Hola!
Hello!

Salut!
Tschüs!

Ahoj!

SvĚTovÉ
DnY
MlÁDežE

ITÁLIE - 1985
Nejednalo se ještě
o Světový den
mládeže v pravém
slova smyslu. Spíše
šlo o předzvěst
a inspiraci pro vznik
DSM.
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URČUJÍCÍ SKUTEČNOST

SYMBOL
Bohatý mládenec, který si
uprostřed velké beznaděje
světa mladých žádá život
v plném smyslu.

Rok mládeže vyhlášený OSN.
Jan Pavel II. pozval u této
příležitosti mladé lidi z celého
světa do Říma.

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA

ZAJÍMAVOSTI

Kromě dialogu mezi Ježíšem a bohatým
mládencem je to účast - na životě
lidstva, společnosti, církve, každé
rodiny, společenství.
Papež vyzývá mladé, aby byli
budovateli míru, svědky pravdy a posly
naděje. Aby všude, kam přijdou, byli
svědky Krista, svědky naděje.

účast 300 tisíc mladých ze 70 zemí světa
Papež oznámil, že u příležitosti Roku mládeže
vydá zvláštní apoštolský list mladým "Parati
semper". Hladvním tématem je rozhovor Ježíše
s bohatým mladíkem, ze kterého jsou odvozeny
odpovědi na základní otázky života mladých.
Mladá jsou označeni za budoucnost církve.
Na konci roku 1985 papež ustanovil Květnou
neděli jako Světový den mládeže.

ARGENTINA - 1987

BUENOS AIRES
"My j
a uvě sme pozn
ali
řili v
lásku
má B
, jako
ůh k
u
nám.
(1 J 4
"
, 16)

URČUJÍCÍ SKUTEČNOST
Žízeň po osvobození Latinské
Ameriky a utrpení mládeže.
Lidé v nepřívětivých politických
a sociálních podmínkách trpěli.
Mládež cítila, že své sny
o lepší budoucnost jsou
zatím
v nedohlednu.

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA
Centrální tajemství SDM
charakterizované poselstvím Květné
neděle je tajemství kříže, ve kterém
mladý člověk nutně dochází k poznání
nezbytnosti lásky pro život. Mladý
člověk je bezmezně chápán a milován
Bohem. On je ten, který dovede nalézt
řešení v životě každého člověka i v celé
společnosti.
Výrazně byla připomenuta svátost
smíření a eucharistie.

SYMBOL
Kříž, který byl v Americe
vztyčen při prvním hlásání
evangelia, a kříž Svatého
roku. kříž je místem,
v kterém je obsažen celý
křesťanský život.

ZAJÍMAVOSTI

Účast cca 1 800 000 mladých.
Oslava druhé SDM - první proběhlo v roce 1986
na diecézní úrovni.
Spolu se SDM se zrodila také Mezinárodní fóra
mládeže. Jedná se o setkání organizovaná
Papežskou radou pro laiky. Setkání trvají několik
dní a jsou na ně pozvaní dva mladí reprezentující
danou zemi. Dále jsou zváni zástupci
nejrozšířenějších mládežnických skupin, hnutí
a sdružení. Spolu s nimi se fóra účastní tzv.
pozorovatelé - hosté z celého světa,
kteří pracují v oblasti
pastorace mládeže.

ŠPANĚLSKO - 1987

SANTIAGO
DE COMPOSTELA
"Já jse
m ces
ta,
pravda
a živo
t."
(J 14,
6)

URČUJÍCÍ SKUTEČNOST

SYMBOL
Poutnická hůl,
šátek, poutnický
plášť, mušle,
čutora.

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA
Ježíš je cesta, pravda a život.
Mladý člověk putuje, toužebně hledá.
Burcující otázka: "Koho hledáte?" nám
dává nalézt základní odpovědi - je to
Bůh, který nás hledá.
Papež vyzval mladé, aby neměli strach
být svatí, aby hledali a objevovali s
odvahou své povolání a základní postoj
- službu, která je kritériem velikosti
člověka. Ideálem je být člověkem
žijícím pro druhé.

Jedna Evropa budovaná poutěmi.
Santiago de Compostela je významné
poutní místo. V době rozkvětu
křesťanství lidé putovali v trojúhelníku:
Santiago, Řím, Jeruzalém. Poutě
tvořily komunikační síť.
Cílem bylo umožnit mladým lidem
zkušenost putování jako cesty
obrácení, víry, jako hledání
životní cesty.

ZAJÍMAVOSTI
účast nad půl milionu mladých
Vigilie a mše svatá se uskutečnili
na Monte del Gozo.
Tajně se zúčastnilo i několik mladých
z tehdejšího Československa.
hymna: Zůstaň s námi, Pane

POLSKO - 1991

ČENSTOCHOVÁ
SYMBOL
Svatyně, mariánská
ikona Černé Madony,
často vzývaná při
zápasech polského
národa o svobodu.
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URČUJÍCÍ SKUTEČNOST
ZAJÍMAVOSTI

Pád zdí, pád komunismu v Evropě.
Překotné období pádu komunismu v
Evropě bylo důvodem, aby se další
SDM uskutečnilo na největším
mariánském poutním místě
střední a východní Evropy.

Poprvé v historii se zúčastnily i desetitisíce lidí
z postkomunistických zemí, z toho 8 000 Čechů.
Poprvé v rámci setkání vzniklo České centrum
(kostel Navštívení Panny Marie).
Zúčastnili se všichni nově ustanovení biskupové Čech a Moravy.
Papež opakovaně mluví o tom, že přišla doba, kdy církev může
dýchat oběma plícemi (východní a západní).
Zakusení silného papežova otcovství.
hymna: Abba Otče.

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA
JSEM: před tváří toho, který je (kříž)
PAMATUJI: jsem součástí historie lásky
Boha, který toužebně miluje (Bible)
BDÍM: snažím se být člověkem svědomí
(obraz Panny Marie)

USA - 1993

DENVER
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SYMBOL

příroda, ekologie,
života

URČUJÍCÍ SKUTEČNOST

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA

Postmoderní svět. Jsme v srdci USA. Toto
místo je snem mnohých mladých.
Panorama prostředí není zanedbatelné,
neboť se bezprostředně dotýká smyslů, tužeb
a snů mladých lidí.
Celá příroda zde štědře nabízí život, který je
darem Božím. Je to první závdavek (obraz)
hojnosti, který Ježíš slibuje.

Obrana života v každé jeho fázi. Varování před
kulturou smrti.
Základní existenční otázky (proč jsem zde, proč existuji).
Ježíš nazýván jako "Dobrý pastýř".
Postavit se proti století smrti, ve kterém je život jen zboží,
s kterým se manipuluje, v kterém je potrat zákonem
povolený a eutanázie se považuje za pokrok civilizace.
Silný apel na svědomí.
Ježíš je život obětovaný, život znovuobnovený, život
darovaný v hojnosti.
Naléhavá výzva: chránit život a hlásat evangelium.

ZAJÍMAVOSTI
54 mladých z ČR
Setkání se uskutečnilo
v Cherry Creek park
hymna: We are one body
(Všichni jsme jedno tělo)

FILIPÍNY - 1995

MANILA
SYMBOL
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loďka evangelizace
prostředí, místo,
centrální myšlenka

URČUJÍCÍ SKUTEČNOST

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA

Misijní poslání, potřeba
evangelizace - jako úkol pro
filipínský národ, ale otázka je
rozšířena na celý svět.

Vyváženost mezi vírou a hlásáním evangelia.
Kristus je centrem misionářského poslání, které je
třeba zakusit znovuobjevením důstojnosti člověka a
jeho práv.
Centrálním prvkem je poslání - pošli mne - ozývá se
jako stálý refrén.
Katechetický prvek_ čtvrté přikázání - cti otce svého
a matku svou.

ZAJÍMAVOSTI
4 - 5 milionů lidí, z ČR 10
Místem setkání byl Rizal Park v Manile.
hymna: Boží lásku zvěstuj dál

FRANCIE - 1997

PAŘÍŽ

"Mistře, kde bydlíš?"
"Pojďte a uvidíte."
(J 1, 38 - 39)

SYMBOL

sv. Terezie z Lisieux
cesta, věž v podobě
kříže

URČUJÍCÍ SKUTEČNOST
Jubileum roku 2000 - příprava na
vstup do třetího tisíciletí

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA
Křestní bohoslužba - jak žiji ze křtu? Kdo jsem jako
křesťan?
Kristus přebývá v eucharistii a ve svém lidu.
Vyjděte na všechny cesty světa, na všechny cesty
lidstva a přitom zůstaňte spojeni v Kristově církvi.
ZAJÍMAVOSTI
1 800 mladých z ČR
6 našich biskupů
místo setkání - Longchamps
poprvé účast na předprogramu
v diecézích

ITÁLIE - 2000

ŘÍM

"A Slovo se
stalo tělem
a přebývalo
mezi námi."
(J 1, 14)

SYMBOL
Svatá brána, Markovo
evangelium, lampa

URČUJÍCÍ SKUTEČNOST

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA

Jubileum roku 2000 - příprava na
vstup do třetího tisíciletí

Emanuel - Bůh s námi. Vtělení Božího Syna.
V tomto roce papež pozval mladé lidi k sobě domů na místo, kde působil sv. Petr a Pavel, aby se spolu
dotkli stop mučedníků, kteří zde pro Krista prolili
krev. Pozval je, aby prožili hloubku svátosti křtu.
Mladí svědčili o tom, že Kristus, církev a papež
mladým lidem věří a oni věří Kristu,
církvi a Petrovu nástupci.

ZAJÍMAVOSTI
účast 2 000 000 mladých,
z ČR přes 4 000
České národní centrum u kostela Santa
Croce in Gerusalemme
Vigilie a mše svatá na Tor Vergata
Na konci setkání dostali účastníci
evangelium podle Marka.
hymna: Emanuel

KANADA- 2002

TORONTO

"Vy jste s
ůl země,
vy
jste světlo
světa."
(Mt 5, 13
- 14)

URČUJÍCÍ SKUTEČNOST
Toronto jako srdce velkoměsta, kde
se střetává mnoho různých kultur
a náboženství.
SDM má na počátku nového
tisíciletí přinést poselství víry, naděj
a lásky

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA
SŮL: milost křtu. Skrze křest se celé naše bytí
zásadně proměnilo, protože bylo "ochuceno" novým
životem, který pochází od Krista. Máme zachovat
víru, kterou jsme obdrželi, a předat ji druhým.
SVĚTLO: symbol, který vyvolává touhu po pravdě a
žízeň po plnosti poznání. Též světlo víry - očišťuje
mysl a osvěcuje srdce.
BLAHOSLAVENSTVÍ: ukazatele podél cesty, které
ukazují směr, jimž je třeba jít.

ZAJÍMAVOSTI
120 mladých z ČR
předprogram ve farnostech
u Niagarských ostrovů
Během mše zazněla také česká přímluva.
Poslední setkání, kterého se zúčastnil
Jan Pavel II.
hymna: Světlo světa

NĚMECKO - 2005

KOLÍN
NAD RÝNEM

"Přišli jsme se mu
poklonit."
(Mt 2, 2)

SYMBOL
hvězda

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA
klanění, adorace - příběh tří králů
vnitřní (adorace) a vnější pouť
změna představ o Bohu
svatí - reformátoři světa
výzva k objevování Boží tváře

ZAJÍMAVOSTI

připomenuta eucharistie

první setkání s papežem Benediktem XVI.
4 000 mladých z ČR, celkem 700 tisíc na
vigilii a přes milion na mši svaté
České národní centrum v kostele sv. Anežky
místo setkání na Marienfeldu
hymna: Venimus adorare eum

AUSTRÁLIE - 2008
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SYMBOL

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA

oheň Ducha svatého
Opera v Sydney
Jižní Kříž

Duch svatý
Specifickou vlastností Ducha svatého
je JEDNOTA..
Znamením přítomnosti Ducha svatého
je LÁSKA.
Duch svatý je DAREM BOŽÍM.

svátost biřmování

ZAJÍMAVOSTI
220 mladých z ČR
předpogram v Melbourne
místo setkání - dostihová dráha Randwick
3 mladí z ČR členy Mezinárodní liturgické
skupiny
Na vigilii měla svědectví Maruška
Štěpánová z Č. Kostelce.
paralelní setkání v ČR - Activ8 na
Velehradě
hymna: Recieve the Power

ŠPANĚLSKO - 2011

MADRID

"V Kristu
zapusťte
kořeny, na
něm postavte
základy, pevně
se držte víry."
(srv. Kol 2, 7)

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA
SYMBOL
víra jako dar, víra jako
osobní rozhodnutí pro
Krista a přilnutí k němu
následování Krista
svědectví křesťanského
života ve svém okolí
odvaha a vytrvalost
v hledání životního
povolání
ZAJÍMAVOSTI

Mládež z celého světa, která se
sjednocuje, aby společně
s papežem slavila svoji víru pod
křížem a vytvářela korunu Panny
Marie Almudenské, patronky
Madridu.
Písmeno M - koruna Panny Marie,
počáteční písmeno Madridu.
Kříž - symbol křesťanství, ční nad
celým setkáním.

2. SDM ve Španělsku
předprogram v Tarragoně
na vigilii přes 2 miliony lidí ze 170 zemí
Papež ze zástupci z 5 kontinentů zasadil
v Madridu dva olivovníky.
9 patronů setkání: sv. Jan od Kříže,
sv. Ignác z Loyoly, sv. František Xaverský,
sv. izidor z Madridu, blahoslavená Marie od
Hlavy, sv. Jan z Avily, sv. Terezie z Avily,
sv. Růžena z Limy, sv. Rafael Arnaiz Baron
Pro české účastníky byl vydáván časopis
Kořen.
hymna: Firmez en la fe!
(Pevní ve víře)

BRAZÍLIE - 2013

RIO DE JANEIRO
"Jděte tedy, získejte
za učedníky
všechny národy."
(srov. Mt 28, 19)

SYMBOL

ZAJÍMAVOSTI
3,7 miliónů mladých, z ČR 150 účastníků

Paže Krista Vykupitele
přívětivé Boží objetí
všech národů
a mladých

1. SDM s papežem Františkem
2. SDM v Jižní Americe
3. SDM na jižní polokouli
vigilie na Copacabana

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA

hymna: Esperanca do amnhecer
(Naděje svítání)

Misie, předávání víry.
Víra je revoluční.
.Zachovávat naději.
Nechat se milovat Ježíšem.
Staří lidé jsou důležitým článkem řetězu
dějin spásy.
Rodina má nedocenitelnou hodnotu jako
výsostné místo pro předání víry.
Neexistuje životní kříž, který by Pán nesdílel
s námi.
Být dobrým polem pro setbu víry, učedníky
v Kristově "týmu" a budovateli Kristovy
církve.
Jděte - beze strachu - sloužit.

POLSKO - 2016

KRAKOV
SYMBOL

"Blahoslavení milosrdní,
neboť oni dojdou
milosrdenství."
(Mt 5, 7)

kříž, obraz
milosrdného Ježíše
(Ježíši, důvěřuji Ti)

URČUJÍCÍ SKUTEČNOST
Svatý rok milosrdenství 2016.
Krakov - místo působení Karola Wojtyly.
ZÁKLADNÍ MYŠLENKA
Milosrdenství, Boží láska.
Štěstí není pohodlná pohovka.
Bůh s námi počítá.
Nestyďte se přinést do zpovědnice všechno
(hřích, únavu, slabost).
Paměť Boha není harddisk, ale něžné srdce.
Bůh chce být v našem každodenním životě.
Ježíš Kristus je dar.
Křesťan má svým životem
nezištně sloužit.

Doba válek, útoků, uprchlictví.

ZAJÍMAVOSTI
2. SDM v Polsku
2,5 miliónů lidí ze 107 zemí,
z ČR přes 5 500 účastníků
Čeští účastníci dostali od kardinála
Dominika Duky Bibli.
Papež František prošel se zástupci
kontinentů Svatou branou milosrdenství.
Patroni setkání: sv. Faustyna Kowalská,
sv. Jan Pavel II.
hymna: Blahoslavení

PANAMA – 2019

CUIDAD DE
PANAMÁ
SYMBOL
Panny Marie s korunkou
5 teček = 5 kontinentů
poutnický kříž a cesta
„Hle, jsem služebnice Páně,
staň se mi podle tvého slova.“
(Lk 1,38)

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA

ZAJÍMAVOSTI

Maria nás vede cestou k Ježíši

První SDM ve Střední Americe

Kristu

Setkání proběhlo v lednu

Otevřít se Božímu působení

Počet účastníků přes 700 000

Dokázat odpovědět na Boží

mladých

volání
Být rozhodný

Z ČR se účastnilo 200 lidí
Český předprogram ve farnosti
zasvěcené Pražskému Jezulátku
Patroni: Juan Diego, Jan Bosco
Hymna: Ty jsi Pán

PORTUGALSKO – 2023

LISABON
„Maria se vydala na cestu
a spěchala.“
(Lk 1.39)

SYMBOL
Kříž – symbol Boží lásky
Cesta – nezůstávej na místě,
ale vyjdi
Panna Marie a růženec –
portugalské poutní
místo Fatima

