V Poprade sa stretnú mladí

Na ceste k Národnému stretnutiu mladých, veľkolepému podujatiu na konci júla aj pre mladých z východnej
Európy, ktorí budú v roku 2016 putovať do Krakova.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský opísal stretnutie mládeže ako
„bohato prestretý stôl“. „Prináša skúsenosť spoločenstva, vzájomného prehĺbenia vo viere, ponúka
svedectvá o nadšení a istote vyplývajúcej z Božej blízkosti v živote konkrétnych ľudí,“ povedal Mons.
Zvolenský. Takýmto spôsobom pozval mladých z celej republiky a jej susedných krajín k účasti na hlavnej
tohtoročnej akcii pre mladých v strednej Európe. Ide o podujatie P15, ktoré sa skutoční v dňoch od 31. júla
do 1. augusta v Poprade, ako predpríprava na Svetové dni mládeže (SDM) v roku 2016 v Krakove. Na
podujatí, ktoré bude oslavou radosti, priateľstva a viery sa očakáva účasť tisíciek mladých ľudí. Prípravy na
podujatie vyvrcholia počas nasledujúcich dvoch mesiacov vďaka stovke dobrovoľníkov zo všetkých
katolíckych diecéz. Pomôcť majú koordinačnému tímu, ktorý zriadila Rada pre mládež a univerzity
Konferencie biskupov Slovenska.

Čistý rok
„Cieľom všetkých Národných stretnutí mládeže je ponúknuť mladým ľuďom zážitok živej Cirkvi a osobné
stretnutie s Kristom. Taký bol zámer stretnutia v Ružomberku v roku 2013, a to je aj to, čo si prajeme v
rámci tohto ročníka podujatia. Mesto Poprad leží pod úpätím Vysokých Tatier, symbolicky má tiež blízko aj
k poľským hraniciam, kde sa uskutočnia najbližšie SDM 2016,“ vysvetlil Pavol Danko, programový riaditeľ
Národného stretnutia mladých. Duchovná príprava na podujatie sa začala v septembri 2014. Práve vtedy
bola pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, oficiálne predstavená séria
siedmich katechéz s názvom Čistý rok. Tím kňazov, rehoľníkov i laikov spoločne pripravil materiály, ktoré
postupne ponúka každý mesiac. Ide o zamyslenia o rôznych aspektoch čistoty. Každý takýto balíček
obsahuje list, ktorého súčasťou sú katechézy, odkazy na príslušnú časť Svätého písma, podnetné nápady
pre farnosti, školy či stretnutia spoločenstiev. Jeho súčasťou je tiež krátka biografia patrónov Národného
stretnutia mladých v Poprade, ako aj list určený na samostatnú prácu. V rámci komunikácie podujatia bola
osobitná pozornosť venovaná aj vizuálnej stránke. „Logo podujatia predstavuje kresba, ktorá symbolizuje
oko. Namiesto zreničky má srdce a jeho pohľad je zameraný na tri farebné trojuholníky, ktoré symbolizujú
Trojjedinosť Boha, a tiež vrcholy Vysokých Tatier, ktoré dominujú mestu Poprad,“ vysvetlila Erika Cániková,
autorka grafického návrhu.

Expo povolaní
Osobitný priestor bude počas národného stretnutia venovaný takzvanému Expo povolaní. Náboženské rády
a kongregácie budú mať možnosť hovoriť s mladými a podeliť sa s nimi o osobné skúsenosti zasväteného
života. Počas tohto ročníka stretnutia bude mať Expo osobitný charakter, pretože bude súčasťou osláv
Roka zasväteného života, ktorý vyhlásil pápež František. „Príďme do Popradu, vytvorme jedno obrovské
spoločenstvo, v ktorom sa bude rozdávať Božia láska pre všetkých, ktorí prídu,“ vyzval páter Jeremiáš
Daniel Kvaka, OFM, predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Pridáva sa k
nemu aj predsedníčka Konferencie vyšších predstavených ženských reholí sestra Magdaléna Sumilasová,
OSF. „Pozývam všetky rehole, aby prišli a pomohli nám vytvoriť spoločenstvo radostných zasvätených
osôb, ochotných venovať svoj čas mladým, načúvať im, modliť sa za nich a ponúknuť im možnosť spoznať
nás,“ dodala. Na Slovensku pôsobí viac ako 40 ženských kongregácií a reholí a ďalších 30 mužských.
Celkovo ide o 446 rehoľných komunít rozptýlených po celej krajine.

Poklad
Podľa vzoru SDM má aj stretnutie P15 svojich patrónov. Sú medzi nimi aj Dominik Savio, Laura Vicuňová,
Maria Goretti, Gianna Beretta Mollová a Chiara Luce Badanová. Ich posolstvo silnej viery, plnej lásky k
ľuďom a oddanosti Bohu, má výrazný vplyv na život mnohých slovenských mladých. Ovplyvnená týmto
duchom bola aj známa speváčka Simona Martausová, ktorá napísala hymnu národného stretnutia P15 s
názvom Poklad. „Blahoslavenstvo o čistých srdciach je prísľub, ktorý sa „neoblieka“ do nadupaných rytmov
ani bombastickej hymny. Je to skôr nesmierne krehké prianie nás všetkých. Niečo, čo spieva duša. To je
dôvod prečo sme oslovili Simonu Martausovú, ktorá dokáže piesňam vdýchnuť hlbokú dušu,“ doplnil Pavol
Danko. Komunikačný tím národného stretnutia pozitívne hodnotí aj skutočnosť, že podujatie môže počítať
nielen s podporou zo strany Cirkvi, ale aj občianskych autorít, ako to potvrdil aj primátor Popradu Jozef
Švagerko. „Príprava a organizácia Národného stretnutia mládeže v Poprade v sebe ukrýva veľa námahy a
práce, preto je veľmi dôležité, aby sa za to postavil silný organizačný tím. Tešíme sa, že je podporovaný
stále väčším počtom ľudí. Veľkú časť z nich tvoria dobrovoľníci, pretože bez nich by sme neboli schopní dať
dokopy taký veľký projekt, ako je tento,“ povedal Ondrej Chrvala, hlavný koordinátor národného stretnutia,
ktoré predstavuje aj duchovnú prípravu na SDM v Krakove.

