
NEBOJTE SE!
2.téma

BOŽÍ VŮLE 

„Nemějte strach z jeho odpovědi. Bůh ví všechno dokonaleji 
a lépe, než naše svědomí. (srov. 1 Jan 3,20)“

Benedikt XVI., poselství mládeži 2010

Uvedení do tématu

Odpovídat Bohu znamená věřit mu. Ten, kdo chce věřit, potřebuje „chá-
pavé srdce“ (1 Král 3,9). Bůh nás oslovuje nejrůznějšími způsoby. V každém 
setkání dvou lidí, v každém hlubokém zážitku z přírody, v každé zdánlivé ná-
hodě, v každé výzvě i v každém trápení se ukrývá Boží výzva. A Bůh k nám 
promlouvá ještě zřetelněji svým slovem nebo hlasem našeho svědomí. Ob-
rací se na nás jako na své přátele. Proto bychom mu také měli jako přátelé 
odpovídat a věřit mu, dát mu naprostou důvěru, neustále se učit, jak mu lépe 
rozumět, a bez výhrad přijímat jeho vůli. 1)

Usilovně naslouchejte Bohu, jenž má pro každého z vás svůj láskyplný 
plán, abyste objevili své životní poslání, které vás může učinit zcela šťast-
nými. Poproste ho s důvěrou: „Pane, jaký je tvůj stvořitelský a otcovský plán 
s mým životem? Co je tvou vůlí? Velmi si přeji, abych ji uskutečnil.“ Buďte si 
jisti, že vám odpoví. Z jeho odpovědi nemějte strach! 2)

Prvním krokem v naslouchání Bohu je přijetí skutečnosti, že to nedokáže-
me sami. Potřebujeme Boha. Toto poznání může budit strach. Ale Bůh každé-
ho z nás miluje! Proč bychom se měli bát toho, co by po nás mohl chtít? Dal-
ším krokem v naslouchání je udělat si v životě prostor pro modlitbu. 3)

Když vstoupíme s Kristem do osobního vztahu, zjeví nám naši opravdo-
vou identitu a v přátelství s ním se náš život naplno uskuteční. /.../ Pokud 
Pánu budu naslouchat a půjdu s ním, budu sám sebou. Nezáleží na tom, jest-
li se splní má přání, ale jeho vůle. 4)

Boží vůli můžeš ve svém životě objevit 
pouze tehdy, pokud budeš mít s Bohem 
osobní vztah.
Nauč se, jak se modlit a být mu věrný. 5)

1) cit. YOUCAT čl. 20
2) cit. poselství mládeži Benedikta XVI., 2010
3) srov. Tweetuj s Bohem, Tweet 4.6
4) srov. poselství mládeži Benedikta XVI., 2011
5) cit. Tweetuj s Bohem, Tweet 4.6

Modlitba

Pane Ježíši,
prosil jsem tě o jediné
a o to tě budu prosit neustále - 
abych dokázal plnit tvou laskavou vůli
po všechny dny svého ubohého
a křehkého života.
Do tvých rukou,
laskavý Pane,
odevzdávám svého ducha,
své srdce, svou paměť,
svůj rozum a svou vůli.
A ještě jedno mi dej:
abych tím vším tobě sloužil,
tebe miloval, tobě se líbil
a tebe navěky chválil.
Amen.

sv. František Saleský, YOUCAT-Modlitební kniha pro mladé

Jak pracovat s tímto listem?

Úvod do tématu si na spolču můžete přečíst společně anebo se pře-
čtením úvodu na spolčo připravit každý zvlášť. 

Dále je oddíl s konkrétními příklady, jak s tímto tématem pracovat 
jako jednotlivec, ale i ve společenství. 

A nezapomeň na modlitbu. 

Vydala Sekce pro mládež ČBK jako podpůrný materiál k duchovní přípravě na 6. celostátní setkání mládeže, které se koná od 15. do 20. 
srpna 2017 v Olomouci. Více informací o setkání na: https://olomouc2017.signaly.cz. List zpracovali: Tomáš Jordy Kubela, Jiří Novák. 

6. Celostátní setkání mládeže v Olomouci4

„Nenaplněná touha vede k bolesti srdce, ale touha naplněná 
je stromem života.“

Pavel Helan, podle Př 13,12

#2

Tento list se propojuje s 2. videokatechezí, v kte-
ré k nám promlouvá řeholní sestra, boromej-
ka SM. Agnela a vlídný písničkář Pavel Helan. Je 
proto nutné se nejdříve na tuto katechezi podí-
vat.            
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Pro společenství

„Cítila jsem, že potřebuji jít ještě někam jinam, abych naplni-
la to, co jsem cítila: že půjdu mezi lidi a budu jim nabízet to, 
co by je občerstvilo.“               SM. Agnela

#Diskuze

Nejen pro jednotlivce

DOPORUČUJEME: Videoklip
Nick Vujicic - Something More (s českými titulky)

www.youtube.com/watch?v=3XqypfUZp1Y

K rozjímání

2 36. Celostátní setkání mládeže v Olomouci 15. - 20. srpna 2017, #NebojteSe!

Kdy jste uslyšeli Boží hlas ve svém srdci? 
Diskutujte o vlastních zkušenostech s osobní modlitbou, naslou-

cháním a plněním Boží vůle.

#HumansOf...
Možná znáte různé projekty Humans of ..., které na sociálních sítích 

prezentují vždy příběh (svědectví) o nějakém člověku z daného města, 
okruhu lidí apod. S každým z nás se totiž pojí jedinečný životní příběh.

Ve svém okolí určitě máte někoho, kdo může svým životním příbě-
hem v naslouchání Božímu hlasu a plnění Boží vůle být vzorem pro 
ostatní. Pozvěte jej na své spolčo, ať vás povzbudí! Poproste jej, aby se 
o svůj životní příběh podělil se všemi. 

Fotku a příběh můžete přidat po souhlasu dotyčné osoby na sociál-
ní sítě s těmito tagy: 

#csm2017, #olomouc2017, #nebojtese, #HumansOfCSM
Příběhy budeme postupně také sdílet na facebooku CSM 2017.

#CoMámDělat?
Hledal jsi někdy odpověď na tuto otázku? Každý má v životě své po-

volání, některým je dáno od raného věku, pro některé je hledání Boží-
ho plánu těžké objevit.

Ať je tvé povolání jakékoli, vyžaduje, abys ve svém životě učinil/a 
základní rozhodnutí: hledat a konat Boží vůli.

Pokud se budeš se zkušenostmi při hledání Boží vůle svěřit či obo-
hatit ostatní, napiš článek na signály s tagy: 

#olomouc2017, #CoMámDělat?

#SmyslŽivota
I vy prožíváte stavy nestálosti, vnitřního zmatku nebo utrpení, jež 

vás vedou k tomu, abyste usilovali o život, který není průměrný, a 
abyste se ptali: V čem spočívá vydařený život? Co musím dělat? Jaké 
by mohlo být mé životní poslání?

/tajenka/ těmto otázkám čelit! Vyjadřují velké touhy, které jsou pří-
tomné ve vašem srdci a proto je třeba jim naslouchat. Očekávají odpo-
vědi, které nejsou povrchní, ale mají schopnost nasytit vaše ryzí život-
ní očekávání a touhu po štěstí.

z poselství papeže Benedikta XVI. ke 25. SDM 2010
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SUDOKU
návod

Sudoku se luští tak, 
že se v žádném řád-
ku, sloupci ani čtver-
ci 3×3 nesmí opako-
vat žádná číslice.

Tajenka se skládá z 
písmen, které jsou u 
jednoho z čísel. Toto 
číslo zjistíš odpovědí 
na následující otáz-
ku:

Ve dnech 23. - 26. 
února se koná Celo-
státní fórum mládeže 
v Olomouci. Kolikáté 
v pořadí je?

„Díky Bohu, že zažijeme i nějaké zklamání, protože vždy je to 
místo posunu.“
     SM. Agnela 


