
 
 
 
 
Milí priatelia, 
cesta na vrchol je dlhá a namáhavá, podobne to bude s dočítaním tohoto textu . 
28. – 31. júla 2022 sa v Trenčíne uskutoční Národné stretnutie mládeže (NSM) T22.  
Ústrednou témou NSM aj najbližších SDM 2023 v Lisabone je evanjeliový citát:  
«Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (Lk 1, 39).   
Keďže evanjelista Lukáš  píše o „meste v hornatom kraji“, nosnou symbolikou budú 
hory a vrchy, turistické chodníky a značky.  
 

 
 
Podobne ako pri predchádzajúcich NSM – R13, P15 a P18 – sa budeme na toto 
stretnutie duchovne pripravovať. Nadviažeme tak na veľké projekty – Čistý, Milosrdný 
a Odvážny rok. Duchovnú prípravu s názvom VÝŠINY začneme koncom novembra 
2021 – počas Týždňa Cirkvi pre mládež. 
 
Mesačne budeme na stránke narodnestretnutiemladeze.sk zverejňovať nové materiály 
na prácu s mladými, určené kňazom, rehoľníkom, katechétom a animátorom. 
 
Každý mesiac budeme mladých sprevádzať na jeden biblický vrch: 

 
Vrchy sme pomenovali dvojtvarom – prvý je „negatívny“/náročný a druhý je 
„pozitívny“ – akoby dva kontrastné pohľady na daný vrch... Našou snahou bude ukázať 
krásu toho  „pozitívneho“ významu, aby sme neostali len pri tom „negatívnom“...  
Napr. na desatoro sa dá pozerať ako na niečo, čo nás zväzuje – ale aj na niečo, čo nám 
dáva slobodu... Na vrchu Tábor zažili apoštoli nadšenie, ale museli sa vrátiť dolu a až 
tam zažiť premenu... Eliáš na Karmeli bojoval s modlami – klamstvom – a ukazoval 
pravého Boha – pravdu... 
 

http://narodnestretnutiemladeze.sk/


Vrch skúšky a vernosti (Morja, Abrahám a Izák)    
Vrch záväzkov a slobody  (Sinaj, Mojžiš a desatoro)  
Vrch klamstva a pravdy  (Karmel, Eliáš a modlári)  

Vrch smútku a radosti (Ain Karem, Mária s Alžbetou)  
Vrch pokušenia a poslušnosti (Hora pokušenia. Ježiš na púšti)  
Vrch nadšenia a premeny (Tábor, Ježiš s apoštolmi)  
Vrch tmy a svetla (Golgota, Ježiš na kríži)   
 
Ku každému vrchu pripravíme v spolupráci s biblistom Františkom Trstenským 
„mapu“, v ktorej vrch predstavíme v biblickom, geografickom a historickom kontexte. 
 
Na biblické vrchy budeme stúpať 4 rôznymi „turistickými chodníkmi“: 
 

Červená turistická značka označuje 
najvýznamnejšie, diaľkové či hrebeňové 
turistické trasy. V duchovnej príprave 
VÝŠINY nás touto cestou bude 
sprevádzať pápež František (úryvkami z 
jeho príhovorov počas návštevy na 
Slovensku) a siedmi kňazi, ktorí milujú 
vrchy – Martin Schreiner, Ján 
Bystriansky, František Moško, Ján 
Dubecký, Mário Brezňan, Dominik 
Jamrich a Matúš Reiner. 

 
 
 
Modrá značka pripomína krásu neba, 
preto budeme touto cestou odhaľovať 
vrchy rečou umenia – od Rembrandta, 
Dáliho a Chagalla – cez nové ikony, 
ktoré vzniknú špeciálne pre VÝŠINY 
v benediktínskom kláštore na Sampore 
– až po sedem nových piesní v podaní 
speváčok – Evy Hreškovej, Simy 
Magušinovej, Dominiky Gurbaľovej, 
Dáše Žabenskej, Jany Zubajovej, 
Terezy Kmotorkovej a Zuzany 
Eperješiovej. 
 
 
 

 
 



 
Zelená turistická značka odkazuje na 
živosť, akčnosť a dynamiku mladého 
človeka. Táto cesta obsahuje konkrétne 
aktivity, inšpirované biblickými vrchmi. 
Vytvoria ich členovia združení 
a organizácií, ktoré pracujú s mládežou – 
saleziánska Domka, františkánska Gifra, 
Združenie Mariánskej mládeže, eRko, 
ZKSM... 
 

 
 
 
Žltá turistická značka v prírode často 
označuje prepájaciu cestu, akúsi „skratku“. 
V duchovnej príprave VÝŠINY to bude 
najrýchlejšia cesta k Bohu – modlitba. Na 
tejto ceste ponúkneme pútnikom texty na 
adorácie Sviatosti oltárnej, „putovné“ 
žalmy či krížovú cestu... 
 

 
 
 
Logo Národného stretnutia mládeže T22 vytvorila Erika Tomášková.  

 
V pravej časti loga je silueta Panny Márie. Jej tvár 

žiari  ako slnko – ona je svetlom na ceste ku pravému 
SVETLU. Stojí pod vrchmi, na začiatku cesty smerom 
hore. Pozýva nás vstať, kráčať, nevzdávať sa a objaviť 
nový výhľad na nebo. Túži nás sprevádzať na ceste za 
Ježišom a ukryť pod svoj materinský plášť. Sivá časť loga 
predstavuje vnútornú stranu plášťa – ako symbol 
pozvania do hĺbky jej srdca. 

Červená farba v logu pripomína turistické 
značky, označujúce najvýznamnejšie, diaľkové či hrebeňové turistické trasy. Cesta k 
Ježišovi je tá najvýznamnejšia a Národné stretnutie mládeže je príležitosťou na 
budovanie jednoty a povzbudením na ceste vpred. 

Logo pripomína vitrážové okno, zložené z mnohých kúskov – 
podobne ako je život mladého človeka poskladaný zo stretnutí a ciest, 
na ktoré sa vydá. Farebne vychádza z loga mesta Trenčín a je vložené do 
jednej jeho časti. Národné stretnutie mládeže takto túži v meste 
zanechať svoju stopu – symbolicky vstúpiť do jeho loga a prakticky do 
jeho dejín. 
 

„Mária bdie nad svojimi deťmi, nad nami, ktorí kráčame životom často unavení, 
núdzni, ale s túžbou, aby svetlo nádeje nevyhaslo! (Christus Vivit 48) 


