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Světová setkání mládeže se konají již od 
roku 1985, většinou každé dva nebo tři roky 
na nejrůznějších místech – Řím, Manila, To-
ronto, Paříž, Madrid a  letos tedy Krakov. 
Programová struktura se ustálila na příle-
žitosti strávit před setkáním týden na tzv. 
předprogramu v  některé z  diecézí země, 
která setkání hostí – tak, aby účastníci zemi 
dobře poznali. Samotné Světové dny vždy 
rámuje zahajovací mše, přivítání Svatého 
otce, křížová cesta s papežem a hlavně závě-
rečná vigilie a nedělní mše a do toho spousta 
doprovodného programu (koncerty, před-
nášky, divadlo…) ve městě.

Čas utíkal a konkrétní plány se začaly rýso-
vat. V našem děkanátu Místek jsme se roz-

Mladí s papežem v KraKově

Byl červenec roku 2013, teplá noc a zdálo by se, že není možné dělat 
něco lepšího než prožívat letní dobrodružství na táboře nebo někde na 
horách. Přiznávám se bez mučení, že jsem se tou dobou nenacházel ani 
na vodě, ani v lese či na horách. Seděl jsem totiž na gauči a díval se na te-
levizi – nestydím se za to, protože se zrovna chýlily ke konci Světové dny 

mládeže v brazilském Riu a já se tak snažil připojit se k cca 4 milionům 
mladých lidí, kteří trávili čas s papežem Františkem na pláži Copacabana. 
Setkání bylo téměř u konce a zbývalo před požehnáním říct jen, kde se 
mladí sejdou příště. Cože? Krakov? Tak blízko? Tak v tu chvíli asi uvažovala 
spousta mých přátel v Česku a já taky.

nepokračoval s přáteli na předprogram, ale 
odpojil jsem se z Katovic rovnou do Krako-
va. Přihlásil jsem se totiž do přípravného 
týmu, který zajišťoval hladký průběh pro-
gramu v českém centru – toto místo sloužilo 
poutníkům z Česka jako základna ve městě.
Konaly se tam mše s otci biskupy, katecheze, 
modlitby a pestrý program na pódiu.

stranu žít milosrdenství v praxi, k čemuž nás 
papež František opakovaně vyzývá. Ale ne-
bylo to jen o práci. Potkal jsem spoustu přá-
tel, s přípravným týmem jsme ještě před pří-
jezdem účastníků podnikli pouť k Sanktuáriu 
Božího milosrdenství a Bazilice Jana Pavla II. 
na krakovské Lagiewniky, měl jsem možnost 
vidět centrum města pulzující energií statisíců 

v Boha je úplně normální a jedině on nám může ukázat 
cestu ke krásnému životu a věčné radosti! 

Vrcholem ale byla již zmíněná vigilie v areálu Brzegi, 
několik km od Krakova. Vyrazili jsme už v sobotu ráno 
do předem určených sektorů. Od nás z Mogily to na-
štěstí nebylo daleko a po přečkání času ve frontách jsme 
se konečně dostali na místo. Roztáhli jsme si karimatky, 
přivítali Svatého otce a vigilie mohla začít. Poselství bylo 
jasné: my všichni lidé jsme stejní a největší hrozbou je 
stavět mezi sebe zdi. Tak nelze ničeho dobrého docílit. 
Lékem na problémy dnešní doby je milosrdenství a ote-
vřené srdce všem, kteří potřebují naši pomoc. Franti-
šek mimo jiné řekl, že nemáme ležet na gauči, protože 
každý z nás musí napsat svou kapitolu do dějin světa, 
které se píšou právě teď. Obzvlášť silné pro mě bylo 
setkání s mladými ze salesiánského střediska v syrském 
Aleppu zmítaném dlouhou a krutou válkou, kteří na se-
tkání také dorazili. Po vigilii jsme přespali a v nedělním 
ranním horku s papežem slavili mši. Na jejím konci pak 

hodli, že předprogram pro Ostravsko-opav-
skou diecézi se koná tak blízko od hranic, 
že by byla škoda ho nespojit s krátkou pěší 
poutí – vyráželi jsme tedy již o tři dny dříve 
a  zažili krásné dny s  modlitbou, pohostin-
ností Poláků a Božím požehnáním. Má cesta 
do Krakova byla ale specifická, neboť jsem 

V  rámci přípravného týmu jsem patřil do 
úklidové skupiny, která měla na starosti za-
jišťovat čisto v areálu cisterciáckého opatství 
Mogila, kde se české centrum nacházelo. Se-
tkání jsem tedy prožíval trochu jinak než ostat-
ní účastníci, protože bylo spojené se službou 
druhým – neměl jsem tím pádem možnost být 
tolik na programu, ale mohl jsem na druhou 

účastníků ze všech částí světa. Čas v Krakowě 
jsem zároveň vnímal jako velkou příležitost 
přiblížit se k Bohu: skvělé katecheze otců bis-
kupů, hluboká slova Svatého otce Františka, 
stálá adorace v klášterním kostele, možnost 
zajít ke svátosti smíření a úžasné společenství 
téměř šesti tisíc mladých z Česka a více než 
1,5 milionu z celého světa, kteří říkají: věřit 

PaPež František v Polsku – 1. den 
Ježíš kristus je ten, který dává životu nadšení; 
Ježíš kristus je ten, který vás vede, abychom 
se nespokojovali s málem a dávali ze sebe 
to nejlepší; Ježíš kristus nás provokuje, vy-
bízí a pomáhá nám povstat pokaždé, když 
už jsme připustili porážku. Ježíš kristus 
nás vybízí hledět vzhůru a vznešeně snít. 

padlo jméno země, která bude hostit 
příští setkání: PANAMA. Jsem přesvěd-
čen, že je nás dost, kdo již zjišťujeme, 
kolik bude stát letenka.

                         Ondřej Elbel

důvěřujte paměti Boha: 
Jeho paměť není „hard-
disk“, který zaznamenává 
a  archivuje všechna naše 
špatná data. Jeho pamětí 
je něžné srdce, které se ra-
duje, když definitivně maže 
každou stopu naší špatnos-
ti. Zkusme nyní také my 
napodobit věrnou paměť 
Boha a  opatrovat dobro, 
které jsme obdrželi v těch-
to dnech.

Promluva PaPeže Po křížové cestě
lidstvo dnes potřebuje muže a ženy a zejména 
mladé, jako jste vy, kteří nechtějí žít svůj život 
polovičatě, nýbrž mladé lidi, kteří jsou připra-
veni vydat svůj život v nezištné službě nejchud-
ším a nejslabším bratřím, v následování krista, 
který sám sebe daroval pro naši spásu.

Homilie 
PaPeže Při mši svaté na Závěr sdm
Je smutné vidět někoho mladého bez radosti. 
Je užitečné každé ráno se modlit: „Pane, dě-
kuji ti, že mne máš rád; jsem si jist, že mne 
máš rád, dej, ať si zamiluji svůj život!“ 

Otec arcibiskup Graubner v českém centru Mogila

Česká výprava při vigilii 
mezi ostatními národy

Vigilie v Campus Misericordiae 
při účasti 1,5 milionu mladých
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