
INFORMACE KE SVĚTOVÉMU SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
V LISABONU 2023 

Světový den mládeže je setkání mladých lidí z celého světa s papežem od 1. do 6. srp-
na 2023. Pro poutníky na Světové dny mládeže se připravuje bohatý program. Prosíme pod-
pořte mladé lidi z Vaší farnosti pozváním, modlitbou a dle možností finančním příspěv-
kem. Přihlašování probíhá vyplněním přihlašovacího formuláře a zaplacením nevratné zálohy 
5 000,- Kč. Při jejím zaplacení do 20.12. 2022 získáte slevu 1 000,- Kč z doplatku. 

Biskupství ostravsko-opavské ve spolupráci s Diecézním centrem mládeže připravuje al-
ternativní možnost dopravy autobusem do Lisabonu, ať už na Předprogram dnů v diecézi 
(předběžně domluvena diecéze Leira-Fátima), tak na samotné Setkání do Lisabonu, která je 
však podmíněna počtem přihlášených účastníků se zájmem využít tuto nabídku. Cena se po-
hybuje v rozmezí 5 000 -  6 500,- Kč. Je samozřejmě možné využít dopravy dle vlastního 
uvážení (letecky, autobusem, vlakem, autem). Na letišti v Lisabonu je zajištěn český pořada-
tel, který bude poutníky dále informovat. 

Apoštolský administrátor Mons. Martin David rozhodl, že biskupství ostravsko-opavské 
podpoří mladé lidi finanční částkou 2 000,- Kč na osobu, je-li přihlášen sourozenec, pak 
druhý částkou 3 000,- Kč (tedy 5 000,- Kč pro rodinu). 

Zároveň prosíme, aby duchovní správci farností zvážili možnost finančně podpořit 
mladé z farnosti k účasti na Světovém setkání mládeže s papežem Františkem v Lisabonu. 
Pro inspiraci v Olomoucké arcidiecézi farnosti podpoří mládež částkou 1 500,- Kč.  

Velké díky za vaši podporu mládeže – osobně, modlitbou, výzvou i finančně. 
Více na www.svetovednymladeze.cz a www.dcm.doo.cz.  

P. Jakub Dominik Štefík 
ředitel DCM a DSM Ostravsko-opavské diecéze 

--------------------------------------- 
Text do ohlášek (přečtěte v ohláškách v neděli 18. 12. 2022) 
Připravuje se Světový den mládeže (SDM) v srpnu 2023 v Lisabonu, který je setkáním 

mladých lidí z celého světa s papežem. SDM mívá velmi bohatý a pestrý program a je 
pro účastníky velkým zážitkem. Pro náležité organizační zajištění je důležité včasné přihlá-
šení. Přihlašování do 20. 12. 2022 se zaplacením nevratné zálohy 5 000,- Kč je spojeno se 
slevou 1 000,- Kč z doplatku celkové ceny. Po 20. 12. bude možné se stále přihlašovat, ale 
již nebude sleva 1 000,- Kč. Biskupství ostravsko-opavské podpoří každého přihlášeného 
účastníka setkání z diecéze částkou 2 000,- Kč na osobu, je-li přihlášen sourozenec, pak dru-
hého částkou 3 000,- Kč (tedy 5 000,- Kč pro rodinu). Biskupství ve spolupráci s Diecézním 
centrem mládeže připravuje alternativní možnost dopravy autobusem do Lisabonu dle 
zájmu přihlášených (cena přibližně 5 000,- až 6 500,- Kč). Při přihlašování jenutné 
uvést:Ostravsko-opavská diecéze. Více informací a přihlašování na: www.svetovednymlade-
ze.cz a www.dcm.doo.cz. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.svetovednymladeze.cz/&data=05%257C01%257Canna.brabcova@apha.cz%257Cacb8624b2fda4beb7d0108dad3c26c8b%257C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%257C0%257C0%257C638055129255280502%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%257C3000%257C%257C%257C&sdata=yuimXgpCjAy++zblPYnP5X5FsMG3sUCA1Pb9E0CN9Bo=&reserved=0
http://www.dcm.doo.cz
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.svetovednymladeze.cz/&data=05%257C01%257Canna.brabcova@apha.cz%257Cacb8624b2fda4beb7d0108dad3c26c8b%257C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%257C0%257C0%257C638055129255280502%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%257C3000%257C%257C%257C&sdata=yuimXgpCjAy++zblPYnP5X5FsMG3sUCA1Pb9E0CN9Bo=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.svetovednymladeze.cz/&data=05%257C01%257Canna.brabcova@apha.cz%257Cacb8624b2fda4beb7d0108dad3c26c8b%257C03df8d14c08a447b88078b7843ee38d1%257C0%257C0%257C638055129255280502%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%257C3000%257C%257C%257C&sdata=yuimXgpCjAy++zblPYnP5X5FsMG3sUCA1Pb9E0CN9Bo=&reserved=0
http://www.dcm.doo.cz

