Rozhovor o přípravě XX.SDM s P. Janem Balíkem
Jak se Sekce pro mládež ČBK podílí na přípravě XX. světového dne mládeže,
který se uskuteční v Kolíně nad Rýnem v srpnu 2005?
Každý Světový den mládeže se připravuje na několika světových setkáních zástupců biskupských
konferencí, delegátů světových církevních hnutí, komunit a několika řeholí z celého světa, kde samozřejmě
nechybí ani Sekce pro mládež ČBK. Kromě toho jsem se již několikrát osobně setkal s kolínským
organizačním výborem. Příprava tak velkého setkání si žádá vše dopodrobna vyjednat. Není možné být
pasivní, protože ve světě lidé čekají na naši aktivitu.
Kromě toho je příprava v Kolíně nad Rýnem obohacena o dlouhodobý volontariát. Jeden nebo dva mladí
lidé, kteří jsou vybráni biskupskými konferencemi, od 1. srpna 2004 až do samotného setkání pracují
v přípravném centru v Kolíně. Tito dobrovolníci nejen vypomáhají v nejrůznějších oblastech přípravy, ale
zároveň setkání připravují i duchovně. Jsou jakýmisi našimi vyslanci, kteří přímo na místě mnoho
organizačních věcí snadněji řeší. Z naší republiky byli vybráni: Hana Součková z Kroměříže a k ní se ještě
od ledna 2005 přidá Jiří Dubec z Brna.
Sekce pro mládež ČBK má na starosti moderaci přípravy poutníků, cesty mladých lidí do diecézí a národní
část programu přímo v Kolíně.

S jak velkou účastí z ČR se počítá?
Po zkušenostech z posledních let, kdy narůstá zájem mladých lidí o tento druh setkání, odhaduji účast na 3
tisíce. Věřím, že většina z nich se zúčastní i předprogramu v německých diecézích.

Budou mít Češi opět své národní centrum?
Samozřejmě, že ano. Jak jinak by bylo možné dobře připravit českou část programu? Pro pochopení
významu národního centra je třeba poznat strukturu Světového dne mládeže. Předprogram v diecézích
umožňuje více poznat kulturu a církev země, v níž se Světový den koná. K navázání osobních kontaktů
napomáhá i to, že mladí lidé jsou hosty v rodinách.
Druhá část programu v místě vlastního setkání má tři části:
1) Dopolední program v národních skupinách, který nabízí katechezi biskupa a mši svatou.
2) Odpoledne a večer jsou nejrůznější mezinárodní programy.
3) Sobota večer a neděle dopoledne patří setkání se Svatým otcem.
Národní centrum zajišťuje tu část programu, která nám náleží a za kterou neseme zodpovědnost. Předpokládá
to připravit moderaci, hudbu, s příslušným biskupem dohodnout průběh a animaci katecheze apod. Ze
zkušenosti víme, jak je dobře, když naši mladí poutníci najdou v tomto centru i kus domova. Ne všichni
rozumí německy, a potřebují doprovod překladatele. Mnohdy potřebují pomoc, protože se ztratí a nenajdou
večer cestu do ubytovacího místa atd., proto jsme po zkušenostech pojali české národní centrum i jako jakýsi
domov v cizině. Každý mladý člověk z České republiky by zde měl najít pocit bezpečí a pomoc v nesnázích.

Jsou národní centra naší specialitou, nebo je mívá na SDM více zemí?
Mnohé biskupské konference volají po tom, aby se více dbalo na kvalitu národních programů, což znamená
především na kvalitu katecheze a mše svaté. Většina biskupských konferencí má ale pouze svou kancelář, a
to je celé její národní centrum. Organizátoři však povolují i jiné alternativy, takže vždy je nám umožněno mít
svůj přípravný tým atd.
Pokud vím, tak slovenská Sekce pro mládež připravuje národní centrum stejnou metodou jako my.

Jakým způsobem se bude na SDM přihlašovat? Bude možné jet i sólo, nebo
jen přes diecézní centra pro mládež?
Na Světový den mládeže se dá přihlásit prostřednictvím všech diecézních center pro mládež nebo velkých
hnutí, která budou pouť připravovat. Po zkušenostech bych rád poprosil všechny, kteří se chtějí zúčastnit,
aby se přihlásili, a to i v případě, že cestu si zajistí sami. Kdo nebude přihlášen, nejenže více zaplatí, ale
zároveň sobě i organizátorům připraví nejednu těžkost. Všechny zájemce prosíme, aby se přihlásili do 20.
května 2005.
Přihlášky jsou distribuovány od srpna letošního roku. Jsou k dispozici jak v tištěné, tak i v elektronické
podobě. Ti, kdo mají chuť pomáhat v našem národním centru, zaškrtnou na přihlášce příslušnou kolonku a
napíší, v jaké skupině by se na přípravě nejraději podíleli.
Další informace je možné získat na adrese: www.kolin2005.signaly.cz

