ANTIOCHIA
Stručný popis akce:
Antiochia probíhá každé letní prázdniny ve čtyřech čtrnáctidenních turnusech (A, B, C, D ).
Z tohoto důvodu je možné si vybrat nejlépe vyhovující termín buď v červenci anebo v srpnu.
Letošní (2013) termíny turnusů vypadají takto:
Áčko od soboty 5.7. do soboty 20.7.
Béčko od soboty 20.7. do soboty 3.8.
Céčko od soboty 3.8. do soboty 17.8.
Déčko od soboty 17.8. do soboty 31.8.
Také je možno si vybrat místo, protože akce probíhá v Čechách i na Moravě.
Vedoucí bývá většinou bohoslovec anebo někdy třeba kněz (třeba já), občas máme v řadách
vedoucích turnusu nějakého zkušeného antiošáka – laika. Tento vedoucí si kolem sebe vytvoří
tým šesti až desíti mladých lidí, se kterými čtrnáct dní žije v nějaké vesnici na faře (nebo
v jiném náhradním objektu) a po tuto dobu se snaží společně vytvářet různorodé programy
pro obyvatele obce. Na akci se přijímají mladí od 16 let.
Antiochia není primárně zaměřena dovnitř, ale ven. To znamená, že program netvoříme pro
sebe, ale pro vesnici, do níž jsme přijeli. Cílovou skupinou našeho působení jsou všechny
generace. Z toho vyplývá pestrost a různorodost tohoto čtrnáctidenního snažení. Kromě
modlitby v kostele, společných jídel na faře a vzájemných sezení či porad jsou všechny
aktivity směrovány ven.
Prostor pro kreativitu
Podle možností jednotlivých členů týmu lze připravovat programy pro maminky s dětmi na
dětském hřišti, uspořádat fotbalové klání týmu proti místním klukům, zorganizovat
pohádkový les, maškarní pro děti, noční bojovku pro mládež, posezení pro seniory, táborák
pro rodiče s dětmi, výlet na zříceninu, zpívání v kostele při svíčkách, brigády pro obecní úřad,
koncert v kostele, kontaktování dětí na ulicích a tam kde je jejich přirozené teritorium, při
nepřízni počasí využívat místní tělocvičny k různým hrám, adoraci s kytarou, návštěvy
starých lidí spojené s pomocí na zahrádce, nácviky divadel s místní mládeží a dětmi, křížovou
cestu napříč dědinou, výpomoc místnímu spolku, hledání pokladu, zpívaný růženec u
kapličky, vysedávání s mládeží na zastávce … a samozřejmě v tomto duchu můžete doplnit
to, s čím máte dobrou zkušenost
Pokud je to jenom trochu možné, je dobré, aby někdo promodloval toto společné působení.
Může to být každodenní modlitební služba, která se střídá po hodinách nebo dvou hodinách
v kostele před svatostánkem. Toto naše snažení nemůže přinést ovoce bez modlitby.
Dopad Antiochie
Sám tým je obohacen tím, jak se rozdává druhým. To je nezanedbatelný důsledek služby.
Zakouší radost ze společenství a získává nové zkušenosti a odvahu do svého osobního života.
Pak jsou tu lidé, kterým se antiochia věnuje a ti zakouší nový prožitek svého vztahu k lidem
spojeným s kostelem. Boří se různé předsudky, padají hradby a stavějí se mosty. Starostové
obcí si cení služby těchto mladých křesťanů a vnímají to jako dnes již neuvěřitelnou a
nečekanou obětavost. Snad jim to dává i podněty k zamyšlení se nad svým postojem ke
křesťanům a k víře. I když třeba nemluvíme s lidmi o Bohu, oni Ho za našimi činy, obětavostí
a nasazením tuší.

Občané nadávající na církev (církve) revidují svůj postoj vzhledem ke zkušenosti, kterou
mohou po celé prázdniny zakoušet ve své obci. Antiošáci jsou s církví spojování (tam ti na
faře, ti tam od kostela, ti pámbičkáři atd.) proto je důležité nikoho nepohoršit špatným
vystupováním, jednáním chováním.
Cíl ?
Přinést do farnosti, která už moc nedýchá nového ducha nadšení z křesťanského způsobu
života. Ukázat, že mladí křesťané jsou a že křesťanství a kostel má smysl. Svým každodenním
působením v obci bez mluvení kázat Krista (obětavost, Láska, radost, služba, nadšení, snášení
kříže, společenství modlitby). Pomoci místní farnosti najít naději a ztracenou horlivost.
Povzbudit k modlitbě. Ukázat obyčejnost a jednoduchost života v duchu služby. Oslovit
váhající. Přiblížit vzdálené. Nabídnout přátelství.
Někdy se stává, že mladý člověk osloven zkušeností antiochie, kterou ve své vesnici jako
domorodec pozoruje, přijme pozvání a stane se také antiošákem. Někteří lidé si dodají odvahy
a osloví členy týmu a vysloví různé otázky. Nemají odvahu říct je knězi, ale hledají raději
někoho sobě bližšího, mladý mladého. Nemusíme znát odpověď na všechny otázky, ale
můžeme kolikrát posloužit jako vrby. I to je důležité.
Osm týdnů takovéto služby pro obyvatele obce je velmi silný zážitek, který nevyprchá ani za
několik let. U některých lidí zůstává zaseté semínko a čeká na svůj čas.
Je to málo ?
Ten, kdo si myslí že je to málo, tak už na další antiochii nepojede. Ale je třeba učit se číst
mezi řádky i to nevyslovené a vnímat, že ty nejdůležitější věci našeho života bývají skryté.
Pokud chcete tímto způsobem ztratit čtrnáct dní svého života, nebudete ochuzeni. Duševně
ani duchovně a potažmo ani finančně. Co se týče peněz, tak v praxi to probíhá tak, že se
v týmu skládáme po několika stovkách na nákupy (např. pět set), často se pak stává, že
spousty potravin, hlavně brambor, zeleniny, vajíček, ovoce či buchet dostáváme od místních
lidí (babiček) a náklady už dál nestoupají. Můžeme tedy mluvit o nejlevnějším způsobu, jak
prožít prázdniny.
Kdo na antiochii jezdí ?
Jsou to žáci středních škol, učilišť, studenti, dělníci, pracující, nezaměstnaní, mírně tělesně
postižení, svobodní, ženatí, bohoslovci, někdy kněží. Lidé věřící, ale občas i hledající.
Antiochia není vhodným místem pro čtrnáctidenní rande. Lepší je, aby se pár rozdělil a každý
jel na jiný termín.
Jak se přihlásit ?
Můžete využít stránek antiochia.cz anebo napsat na můj email fatau@volny.cz popřípadě
napsat sms na můj mobil 736 522 840
Pomocí emailu vám mohu odpovědět na vaše případné otázky. Přeji vám krásné dny. A
především požehnané svátky. Ať naplní vaše srdce Radost z Boha, který přichází na svět, aby
zachránil co zahynulo. Požehnané Vánoce!
Petr Utíkal, kaplan
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