
Závěry z diecézního fóra mládeže v českobudějovické diecézi 
 
Biřmování 

 Dobrovolné rozhodnutí – hodně záleží na tom, jestli naše rozhodnutí vychází z nás, 
nebo z někoho jiného; je na nás, jestli to přijmeme za své nebo z donucení; ale je 
vhodné ostatní k rozhodnutí pozitivně motivovat. 

 Příprava, vedení – záleží na tom, jaká ta příprava byla; záleží na osobě kněze nebo 
toho, kdo připravuje; je vhodnější delší příprava; důležité je zařadit i víkendové 
setkání, kde se kolektiv může stmelit. 

 Návaznost – má to nějaké pokračování, nebo to skončí biřmováním? 
 Společenství – jestli se mezi sebou znají, jaká je věková skupina,… 
 Přemýšlet, jak zapojit ty, kteří už mají přípravu na biřmování za sebou, aby se zapojili 

do přípravy pro nové lidi. 
 Byla by zde nějaká možnost mezigenerační propojenosti – aby mohli čerpat zkušenosti 

od starších? 
 Příklad druhých – má vliv na naše rozhodnutí. 
 Máme různé zkušenosti (u některých je to předlouho od jejich biřmování). 
 Co nám to dalo: potvrzení našeho rozhodnutí, nestydíme se za naši víru. 

 
Evangelizace 

 Důležitost osobního svědectví – když se nás někdo zeptá, dokážeme dát příklad? 
 Mělo by to z nás vyzařovat. 
 Evangelizace stojí především na Bohu a ne jen na nás. 
 Důležitá jsou osobní svědectví různých lidí v médiích – mohou tím oslovit různé lidi. 
 Nenásilná forma evangelizace – např. Chemin Neuf – využívají nenásilnou formu – 

divadlo, tvoření, dětský koutek, lidé se mohou zastavit a popovídat. 
 Katolická církev málo využívá různé techniky (počítače), webové stránky farností, 

plakátky, grafika – možnost využít dobrovolníků – nedělají to pro peníze, rádi by 
pomohli; na druhou stranu se schopní lidé často sami neozvou a nevíme o nich. 

 Měli bychom více využívat umění – film, hudba – kterými můžeme lidi oslovit. 
 otázka „Jsou dnes mladí lidé dostatečně připraveni na to evangelizovat?“ – jedna 

z možností je animátorský kurz, to ale pokrývá jen část populace; člověk nemusí být 
animátor, aby to mohl dělat; formace – kdo chce, má možnost si najít místo, kde může 
růst; je zde i důležitá role rodiny. 

 Evangelizační školy – existují i v katolickém prostředí, je možné jejich nabídek využít. 
 Otázka „Je lepší osobní forma evangelizace nebo skrze nějakou instituci (Chemin 

Neuf, apod.)?“ – osobní forma má tu výhodu, že toho člověka známe, víme, čím žije, 
čím se trápí; instituce zase může poskytnout zázemí. 

 
 


