Stav k 17. únoru 2005

Základní informace o XX. světovém dnu mládeže
Kolín, (11.) 16. – 21. srpna 2005
Papež Jan Pavel II. zopakoval pozvání mladých 6. ledna 2005
„´Přišli jsme se mu poklonit´ (Mt 2, 2). Tato slova mudrců, která jsme slyšeli v
dnešním evangeliu, jsou tématem nadcházejícího Světového dne mládeže, který se
bude konat v srpnu v Kolíně nad Rýnem. Vybízím mladé Německa a jejich vrstevníky
z celého světa, aby se duchovně vydali na cestu na toto důležité setkání, aby jako
mudrcové z východu objevili v Kristu tvář Boha.“

I. Obecné informace o SDM
1. Motto
Motto XX. světového dne mládeže zní: „Přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2) Téma,
jako vždy, zvolil Svatý otec. Souvisí s úctou svatých Tří králů v Kolíně a se starobylou tradicí poutě do místní katedrály.
Poslední poselství papeže Jana Pavla II. mládeži bylo zveřejněno v srpnu 2004, jeho
překlad je k dispozici ke stažení a také je k němu připraven materiál pro práci ve
společenství. Počítá se s tím, že se stane základem pastoračních plánů pro duchovní
přípravu mladých lidí na toto setkání.
2. Průběh oslav (16. – 21. srpna 2005)
Příjezd poutníků do Kolína je plánován na 15. srpna. Večer bude první setkání české
skupiny a společná oslava svátku Panny Marie.
16. srpna dopoledne bude věnováno opět českému setkání.
XX. světový den mládeže začíná oficiálně v úterý 16. srpna 2005 odpoledne. Bude
zahájen eucharistickou slavností, jíž bude předsedat kolínský arcibiskup kardinál
Joachim Meisner. Obřad se uskuteční na loukách ve městě.
17. – 19. srpna proběhnou třídenní přípravy na závěrečnou vigilii a mši svatou se
Svatým otcem. Dopoledne bude již tradičně prostor pro katecheze v národních jazycích.
Poutníci budou rozděleni do tří podskupin a ubytováni ve třech sektorech odpovídajících kolínské diecézi (Kolín, Bonn a Düsseldorf – města leží v těsném sousedství).
Pro každou podskupinu bude vyhrazen jeden den na pouť do dómu, během které proběhne „putovní katecheze“. Z toho vyplývá, že katecheze v národních jazycích budou
pouze dvě. Tyto katecheze dávají biskupové.
Během tohoto třídenní bude kladena zvláštní důležitost na svátost smíření, která bude
slavena v různých jazycích, a to současně s katechezemi, v mnoha kostelích, ale především ve zvláštním Centru smíření v Kolíně. V tomto centru bude možné adorovat a
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modlit se u Kříže světových dnů mládeže. Podobně jako při setkání v Římě
v blízkosti zpovědního centra bude vyhrazen prostor pro slavení mše svaté pro ty,
kdo budou putovat do katedrály.
Od 17. do 19. srpna se bude odpoledne a večer konat tradiční Festival mládeže.
Přivítání Svatého otce se plánuje na čtvrtek 18. srpna odpoledne. Proběhne na loukách „Marienfeld“.
Večer 19. srpna se bude ve farnostech kolínské diecéze slavit Křížová cesta. Kromě
toho budou tři hlavní trasy ve třech hostitelských městech – v Kolíně, v Bonnu a
v Düsseldorfu.
Vyvrcholením Světového dne mládeže bude v areálu Sankt Augustin-Hangelar
v sobotu 20. srpna noční bdění (vigilie) a v neděli 21. srpna slavení eucharistie, jimž
bude předsedat Svatý otec.
3. Festival mládeže
Festival mládeže bude probíhat na různých místech kolínské diecéze vždy odpoledne
a večer od 17. do 19. srpna (součástí bude i slavnostní uvítání Svatého otce a křížová
cesta). Jeho součástí budou různá představení, která přispějí ke vzájemnému obohacení ať už uměním, nebo náboženskými či duchovními zkušenostmi ze života mladých lidí z celého světa.
Festival mládeže nabídne modlitební setkání, výstavy, bdění, koncerty, recitály,
filmy, tance a divadelní představení, stejně jako setkání s diecézními biskupy nebo
představení hnutí, asociací a komunit.
Za ČR se do festivalu přihlásila skupina VeKa.
4. Dny setkání v německých diecézích ( 11. – 15. srpna 2005)
Je už tradicí, že se Světovým dnem mládeže je spojeno přijetí mladých poutníků
v diecézích té země, kde se světový den slaví. Mladí lidé budou hosty v rodinách,
farnostech a komunitách, které připravují nejrůznější aktivity: modlitební setkání,
poutě, dobrovolnické aktivity, turistické výlety, slavnostní setkání a jeden sociálně
zaměřený den. Ubytování bude jednoduché a zdarma – v rodinách a různých ubytovnách. Strava bude zdarma. Cestu hradí poutník.
České diecéze přijmou tyto německé diecéze:
Brno - Würsburg
České Budějovice - Pasov
Hradec Králové - Magdeburg
Litoměřice – Drážďany
Olomouc - Limburg
Ostrava - Erfurt
Plzeň - Regensburg
Praha – Bamberg
Kromě těchto diecézí se počítá, že některá mezinárodní hnutí uspořádají svá setkání.
Pokud si někteří přejí putovat do svých spřátelených německých farností, je třeba
kontaktovat se s příslušným DCM, zvážit vhodnost a dojednat podrobnosti
organizace. Také je nezbytné vstoupit do jednání se zodpovědnými v německé
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farnosti a spolu s nimi připravit program pro mladé poutníky. Je třeba aktivně vstoupit do přípravy programu v německé farnosti a nenechat ji jen na německých hostitelích. Především je nutno dbát na duchovní program, denní mši svatou, slovo na den,
modlitbu, večerní chvíle sdílení… Němečtí organizátoři se jistě budou snažit vše důkladně připravit, ale po svém, proto je třeba být aktivní. Jen tak jim můžeme nabídnout duchovní bohatství naší mládeže. V opačném případě se můžeme setkat pouze
s kulturním programem, s hudební nabídkou atd.
5. Témata katechezí na XX. SDM - Kolín
17.8. středa
téma: Hledat pravdu jako nejhlubší smysl lidského bytí.
"Kde je ten právě narozený židovský král? Uviděli jsme na východě jeho hvězdu."
(Mt 2,2)
18.8. čtvrtek
téma: Setkat se s Ježíšem v eucharistii.
" Nalezli dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu." (Mt 2,11)
19.8. pátek
téma: Žít ve světě jako praví ctitelé Boží
"Vrátili se domů jinou cestou." Mt 2,12
poutní katecheze
téma: Putovat se svědky víry
"Přišli jsme se mu poklonit." (Mt 2,2)
Jeden den katecheze nebude v českém centru, ale bude se konat poutní katecheze s
jiným tématem. Poputujeme Kolínem do katedrály. Mše svatá bude po cestě.

II. Praktické informace
1. Podmínky a způsob přihlášení
Všichni, kdo se chtějí zúčastnit XX. světového dne mládeže, se musí oficiálně přihlásit. Normální způsob přihlášení je po skupinách. V našich podmínkách zajišťuje přihlášky Sekce pro mládež ČBK, DCM a některá hnutí. I když organizátoři dávají
přednost přihlášení skupinovému, umožňují mladým lidem, kteří nemají okolo sebe
nikoho, kdo by s nimi na setkání jel, možnost přihlásit se i individuálně přes internet.
Pokud pak mladý člověk takto přihlášený vyhledá nějakou skupinu a chce se k ní připojit, je dobré, aby se odhlásil a byl veden pod skupinou. Pouze ti, kdo budou přihlášeni, dostanou pas účastníka.
Připravované aktivity světového dne jsou určeny mládeži, tedy lidem ve věku od 16
do 30 let, a to i z důvodu pojištění. Zodpovědní za skupiny musí mít nejméně 18 let.
3

Kněží, řeholníci a řeholnice a zodpovědní za skupiny mohou být i starší 30 let.
Mladší 18 let musí mít rodiči nebo opatrovníky podepsanou kartu mladšího účastníka
v německém jazyce (získat ji lze na DCM nebo na www.kolin2005.signaly.cz) a
doprovod osoby starší 18 let. Výjimky pod 16 let povoluje po zvážení příslušné
DCM.
S přihlášením není dobré otálet! Přihlášky se přijímají od září 2004 do konce
června 2005 na předepsaném formuláři, který je k dostání na DCM, na farách nebo
na www.kolin2005.signaly.cz. Kdo se přihlásí později, bude platit o 400,- Kč více.
Každý přihlášený na DCM dostane nejpozději na jaře 2005 dopis s informacemi a
složenku na zaplacení. Pokud se někdo bude muset odhlásit, bude mu stržen stornopoplatek, jehož výše bude oznámena v dopise od DCM.
POZOR: Prosíme a doporučujeme, aby se všichni přihlásili a také zaplatili do
20.5.2005 !!! Kdo se totiž přihlásí později, nebude pravděpodobně ubytován s českou
skupinou, ale někde na jiném místě. Německá strana dokonce sdělila, že později
přihlášeným negarantuje volné ubytovací kapacity. Včasným přihlášením odstraníte
Sekci pro mládež i sobě zbytečné organizační problémy.
Aby nedošlo ke zdvojení přihlášení, žádná česká skupina by se neměla přihlašovat
přes německou diecézi.
Pouť bude fyzicky náročná. Ze zkušeností z minulých světových dnů, kdy u některých účastníků došlo ke zdravotním komplikacím, se ukazuje jako moudré, aby ti,
kdo trpí vážnějšími zdravotními problémy, pečlivě zvážili svou účast a konzultovali ji
s lékařem. Mohou se připojit formou modlitby a oběti a sledovat přenosy v televizi
(když ne ČT, tak zahraniční).
2. Mladí lidé se zvláštními požadavky
Německá kancelář SDM 2005 i zodpovědní za německé diecéze pamatují i na ty, kdo
jsou nějakým způsobem hendikepováni, a chtějí je ujistit, že jsou schopni zajistit jim
přiměřené ubytování, aby se mohli oslav SDM naplno účastnit. Pokud by tedy chtěl
jet např. vozíčkář, musí to napsat do přihlášky a zároveň musí mít s sebou průvodce.
Podrobnosti na DCM.
3. Fond solidarity
Už tradičně je zřízen Fond solidarity, aby se mohli zúčastnit i mladí lidé z těch nejchudších zemí. Každý účastník do tohoto fondu přispěje stanovenou částkou 10 euro.
Pro ty, kteří pojednou přes DCM, se budou tyto peníze vybírat při nástupu do autobusu (v euro). Vybraný obnos zašle Sekce pro mládež ČBK na Papežskou radu pro
laiky.
4. Ubytování v Kolíně
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Kancelář SDM 2005 nabízí dva typy ubytování: jednoduché (zde lze zažít hlubokou
zkušenost bratrství a solidarity) a alternativní. Druh ubytování musí být uveden
v přihlášce. Počítá se, že všichni poutníci z ČR přijmou jednoduché ubytování.
4.1 Jednoduché ubytování
Kdo chce jednoduché ubytování, musí si s sebou vzít spacák a karimatku. Bude ubytován buď v rodině, nebo ve farních prostorách, ve škole, v tělocvičně nebo ve stanu;
všude budou sprchy a sociální zařízení. Ubytování bude k dispozici od pondělí 15.
srpna do soboty 20. srpna; pokud to bude nutné, mohou zodpovědní za skupiny požádat německou kancelář SDM 2005 o ubytování až do 22. srpna. V každém případě
však v noci z 20. na 21. srpna budou všichni účastníci spát ve spacácích na Sankt
Augustin-Hangelar.
4.2 Alternativní ubytování
Toto ubytování je pro ty, kdo chtějí spát v hotelu nebo v penzionu: i ti se musí na
SDM řádně přihlásit a ubytování si zajistit sami telefonicky na Hotelové rezervační
službě v Kolíně. Spojení: www.hrs.de/se/wjt2005. Hotel si platí každý sám. Také ti,
kdo chtějí být ubytování v hotelu, si musí vzít spacák a karimatku na noc ze soboty
20. srpna.
5. Poplatky za pobyt v Kolíně
Kromě ubytování zajistí německá kancelář SDM 2005 také stravování, dopravu po
Kolíně, základní zdravotní pojištění a materiály pro účastníky (tzv. „tašku poutníka“).
Jsou připraveny různé varianty placení tzv. balíčky. Česká republika patří mezi země
skupiny B, která má ze základní sumy slevu (o 37 EUR méně). Celý pobyt v Kolíně
nás tak vyjde na 132 EUR (balíček A1 = 4 300 Kč. Pobyt a strava v německých
diecézích je zdarma, hradíme pouze dopravu.
Další možnosti placení ve skupině B:
balíček A2 od 15. do 21.8. – bez ubytování, ale s jídlem – 120 EUR
balíček A3 od 15. do 21.8. – bez ubytování a bez jídla během týdne (jídlo pouze při
vigilii) – 80 EUR
balíček B1 od 19. do 21.8. – jedna noc a strava 55 EUR
balíček B2 od 20. do 21.8. – pouze sobota večer a neděle dopoledne 40 EUR
Balíček poutníka obsahuje:
stravu v Kolíně včetně snídaní (strava se bude vydávat vždy společně pro 5 lidí),
volnou jízdenku po celé kolínské diecézi, tašku, pláštěnku, nafukovací sedadlo,
příbory, šátek, láhev na vodu.
6. Strava v Kolíně
Není možné stravovat se z vlastních zásob! Každý účastník tedy bude mít v poplatku
i stravu, a to 15.8. večeři a pak každý den se snídani, oběd a večeři. V neděli 21.
srpna pouze se snídani a oběd.
7. Zdravotní pojištění
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Čech je jako občan EU pojištěn i v zemích EU, ale podle místních podmínek (např.
v Německu si hradí 5 EUR za každý recept, 10 EUR při každé návštěvě lékaře atd.).
V pojištění není zahrnuto léčení dlouhodobých nemocí (např. léky, které jsou
dlouhodobě předepsány) a repatriace ostatků. Může dojít i k tomu, že německý lékař
bude požadovat zaplacení hotově a teprve v ČR zdravotní pojišťovna proplatí částku
za lékařský výkon, ale podle českého ceníku. Aby toto pojištění platilo, musí mít
sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (dodá zdravotní pojišťovna). Kdo chce,
může se ještě připojistit (cca 17 Kč na den). Připojištění doporučujeme. Různá
připojištění obsahují i platební karty pro studenty atd.
8. Víza
Všichni účastníci, kteří potřebují do Německa vstupní vízum, si je musí zařídit na
německé ambasádě nebo konzulátu ve své zemi, a to nejpozději tři měsíce před odjezdem.
Žadatel se spojí s Josefem Macháčkem ze Sekce pro mládež ČBK, vyplní formulář
SDM , nechá jej potvrdit svým diecézním biskupem a odnese spolu s dokladem o
zaplacení setkání na ambasádu. Díky formuláři SDM mu bude vízum vystaveno
zdarma. V případě, že vízum nedostane, bude mu platba za setkání vrácena v plné
výši. (V jednom formuláři SDM můžou žádat až 4 lidé)
9. Dlouhodobý volontariát
Němečtí organizátoři přišli s novinkou tzv. dlouhodobého volontariátu (na rok nebo
na půl roku). Této jejich nabídky Sekce pro mládež ČBK využila a od 1. srpna 2004
je v Kolíně studentka Hanka Součková, od 1. ledna 2005 Jiří Dubec a od 1. března
2005 k nim přibude Lucie Protivínská. Pomáhají s přípravou setkání a jsou spojkou
mezi Kolínem a Sekcí pro mládež ČBK.
10. Krátkodobý volontariát
Všichni, kdo by rádi pomohli jako dobrovolníci při vlastním Světovém dni mládeže,
se mohou přihlásit prostřednictvím internetu: www.wjt2005.de a to do 31. května
2005. Předpokládá se, že se dorozumí německy nebo anglicky. Cestu si zařizuje a
hradí každý sám. Pouze v případě, že se dobrovolníků přihlásí více, je možné
uvažovat o společné dopravě. Každého, kdo se takto přihlásí, prosíme, aby
kontaktoval Sekci pro mládež ČBK. Počítá se, že se pro všechny krátkodobé
dobrovolníky z ČR uskuteční 27. – 29. května 2005 v ADCŽM Nazaret v Praze
přípravné setkání.
11. České národní centrum
Tímto způsobem nazýváme místo, kde probíhají české katecheze. Zároveň zde bydlí
a pracuje český přípravný tým, který připravuje jednak českou část programu, a jednak pomáhá českým poutníkům.
12. Český přípravný tým
Pro dobrou duchovní i praktickou přípravu se vytváří český tým dobrovolníků, kteří
se budou podílet na přípravě české poutní výpravy. Celkem se bude jednat o cca 150
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lidí. O hudbu se postará skupina mladých z Brna pod vedením Štěpána Policera.
V přípravném týmu dále budou skupiny: režijní, liturgická, zdravotní, pořadatelská,
propagační, informační, tisková, překladatelská atd.
13. Diecézní přípravný tým
Pro pobyty v německých diecézích každé DCM vytváří svůj tým. Informace u příslušného DCM.
14. Zajištění dopravy
Po mnoha negativních zkušenostech se Sekce pro mládež ČBK rozhodla zorganizovat cestu prostřednictvím dvou prověřených autobusových firem, které dovezou
poutníky do Kolína; řidiči se pak vrátí do republiky a po skončení světového dne pro
poutníky přijedou. Tak se podaří podstatně ušetřit a zbavit se nepříjemností
s ubytováním a stravováním řidičů. Předpokládá se, že cena za dopravu nepřesáhne
2000 Kč. Cena včetně pobytu v německých diecézích bude o něco vyšší.
Pokud si někdo dopravu přesto zařídí sám, nese plně zodpovědnost za všechny případné problémy!
15. Církevní hnutí, komunity a sdružení
Je tradicí, že některá církevní hnutí a komunity si pořádají v týdnu od 11. srpna svá
setkání (např. Orel pořádá pouť na kolech). Mladí, kteří jedou s nimi, se pak přihlašují jejich prostřednictvím. Během setkání v Kolíně pak navštěvují české katecheze.
Některá hnutí využívají možnosti jet společně v jednom autobuse v rámci nějaké
diecéze. Jiná hnutí zase volí cestu přes diecéze a uspořádávají svá setkání v rámci
Festivalu mládeže. Protože se předpokládá, že všichni budou navštěvovat české dopolední katecheze, je třeba dobře promyslet způsob přihlašování. Zkušenosti ukazují,
že je vhodné, aby se všichni hlásili přes diecéze, protože pak mají šanci, že budou
ubytování v blízkosti českého národního centra. Konkrétní volba způsobu přihlášení
je na dohodě mezi reprezentanty hnutí a Sekcí pro mládež ČBK.
16. Zpovědníci
Kněží, kteří chtějí zpovídat na mezinárodním zpovědním místě, najdou informace a
přihlásit se mohou na : www.piso2005.com/Confessor/default.asp Zde se hlásí kněží,
kteří
jsou
schopní
a
ochotní
zpovídat
i
v
cizích
řečech.
Zpovídání v českém národním centru je samozřejmostí a nikam se nehlásí.
17. Zpěváci mezinárodního sboru
Mladí lidé se mohou hlásit jako zpěváci mezinárodního sboru a to do 31.4.2005.
Podrobnosti na www.wjt2005.de
18. Ministranti
Od ledna do 31.4.2005 se mohou hlásit i ministranti a krátkodobí dobrovolníci na
liturgii. Podrobnosti na www.wjt2005.de
19. Bohoslovci
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Ve středu 17. srpna 2005 od 15.00 do 17.00 se koná v kolínském kostele Svatého
Pantaleóna setkání seminaristů, biskupů a kněží. Program nabízí společnou modlitbu,
zpěv, ale také zkušenosti z osobní cesty k povolání. Na setkání zve kardinál Joachim
Meisner.
20. Sbírka pro přátele
Patříme mezi bohaté lidi světa. Abychom pomohli méně majetným proběhne na
diecézních setkáních a během velikonoc na DCŽM sbírka s názvem "20 korun pro
kamarády".
Vybrané peníze věnujeme jednat katolíkům římského obřadu na Ukrajině a druhou
část prostřednictvím českých salesiánů (moderují účast mladých z celé země)
bulharským mladým.
Peníze je možné i mimo sbírky odevzdat v diecézních centrech pro mládež.
21. Balíček poutníka
Co bude obsahovat balíček poutníka (tedy ona suma 4 300 Kč). Nejprve je dobré
vědět, že normální balíček stojí 169 Eur, ČR je zařazena do slev B, proto platíme jen
132. Balíček obsahuje: stravu v Kolíně včetně snídaní (strava se bude vydávat vždy
společně pro 5 lidí), volnou jízdenku po celé kolínské diecézi, tašku, pláštěnku,
nafukovací sedadlo, příbory, šátek, láhev na vodu.
Kromě toho každý dostane českou brožurku a zpěvník písní.
22. Překlady programů
Program velkých setkání bude simultánně překládán do světových jazyků a možná i
do češtiny a slovenštiny. Proto je vhodné přibalit si rádio.

III. Přípravná modlitba Světového dne mládeže 2005
Pane Ježíši Kriste, Vykupiteli světa,
Ty ses stal člověkem, abys nám daroval život v plnosti.
Ve své církvi s námi zůstáváš až do konce světa.
Pak bude Tvé království dovršeno: nové nebe a nová země
plné lásky, spravedlnosti a pokoje.
V to doufáme, na to se spoléháme, za to Ti děkujeme.
Prosíme Tě: Žehnej mladým lidem na celém světě.
Dej se poznat těm, kteří Tě hledají.
Probuď ty, kteří v Tebe nevěří.
Posiluj ve víře ty, kteří Tě vyznávají.
Dej, ať se jako tři mudrci od Východu
stále znovu vydávají na cestu k Tobě.
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Učiň je staviteli nové civilizace lásky a svědky naděje pro celý svět.
Buď nablízku také všem těm, kteří jsou obětí hladu, války a násilí.
Naplň svým Svatým Duchem všechny ty,
kteří spolupracují na přípravách Světového dne mládeže 2005.
Dej, ať se se silou své víry a své lásky
postaví do služeb Tvého království a ať přijmou své bratry a sestry
z celého světa s otevřeným srdcem.
Ty jsi nám dal Marii za Matku.
Dej, ať se na její přímluvu Světový den mládeže stane slavností víry.
Dej v těchto dnech své církvi novou sílu,
aby pro Tebe ve světě vydávala důvěryhodné svědectví.
O to prosíme Tebe, našeho Pána a Boha,
který s Otcem a s Duchem Svatým
žiješ a kraluješ po všechny věky věků.
Amen.

IV. Podrobnější informace
Podrobné informace poskytuje:
sekretariát Sekce pro mládež ČBK,
Thákurova 3, Praha 6
mládež@cirkev.cz
220 181 753
jednotlivá DCM
www.kolin2005.signaly.cz
www.wjt2005.de
Ptát se není ostudou. Kdo se ptá, ten se vyvaruje mnoha zmatků.
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