
Žít bez víry, bez dědictví, které je třeba hájit, bez podpory v nepřetržitém 
boji za pravdu, neznamená žít, ale živořit. Nikdy nesmíme živořit, ale žít.

bl. Pier Giorgio Frassati

„Pro mě žít v pravdě, znamená tu pravdu hledat.“
Daniela Drtinová

Mnoho lidí nemá žádné stabilní orientační body, na kterých by mohli postavit svůj život, a 
tak končí v hluboké nejistotě. Šíří se mentalita relativismu, která tvrdí, že vše má stejnou 
platnost, že pravda a absolutní zásady neexistují. Tento způsob myšlení však nevede k 
opravdové svobodě, ale spíše k nestabilitě, zmatku a slepému přizpůsobování momentálním 
módním výstřelkům. Jako mladí lidé máte právo přijmout od předešlých generací pevné 
opěrné body, které vám pomohou dělat rozhodnutí a postavit na nich své životy: tak jako 
mladá rostlinka potřebuje pevnou oporu do té doby, než zapustí hluboké kořeny a stane se 
pevným stromem schopným nést ovoce. 1)

Drazí přátelé, buďte jako Pavel svědky Zmrtvýchvstalého! Dejte ho poznat všem mladým i 
dospělým, kteří hledají „velkou naději“, jež by dala smysl jejich životu. Pokud se Ježíš stal vaší 
nadějí, řekněte to také ostatním skrze svou radost a duchovní, apoštolské a sociální nasazení. 
Kristus se ve vás zabydlel, když jste mu s vírou odpověděli a dali mu veškerou svou důvěru; 
šiřte tuto naději kolem sebe. Provádějte volbu, jíž se projevuje vaše víra: ukazujte, že jste 
prohlédli nástrahy modlářství a peněz, materiálních dober, kariéry a úspěchu a nenecháváte 
se přitahovat falešnými přeludy. Nepodléhejte logice egoistických zájmů, ale pěstujte lásku k 
bližnímu a usilujte o to, abyste dávali sebe a své lidské a profesionální schopnosti do služeb 
společného dobra a pravdy, stále hotovi odpovědět a obhájit se „před každým, kdo se vás ptá 
po důvodech vaší naděje“ (1 Petr 3, 15). Autentický křesťan není nikdy smutný, i když zrovna 
musí čelit různým zkouškám, protože Ježíšova přítomnost je tajemstvím jeho radosti a 
pokoje. 2)

1) poselství papeže Benedikta, r. 2011
2) poselství papeže Benedikta, r. 2009
3) Tweetuj s Bohem, tweet 1.5

Pravda nestojí v protikladu k sobě samé, 
ať už byla objevena skrze vědu či víru. 
Ježíš řekl: „Pravda vás osvobodí.“ 3)



„Co znamená žít v pravdě? Především autenticita našeho 
života, kdy to co říkám, opravdu žiji.“

Tomáš Hoffmann

#Diskuze
Sv. Václav dokázal za pravdu položit život i ve velmi mladém věku. Dokázali bychom op-

ravdu bojovat za pravdu?
Jakou roli v mém životě (v životě našeho společenství) hraje pravda a lež? 

#OlomoucSeBlíží
Od našeho společného setkání v Olomouci nás dělí už jen 3 týdny. Na co se do Olomouce 

těšíte vy? Natočte o tom krátké video a pozvěte tak ještě ty, kteří váhají.
Jste připraveni duchovně? Připravili jsme pro vás 6 videokatechezí i s těmito pracovními 

listy. Doufáme, že vás motivovali nejenom k tomu, abyste přijeli, ale abyste se i duchovně 
připravili.

A během setkání nezapomeňte veškerá videa, fotky, příběhy, které budete sdílet na 
sociálních sítích, označit těmito tagy:

#csm2017, #olomouc 2017, #nebojtese

#Feedback
První díl našich videokatechezí byl vypuštěn do světa 11. prosince 2016. Za tu dobu jsme 

se mohli u 6 katechezí zamýšlet nad různými obavami a strachy v našich životech. 
Rádi bychom vás dnes poprosili o zpětnou vazbu k videokatechezím i k pracovním 

listům. 

Své komentáře, články můžete sdílet na signálech se štítky:  #olomouc2017, 
#feedback nebo nám je můžete zasílat na email: mladez@cirkev.cz. 

Poděkování

 Chceme poděkovat všem, kteří tyto videokatecheze připravovali a realizovali. Především 
všem účinkujícím, Denisce Kracíkové z ADCM Olomoouc za produkci a týmu firmy FORLEAF 
ze Zlína i všem dalším, kteří se na přípravě katechezí podíleli.

mailto:mladez@cirkev.cz
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Cíl

„Milí mladí přátelé, buďte svatí, buďte misionáři, neboť není možné oddělovat svatost od 
poslání (srov. Redemptoris missio, 90). Nebojte se stát svatými misionáři jako sv. František 
Xaverský, který při hlásání radostné zvěsti prošel celý Dálný východ a došel až na hranici 
svých sil, nebo jako svatá Terezie od Dítěte Ježíše, která byla misionářkou, byť nikdy 
neopustila Karmel: oba jsou „patrony misií.“ Buďte připraveni zcela nasadit svůj život proto, 
aby svět mohl být osvícen /TAJENKA/ ; aby na nenávist a neúctu k životu bylo odpovězeno 
láskou; aby byla hlásána naděje o zmrtvýchvstalém Kristu na každém místě na zemi.“

Poselství mládeže papeže Benedikta, r. 2008

E



Tento list se propojuje s 6. videokatechezí, v které
k nám promlouvá moderátorka Daniela Drtinová
a kněz Tomáš Hoffmann. Je proto nutné se nejdříve 
na tuto katechezi podívat. 

https://youtu.be/4xETAcLWqZY 

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 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. 

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? 
Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?
Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopýtli a padli.
Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň,
kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat.
O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat:
abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, 
abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.

On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.
Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti 
za hlaholu polnic , budu zpívat, prozpěvovat žalmy Hospodinu.
Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi!
Mé srdce si opakuje tvoji výzvu : „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám.
Svoji tvář přede mnou neukrývej, v hněvu nezamítej svého služebníka. 
Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso.
I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.
Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí.
Nevydávej mě zvůli mých protivníků! Zvedli se proti mně křiví svědkové, i ten, z něhož násilí čiší.
Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!
Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!

Žalm 27 

https://youtu.be/4xETAcLWqZY
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