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STRETNUTIE #0
Vstaň a vydaj sa na cestu

Ciele stretnutia:

• Povzbudiť mladých, aby sa duchovne pripravili na SDM v Lisabone;
• Oboznámiť mladých s katechézami prípravy;
• Pomôcť mladým vnímať seba samých ako adresátov textu sv. Lukáša. 

Odporúčanie pre animátora:

Cieľom tohto úvodného stretnutia je predstaviť mladým spôsob prípravy na
SDM v Lisabone, oboznámiť ich so štruktúrou a priebehom katechéz.
Mladých by počas stretnutia mala sprevádzať mariánska ikona/obraz, ku ktorej
si skupina v priebehu stretnutí bude budovať vzťah.

-

Pomôcky:

• papiere s frázami charakteristickými pre krajiny predchádzajúcich SDM;
• papiere s mestom a rokom predchádzajúcich SDM;
• videá o SDM;
• ikona Panny Márie Salus populi romani;
• stuha na meno pre každého účastníka.

PRIPRAV SA
Pripravený vydať sa na cestu

• Stretnutie začína dynamickým predstavením mladých.
• Animátor rozdelí skupinu na dve časti:

 – jedna skupina dostane frázy charakteristické pre krajinu, kde sa konali SDM
(napríklad.  „hi cara” pre Brazíliu; „mamma mia” pre Taliansko);

 – druhá skupina dostane papiere s mestom a rokom konania SDM
(napr. Rio de Janeiro – 2016; Rím – 2000);

• Mladí si nájdu prislúchajúcu dvojicu.
• Vo dvojiciach sa predstavia a pohľadajú tému SDM, ktorá sa týka ich destinácie.

 Porozprávajú o svojich očakávaniach od účasti na SDM v Lisabone.
• Spolu vytvoria pojmovú mapu, kde jedným slovom vyjadria, 

čo pre nich znamená účasť na SDM.

•



Svetové dni mládeže v Portugalsku
• Poukázať na zmysel katechéz, ktoré sú odpoveďou na výzvu pápeža, aby sa mladí

pripravili na prežitie SDM v Lisabone.

• Viac ako štyri desaťročia mladí z celého sveta putujú na stretnutie s pápežom,
počnúc svätým Jánom Pavlom II., potom pápežom Benediktom a teraz s pápežom
Františkom, aby priniesli svetu nádej. Mladí ľudia sú ohlasovateľmi nádeje, 
sú povolaní k záväzku stať sa tvorcami civilizácie lásky.

• 

POČÚVAJ
Vstaň

• tri momenty formovania evanjelií: udalosti (fakty, ktoré sa udiali), ich ústne 
podanie a písanie textov;

• Lukáš kriticky spracoval informácie, ktoré mu boli podané (ústne alebo písomne);

• 
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Spolu si pozrú video o SDM a porozprávajú sa o tom. Nastal čas,  keď mladých
z celého sveta na toto podujatie pozýva Portugalsko.

Animátor vysvetlí, že slovo „Vstaň!" je hlavným prvkom celej prípravy na SDM 
v Lisabone. Túto tému vybral pápež František a vychádza z dvoch textov, ktoré
napísal evanjelista Lukáš (Evanjelium sv. Lukáša a Skutky apoštolov). Mohli by
sme ho nazvať „vášnivým evanjelizátorom".

Jeden z účastníkov prečíta úryvok z evanjelia.

Animátor povie krátky komentár k textu, v ktorom vyzdvihne tieto aspekty:

príjemcom evanjelia je Teofil, muž, ktorý je už poučený vo viere, ale musí 
ju formovať a nechať rásť počúvaním/čítaním evanjelia; v gréčtine jeho meno
znamená „Boží priateľ”;

• cieľom evanjelia je potvrdiť to, v čom Teofil už bol poučený; tak ako Teofil, aj 
každý z nás sme povolaní rozpoznať pravdu viery, v ktorej sme boli vychovaní/poučení,
a rásť v priateľstve s Bohom.

PRIJMI
Sme pútnici

Animátor vyzve mladých, aby si vypočuli časť z posolstva pápeža Františka 
k 35. svetovému dňu mládeže z roku 2020, v ktorom ich pozýva, aby sa stali
pútnikmi v ústrety k Lisabonu.

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša (Lk 1, 1 – 4)

1Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, 2ako nám 
ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. 3Preto som sa 
aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku, 
verne rad-radom opíšem, 4aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili.



POLOŽ SI OTÁZKU
Si pripravený vykročiť?
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Drahí mladí.

V októbri 2018 sa Cirkev – prostredníctvom biskupskej synody na tému Mladí, viera a 
rozlišovanie povolania – vydala na cestu uvažovania o vašej situácii v dnešnom svete, 
o hľadaní zmyslu života a životnej cesty, o vašom vzťahu s Bohom. V januári 2019 
som sa stretol s tisícami vašich rovesníkov z celého sveta, ktorí sa zišli v Paname na 
Svetových dňoch mládeže. Udalosti tohto typu – ako sú synoda a SDM – sú prejavom 
podstatného rozmeru Cirkvi, ktorým je „spoločné putovanie“.

Zakaždým, keď pri tomto putovaní narazíme na dôležitý míľnik, je to pre nás od Boha 
i od života výzva na nový začiatok. Vy mladí ste v tom odborníkmi! Radi cestujete, 
konfrontujete sa s novými miestami a dovtedy nevidenými tvárami. Radi prežívate 
nové skúsenosti. Preto som zvolil za cieľ vášho ďalšieho medzikontinentálneho 
putovania v roku 2022 mesto Lisabon, hlavné mesto Portugalska. V 15. a 16. storočí 
stadiaľ odchádzali mnohí mladí ľudia – medzi nimi aj misionári – do neznámych 
krajín, aby sa o svoju skúsenosť s Ježišom podelili s inými kmeňmi a národmi. 

(pápež František, Posolstvo na 35. svetový deň mládeže, 5. apríl 2020)

Animátor pozve mladých, aby na základe niekoľkých symbolov uvažovali o tom, ako 
sa majú pripraviť na svoju púť:

Batoh: Do batoha si balíme to, čo potrebujeme najviac. Odkladáme si doň skúse-
nosti, ktoré sme cestou pozbierali a ktoré sa stávajú súčasťou našej fyzickej aj 
duchovnej výbavy.
- Čo máš v „batohu svojho života“ na začiatku tejto cesty? 
- Čo je tvojou najväčšou motiváciou kráčať v ústrety SDM v Lisabone 2023?

Palica: Je nástrojom opory v tých najťažších úsekoch cesty a boja proti nepredvída-
ným udalostiam. Tvoji spolupútnici na ceste ti budú oporou, ktorá ti pomôže kráčať 
ďalej.
- S kým na tejto ceste „počítaš“? Kto sú tvoji spolupútnici?

Kríž: Pútnikom je ten, kto sa vydal na cestu. Cesta kresťana je nasledovať Ježiša až 
do konca a dať za neho aj svoj život.
- V aké pravdy veríš?
- Aké je tvoje najpevnejšie presvedčenie, ktoré ti dáva silu kráčať?

Biblia: Pútnici sú pozorní na to, čo sa okolo nich deje, a nechávajú sa tým viesť. 
Božie slovo je najlepším kompasom na ceste, ktorú práve začínaš.
- Spomeň si na Ježišove slová, ktoré sa najviac dotkli tvojho života. Podeľ sa so 
svojou skúsenosťou v skupine.

Zápisník pútnika: Do batoha si balíme to, čo potrebujeme najviac. Odkladáme si 
doň skúsenosti, ktoré sme cestou pozbierali a ktoré sa stávajú súčasťou našej 
fyzickej aj duchovnej výbavy. Zápisník pútnika je denníkom tvojho putovania.
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ZDIEĽAJ SA
Ísť spolu

Mladí sa môžu podeliť v skupine o svoje úvahy.

VSTAŇ
S Máriou, našou Matkou

• 

• 

• 

•
 

•

Animátor vopred pripraví ikonu Panny Márie Salus populi romani s možnosťou
priviazať stužky s menami.
Predstaví ikonu ako jeden zo symbolov SDM a poukáže na jej ústredné miesto
na SDM v Lisabone 2023.
Upriami pozornosť na to, že táto ikona môže skupinu sprevádzať počas
prípravy, keď je to možné, mladí si ju medzi jednotlivými stretnutiami môžu
zobrať domov.
Každý účastník dostane stuhu, na ktorú napíše svoje meno.
Mladí priviažu stuhu so svojím menom k ikone.

POKRAČUJ
Dohodnúť s mladými praktické aspekty súvisiace s organizáciou stretnutí.


