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5. celostátní setkání mládeže, Žďár nad Sázavou, 14. – 19. srpna 2012
5. celostátní setkání mládeže (CSM) připravuje Sekce pro mládež České biskupské
konference (ČBK) a uskuteční se ve dnech 14. až 19. srpna 2012 ve Žďáru nad Sázavou.
CSM se zde bude konat již podruhé. Poprvé se tu uskutečnilo právě před deseti lety, v roce
2002.
Styčnými body programu budou promluvy českých a moravských biskupů. Svou
účast přislíbil např. kardinál Dominik Duka OP, delegát ČBK pro pastoraci mládeže Mons.
Jiří Paďour OFMCap., olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a další. Chybět nebude
ani pestrá nabídka přednášek a diskusí o tématech blízkých mladým lidem, řada kulturních
a sportovních akcí, koncerty a společné modlitby. Program celé akce se bude nést v duchu
motta setkání, které zní: „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj…“ (Gal 5, 22). Setkání
tak navazuje na hlavní téma české katolické církve roku 2012, kterým je svátost biřmování.
Součástí programu bude také Pouť rodin, která se letos uskuteční v sobotu 18.
srpna 2012. Myšlenka na společnou pouť rodin brněnské diecéze, která se koncem srpna
koná pravidelně ve Žďáru nad Sázavou, se zrodila právě na CSM ve Žďáru nad Sázavou v
roce 2002.
Na CSM se předpokládá účast přes 6000 mladých lidí, k nimž se v sobotu připojí
více jak 3000 účastníků Poutě rodin.
CSM organizuje Sekce pro mládež ČBK a Asociace křesťanských sdružení mládeže.
Na jeho přípravě se aktivně podílejí desítky mladých lidí, kteří ve více jak 30 pracovních
skupinách již od loňského roku zajišťují ubytování, stravování, technické zázemí i celý
program setkání včetně hudební složky a režie. Celkový počet dobrovolníků na místě se
odhaduje na zhruba 700 mladých lidí. V samotném Žďáru nad Sázavou se realizační tým
poprvé setká ve středu 8. února 2012 na zasedání Sekce pro mládež ČBK, které se bude
konat v prostorách Městského úřadu.
Záštitu nad setkáním převzali předseda ČBK a kardinál Dominik Duka OP, hejtman
Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a ministr školství Mgr. Josef Dobeš. Realizaci
setkání aktivně podporuje také Město Žďár nad Sázavou, jež ze svého rozpočtu uvolnilo
300 000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s technickým zázemím akce.

Během Celostátního setkání mládeže se ve čtvrtek 16. srpna 2012 od 12:30 hodin
uskuteční tisková konference, na níž bude přítomen kardinál Dominik Duka OP. Srdečně
Vás na ni zveme.

4. celostátní fórum mládeže, Žďár nad Sázavou, 23. - 26. února 2012
Celostátnímu setkání mládeže předcházejí tzv. Celostátní fórum mládeže (CFM),
což je diskusní setkání zástupců mladých věřících s českými a moravskými biskupy. CFM
se účastní delegáti ze všech diecézí, církevních hnutí, řádů a nejrůznějších mládežnických
organizací inspirovaných katolickou církví. Celostátnímu fóru mládeže předcházejí
diecézní fóra mládeže, na kterých mládež konkrétní diecéze diskutuje se svým biskupem.
Tato fóra přispívají k dialogu mezi mladými lidmi a biskupy, kteří zde mohou společně
uvažovat nad svou úlohou ve společnosti a v církvi. Pro představitele církve představují
fóra mládeže možnost vyjádřit svá očekávání od nastupující generace, ale především také
s větší pozorností naslouchat jejímu hlasu.
4. CFM se uskuteční 23. až 26. února 2012 ve Žďáru nad Sázavou. CFM se zúčastní
80 delegátů ze všech diecézí, řádů, církevních hnutí a mládežnických organizací katolické
církve. CFM se bude konat v prostorách Městského úřadu a Biskupského gymnázia.
Součástí programu budou také mše svaté s biskupy v kostele sv. Prokopa a v klášterním
kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Během CFM se v pátek 24. února 2012 od 12:30 hodin v prostorách Městského
úřadu uskuteční tisková konference, na které bude přítomen delegát ČBK pro pastoraci
mládeže Mons. Jiří Paďour OFMCap., starostka Žďáru nad Sázavou Ing. Dagmar
Zvěřinová, ředitel Sekce pro mládež ČBK P. ThDr. Jan Balík a zástupce mladých lidí.
Srdečně Vás na ni zveme.

Základní informace o Sekci pro mládež ČBK a setkání mládeže
Sekce pro mládež je orgán České biskupské konference, jehož posláním je práce s mládeží.
Kromě mnoha dalších aktivit organizuje Celostátní setkání mládeže (CSM), která se konají jednou
za pět let. Těchto setkání se účastní především mladí katolíci, kteří zde mají možnost zažít
společenství církve, ale i další mladí lidé, jež dosud nemají vyhraněný postoj k církvi ani k víře.
Vedle celostátních setkání mládeže se konají také světové dny mládeže (SDM), na které zve
mladé lidi z celého světa vždy jednou za dva až tři roky papež.
Seznam uskutečněných setkání mládeže, na jejichž organizace se podílela Sekce pro
mládež ČBK:
1991 účast na SDM v Čenstochové
1993 1. celostátní setkání mládeže na Velehradě
1995 účast na evropském setkání mládeže v Loretu
1997 účast na SDM v Paříži
1999 2. celostátní setkání mládeže na Svaté Hoře u Příbrami
2000 účast na SDM v Římě
2002 3. celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou
2005 účast na SDM v Kolíně nad Rýnem
2007 4. celostátní setkání mládeže v Táboře – Klokotech
2008 účast na SDM v Sydney
2008 ActIv8 - setkání české a slovenské mládeže na Velehradě
2011 účast na SDM v Madridu

Asociace křesťanských sdružení mládeže
Asociace křesťanských sdružení mládeže (dále jen AKSM) vznikla 29. prosince 1997. Jde
o dobrovolné seskupení občanských sdružení dětí a mládeže, která ve své činnosti zohledňují
křesťanské principy a zásady. V současnosti jsou členy AKSM občanská sdružení Anima
Iuventutis, Brána, Jedlová, Křižovatka, Matěj, Petrov, Pyramida, Sarkander, signaly.cz
s působností ve všech krajích ČR.
AKSM je zakládajícím členem České rady dětí a mládeže.
AKSM se zaměřuje na organizaci velkých celostátních i světových setkání mládeže, která
připravuje ve spolupráci se všemi svými členskými sdruženími a Sekcí pro mládež ČBK, a na
vzdělávání vedoucích, animátorů a dobrovolníků.
Charakter činnosti jednotlivých členů AKSM se různí. Středem jejich pozornosti je
podchytit volný čas neorganizované mládeže ve smyslu jeho účelného a společensky žádoucího
využití a výchova a formace dobrovolných spolupracovníků - animátorů.

