
Závěry z diecézního fóra mládeže v brněnské diecézi 
 
1. Jakým způsobem rozvíjíme život ze křtu a biřmování? 
 Pro rozvoj života ze křtu a biřmování je důležitý kněz, společenství, kamarádi, rodina, účast 
na mši a její vnímání, akce nejen pro mládež, společenství, Písmo svaté. Nemělo by se 
zapomínat na Boha. Jeden ze způsobů rozvoje života ze křtu a biřmování může být 
náboženství, biblické hodiny, příprava na biřmování (ti, co ještě nebyli biřmováni). 
 Biřmování je naše osobní rozhodnutí žít s Bohem, při kterém dostáváme dar a záleží na nás, 
kdy a jakým způsobem jej využijeme. 
 
2. Co postrádáme pro rozvoj života z Ducha Svatého? 
 Vcelku nic nepostrádáme, všeho je dostatek, možností je hodně; (duchovní obnovy, fóra…) 
záleží na člověku, jestli to využije a jak, záleží také na vůli toho člověka. 
 Postrádáme vůli, trpělivost /např. při čtení Písma sv./, nedostatečné odhodlání. 
 
3. Proč mnoho mladých nevede po biřmování důsledný život? 
 Mnoho mladých lidí příjme biřmování jen z povinnosti (rodiče, prarodiče…). 
 Důvodem může být očekávání mladých lidí, že po biřmování nastane velká změna v jejich 
životě a oni se stanou lepšími, zdánlivě se jejich očekávání nenaplní.  
 Mladí se během přípravy na biřmování formují ve skupině dalších mladých lidí a snáz se 
jim ve víře roste. Po biřmování je člověk najednou na víru sám. 
 Dalším důvodem je tlak okolí, kamarádi nechtějí být už naráz kamarády. 
 
4. Kdy nás inspiruje svědectví druhých lidí? 
 Vždy záleží ale na podání, to, jak je to prezentované, na situaci… Důležité je svědectví 
těch, co něco překonali, může nás to někam posunout. 
Inspiraci můžeme získat na větších křesťanských setkáních, mezi přáteli, v případě, že se nás 
to osobně týká, v osobní krizi víry, pokud se rozhodujeme na životních cestách. 
 
5. Seznamujeme se se slovy papeže Benedikta XVI., zvláště s těmi, které adresoval 
mládeži? K čemu nás inspirovala? 
 Nějakým způsobem se seznamujeme, lehce pasivně a lehce příležitostně – diecézka, kázání 
z Madridu,… 
 Inspirovala nás k zamyšlení, k víře, odkazuje na úryvky z Písma, a tak nás inspiruje k tomu 
vzít Písmo do rukou a studovat je. 
 
6. Hledáme aktivně své životní povolání? Jak se připravujeme, v případě povolání 
k manželství, na předávání víry svým dětem? 
- Modlíme se za svého budoucího partnera i za životní povolání. O předávání víry svým 
dětem zatím spíše jen přemýšlíme. 
 
7. Co nám v přípravě na biřmování chybí? 
- V podstatě nic, jsme celkem spokojeni. 
- Nejčastěji nám chyběla diskuze nad složitými a hůře přijatelnými problémy víry a problémy 
ve společnosti. Mladému člověku tato diskuze může pomoci ujasnit si svoje stanovisko a lépe 
je potom sdělovat a vysvětlovat nevěřícím kamarádům. 
 
 
 



8. Jak si udržujeme identitu křesťana v okolí lhostejném až nepřátelském víře? 
- Nosíme na krku křížek, děláme kříž před jídlem, rybičky na autech, trička z křesťanských 
akcí,… 
- Snažíme se chovat k ostatním přátelsky, ale neporušovat svoje křesťanské zásady. Pokud o 
to ostatní nestojí, nevnucujeme víru, ale přesto se s nimi přátelíme. 
 
9. Co děláme pro to, aby se naše (farní) společenství stávala přitažlivá pro mladé lidi, 
kteří hledají duchovní  hodnoty? Jak oslovujeme kamarády a jak jim předáváme víru? 
Co se osvědčuje? 
- Organizujeme různé akce (farní den, ples, tábory, spolča – jsou otevřené  i pro nevěřící). 
Víru předáváme příkladem, dobrým chováním, svými názory. Osvědčuje se modlitba, ale i 
čas. 

 
10. Jakým způsobem využíváme média pro hlásání evangelia a jak se v nich 
angažujeme? 
- Odebíráme časopisy (IN, Tarsicius, Milujte se), publikujeme v časopisech, sledujeme TV 
Noe, posloucháme rádio Proglas, některé pořady v ČT (Urbi et Orbi), využíváme signaly.cz, 
máme farní stránky, internet (vira.cz…). 
- Zakládání „fun“ stránek s křesťanskou tématikou na facebooku. 
 
11. Jak se osvědčuje pobyt biřmovanců na DCŽM a jiných centrech? 
- Prostor pro volnost, zklidnění se, poznat více ostatní spolubiřmovance, hezké zážitky; občas 
se ale stává, že ta tyto akce moc nikdo nejezdí. 
 


