Vysokoškoláci zažívali službu v mnoha
podobách
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Velehrad - Moje práce jako služba, můj život jako služba. To byla témata, kterým bylo
věnováno jedenácté celorepublikové setkání vysokoškoláků na Velehradě. Neslo název
Studentský Velehrad 2012 a bezmála pět set mladých lidí jej v průběhu pětidenního setkání
prožívalo v duchu motta Cestou služby - Následuj Ho.
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Proti předcházejícím ročníkům byl při letošním Studentském Velehradě položen velký důraz
na jeho praktické zaměření, a to podle vzoru známého úryvku z Jakubova listu o víře, která je
mrtvá bez skutků.
„Účastníkům setkání byla dána příležitost, aby si vyzkoušeli a zažili službu z mnoha pohledů
a v mnoha podobách," informovala tisková mluvčí Studentského Velehradu Evelyna
Kulíšková. V nabídce prospěšných činností, kterými si mohli mladí lidé ověřit své dispozice a
schopnosti sloužit, jim byl podle jejích slov nabídnut pestrý výběr aktivit. Od manuální práce
přes tvořivou až třeba po sepsání veřejného protestu.
„Při návštěvě Domova pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum jsem si uvědomila,
jak náročnou práci vykonávají pracovníci sociální péče, kteří se starají o handicapované

osoby," shrnula výstižně nedělní pobytí ve Vincentinu Plzeňačka Anna Vomáčková,
dvacetiletá studentka Vysoké školy ekonomické v Praze.
Mladým lidem, ať už studentům vysokých škol nebo jejich absolventům, nabídlo setkání
příležitost ke vzájemné výměně zkušeností, společnému přemýšlení o aktuálních i
dlouhodobějších otázkách společenského i osobního života. Při přednáškách a besedách se
setkali s významnými osobnostmi českého veřejného života, s pedagogy a lidmi, kteří jim
měli co říct.
„Studentům o službě přednášeli kupříkladu Kateřina Lachmanová, Marek Orko Vácha, Pavel
Bělobrádek, manželé Eva a Roman Barabášovi, Marie Svatošová, Tomáš Halík a řada dalších
hostů," řekla s nadšením tisková mluvčí Evelyna Kulíšková.
„Bohoslužbu, kázání a přednášku na Studentském Velehradě chápu z mého pohledu jako
záslužnou iniciativu. Také činnost kněží, kteří se této akce zúčastňují, je hodná uznání,
protože se tu věnují formaci vysokoškoláků," mnul si ruce profesor sociologie na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy, prezident České křesťanské akademie a farář Římskokatolické
akademické farnosti Praha Tomáš Halík, který studentům přednášel na téma Sloužit Bohu
znamená kralovat.
„Cítím, že je velice důležité, abychom s mladými lidmi navzájem hovořili a vyměňovali si
názory a zkušenosti. A to se při setkání vysokoškoláků na Velehradě vždycky děje," sdělil
plný nadšení profesor Halík.

