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Do Žďáru se po deseti letech vrací 
Celostátní setkání mládeže. Proběhne 
v režii Sekce pro mládež České bis-
kupské konference a za technické a 
organizační pomoci města.

Při letošním 5. ročníku se počítá s 
více jak 6000 účastníky, z toho asi 700 
mladých dobrovolníků bude zařazeno 
v 30 pracovních skupinách. Do termí-
nu zasáhne v sobotu 18. srpna tradič-
ní Diecézní pouť rodin, která zvedne 
počet návštěvníků ve Žďáře až k 9.000 
lidí.

Město proto posunulo o týden do-
předu svůj tradiční festival Horácký 
džbánek.

Celostátnímu setkání mládeže před-
cházelo letos v únoru Celostátní fó-
rum mládeže z různých společenství, 
klubů a organizací s účastí biskupů. 
Ti s mladými lidmi rozmlouvali a na-
slouchali jim. „Tak jsme měli možnost 
zachytit téma, jež je dnes pro mladé li-
di důležité. To bylo směrodatné pro na-
ši další  práci a přednášky, které budou 
v srpnu probíhat,“ informuje ředitel 
Sekce pro mládež ČBK P. Th Dr. Jan 
Balík. I on se žďárského setkání před 
deseti lety účastnil.

Hlavní mši ve Žďáře v únoru sloužil 
Otec Dominik Duka, který byl pár dní 
předtím ve Vatikánu uveden do funk-
ce kardinála. Kardinál mezi mladé lidi 

Celostátní setkání mládeže ve Žďáře
Doprovodný

program
Čtvrtek 16. 8. 2012

 Od 14.00 do 15.50
Farská humna
TARSAN
Autorský muzikál o životě Pavla z 

Tarsu amatérského divadelního sou-
boru Spojené farnosti.

Od 14.30 do 15.45
 Zámek - Obřadní síň
JOSEF ŠPAČEK
Koncert slaveného českého houslis-

ty a historicky nejmladšího koncert-
ního mistra České fi lharmonie.

 Sokolovna
ELEMENTUM
Písně uctívání, chval a modlitby v 

podání vsetínské worshipové kapely.
 Dům kultury
MICHAEL
Koncert white-rockové kapely, zná-

mé především jako kapela hrající 
rockové mše.

 Hl. podium u Zimního stadionu
GEDEON
Muzikál na starozákonní motivy v 

podání Scholy Biskupského gymná-
zia ve Žďáře nad Sázavou.

 Zámek - pódium
HROZEN
Vystoupení folkové kapely, pohybu-

jící se na hranici písničkářství a hravé 
alternativy.

Od 16.15 do 17.30
 Zámek - Obřadní síň
PRA GUE CELLO QUARTET
Známé melodie z fi lmů Piráti z Ka-

ribiku, Mission Impossible či skladby 
Metalicy, Beatles a Jaroslava Ježka v 
originální úpravě pro violoncella čtyř 
studentů Akademie múzických umě-
ní v Praze.

 Sokolovna
ESPÉ
Pásmo autorských chválových písní 

slovenské worshipové kapely.
 Dům kultury
FAKE CITY
Pop-punková kapela z Liberce na-

bídne rychlou hudbu s melodickými 
zpěvy a křesťanskými texty.

 Hl. podium u Zimního stadionu
SBMKA 
Jubilejní koncert Scholy brněnské 

mládeže, která propojuje moderní 
hudební směry s křesťanskými písně-
mi.

 Zámek - pódium
BÉTEL
Akustický folk s těmi nejzákladněj-

šími nástroji (akustickými kytarami, 
baskytarou, příčnou fl étnou a bicími) 
a Biblí inspirovanými texty.

 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
ZRA NĚNÝ PASTÝŘ
Příběh člověka, který hledá smysl 

života. Nastudovali mladí z farnosti 
Brno-Židenice.

 Městské divadlo
KONIEC - CIRKÚSOK SRDCA
Sonda do duše člověka, kterému se 

už nechce žít, v podání slovenského 
tanečního divadla ATak.

 Sportovní hala
SONGS FOR GOD
Projekt Harmonia Laudes nabídne 

skladby Charlese Norwella, Ennia 
Morriconeho a Adriana Snella, in-
terpretované v duchu symfonického 
artrocku.

Dva a půl tisíce lidí zaplnilo v neděli 
1. 7. 2012 odpoledne Farská humna. 
Źúčastnili se primiční mše svaté Jose-
fa Novotného, který o den dříve, přijal 
kněžské svěcení v brněnské katedrále.

Pro farnost sv. Prokopa to byla vý-
jimečná událost. Poslední primice se 
zde totiž uskutečnila před 64 lety, kdy 
v kostele sv. Prokopa sloužil poprvé 
mši svatou Mons. Ladislav Simajchl. 

Josefa Novotného  doprovodil na  
Farská humna průvod asi 70 minist-
rantů, 60 kněží, 40 družiček a řada ro-
dinných příslušníků.  „Tuto mši svatou 
jsem se rozhodl obětovat za všechny, kte-
ří mě v mém životě provázeli, za ty, kte-
ří mi pomáhali a za všechny přítomné,“ 
uvedl  v úvodu slavnostního odpoled-
ne mladý kněz, který nastupuje jako 
kaplan v Příměticích u Znojma.

 -red-

Novokněze Josefa
 doprovodilo čtyřicet družiček

NOVOKNĚZ Josef Novotný  a jeho 
primice.  Foto:  Jiří Přichystal

do Žďáru přijede i ve čtvrtek 16. srp-
na a s ním všichni biskupové.

Tato významná celostátní akce se 
ve Žďáře koná v roce, kdy město sla-
ví 760 let od založení bývalého cister-
ciáckého kláštera a výročí 290. let od 
postavení Zelené hory. Navíc nedáv-
no tu po 64 letech proběhla kněžská 
primice.

„Snad se tu účastníkům Celostátního 
setkání mládeže 2012 bude líbit jako 
v roce 2002. Možná se do Žďáru vrátí 
i lidé, kteří zde už byli, ovšem  o deset 
let mladší. Podiví se, jak je Žďár jiný. 
Zvláště kostel v klášteře doznal obrov-
ských změn,“ říká starostka Dagmar 
Zvěřinová.

Město po zkušenostech z roku 2002, 
kdy bylo třeba kvůli povodním evaku-
ovat vyplavený tábor mládeže, nyní 
nebere nic na lehkou váhu a je připra-
veno i na tzv. mokrou variantu.

„Bude třeba ubytovat, nakrmit a po-
starat se o minimálně 6000 mladých 
lidí. Jednali jsme s pekárnou o navýše-
ní produkce pečiva, musíme nastavit i 
jiný režim v dopravě, snížit přechod-
ně  rychlost v některých ulicích. To si v 
době dovolených vyžaduje pohotovost 
rozhodujících odpovědných pracovníků 
a spolupráci s policiemi,“ vysvětluje sta-
rostka. 

Takové množství účastníků bude 
vyžadovat i zvýšenou likvidaci odpa-
du a zajištění mobilních toalet v mís-
tech pořadů. Mladí lidé budou ubyto-
váni ve všech žďárských školách, jak 
základních, tak středních. Přípravný 
tým dokonce připraví i budovu opuš-
těné 1. ZŠ, kde jsou doposud v provo-

zu všechny sítě.
„Také stravu zajistí žďárské školy, pro 

které to bude zpětně znamenat nepa-
trný příjem. Účastníci totiž uhradí za 
ubytování a stravu všude jednotnou saz-
bu,“ vysvětluje místostarosta Ladislav 
Bárta s tím, že byla nastavena únosná 
cena pro mladé lidi.

Stravu budou dostávat do plastu, 
protože žádná škola nemá takové 
množství nádobí. Navíc jednorázové 
pohárky a talířky vyjdou levněji jak 
opakované mytí nádobí.

Dle předchozích zkušeností měs-
ta jsou účastníci celostátního setkání 
mládeže spolehlivým a ohleduplným 
partnerem. „Sami si učebny vystěhují 
a pak je uklidí a nábytek nastěhují zpět. 
Na oplátku za naši starostlivost nám or-
ganizátoři nabídli, že účastníci v rámci 
doprovodných aktivit vykonají nějaký 
dobrý skutek. Dohodli jsme se na leh-
kých brigádnických pracech. Provedou 
např. ošetření panelů naučné stezky. 
Nás to bude stát jen materiál,“ vítá mís-
tostarosta.

Jak přibližuje P. Jan Balík, hlavní 
stan bude na Střední průmyslové ško-
le a hlavní pódium na ploše u zimního 
stadionu.

„Zde budou probíhat dopolední a ve-
černí akce. Pro odpolední přednášky 
máme k dispozici asi 30 sálů. Mladí li-
dé si také odpoledne mohou zasportovat 
na zpřístupněných sportovištích,“ nabízí 
P. Balík.

Celostátní setkání mládeže se ko-
ná asi jednou za pět let. Papež se v 
kratších intervalech setkává s mláde-
ží při Světovém dni mládeže, ale tam 
mohou odjet až mladí lidé od 16 let. 
Kdežto na národní setkání mohou už 
děti od 14 let. Vrchní  věková hranice 
účastníků je 30 let.

„Kdo žije s mladými lidmi tak ví, že je 
v nich obrovská schopnost dobra. Ale ne 
vždy sami mladí tu schopnost v sobě ob-
jevují a někdy to vlastně ani neví,“ kon-
statuje P. Balík. Setkání podporuje 
dobro v mladých lidech. Teprve zde 
pochopí, že jsou schopni se nezištně 
zasadit o něco, co je dlouhodobé a 
náročné. Třeba jednou založit rodinu 
a starat se zodpovědně o své děti.

 Připravila Lenka Kopčáková

Zajímavá setkání
Do Žďáru se sjedou mladí lidé z ce-

lé republiky, aby tu zažili společenství 
církve, prohloubili svůj duchovní ži-
vot, ale také se setkali se zajímavými 
lidmi.

Připravena je spousta přednášek, 
rozdělených pro snazší orientaci do 
pěti okruhů:

1. Víra, církev, duchovní život (té-
mata jako teologie, farní společenství, 
dogmata, Písmo svaté, svátosti

2. Křesťan a svět (přednášky a svě-
dectví o věřících osobnostech, pracu-
jících v zajímavých oborech)

3. Vztahy, sexualita, manželství 
(přednášky a svědectví o přátelství, 
vztazích, manželství, antikoncepci, 
předmanželské čistotě, Teologii těla)

4. Ostatní (umění, psychologie, 
média)

5. Workshopy
K mladým lidem budou promlouvat 

arcibiskup Jan Graubner, kardinál Do-
minik Duka, kněží a další hosté.

Z osobností zavítá do Žďáru např. 
režisér Jiří Strach, autor fi lmů Anděl 
Páně, Santiniho jazyk či Ďáblova past. 
Jako kluk si přál být farářem, k víře jej 
přivedla babička. -lko-

Sobota 18. srpna 2012
areál zámku Kinských
DIECÉZNÍ POUŤ RODIN
Letos již devátý ročník pravidel-

ného setkávání rodin zejména z br-
něnské diecéze bude zcela výjimeč-
ný. To díky spojení s 5. celostátním 
setkáním mládeže. Pořádá Římsko-
katolická farnost Klášter. Více in-
formací:
(htt p://www.zdarskefarnosti.cz/).

Termín konání:
Út 14. - ne 19. srpna 2012


