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POVOLÁNÍ
„Drazí mladí, církev potřebuje pravé svědky pro novou evangelizaci: muže 
a ženy, jejichž život je proměněn setkáním s Ježíšem.“ 

sv. Jan Pavel II, poselství mládeži 2005

Uvedení do tématu

Křesťanské povolání vychází z Boží lásky a může se uskutečnit jenom v odpo-
vědi z lásky: „Ježíš vyzývá své učedníky, aby darovali celý svůj život bez kalkulací  
a počtů, co dostanou zpátky, s nesmírnou důvěrou v Boha. Svatí přijímají toto 
potřebné pozvání a následují Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného s pokornou 
poslušností. Jejich dokonalost, v logice víry někdy lidsky nepochopitelná, spo-
čívá v tom, že nestaví na první místo sebe, ale rozhodnou se jít proti proudu 
tím, že žijí podle evangelia.“ 

Podle příkladu mnohých Kristových učedníků také vy, drazí přátelé, přijmě-
te s radostí pozvání k následování, abyste žili v tomto světě plně a prospěšně. 
Ježíš křtem opravdu povolává každého k tomu, aby ho následoval konkrétními 
skutky, nade všechno ho miloval a sloužil mu ve svých bratřích. 1)

Pán nás povolává k evangelnímu životnímu stylu, pro který je charakteri-
stická skromnost, abychom nepodlehli konzumní kultuře. Jde o to hledat to 
podstatné, naučit se zříkat mnoha povrchních a zbytečných věcí, které nás 
dusí. Zbavme se touhy po vlastnění, modloslužby peněz a plýtvání. Postavme 
na první místo Ježíše. On nás může osvobodit od modlářství, které z nás dělá 
otroky. Důvěřujte Bohu, drazí mladí lidé! On nás zná, miluje nás a nikdy na 
nás nezapomene. Tak jako se stará o polní lilie (srov. Mt 6,28), nedopustí, aby 
nám něco chybělo! 2) 

Mojžíš udělal, co od něj Bůh žádal  
a vysvobodil lid z otroctví. Maria také 
řekla Bohu své ano, a tak umožnila 
naši spásu v Ježíši. 3)

1) Poselství Benedikta XVI. mládeži 2010
2) Poselství papeže Františka mládeži 2014
3) srov. Tweetuj s Bohem, Tweet 4.5

Modlitba

Bože, náš Otče,
tvé stvoření je podivuhodné. Z tvé ruky vychází všechno stvořené. Také mě jsi 
povolal k životu a dal jsi mi po něj úkol, který za mě nemůže nikdo jiný splnit.
Mám pro svůj život poslání. Možná své pozemské poslání dostatečně nerozpo-
znávám, ale jednou mi bude přece jen zjevné. Nebyl jsem povolán do života, 
abych byl neučitečný a bezcenný, nýbrž jako článek dlouhého řetězu, mostu 
mezi lidmi a generacemi.
Pane a Bože, bylo mi uloženo dobro:
naplňovat tvé dílo, přinášet mír, konat dobro, sloužit pravdě, žít tvé slovo, ať se 
octnu kdekoliv na světě.
Amen

Modlitba z Fidži, YOUCAT-Modlitební kniha pro mladé

Žij právě to, co jsi pochopil z evangelia.
I kdyby to bylo jen velice málo, ale i to málo beze zbytku naplňuj.

Řehole z Taizé

Jak pracovat s tímto listem?

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

Dále je oddíl s konkrétními příklady, jak s tímto tématem pracovat jako jed-
notlivec, 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

„Chyba byla v tom, že jsem hokej dal na první místo a tam nemohl 
obstát.“

Matouš Venkrbec

Tento list se propojuje s 5. videokatechezí, v které 
k nám promlouvá řeholní sestra Milada Mertová  
a hokejista Matouš Venkrbec.
Je nutné se nejdříve na tuto katechezi podívat. 

https://youtu.be/rYGElpOIku0
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Pro společenství

„Všechno má svůj čas - ani Bůh nechce vše darovat naráz, abychom 
dary vždy objevili, poznali a využili.“

sr. Milada

#Diskuze

Nejen pro jednotlivce

K rozjímání

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

Vnímáte Boží přítomnost ve všem, co děláte?
Jste připraveni odpovědět na Boží volání? Jaká by byla odpověď? K čemu 

vás Bůh volá? Jaké je „povolání“ vašeho společenství?

#SpolčoAPrázdniny
Za pár dní konečně začínají prázdniny, které už dlouho vyhlížíme. Pravdě-

dobně v těchto dnech se scházíte naposledy ve svých společenstvích a znovu 
se pohromadě setkáte až na setkání v Olomouci, kde vytvoříme krásné a velké 
společenství Církve.

Zkuste společně zhodnotit tento rok, který můžeme nazvat „Z Krakova do 
Olomouce“. Udělejte koláž z fotografií (ze společných akcí, které jste podnikli), 
vytvořte nějaké originální tablo svého spolča, vytvořte kroniku vašeho spole-
čenství, která bude dědictvím pro budoucí generace, atd.

A můžete se s ostatními sdílet přes tagy: 
#csm2017, #olomouc2017, #nebojtese, #SpolčoAPrázdniny

#ZdeJsem?
Při jáhenských a kněžských svěceních jsou biskupovi představováni kan-

didáti a oni vždy odpoví: Zde jsem. Odpovídají tak na svou odevzdanost a 
připravenost přijmout svěcení. I Panna Maria, když jí Gabriel zvěstoval početí 
a život jejího syna, řekla „Fiat“ - staň se! 

Dokázal(a) bych dnes na Boží volání a povolání odpovědět „Zde jsem“? 
Jsem připraven(a) přijímat Boží výzvy?

Můžeš se sdílet se svými pocity na signálech s tagy:
#csm2017, #olomouc2017, #nebojtese, #ZdeJsem?

#JakMámPoznatBožíVůli?

„Čím více jsem hokeji obětoval, tím více jsem očekával, že mi to hokej 
vrátí zpátky. Najednou jsem vnímal, že je to málo, že mě to nenaplňuje.“

Matouš Venkrbec
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Doplňujte od středu:
1. hmyz s krovkami (chroust,...)
2. umělecký slovesný výtvor (veršovaný)
3. třetí místo v soutěži
4. základní kniha křesť. náboženství
5. teřich, pupek
6. stavební materiál
7. dioptrická pomůcka
8. obyvatel Bavorska
9. část koupaliště
10. násilný zápas
11. sourozenec
12. zámožný člověk

B

Boží vůli můžeš ve svém ži-
votě objevit pouze tehdy, 
pokud budeš mít s Bohem
/tajenka/.

Nauč se, jak se modlit a být 
mu věrný.


