DĚS 2016
18.-19.3.
Kroměříž
Brožura účastníka
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Úvodník
Ahoj!
Už jsi četl/a poselství papeže Františka k SDM? Že ne? Neměl jsi chuť či
čas? Přesně pro Tebe je určen tento výňatek! Obsahuje papežovy klíčové
myšlenky. Kéž Bůh skrze ně osloví i Tebe!

Jsem dcerou/synem samotného Boha
Boží milosrdenství je ve Starém Zákoně zdůrazněno především dvěma
charakteristikami. Tou první je neúnavná Boží věrnost jeho lidu, který On
miluje a jemuž trvale odpouští. Druhá připomíná zvláště mateřské lůno –
Boží láska k jeho lidu je taková, jakou má matka ke svému dítěti. Prorok
Izaiáš nám ji představuje takto: „Cožpak může zapomenout žena na své
pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života?“ Odpovězme si
sami!

Náš Bůh je věrný
V Lk 15 jsou tři podobenství o milosrdenství. U všech nás oslovuje Boží
radost – ano, odpouštět je Boží radostí! Každý z nás je tou ztracenou ovcí
nebo mincí; každý z nás je oním synem, který promarnil svoji svobodu tím,
že následoval falešné idoly a vidiny štěstí, čímž ztratil všechno. Ale Bůh je
trpělivým Otcem a čeká na nás stále! Respektuje naši svobodu, ale stále
zůstává věrný. Stačí pouhá touha po „návratu do otcovského domu“ a sám
Otec nám vybíhá naproti, obléká v nejlepší šaty a zve k neskonalé hostině!

Osobní zkušenost s milosrdenstvím
Jak je krásné setkávat se ve svátosti smíření s milosrdným Otcovým
objetím a dovolit, aby se nás dotýkala Pánova milosrdná láska, která nám
odpouští stále!
Ne, že my jsme milovali Boha. Ale že on si zamiloval nás a poslal svého
Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, když nás Bůh miloval,
máme se i my navzájem milovat“ (1 Jan 4,7-11).
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Přichází mi na mysl příklad blahoslaveného Piergiorgia Frassatiho. Ten
říkával: „Ježíš mne navštěvuje každé ráno při přijímání a já mu to bídně
vynahrazuji, jak jen mohu, tím, že navštěvuji chudé.“
Sám Ježíš nám představuje skutky milosrdenství a říká, že budeme
souzeni na jejich základě (Mt 25). Vyzývám Vás tedy, abyste znovu objevili
skutky tělesného a duchovního milosrdenství.

Odpuštění
Odpustit je možná jedním z nejobtížnějších skutků milosrdenství – odpustit
tomu, kdo nás urazil, kdo nám udělal něco zlého; nepříteli. „Zdá se to
obtížné tolikrát odpouštět! A přece je odpuštění nástrojem, který je nám dán
do rukou, abychom dosáhli vyrovnanosti srdce. Zanechat zášti, hněvu,
násilí a pomsty je nezbytnou podmínkou šťastného života!“

Na závěr úvodu
A co ty, mladý muži a mladá ženo? Pocítil jsi někdy, že na tobě spočinul
tento pohled nekonečné lásky, která přes všechny tvoje hříchy, omezení a
pády i nadále s Tebou počítá a hledí na tvůj život s nadějí? Jsi si vědom
hodnoty, kterou máš před Bohem, jenž ti z lásky dal všechno?
Celé poselství (2 listy) najdete na mladezkromeriz.signaly.cz v sekci
materiály.
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Program DĚSu
Pátek 18.3.
•
•
•
•
•
•
•
•

17:00-17:45 mše sv. u sv. Mořice
18:00-18:45 vedená putovní adorace za mládež tamtéž
19:00-20:00 registrace a ubytování na AG
19:30-20:00 večeře z vlastních zásob
20:00-21:00 Bůh je on-line – Ján Poláčik o společenství
21:30-23:00 bojovka
23:00 závěrečná modlitba
23:15 modlitební program pro vytrvalce nebo spánek

Sobota 19.3.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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8:00-9:00 registrace na AG
9:00-10:30 úvodní program
10:30-11:15 přednáška k Roku milosrdenství – P. Peklanský
11:30-12:15 beseda o milosrdenství po skupinkách
12:15-13:00 výstupy z debat, otázky
13:30-16:00 možnost sv. smíření
13:00-14:00 oběd v jídelně a posezení v AG baru
14:00-16:00 workshopy
• milosrdenství vs. uprchlíci – P. Peklanský
• o Sýrii, vyrábění tašek s logem – Andrea Kytlicová
• jak vést modlitby chval – Bětka Němčáková
• Poutní dny a kopie Turínského plátna na zámku – samostatně
16:00 mše sv. v kapli AG
17:00 ukončení

Kdo je kdo
Ján Poláčik – páteční přednáška „Bůh je on-line“
Doktorandský student energetiky na VUT v Brně. Pracuje s mládeží a touží
vidět, jak mladí lidé žijí naplno s Bohem. Jeho snem je průnik principů
Božího království do všech oblastí naší společnosti, aby ji silné poselství
Evangelia proměňovalo a uzdravovalo.

P. Slavomír Peklanský SAC – sobotní program o milosrdenství
Jeden z asi 2300 následovníků sv.
Vincence
Pallottiho
(+1850),
zakladatele Společnosti katolického
apoštolátu (SAC). V Česku Pallotini
pečují o několik farností na Vysočině
(zejména o Jámy s poutním kostelem
Božího milosrdenství a sv. sestry
Faustyny).
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Texty zpěvů
Kdo zpívá, modlí se dvakrát. Kdo pěje falešně, může zpívat tišeji, ale ať zpívá také.
1. Pojď, teď je ten čas jej chválit
Pojď, své srdce můžeš Králi dát.
Pojď, teď je ten čas jej chválit
Pojď, před Pánem svým teď můžeš stát
tak pojď.
Jednou každý jazyk vyzná, že jsi Pán
Každý jednou se pokloní,
slavný poklad navěky zůstává těm,
kdo Tě milují.
Tobě dávám život svůj, vím, že jsi Pán,
před Tebou se pokloním rád,
srdcem, duší i sílou svou žít,
chci Tě milovat.

2. Ty jsi Král, Ty jsi Král,
náš Král Ježíš.
Naše srdce pozvedáme,
naše dlaně otvíráme,
Tvému hlasu nasloucháme,
chválíme Tě.

3. Chválím slávu Tvou, můj Králi,
toužím s Tebou kráčet dál.
Léčíš vždy slovem svým mé rány,
blízkost Tvá mi dává pevně stát.
S Tebou zůstat smím,
jen Ty jsi Pánem mým.
Ref.: Ty jsi můj štít, můj Král,
moje píseň, co tak krásně zní,
můj úkryt, má skála.
V mé nouzi přicházíš,
jsi spása má.
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Já vím, můžu žít z Tvé lásky,
chráníš mocí svou mé pády.
Radostí jsi mou,
zpívám chválu svou.

4. Hudba doznívá
už není zač se skrýt,
teď tu stojím sám.
Chci Ti něco dát,
co svou cenu má,
co Ty bys měl rád.
Chci víc než píseň Ti dát,
vždyť jen píseň pouhá
není tím, co by sis přál.
Ty zkoumáš hlubiny mé
i to očím skryté,
Ty vidíš, co v srdci mám.
Ref.: Vracím se zpět k jádru uctívání,
kde jsi jedině Ty, jedině Ty, Ježíši.
Nechci už míjet to nejvzácnější,
to jsi jedině Ty, jedině Ty, Ježíši.
Ty jsi věčný Král,
kdo jen vyjádří,
co Ti náleží?
I když chudý jsem,
vše, co mám, si vem,
každý dech je Tvůj.

5. Zde jsem
K nám když jsi vstoupil,
Tvá zář ve tmě vzplála.
Tvůj čin mi dal zahlédnout
krásu, co dává mi touhu Tě chválit,
v blízkosti Tvé navždy žít.
Ref.: Zde jsem, chci Tě chválit.
Před Tebou se sklánět,
zde jsem a chci říct,
že jsi můj Pán.
Jsi nade všechno krásný,
hoden chval a úcty,
nade všechno nádherný, Ty sám.
Králi všech dnů,
který vládneš ve slávě,
byls v nebesích uctíván.
Zem, dílo Tvé,
byla místem Tvé bídy,
z lásky když snížil ses k nám.
Coda: A z lásky k nám jsi snášel kříž,
co stál můj hřích, Ty sám jen víš.

6. Zpívat píseň lásky smím
svému Pánu, svému Králi,
vděčný jsem, když přijdeš k nám
za Tvou přízeň, za Tvou blízkost.
Jsem rád, že smím být dítětem Tvým,
není nic, co chtěl bych víc.
Než být v Tvém náručí,
ve Tvém náručí,
ve ztišení blízko Ti být,
ve Tvém náručí.

7. Pane můj, Tys můj Spasitel,
přítel můj, Pán a Bůh.
Pane můj, Tys můj Spasitel,
přítel můj, Pán a Bůh.
Ref: Svatá a mocná Tvá krev,
svatá, omývá každý náš hřích.
Tvá krev i mě omývá, Tvá krev prolitá.
8. Kéž poznají nás po ovoci (Žďárská
hymna)
Ukaž mi hvězdy a já jednu z nich
přinesu k nohám tvým.
Začni mou větu, buď světlem slov mých
a já ji pak dokončím.
Ukaž mi lásku, jak miluje Bůh,
ať učím se mít rád.
Dal jsi mi uši, tak dej mi i sluch,
ať můžu naslouchat.
Došel jsi se mnou až na Golgotu.
Kam vede cesta dál?
Dej mi svůj pokoj, dej mi ochotu,
abych ti naslouchal.
I když jsem zradou nalomený,
zase mě nedolom.
Ukaž mi nebe, ať vím, kde je cíl
a já vyrostu v strom.
Ref.: Duchu Boží, dej nám sílu růst
tak jako strom, tvojí mocí
v dobrém růst, své dary daruj nám.
Kéž poznají nás po ovoci.
Až jednou budu jak popsaný list,
až listí opadá,
ať moje řádky pak dají se číst,
snad z nich báseň poskládáš.
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9. Žehnej Pánu, duše, Pánu,
Jeho svaté jméno chval,
zpívej ze všech svých sil Pánu,
vždyť On je hoden chval.

10. Nádherný
Ve Tvém srdci je soucit a slitování,
prapor lásky Tvé září nade mnou.
S Tebou setkat se toužím tváří v tvář,
navždy v blízkosti Tvé pak stát,
jak je nádherné víc Tě znát.
Ref: Nádherný, pro mě vším jsi sám,
nádherný, svatý můj jsi Pán.
Hoden jsi slávy, jsi králů Král,
jak je nádherné víc Tě znát,
jak je nádherné víc Tě znát.
Ve Tvých rukou je právo, jsi spravedlivý,
jas Tvé tváře jak úsvit nade mnou.
Ty jsi Stvořitel, Bůh, mého života Pán,
Tobě chválu a díky vzdám,
jak je nádherné víc Tě znát.
Budem chválit Tvé jméno, ať svaté je v
nás,
Tebe chválit a vzývat budem dál.
Ve Tvé moci a slávě chcem navěky žít,
v srdci vděčnost a lásku mít,
jak je nádherné blíž Ti být.

11. Světlo světa
Ten, koho směly naše oči zřít,
ten, který řekl nám: „Dotkni se mých
ran!“,
ten, jehož hlas nám v uších mohl znít,
ten, který do srdcí svůj pokoj rozdává.
Ať každá píseň stále o něm zpívá,
svět může poznat zář, která vchází do
všech stínů.
Sám před sebou svět oči zavírá.
Jak cestu poznat má, kdo slepý klopýtá?
Už nesmíš déle dřímat, je čas vstát,
své srdce otevřít a ruce podávat.
Pak můžem spolu projít každou bouří
a bdít jak noční stráž, která čeká na
svítání.
Ref: Chci dál světlo nést, být pro zem
sůl!
Už mizí všechny stíny, teď Láska hoří v
nás!
Chci dál světlo nést! Kristus je svící,
dnes celá země září plná lesku jeho
světla
v každém z nás.
Tak mnoho lidí hledá pro co žít,
jak krokům smysl dát, čím dlaň naplnit.
Teď s úsměvem jim můžeš vyjít vstříc,
ať v novém setkání smí Ježíš promluvit.
Tím světlem, které v hloubi srdce nosíš,
máš sílu tišit pláč místo nářků zajásání.
Co osolí sůl chuti zbavená
a komu posvítí lampa ukrytá?
Jak život dá se bez Života žít?
Přijď, Duchu, obnov nás, přijď vlažné
zapálit!
Kéž pravá láska znovu všechny spojí,
a víra s nadějí nás vede k
zmrtvýchvstání.
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12. Stále víc
V temné noci tehdy tiše šuměl vánek,
centrem vesmíru se malý Betlém stal.
Pastýře tam v horách možná zmáhal
spánek,
když na svět přišel Král.
Z lásky k nám Bůh člověkem se stal.
Horké slunce do dlažby ulic pálí,
centrem vesmíru se Jeruzalém stal.
V čele s vojáky se bláznivý dav valí,
to kříž si nese Král.
Z lásky k nám, aby život za nás dal.
Ref: Bůh stále víc, víc ti toužil dát.
Člověče, proč ještě nevidíš,
že lásku svou už dokázal ti nejmíň
tisíckrát?
Tak už pozvedni své oči výš!
Bůh čeká na tu chvíli, kdy mu odpovíš.
V temné noci tvého srdce šumí vánek,
někdo na pozvání čeká, chce jít dál.
Tak už z ledových bran srdce sundej
zámek,
ať může vejít Král!
Kvůli tobě snášel bolest, hrozná muka,
kvůli tobě nesl na Golgotu kříž
a když jsi padnul, tak to jeho byla ruka,
která pozvedla tě výš,
k sobě blíž, vždyť u něj svou máš skrýš.

13. Slunce se nad obzor sklání,
stíny se plouží, přichází chlad.
Přijímám dary z Tvých dlaní,
vím, jak snadné je brát.
Přijímám, dnes ale toužím chválu Ti
vzdát.

Ref.: Chci Tě chválit, za vše cos mi dal.
Chci Tě chválit, za to, že jsi dobrý Pán.
Chci Tě chválit svým hlasem, písní
složenou.
Ty nás k sobě táhneš a já chci za Tebou.
V temnotě naděje září,
to nový úsvit zahání strach.
Já klečím teď před tvou tváří
a vím, že se nemusím bát.
S Tebou beru svůj kříž rány i pád.

14. Hymnus k Duchu Svatému
Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás,
plamen svůj v srdci nám zapal zas.
Tys pramen živý, lásky žár,
konej divy, dej nám své lásky dar.
Duchu Svatý, Tys darů plná studna má,
Tys naplnění, tys jediná spása má.
Tys králem v srdcích, též i v mém,
tak sestup na nás a dej lásku všem.
Ref: Přijď Duchu Svatý, veď nás dál,
přijď, otevři srdce dokořán!
Už cítím to, jak přicházíš,
už nastal čas, kdy zazáříš,
už přišla chvíle vítězství,
už neznám pláč a neštěstí,
Ty jsi Pán!
Duchu lásky, zapal svůj oheň v nás.
Na všechny otázky Ty odpověď máš.
Nenech mě tápat, já chci v naději stát,
do rukou Tvých svůj život chci dát.
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15. Hledám vás (Táborská hymna)
Jsme jako kvítí, které někdo zvedá,
jsme jako poupě, co vánek žene dál.
Jsme jako svíce, která zasvítí tmou,
každý jsme dítě, co hledí za Tebou.
Není to lehké bez lásky usnout,
něco nás táhne, něco zní ozvěnou.
Hlas už je blízko, tiše zaznívá v nás.
Sám Bůh se sklání a pozvedá nás.
Sám Bůh se sklání a pozvedá nás.
Ref: Jako jsem já vás miloval láskou,
milujte svět, ať ví, že jej hledám. 2x
Bůh stále touží, ať je nás víc,
stále nám říká jste můj vzácný lid.
Do světa hříchu světlo přináší,
vzdávejme chválu, Ježíš přichází
vzdávejme chválu, Ježíš přichází.

Dřevěný kříž zbavil lidstvo vin, vstal
z mrtvých náš Pán.
Ježíš je Bůh, světlo střídá stín, světu
vládne Král. Ref:
Bridge: Přestaň se bát a Bohu dej své
trápení i žal
a věř, že Bůh očistil náš hřích, náš Pán
žije dál. Ref:

17. Přinášíme chléb,
přinášíme víno,
přinášíme svoje trápení,
přinášíme i svůj hřích.
A ty nás Bože přijímáš, přijímáš,
každého a bezvýhradně přijímáš.

18. Vzdejme čest Bohu a Pánu nebe i
země (2x)
16. Blahoslavení (Krakovská hymna)
Vzdejme chválu a díky Králi,
K výšinám své oči pozvedám, koho bych On je hoden mít vše, co mám,
se bál?
krev Jeho tekla za tebe i za mě,
Pomocnou ruku dá mi sám milostivý
sám sebe nám dal.
Král.
Když umdléváme, staví nám stan, léčí
nás jeho hlas.
19. Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh celého
Chladí nám rány krví svých ran, pláštěm světa.
halí nás.
Nebe i zem jsou plné Tvojí slávy,
Ref: Milosrdní jsou blahoslavení, protože
oni dojdou milosrdenství
Laskavě nám viny promíjí, učí nás
odpouštět,
Nabízí lásku tak, aby ji poznal celý svět.
Ref:
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nebe i zem jsou plné slávy Tvé.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu
Páně,
požehnaný, jenž přichází ve jménu
Tvém.
Hosana Bohu na výsostech,
hosana našemu Bohu na výsostech.

Modlitba za mládež kroměřížského děkanátu
Pane Ježíši,
jsme tady
a chceme se modlit za sebe navzájem.
Prosíme za každého mladého člověka
v našem děkanátu.
Dej,
ať v Tobě nalézáme pravého přítele.
Prosíme za ty,
kdo Tě neznají,
ať už je to z jakéhokoliv důvodu.
Sešli na nás,
zde přítomné,
svého Ducha.
Ať dokážeme tyto hledající ovečky
přivést k Tobě.
Ty sám je pak naplň radostí
z Tvé přítomnosti.
Panno Maria,
maminko naše a také všech kněží,
přimlouvej se za našeho kaplana,
otce Martina
a za místního kněze,
otce N.
Ať dokáží svůj úkol pastýřů plnit zodpovědně
a s nadšením.
Maria,
zahal svým pláštěm lásky také všechny naše animátory,
aby svým působením pomáhali tam,
kde je to potřeba
a byli tak dobrým příkladem druhým.
Zdrávas Maria…
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Odkud jste
Náš děkanát má celých 28 farností, v 11 z nich (větší kruhy) bydlí faráři.

Putovní mládežnická adorace
Třetí pátek v měsíci jsou v některé z našich farností mše sv. a mládežnická
adorace. Modlíme se na své vlastní úmysly a za mladé z celého děkanátu.
Až bude štafeta blízko vás, zapojte se! Adorace může být velmi prospěšná.
18.3. sv. Mořic, 15.4. Rataje/Zlobice, 20.5. Koryčany, 17.6. Zborovice…
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Světové dny mládeže – Krakov 2016
SDM v Evropě nebývá často, tak neváhejte a hrr do Krakova.

Pro koho to je?
Pro mládež od 16 do 26 let.

Kdy to je?
20.-25.7. Dny v diecézi (předprogram), 25.-31.7. Světové dny

Oč kráčí?
Při Dnech v diecézi budeme bydlet v rodinách a odpolední program vytvoří
Čechům (a několika dalším národům) polská diecéze Opole.
Při Světových dnech bude dopolední program v národním centru s našimi
biskupy. Odpoledne pak v Krakově kulturní, společenské a duchovní
činnosti dle libosti. Také např. křížová cesta s papežem. Nezapomenutelný
vrchol je večerní vigilie s papežem (a pár miliony věřících) a ranní mše sv.

Kolik to stojí?
Předprogram + Krakov 5800Kč, jen Krakov 5400Kč. Sleva na 2. dítě
z rodiny 25%, na 3. 50% (žádat na ADCM). Kdo nemá peníze, ať poprosí
kněze, jestli můžou přispět.

Můžu se zapojit do organizovaného zmatku?
Ano, v přípravném týmu (skupiny liturgie, pořadatelé, tisk, stravování,
ubytování, úklid, výzdoba). Odjezd je pro něj 20.7. do Krakova, cena
4800Kč. Kdo chce pomoct a povyrůst, ať v přihlášce zaškrtne přípravák.

Jak se tam pojede?
Chceme z děkanátu vypravit autobus, ozveme se, co a jak (vizte kontakty).

Kde jsou další informace a přihláška?
Na krakov2016.signaly.cz, do konce března je přihláška levnější.
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Co dobrého o prázdninách
Kam v létě krom Krakova? Nabízíme několik typů tipu. Co, kdy, kde, web:

Hudba
Campfest – křesťanský hudební multižánrový festival
4.-7.8., Ranč Kráľová Lehota (daleké Slovensko), campfest.sk
United – křesťanstý multižánrový hudební festival
18.-20.8., Vsetín, festivalunited.cz

Služba
Antiochia – evangelizační akce pro mladé vedená bohoslovci
čtrnáctidenní turnusy 2.7.-28.8., Čechy či Morava, antiochia.cz
Farní brigáda
až přes trávu neuvidíte svého pana faráře, vaše farnost, vasfarniweb.cz

Vědění
Katolická charismatická konference (KCHK) – duchovní přednášky
6.-10.7., Brno, konference.cho.cz
Godzone konference – slovenská mládežnická obdoba KCHK
8-9.4., Banská Bystrica, konferencia.godzone.sk

Putování
XVI. Národní pěší pouť na Velehrad - „radost pro všechen lid“
22.-27.8., z Vranova n. D. (190 Km), facebook „Pěší pouť na Velehrad“

Děkanátní tábor
Letní zážitkový tábor pro děti z děkanátu Kroměříž ve věku 8-15 let
9.-16.7., Dřevohostice, mladezkromeriz.signaly.cz/tabor
Cena 1500Kč. Svěřte sebe či sourozence animátorce Markétce a druhům.
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Neplacená inzerce
Kolíčkuj
Určitě znáš dřevěné kolíčky na prádlo. My jsme se rozhodli dát jim
speciální funkci, aby mohly povzbuzovat a přinášet hodnoty lásky a naděje.

Celý vtip je v tom, že na kolíčky lepíme povzbudivé verše, které potom
připneme na nějaké místo v okolí a kdokoliv je může objevit. Třeba i Ty :-)
Celý tento projekt je založen na partě mladých lidí, které často spojuje jen
jedna vlastnost – láska k Bohu. Rozhodli jsme se o tuto lásku a naději,
kterou nám všem Bůh dává, podělit i s lidmi v našem okolí. Našim cílem je,
abychom pomocí základních hodnot, které nese křesťanství, měnili
atmosféru kolem sebe a dělali lidi šťastnějšími.
Chceš se taky zapojit?
Navštiv kolickuj.cz nebo facebook.com/kolickuj
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Závěrečné titulky
Brožurku připravil kaplan pro
mládež o. Martin Sekanina a
animátoři děkanátu Kroměříž:
Dan Křemeček (Záhlinice),
Marunka Bekárková,
Jindra Ryšavý,
Trio Pepů Zvoníček,
Kvapilík,
Doleček,
Bětka Němčáková (sv. Mořic),
Jeňa David,
Kuba Gajdošík,
Peťka Brázdilová (Kvasice),
Markétka Škabrahová
(Hradisko),
Kája Poulová (Zdounky),
Simča Kazíková (Morkovice),
Tomáš Vodehnal (Hulín),
Jirka Kalmus (P. Maria KM).

Staňte se animátory mládeže!
Co kdo neumí, to ho naučíme, každý dělá to, co stíhá. Stačí před
o. Martinem vyznat, že správná káva je bez cukru a mléka a přijít na
animátorskou schůzku. Pro více informací si odchyťte nějakého
sympatického animátora nebo napište na náš sympatický e-mail.

Kontakty
e-mail: mladezkromeriz@signaly.cz
facebook: facebook.com/groups/mladezkromeriz
web: mladezkromeriz.signaly.cz
novinky e-mailem (Děkanátní Pan Holub) – přihlášky k odběru přes web
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