „utopie“, že lze právem říci, že „nové 
lidstvo“ je možné a že naděje není vzhledem 
k budoucnosti dalších generací prázdné slo-
vo. Díky WYD 2011 v Madridu zazáří mla-
dým celého světa naděje!

ze španělského originálu 
přeložil Petr Koutný

11 „VZKAZŮ“ BENEDIKTA XVI. MLÁDEŽI 
Benedikt XVI. promlouval k mladým lidem při mnoha příležitostech - nejenom 
během WYD, ale také na svých apoštolských cestách po celém světě. Na všech 
těchto setkáních neustále opakuje stejnou myšlenku: „Na počátku křesťanského 
života není určité etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea, nýbrž setkání s událostí, 
s Osobou, která otevírá před životem nový obzor a dává mu rozhodující zaměření“ 
(Benedikt XVI., Deus caritas est, 1).

Zde nabízíme několik textů k přípravě na WYD v Madridu. V celém jejich rozsahu si je 
můžete přečíst anglicky na příslušných odkazech.

1. Vaše mládí je velkým bohatstvím

  Toto životní období je přípravou na vaši budoucnost. Váš "zítřek" závisí na tom, jak "dnes" 
prožíváte svoje mládí. Milí mladí přátelé, před vámi se rozprostírá život. Všichni doufáme, že 
bude dlouhý, ale bude pouze jeden. Je jedinečný: nenechte ho bez užitku proklouzávat mezi 
prsty, nepromarněte ho.

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070510_youth-brazil_en.html
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 2. Bůh vás o nic nepřipraví

 Milá mládeži, ta radost, kterou hledáte, ta radost, na kterou máte právo, má jméno i tvář: 
je to Ježíš z Nazareta. Dnes zopakuji to, co jsem řekl na začátku svého ponti~kátu: "Pokud 
vpustíme Krista do našich životů, o nic, vůbec o nic z toho, co činí náš život svobodným 
a krásným, nepřijdeme. Ne! Jenom v tomto přátelství jsou dveře života otevřeny dokořán. 
Jenom v tomto přátelství se naplno projevuje obrovský potenciál lidské existence. Jenom 
v tomto přátelství zakoušíme krásu a osvobození."
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/august/documents/hf_ben-xvi_spe_20050818_youth-celebration_en.html

3. Kristus netouží po ničem jiném, než abychom byli opravdu šťastni

Běžte a setkejte se s ním v Eucharistii. Běžte a uctívejte ho vkleče v kostele před svatostánkem: 
Ježíš vás naplní svou láskou a dá vám nahlédnout do nitra svého srdce. Pokud mu budete 
naslouchat, budete více než jindy zakoušet radost, že patříte k jeho mystickému tělu - 
k církvi, která je rodinou jeho učedníků, jež pojí pouto jednoty a lásky.
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/pont-messages/2005/documents/hf_ben-xvi_mes_20051121_youth_en.html

4. Na Ježíše musíte pohlížet jako na jednoho ze svých nejmilejší přátel, 
        jako na toho nejmilejšího

Na Ježíše musíte pohlížet jako na jednoho ze svých nejmilejší přátel - vlastně jako 
na toho nejmilejšího. Pak uvidíte, že přátelství s ním vás povede k tomu, že se otevřete 
druhým, které považujete za bratry a sestry, a s každým vás tak bude pojit opravdové 
přátelství. Ježíš Kristus je skutečně "vtělená Boží láska" (Deus Caritas Est, č. 12). 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20060410_univ-2006_en.html

5. Povinnosti vůči bližním

„Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo,“ říká sv. Pavel (1Kor 10, 17). Tím myslí 
toto: protože všichni přijímáme stejného Pána, který nás shromažďuje a přitahuje k sobě, 
jsme my všichni jedno.

V našich životech to musí být vidět. Musí to být patrné i v naší schopnosti odpouštět. Musí 
to být vidět i v naší vnímavosti k potřebám druhých. Musí to být vidět v naší ochotě dělit se. 
Musí to být vidět v našich povinnostech k bližním - k těm, kteří jsou na dosah ruky, i k těm, 
kteří jsou fyzicky daleko, ale přesto je považujeme za osoby nám blízké. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20050821_20th-world-youth-day_en.html

 6. Ve velké církevní rodině se setkáváme s různými lidmi

 V podstatě je to povzbuzující, když si uvědomíme, že i v Církvi najdeme plevel. Takto 
můžeme přes všechny své nedokonalosti doufat, že i my budeme započítáni mezi učedníky 
Ježíšovy, který přišel, aby povolal hříšníky. Církev je podobná rodině lidské, ale zároveň je 
také velkou rodinou Boží. Skrze ni Bůh ustavuje společenství, které spojuje, a jednotu, ve 
které jsou obsaženy všechny kontinenty, kultury i národy.

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/august/documents/hf_ben-xvi_spe_20050820_vigil-wyd_en.html

 7. Nenechte se odradit

 Kristus dobře ví, co všechno může narušit lidskou radost. Nebuďte tedy překvapeni žádným 
neštěstím, ať je jakékoliv. Nenechte se jím odradit a znechutit! Stavět na skále neznamená, 
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že na tuto stavbu nebudou působit přírodní síly, ty jsou vepsány do tajemství člověka. Stavět 
na skále znamená uvědomovat si, že i v těžkých chvílích existuje síla, na kterou se můžeme 
spolehnout.

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20060527_giovani-krakow_en.html 

8. Láska naplňuje naše nejhlubší potřeby

Opravdová láska je bez pochyby něco dobrého. Bez ní by těžko stálo za to žít. Naplňuje 
naše nejhlubší potřeby - když milujeme, stáváme se nejvíce sami sebou a téměř dosahujeme 
plnosti lidství.
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20080718_darlinghurst_en.html

 9. Nechejme se překvapit Kristem

Otevřete Bohu svá srdce dokořán! Nechejte se překvapit Kristem! Neupírejte mu v těchto 
dnech "právo na svobodu projevu"! 

Otevřete dveře své svobody jeho milosrdenství! Sdílejte s Kristem své radosti i strasti. Do-
volte mu, aby prozářil vaši mysl svým světlem a dotknul se vašich srdcí svou milostí.

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/august/documents/hf_ben-xvi_spe_20050818_youth-celebration_en.html 

10. Kristus tluče na dveře vaší svobody a žádá, abyste ho přivítali jako přítele

Pán přichází, aby se s každým z vás setkal. Tluče na dveře vaší svobody a žádá, abyste ho 
přivítali jako přítele. Chce vám pomoci k radosti, chce vás naplnit lidskostí a důstojností. 
Taková je křesťanská víra: setkejte se s Kristem, živoucí Osobou, která dává životu nový 
rozměr, a tím pádem jasný směr. A když se srdce mladého člověka otevře jeho dokonalým 
plánům, není potom těžké rozpoznat jeho hlas a jít za ním.  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20090928_mess-giovani_en.html

11. Buďte odvážní! Nebojte se konečných rozhodnutí

Jsou to vlastně jediná rozhodnutí, která nenarušují vaši svobodu, ale ukazují vám cestu 
správným směrem a umožňují vám pohnout se vpřed a také dosáhnout v životě něčeho 
užitečného. Není o tom pochyb: život má hodnotu jenom tehdy, když jste odvážní 
a připraveni na dobrodružství a když věříte Pánu, který vás nikdy neopustí. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20090321_incontro-giovani_en.html

zdroj: www.jmj2011madrid.com/ 
přeložila: Lada Rybníčková

PRAKTICKÉ INFORMACE
Poutníkům z české republiky doporučujeme se přihlásit přes diecézní centra pro mládež, 

nebo ve spolupráci s komunitami nebo hnutími z důvodu organizace, logistiky, ubytování 
a účasti na programu Českého národního centra. 

Zájemci se mohou hlásit na http://ado.cz/madrid-eprihlaska/. Přihlašování je možné do 
30. dubna 2011. Přihláška je závazná. Rezervace místa v autobuse proběhne po zaplacení 
částky 173 € + 4900Kč nebo 9400Kč na arci/diecézním centru pro mládež nebo v konkrétní 
komunitě či hnutí.                  (pokračování na straně 21)
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ABECEDA WYD 2011
A-ccomodations (ubytování) 
Poutníci budou ubytováni buď ve velkých 
objektech (školy, tělocvičny, fary apod.), 
nebo v  madridských rodinách. 

B-atoh poutníka
Batoh poutníka obsahuje evangelium, bro-
žuru poutníka (k účasti na obřadech – sle-
dování liturgie), průvodce Světovými dny  
mládeže (s programem hlavních událostí, 
kultury, informacemi pro účastníky WYD), 
katechismus pro mládež YouCat, tričko 
WYD, čepici, vějíř a růženec.

C-atering (stravování) 
Registrovaní účastníci dostanou stravenky, 
které budou uplatnitelné ve více než tisíci 
restauracích po celém Madridu spolupracu-
jících s WYD. Poutníci tak budou mít mož-
nost si objednat jídlo z „menu poutníka“ 
a ochutnat typicky španělská jídla. Mnoho 
podniků bude také nabízet oběd nebo večeři 
s sebou. Stravování během Dnů v diecézích 
bude z části na vlastní náklady (cca 30 €).

Č-eské národní centrum
České národní centrum bude zajišťovat pro 
české poutníky zázemí, služby, informace 
v brožuře poutníka a speciální zpěvník pro 
toto setkání. Organizátoři budou řešit pří-
padné krizové situace, zajišťovat zdravotnic-
kou službu odborným zdravotnickým perso-
nálem a českými lékaři, dále pořadatelskou 
a technickou službu, výzdobu, překládat, 
připravovat liturgii a režírovat celkový dopo-
lední program. K dispozici budou také pře-
kladatelé, s jejichž pomocí organizační tým 
pomůže řešit účastníkům nejrůznější situace, 
navzdory španělštině.:-)

D-ny v diecézích
Program Dnů v diecézích bude probíhat od 11. 
do 15. srpna. České poutníky bude hostit diecé-
ze Tarragona, která leží u Středozemního moře. 

E-uro
Světový den mládeže v Madridu je ~nanco-
ván zcela z vlastních zdrojů. Hlavním zdro-
jem prostředků jsou registrační poplatky 
účastníků, zbytek je pokryt dary jednotlivců 
a společností.

F-estival mládeže
Festival mládeže je nabídkou hudebních, 
výtvarných, historických a folklorních akti-
vit ze Španělska a celého světa.  
Kulturní akce provázející WYD se budou ko-
nat od 16. do 19. srpna.

G-overnment (vláda) 
Španělská vláda se spolupráci s Městskou 
radou města Madrid spolupracují co neje-
fektivněji na záležitostech, které spadají do 
jejich kompetence, aby se toto světové se-
tkání mládeže mohlo stát velkým úspěchem 
Madridu a tím celého Španělska. 

H-ymna 
Hymna WYD v Madridu je písní pro Krista. 
Nemůže to ani být jinak, od začátku křesťan-
ství církev zpívala Kristu jako vtělenému Synu 
Božímu, narozenému z Marie Panny. Mladí, 
kteří se účastní světových setkání mládeže, 
následují Krista, milují ho a oslavují ho zpě-
vem. Hymna nám chce pomoci vyznat naši 
víru v Krista, který se stal bratrem a přítelem 
lidí, aby se stal Pánem všech vítězstvím nad 
smrtí. Když zpíváme, potvrzujeme, že „také 
pro nás je možné mít hmatatelný kontakt s Je-
žíšem, vložit tak říkajíc ruku do znamení jeho 
utrpení a znamení jeho lásky“. (Benedikt XVI.)

I-nscripciones (registrace - přihlašování) 
Doporučujeme se registrovat (přihlásit) 
přes Sekci pro mládež, která ve spolupráci 
s diecézními centry pro mládež organizuje 
účast českých poutníků na WYD v Mad-
ridu. Přihlásit se je možné elektronicky na: 
http://www.ado.cz/madrid-eprihlaska/. 
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Přihlášky v tištěné podobě jsou k dispozici na 
jednotlivých diecézních centrech pro mládež 
a ve farnostech. Další informace budou po-
skytovat jednotlivá diecézní centra pro mlá-
dež či konkrétní uvedená společenství, která 
obdrží vaši přihlášku.

J-óvenes Voluntarios (mladí dobrovolníci)
Dobrovolníci jsou páteří WYD. Bude po-
třeba 20 000 dobrovolníků – ti, kdo chtějí 
přidat ruku k dílu přímo v Madridu a být 
k dispozici španělským organizátorům, se 
musí registrovat přes o~ciální stránky WYD. 

K-říž a Ikona WYD
Papež Jan Pavel II. předal 22. dubna 1984 
mladým jednoduchý kříž. Před WYD putuje 
tento kříž v hostitelské zemi po celý rok od 
města k městu. Mladí lidé se kolem něj se-
tkávají, modlí se a duchovně se připravují na 
velkou slavnost víry.

L-iturgie
Poklad liturgie, pečlivě připravovaný 
do posledního detailu (ať jde o bohoslužebná 
roucha, instrukce a vysvětlivky pro účastní-
ky, hudbu, podávání eucharistie a všechno 
ostatní), pomůže mladým lidem odhalit krá-
su víry.

M-odlitba 
Připoj se k modlitbě, kterou se modlí česká 
církev za WYD v Madridu:
Pane Ježíši Kriste, jsi naší jistotou a pokojem.
Pomáhej nám žít poctivě a pravdivě, aby naše 
svědectví o Tobě pronikalo k srdcím všech.
Prosíme Tě za přípravu Světových dnů mláde-
že v Madridu a za všechny mladé lidi, kteří se 
na tuto pouť vydají.
Na přímluvu Panny Marie nám dej svého Sva-
tého Ducha, který promění naše srdce.
Zdrávas Maria...

N-umbers (počty)
WYD jsou největším světovým setkáním 
mládeže. Na víkend se počítá s 1,5 – 2 mi-
liony poutníků. 

O-bispos (biskupové)
WYD 2011 se spolu s papežem zúčastní 
mnoho biskupů z celého světa. Mladé lidi 
ze svých diecézí doprovodí téměř čtvrtina 
všech biskupů světa. V těch dnech se Ma-
drid stane centrem křesťanství. I poutníky 
z České republiky doprovodí někteří z českých 
a moravských biskupů a budou s nimi pro-
žívat dopoledne v Českém národním centru 
během českých katechezí a mší svatých.

P-ilgrim pass (průkaz poutníka) 
Každý registrovaný účastník WYD dostane 
spolu s batohem poutníka také tzv. pilgrim 
pass, který bude sloužit jako identi~kace pro 
organizátory. Poutník bude mít díky tomuto 
průkazu volný přístup na kulturní aktivity 
– musea, památky Madridu, cestovné bě-
hem WYD (16. – 21. 8.) zdarma. „Pilgrim 
pass“ každému přiděluje rezervované místo 
na hlavních akcích a zaručuje volný přístup 
na kulturní akce Festivalu mládeže. 

R-econciliation (smíření) 
Parque del Retiro bude hostit také „Festival 
smíření“. Několik set kněží bude zpovídat 
v mnoha jazycích, aby mladí lidé mohli při-
stoupit ke svátosti smíření. 

S-olidarita
Fond solidarity spravuje Papežská rada pro 
laiky a vyzývá účastníky k příspěvku 10 € 
při registraci. Peníze z Fondu se využívají k 
uhrazení nutných výdajů, aby se WYD moh-
li zúčastnit i mladí z ekonomicky znevýhod-
něných zemí (válka, vážné ekonomické pro-
blémy, apod.) a aby se WYD mohly konat 
na opravdu mezinárodní úrovni. 

T-ransportation (doprava) 
Veřejná síť hromadné dopravy v Madridu je 
jednou z nejúplnějších na světě. V registrač-
ním poplatku (163 €) je zahrnuta cena do-
pravy (16. - 21. 8.), což usnadní pohyblivost 
poutníků v celé oblasti Madridu.
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U-niverzalita
WYD je znamením univerzality katolické 
církve. Je očekávána účast poutníků téměř 
ze všech států světa.

V-eřejná sbírka 
Celostátní veřejná sbírka je prováděna for-
mou shromažďování peněžních darů na 
bankovním účtu 2106192900/2700 zříze-
ném pro tento účel u UniCredit Bank a pro-
dejem fundraisingových předmětů (buttony 
s logem WYD Madrid 2011 aj.). Koordina-
ci v jednotlivých diecézích mají na starosti 
diecézní centra mládeže, kde je možné si 
fundraisingové předměty zakoupit. Účelem 
veřejné sbírky je získání peněžitých příspěv-
ků na ~nanční podporu mladých lidí.

W-eb
Webová stránka www.madrid11.com je 
hlavním zdrojem informací o této události 

ze strany španělských organizátorů. prů-
běžné zpravodajství najdete i na facebooku. 
Pro české poutníky existuje webová stránka 
www.madrid2011.signaly.cz, kde naleznete 
praktické informace, přihlášku apod. 

Y-ouCat (katechismus pro mládež)
YouCat (Youth Catechism) je katechismus 
napsaný pro mladé lidi s předmluvou papeže 
Benedikta XVI. Obdrží ho takékaždý český 
účastník WYD v češtině jako dar Karmeli-
tánského nakladatelství a České biskupské 
konference.

Z-óny
Zóny při hlavních událostech jsou rozděle-
né do sektorů, aby byla zajištěna bezpečnost 
všech zúčastněných. Sektory budou přiřazo-
vány podle země původu a data dokončení 
registrace. :-) Proto je důležité se přihlásit co 
nejdříve.

PROČ CHCI JET DO MADRIDU?
Možná se taky zamýšlíte nad touto otázkou, možná ji vůbec neřešíte. V rámci 

soutěže na signály.cz bylo druhým úkolem napsat, proč chci jet do Madridu? Zde 
přinášíme několik postřehů z blogů. V závorce je uveden nick uživatelů signály.cz.

Často ve víře kolísám a taková setkání 
mi dodávají sílu a jsou vlastně takovým 
odrazovým můstkem pro začátek nové 
a lepší etapy mého života.             (horsuvka)

Modlím se za to, abych poznala, co Pán ode 
mě očekává. A jak to poznám, jsem naprosto 
připravená mu na cokoli odpovědět:"Jasně!"   
                                                     (lenafajm)

Na setkání bych mohla duchovně 
načerpat, přiblížit se o kousek blíž Pánu 
a strávit spousty krásných chvil s mladými 
lidmi.     (paula)

Bude to zajisté netradičně strávený čas, 
poznám novou zemi, setkám se se Svatým 
otcem, zažiji živé společenství, bude tam 

uprostřed nás přítomný Ježíš a vát Duch 
Svatý :), setkám se s mladými lidmi z celého 
světa, bude tam velice zajímavý program, 
bude to pro mě povzbuzení, načerpám 
nové síly na další cestu, prostě využiji 
příležitost a budu součástí tohoto setkání. 
                (handanovackova)

Těším se na to vědomí, že každý 
z těch lidí prožívá svým způsobem vztah 
s naším, jediným Bohem. Že se jejich život 
neodehrává jen v rovině tohoto světa, ale 
že žijí i v dalším rozměru. Bude to krásné 
vědomí, zvláště proto, že se v našich 
podmínkách pohybujeme většinou mezi 
lidmi, kterým tato nejcennější dimenze 
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chybí. Těším se i na situaci, kdy na 607 km2 

budou zástupci ze stovek národů zeměkoule 
a člověk bude moci na vlastní kůži zakusit 
kouzlo celosvětovosti církve. A možná si 
i lépe uvědomit, že o každého jedince, 
nehledě na jeho barvu kůže, sociální zázemí, 
jazyk, povolání, povahu… ten náš společný 
Přítel stojí a miluje ho. Zní to jako klišé, ale 
je to úžasná, hluboká věc.               (LidušŠ)

Co mě tam tak táhne? Možná je to hodně 
dáno tím, že sama nejsem z věřící rodiny ani 
nechodím do žádného spolča. Víru si řeším 
tak nějak sama v sobě, a když se čas od času 
ocitnu na nějaké duchovně zaměřené akci tak 
mě společenství velmi povzbudí. A co teprve 
tak velká účast mladých věřících z celého 
světa? Samozřejmě jedu také kvůli Svatému 
otci. Jeho slova jsou vždycky zajímavým 
podmětem k zamyšlení, a když nám tady 
v Boleslavi říkal, že nás očekává na setkání 
v Madridu, nemůžu ho přece zklamat, že? :-) 
Ať je tam o jednoho víc z té naší "ateistické" 
země.             (frantiska)

Hlavním důvodem je ta touha vydat se na 
cestu. Na cestu, která pro mě ještě stále nemá 
jasný cíl, je plná otázek bez odpovědí. Jde 
o veliké hledání, poznávání, uvědomování, 
co za cíl hledám, co důležitého chci najít? 
Chci se vydat na cestu, opustit svůj starý 
život a hledat nový.    (Anett)

Kdybych nejela na WYD, nezažila bych:
Atmosféru setkání kultur celého světa a jejich 
různorodé prožívání víry
Barcelonský skvost Sagrada Familia, kde 
bude katalánské setkání mládeže

Celé dva týdny ve společenství mladých 
z naší farnosti, vikariátu, diecéze, vlasti i 
celého světa
Dny v diecézích - aneb poznání španělské-
ho stylu života přímo v jeho farnostech a 
rodinách
Entusiasmus lidí žijících pro Krista
Festival mládeže aneb pestrou přehlídku 
všech kultur světa
Grandiózní celosvětovou církevní oslavu
Hromadu neopakovatelných radostných chvil
Inspiraci katechezemi biskupů i Svatého Otce
Jednotu církve i její pestrost
Kolapsy dopravy, při kterých se člověk spon-
tánně dá do řeči s desítkami lidí stojících na 
pár metrech čtverečních
Lákavou španělskou kuchyni
Meditaci nad Pavlovými slovy „V Kristu 
zapusťte kořeny, na něm postavte základy, 
pevně se držte víry."
Návštěvu nádherných španělských míst, jako 
je Tarragona, Barcelona nebo Madrid
Opětovné setkání se Svatým Otcem Bene-
diktem
Poznávání aktivních katolíků z Čech i ze světa
Radovánky ve španělském moři
Setkání s Kristem i jeho tělem – Církví, které 
je stále mladé a plné života
Týdny nabité zážitky na celý život
Úplně první cestu do Španělska
Všudypřítomnou radost a spontaneitu 
mladých
Zastávky po cestě – francouzské i španělské
                                                          (Marus)

V ceně je zahrnuto ubytování, strava, úrazové pojištění, městská hromadná doprava, batoh 
poutníka, volný vstup na kulturní aktivity Festivalu mládeže a na místa setkání se Svatým 
otcem během programu v Madridu 16. – 21. srpna 2011. Cestovní pojištění do zahraničí si 
hradí každý poutník sám. 

Podrobnější a aktuální informace sledujte na české stránce: http://madrid2011.signaly.cz  
a nebo o~ciálních stránkách k WYD http://www.madrid11.com. 

PRAKTICKÉ INFORMACE
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ROZHOVOR S ŘEDITELEM
P. TOMÁŠ HOFFMANN

(*1966) je vedoucím diecézního centra pro 
mládež a ředitelem diecézního centra života 
mládeže Vesmír v Deštné v Orlických horách. 

1. Můžeš se nám stručně představit?

Narodil jsem se v křesťanské rodině. 
Jsme 4 sourozenci – všichni kluci. Já jsem 
druhorozený. Dva z bratří – ti mladší - mají 
krásné rodiny, každý po 4 dětech. Starší 
bratr žije s maminkou – je odmalička mírně 
handicapovaný. Po maturitě na gymnáziu 
jsem studoval 2 roky na ČVUT fakultě 
stavební (obor pozemní stavby) v Praze. Pán 
mi v té době přihrál do cesty velmi dobré živé 
společenství (bylo to ještě za komunistické 
totality). A myslím, že právě intenzivní život 
v něm během studia mi pomohl pocítit 
a nakonec rozlišit, že moje poslání nebude 
u inženýrského prkna (dnes počítače). A to 
i přesto, že mne daný obor velmi bavil. 

Po dvou letech jsem tedy odešel dobrovolně 
na 2 roky tehdy základní vojenské sužby, 
abych si směr své cesty projasnil. A po 
vojně jsem zamířil do semináře. Dva roky 
v Litoměřicích a po převratu rok v semináři 
pražském. Následovaly tři roky v Itálii 
(jeden rok ve kněžské škole Hnutí focoláre 
v Loppianu, dva roky pak studium v Římě 
a život v mezinárodní komunitě bohoslovců 
hnutí). 

V červnu roku 1994 jsem se stal jáhnem 
královéhradecké diecéze a byl mi svěřen 
úkol spirituála Biskupského gymnázia 
v Hradci Králové a v červnu 1995 byl vysvěcen 
na kněze. Ve službě spirituála gymnázia 
jsem byl celkem 6 let. Byly to krásné roky, 
podobně jako VŠECHNY, co následovaly 
až do dnešního dne. Konkrétně tedy: rok 
v Pardubicích, 5 let jako vojenský kaplan 
(v tom dvě mise v Iráku) a teď již 4 a půl roku 

v Diecézním centru života mládeže Vesmír. 
Prací s mladými lidmi je „poznamenána“ celá 
moje služba od r. 1994. Kdyby mi někdo při 
vstupu do semináře řekl, co budu dělat, asi 
bych zaváhal. Takto, hledaje postupně den 
po dni, kam mne Pán, i rukama biskupa, 
posílá, chci říct: JE TO SUPER! 

2. Ovlivnil někdo zásadně tvé rozhod-
nutí stát se knězem? 

Těch lidí bylo několik, byli to kněží. 
Nevím, zda ovlivnili toto mé rozhodnutí 
zásadně, ale rozhodně přispěli k přitakání 
na Boží volání ke službě kněžství 
a samozřejmě tedy k životu v celibátu. Byli 
mi vzorem radostného a v plném slova 
smyslu služebného kněžství. Měl jsem před 
očima kněze, kteří nejsou sami (třeba právě 
z důvodu celibátu), ale že jsou, podle jakési 
de~nice služebného kněžství Jana Pavla II; 
muži pro druhé a mají na základě volby 
Boha ve svém životě společenství bratří, 
z něhož žijí. To mne přitahovalo a šlo ruku 
v ruce s mojí následnou přípravou. Také chci 
říct, že jsem byl od malička veden rodiči 
hledat životní cestu, kterou pro mne ve své 
lásce připravil Pán. A On připravil kněžství. 
Je to krása! 

3. Jaké byly Tvé první myšlenky, 
když ses dozvěděl, že budeš zodpovědný 
za centrum života mládeže?

Slova si pamatuju přesně, nepohoršete 
se, prosím: „Ty vole!“ To proto, že právě 
v mé mysli a po zkušenostech služby 
mladým lidem, byla silná zkušenost krásy, ale 
i náročnosti této služby. Cítil jsem ale hned, 
že to je Boží vůle pro mne. Neměl jsem 
problém službu přijmout. Měl jsem ale 
strach, a to ne malý. 
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4. Co Tě na Tvé práci nejvíc těší? Nebo 
naopak netěší?

Těší mne, že vidím smysluplnost této 
služby. Naplňuje mne. Je pravda, že se do ní 
snažím jít naplno. A to přeji každému knězi. 

Netěší mne administrativa (ale to je dáno 
asi mým naturelem). Říkám si, že proto 
nejsem knězem. Vím ale, že žijeme na zemi, 
kde je potřeba některé věci „papírovat“, 
zaznamenávat. Ale nebaví mne to. 

 5. Co bylo ve tvém životě zatím nejtěžší?

Nevím. Těžkého bylo dost. Tak mne 
napadá třeba náhlá smrt mého otce, když 
jsem byl na vojně – té první – komunistické. 
To byla pecka, … ale taky dotek Boží.

Pak také počáteční hodiny a dny mé první 
mise do Iráku – opět dotek Boží: žij naplno, 
nevíš, co bude, jak dlouho tu budeš. A těžké 
je každé nedorozumění, třeba v týmu mých 
spolupracovníků. Mnohem silnější ale, než 
toto všechno, je to krásné.

6. Co naopak Ti  udělalo největší radost?

Opět těžko říct. Je toho moc. Třeba každý 
křest dospělého, každé nové rozhodnutí 
někoho jít dobře dál..! Zvláštní radost mám 
ze vzniku nových a myslím perspektivních 
manželství, z mladých rodin, z povolání pro 
život v zasvěcení se Pánu… Nedokážu najít 
největší radost. 

7. Se kterým člověkem, osobností by ses 
rád setkal a proč?

Tak třeba s papežem Benediktem XVI. Jen 
tak, ne moc o~cielně. A pak mnoha dalšími. 
I třeba ze světa sportu: Sáblíková, Bauer … 
někde u piva třeba. Docela by mne zajímalo, 
jak oni vidí život. 

A pak mám jedno přání. Potkat se 
s MUDr. Radimem Uzlem. On totiž byl prý 
u mého porodu. Děsně rád bych mu ukázal, 
u porodu koho byl, a rád bych popovídal 
– nechápu ho totiž (je fakt, že ho moc 
neposlouchám :-)) – jeho názory, které jsou 
v médiích. Zajímalo by mne, jaký je opravdu.

8. Kdo je Tvým oblíbeným světcem 
a proč?

Třeba Tomáš More – můj křestní patron. 
Je mi sympatické, že toto jméno mi moji 
milovaní rodiče vybrali, protože jim bylo 
sympatické, že je svatý a ne celibátník – že 
je manželem, má rodinu, a přitom radikálně 
žil (až na smrt) svou víru. Čili, někdo by 
řekl, že se rodiče netre~li :-)! Nevadí. Já mám 
Tomáše rád také pro jeho humor, tím je 
známý. Prostě veselý křesťan … i v bolesti. 

9. Máš nějakou myšlenku, citát, motto, 
které Tě provází životem?

„Dobrý pastýř dává život za své ovce“  
(Jan 10,11). Na přelomu let 1992 a 1993, 
když jsem byl v Kněžské škole v Loppianu, 
jsem napsal osobní dopis paní Chiaře 
Lubichové (zakladatelce Hnutí fokoláre) 
a požádal ji o nějakou větu z Písma do života. 
A to je ona, Jan 10,11. Docela zavazující 
a krásné, řekněte …!

10. Máš v zásobě nějakou humornou 
historku ze života na centru pro mládež?

Ty jsou a dost, ale teď mne konkrétní 
nenapadá. Omlouvám se. Třeba někdy příště. 

Děkujeme za rozhovor a těšíme se příště, 
třeba i na humornou historku.

KŘEST
Všechny naše pokusy o řešení problémů se musí jasně projevit jako naprosto beznadějné, 
abychom dokázali vidět a respektovat Boží způsob jejich řešení. Nic nás nepřivede 
do větší bezradnosti než jistoty, které jsou nad naše síly. 
                                                              (z knihy Michaela Marsche: Uzdravování skrze svátosti)
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SEKCE PRO MLÁDEŽ ZVE, 
POŘÁDÁ A INFORMUJE…
TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

Týden modliteb za mládež vystihuje starostlivost Sekce pro mládež v souhlase a 
s požehnáním celé biskupské konference.  Kéž bychom tím překrásným křesťanským 
prostředkem: modlitbou, pomohli našim mladým přijmout Boží dary! (Mons. Jiří 
Paďour – biskup delegát ČBK pro mládež)

Týden modliteb za mládež bude probíhat před Květnou nedělí od 10. – 17. dubna 2011 
ve všech diecézích. Den památky Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma vyhlásil Svatý otec 
Jan Pavel II. jako Světový den mládeže a každoročně jej takto můžeme prožít. Na diecézní 
úrovni je jedním z okamžiků propojení pastorace mládeže a farní pastorační práce. Letos ještě 
budeme prožívat radost mladé církve na světové úrovni setkáním Svatého otce Benedikta 
XVI. s mladými lidmi ve španělském Madridu. 

Týden modliteb za mládež navazuje na novénu o svátosti křtu (1. – 9. dubna 2011) a opírá 
se o texty Písma z liturgie pátého postního týdne i poselství papeže mládeži. V mešní liturgii 
lze použít přímluv připravených na každý den. 

Cílem Týdne modliteb je doprovodit aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou 
modlitbou, protože „bez Božího požehnání, marné lidské namáhání.“ Dále má pomoci 
mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí živého společenství církve. V neposlední 
řadě naše farní společenství mohou v tomto týdnu více vnímat krásu i náročnost tohoto 
životního období. Mohou se zamýšlet jaké je opravdu místo mladých lidí ve společenství.

V elektronické podobě můžete texty  
Týdne modliteb za mládež získat na adrese:  
http://tisk.cirkev.cz/temata/svetove-dny-mladeze/
madrid-2011/duchovni-priprava/

VELIKONOCE NA VESMÍRU
Přijeďte prožít Velikonoce na DCŽM Vesmír 

od 20. do 25. dubna 2011. Budeme se společně 
modlit, zpívat, pracovat, připravovat a slavit 
liturgii. Nebudou chybět ani tradiční zvyky (pletení 
pomlázek, barvení vajíček a další). S sebou: spacák 
a přezůvky. Doporučený příspěvek 220Kč/den. 
Prosíme, hlaste se předem na DCŽM Vesmír, Deštné 
v Orl. h., tel.: 494 663 140, e-mail:dczm.vesmir@
atlas.cz. Více info: www.vesmir.signaly.cz.
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DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Každoročně se v sobotu před Květnou nedělí (v některých diecézích již o týden 
dříve) v rámci oslavy Světového dne mládeže koná ve všech českých i moravských 
diecézích setkání biskupů s mládeží. Mottem oslavy XXVI. světového dne mládeže 
je letos táž věta z Písma, která nás doprovází na cestě do Madridu: „V Kristu 
zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry.“ (srov. Kol 2, 7)

Pražská arcidiecéze

Jako každý rok, tak i letos zveme všechny mladé z pražské arcidiecéze do Salesiánského 
centra v pražských Kobylisích, abychom společně oslavili Světový den mládeže. Setkání 
proběhne v sobotu 9. dubna od 9:00 – 18:00 hodin.  

Dopoledne se můžete těšit na modlitbu, setkání s naším otcem arcibiskupem Dominikem 
Dukou, katechezi P. Michaela Špilara a nebude chybět ani hudba, zábava, … Poté budou 
následovat přednáškové skupiny, které povedou např. otec arcibiskup Dominik Duka, otec 
biskup Karel Herbst, P. Michael Špilar, Marie Nováková, Petr Hach, …Odpolední program 
bude ve znamení pestré nabídky aktivit (přednášky na aktuální témata, široké sportovní 
možnosti, kreativní workshopy, duchovní program atd). Setkání bude vrcholit společným 
slavením mše svaté s našimi biskupy. 

Od 18:30 hodin vás zveme na koncert křesťanské hudební skupiny Blabovy stromy. 

Diecéze ostravsko-opavská 

Letošní diecézní setkání mládeže konané také týden před Květnou nedělí proběhne 
v novojičínském děkanátu ve městě Štramberk. Specialitou setkání je to, že se bude konat 
ve dvou dnech, a to 8. – 9. dubna. V pátek 8. dubna v podvečer, kdy setkání o~ciálně 
startuje, začne program na náměstí ve Štramberku. Setkání pak zakončíme putovní křížovou 
cestou a mší svatou v přírodě (Kamenárka) v sobotu odpoledne. Těšit se můžete na koncerty, 
muzikál, workshopy, setkání a další. 

Diecéze plzeňská

I Plzni již začaly přípravy dalšího setkání s biskupem a program bude opět bohatý 
a pestrý. Již tradičně se v pátek 15. dubna uskuteční křížová cesta v ulicích města. Zahájení 
bude v 18:00 hodin v katedrále sv. Bartoloměje. Zájemci o nocleh z pátku na sobotu 
(ve spacáku) nechť kontaktují plzeňské DCM. V sobotu 16. dubna v 9:30 hodin bude 
program pokračovat na Salesiánském středisku mládeže v Plzni-Lobzích (Revoluční 98). 
Nebude chybět modlitba, setkání se zajímavými hosty – pozvání přijala např. Doc. PhDr. 
Mireia Ryšková, 6.D., krátké ~lmy z akcí, svědectví a setkání v tematických skupinách. 
Po celou dobu bude přítomen otec biskup František a hudební skupina Quo vadis. Vrcholem 
celého dne bude mše svatá v 14:30, která začne radostným průvodem s ratolestmi. Kněží jsou 
srdečně zváni ke koncelebraci.                                                                         
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Diecéze královéhradecká 

V sobotu 16. dubna se v Hradci Králové uskuteční diecézní setkání mládeže. Zahájení 
programu v 9:00 hodin ve Filharmonii (Eliščino nábřeží), mše svatá v 15:00 hodin 
v katedrále, 17:00 hodin Moravské pašije (divadlo Víti Marčíka). Polední občerstvení 
zajištěno.

Diecéze českobudějovická

Diecézní setkání mládeže se tento rok uskuteční ve dnech 15. a 16. dubna v Prachaticích 
u příležitosti oslav 200. výročí narození Jana Nepomuka Neumanna. 

Páteční večer bude zahájen mší svatou v kostele v 17:00 hodin. Večerní program 
bude začínat v 18:30 hodin v prachatickém Národním domě přednáškou Kateřiny 
Lachmanové. Posléze bude následovat koncert slovenského zpěváka Richarda Čanakyho 
& F.B.I. Po koncertě bude k dispozici alternativní program. Nocleh zajištěn na místním 
gymnáziu. Sobotní dopoledne začne katechezí otce biskupa od 9:00 hodin v Národním 
domě. Poté se účastníci rozdělí do vybraných skupinek (odpovídajících věku do 15 let, 
středoškolákům, vysokoškolákům - pracujícím), které budou na programu i po obědě. 
Sobotní odpoledne bude završeno společným programem v kostele, prezentací Madridu 
a mší svatou v 15:30 hodin. Předpokládaný konec celého setkání bude zhruba v 17:00 hodin.

Olomoucká arcidiecéze

Mladí olomoucké arcidiecéze se setkají se svými biskupy, aby se tak připojili ke světové 
církvi. Samotné setkání proběhne v sobotu 16. dubna. Zahájení a katecheze otce arcibiskupa 
Jana proběhne v katedrále sv. Václava. Poté se účastníci vydají na pouť do baziliky Panny 
Marie na Svatém Kopečku, kde na ně bude čekat zajímavá nabídka různých workshopů 
a přednášek. Vrcholem programu bude závěrečná mše svatá s otci biskupy. Oproti setkáním 
v minulých letech se také chystá předprogram na pátek 15. dubna večer. V jednání jsou 
muzikálové pašije, nebo křížová cesta městem. 

Diecéze litoměřická

Jako již tradičně se uskuteční diecézní setkání v litoměřické diecézi ve dvou dnech a to 
15. - 16. dubna. Setkání bude probíhat v Litoměřicích. Sobotní program bude probíhat 
v kině Máj, začátek v 9:00 hodin. Můžete se těšit na společné setkání s otcem biskupem 
Janem, který bude také sloužit mši svatou na závěr setkání. 

Diecéze brněnská

V sobotu 16. dubna se od 8:30 do 16:30 hodin uskuteční v brněnské katedrále svatého 
Petra a Pavla setkání otce biskupa s diecézní mládeží. Těšit se můžete na katechezi otce 
biskupa Vojtěcha, dopolední skupinky rozličných témat, oběd, odpolední společný program. 
Vrcholem setkání bude společné slavení mše svaté. 



Film KAROL

Film o odvážném otci Karolovi, budoucím papeži Janu Pavlu II., který 
zaujme svou dokonalou animací. Převážná část příběhu se odehrává 
v Polsku v padesátých letech 20. století, kdy se za dramatických 
okolností seznámí se čtyřmi mladými studenty a společně s nimi 
prožije obyčejné i důležité okamžiky života. Závěrečná část ~lmu 
shrnuje papežovy cesty za mladými v rámci Světových dnů mládeže.

Film je především o velké důvěře v Boha, do jehož náručí se Jan Pavel II. 
nebál „skočit“ a k němuž vedl po celý svůj ponti~kát všechny věřící, 
zvláště mladé lidi. 

Vydaly Paulínky. 73 minut, český dabing, 150 Kč
www.paulinky.cz. 

  hledampovolani.cz

Prožij i Ty tu velikou radost, když najdeš, po 
čem v hloubi svého srdce toužíš a co hledáš! 
Zamýšlíš-li se nad svým místem v životě, 
jak svůj život prožít a čím ho naplnit, pak 
Ti mohou pomoci i tyto stránky. Můžeš 
zde najít informace, myšlenky, podněty 
a modlitby a v neposlední řadě také kontakty 
na osoby, které by Ti v Tvém hledání mohly 
pomoci. Kéž se i na Tobě naplní slova 
Kristova: „Hledejte a naleznete“.

V pátek 11. 2. 2011 byla spuštěna 
nová verze portálu Vira.cz. Předchozí 
verze byla v provozu již od roku 2001. 
Stránky Vira.cz existují více než 12 let. 
Nový web přichází s živější gra~kou 
a s několika praktickými novinkami. 
Tak, jako tomu bylo doposud, prakticky 
neustále se pracuje na nových vylepšeních. 
Doufáme, že se vám nová Víra bude líbit, 
a že vám bude i nadále užitečná.

      víra.cz

signály.cz IN! dívčí svět

Svět internetu také potřebuje svědectví živo-
ta křesťanů. Můžete využít sociální sítě signá-
ly.cz a s ostatními zde můžete sdílet bohat-
ství své víry prostřednictvím blogů, nabídky 
akcí, sdílení zážitků, zábavy a odpočinku. 
Můžete podpořit provoz tohoto komunit-
ního webu svou vlastní aktivitou, modlit-
bou nebo ~nančním darem na účet číslo 
2800033168/2010. Lze zde také umístit 
reklamu nebo se můžete stát členem občan-
ského sdružení signály.cz, o.s. 

Více jak pět let již vychází časopis pro dívky 
ve věku 12 - 16 let. Jeho posláním je přinést 
dívkám kvalitní zábavu i poučení. Vzhledem 
k vysokým výrobním nákladům je třeba 
časopis dotovat, aby mohl být zároveň 
kvalitní i cenově dostupný. Můžete se přidat 
k dárcům, nebo oslovit ~rmy a ponikatele, 
kteří by mohli časopisu ~nančně přispět. 
K tomuto účelu byl založen Nadační fond 
časopisu IN! na jehož účet lze dary zasílat. 
Kontakt pro zájemce: nadacni.fond@in.cz




