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Metodika 
 
Milí mladí přátelé 
a vy, kdo mladé lidi doprovázíte na jejich cestě víry. 
 
Dostáváte do rukou brožuru, která má sloužit k hlubší duchovní 
přípravě na chystané 5. celostátní setkání mládeže.  
Základním bodem této přípravy je Poselství papeže Benedikta XVI. 
k XXVII. světovému dni mládeže, který zaslal mladým lidem celého 
světa, a modlitba za Celostátní setkání mládeže.  
 
 
Brožura se skládá ze čtyř stěžejních témat – Duch Svatý; Svátost 
biřmování a dary Ducha Svatého; Plody Ducha Svatého a radost; 
Evangelizace. Každé téma má svou strukturu, která může posloužit 
pro osobní modlitbu nebo ji lze  použít pro setkání malého 
společenství. Jednotlivé části slouží jako inspirace ke konkrétním 
aktivitám.  
 
Důraz je kladen na text papeže mladým, který může inspirovat 
k osobní meditaci nad tématem nebo k rozhovoru ve společenství. 
Dalším důležitým momentem vedoucím k osobní meditaci nebo 
k rozhovoru ve společenství jsou vybrané biblické texty 
k jednotlivým tématům. Krátká úvodní modlitba, prosby i společná 
modlitba za Celostátní setkání mládeže jsou nabídkou k okamžikům 
modlitby, která by měla být stěžejní aktivitou. Úkoly pro jednotlivce, 
pro společenství a aktivita jsou jen základními pomůckami sloužící 
k tomu, aby v životě nezůstalo jen u slov, nýbrž aby se slova 
přelévala do života.   
Na konci každého tématu jsou doporučené statě z Katechismu a 
z YOUCATu, která jsou vhodné ke studiu. 
  
 
 
 
 



Modlitba za Celostátní setkání mládeže 
 
 
 

Pane Ježíši Kriste, 

prosíme Tě za mladé lidi celého světa: 

chraň je před hříchem 

a daruj jim vytrvalost ve zkouškách. 

Kéž poznají své životní povolání 

a mají odvahu se pro ně velkoryse rozhodnout. 

Zvláště Tě prosíme, 

požehnej všem, kteří se sejdou ve Žďáru nad Sázavou, 

aby přijali dary Ducha Svatého: 

lásku, radost a pokoj, 

a aby se tak stali věrohodnými svědky Tvé lásky 

všude, kam je posíláš. 

 

Prosíme o to na přímluvu Tvé i naší maminky Marie: 

Zdrávas Maria… 

 
 
 
 



Poselství papeže Benedikta XVI.  
k XXVII. sv ětovému dni mládeže 

 
„Radujte se stále v Pánu!“ (Flp 4, 4) 

 
Drazí mladí, 
 

jsem rád, že u příležitosti XXVII. světového dne mládeže 
se mohu na vás znovu obrátit. V mém srdci zůstává živá 
vzpomínka na naše setkání v Madridu vloni v srpnu. Byla to 
mimořádná chvíle milosti, při níž Pán požehnal všem mladým, 
kteří byli přítomni a přišli z celého světa. Vzdávám Bohu díky za 
všechny plody, jejichž zrod v těch dnech způsobil a které se 
v budoucnosti jistě rozmnoží ve prospěch mladých i pro 
společenství, k nimž patří. Nyní se již zaměřujeme na příští 
setkání v Rio de Janeiru v roce 2013, jehož tématem budou slova 
„Jděte a získejte za učedníky všechny národy“ (Mt 28, 19). 

Jako téma letošního Světového dne mládeže jsme si 
vybrali povzbuzení z Listu svatého apoštola Pavla k Filipanům: 
„Radujte se stále v Pánu“ (4, 4). Radost je totiž ústředním prvkem 
křesťanské zkušenosti. I během Světových dní mládeže prožíváme 
zkušenost intenzivní radosti, ze společenství, z toho, že jsme 
křesťany, radosti z víry. Je to jedna z charakteristik těchto setkání. 
Vidíme její velkou přitažlivou sílu a ve světě často poznamenaném 
smutkem a neklidem je důležitým svědectvím o kráse a věrohodnosti 
křesťanské víry. 

Povoláním církve je přinášet světu autentickou a trvalou 
radost, jakou zvěstovali andělé pastýřům v Betlémě během noci 
Ježíšova narození (srov. Lk 2, 10). Bůh nejen hovořil, konal zázračná 
znamení v dějinách lidstva, ale natolik se nám přiblížil, že se stal 
jedním z nás a prošel všemi etapami lidského života. V současné 
obtížné situaci mnozí mladí okolo vás velice potřebují pocítit, že 
křesťanské poselství je poselstvím radosti a naděje! Spolu s vámi 
bych chtěl uvažovat o této radosti a o cestách k jejímu nalézání, 
abyste ji mohli prožívat stále hlouběji a být jejími nositeli mezi těmi, 
kdo se nacházejí ve vašem okolí. 



1. Naše srdce je stvořené pro radost 
Touha po radosti je hluboce vtisknuta do nitra lidské bytosti. 

Za hranicemi okamžitých a pomíjivých uspokojení hledá naše srdce 
hlubokou, plnou a trvalou radost, která dokáže dávat životu „chuť“. 
To platí především pro vás, protože vaše mládí je obdobím stálého 
objevování života, světa i sebe samých. Je to doba otevřenosti pro 
budoucnost, kdy se projevují velké ideály štěstí, přátelství, sdílení  
a pravdy, kdy jsme vedeni ideály a projektujeme budoucnost. 

Každý den přináší mnoho obyčejných radostí, které nám Pán 
nabízí: radost ze života, radost z krásy přírody, z dobře vykonané 
práce, ze služby, z upřímné a čisté lásky. Díváme-li se pozorně, 
existuje i mnoho jiných důvodů k radosti: krásné okamžiky 
v rodinném životě, sdílené přátelství, objev osobních schopností a 
dosažení dobrých výsledků, ocenění ze strany ostatních, možnost 
vyjádřit se a cítit se pochopeni, pocit, že jsme bližnímu užiteční.  
A pak je to i získávání nových znalostí prostřednictvím studia, 
objevování nových obzorů při cestách a setkáních, možnost plánovat 
budoucnost; ale také zážitek z četby literárního díla, z obdivu 
nějakého mistrovského uměleckého výtvoru, z poslechu a hraní 
hudby anebo ze zhlédnutí nějakého filmu – to vše v nás může 
vyvolat skutečnou a pravou radost. 

Avšak denně se setkáváme i s mnoha těžkostmi a v srdci 
máme starosti o budoucnost, a to až do té míry, že se možná ptáme, 
zda plná a trvalá radost, po níž toužíme, není jen iluzí a útěkem od 
skutečnosti. Mnoho mladých se ptá: „Je plná radost dneska opravdu 
možná?“ A její hledání se ubírá různými cestami, z nichž některé se 
ukazují jako mylné či přinejmenším nebezpečné. Jak můžeme 
rozlišit skutečně trvalé radosti od okamžitých a klamných potěšení? 
Jak můžeme v životě najít pravou radost, která trvá a neopustí nás 
ani v těžkých chvílích? 

 
2. Zdrojem pravé radosti je Bůh 

Ve skutečnosti, i když se to na první pohled nezdá, všechny 
malé autentické každodenní radosti anebo i ty velké životní 
nacházejí svůj původ v Bohu, protože Bůh je společenstvím věčné 
lásky, je věčnou a nekonečnou radostí, která nezůstává uzavřená do 



sebe, ale šíří se mezi všemi, které on miluje a kteří milují jeho. Bůh 
nás stvořil ke svému obrazu z lásky a proto, aby svou lásku na nás 
vyléval a naplňoval nás svou přítomností a milostí. Chce nám dávat 
účast na své božské a věčné radosti a umožňuje nám pochopit, že 
hodnota a hluboký smysl našeho života spočívají v tom, že nás 
přijímá, naslouchá nám a miluje nás. Nejde však o nějaké nestálé 
přijetí, jako tomu může být u lidí, ale o bezpodmínečné a božské 
přijetí: jsem žádoucí, mám své místo ve světě i v dějinách a Bůh mě 
miluje osobně. A pokud mne Bůh přijímá a miluje mě a já se o tom 
ujistím, vím jasně a bezpečně, že je dobře, abych byl, existoval. 

Nekonečná Boží láska ke každému z nás se naplno projevuje 
v Ježíši Kristu. V něm se nachází radost, kterou hledáme. 
V evangeliu vidíme, jak jsou události, které poznamenaly počátek 
Ježíšova života, charakterizovány radostí. Když archanděl Gabriel 
zvěstuje Panně Marii, že se stane Matkou Spasitele, začíná slovy: 
„Raduj se!“ (Lk 1, 28). Při Ježíšově narození říká Pánův anděl 
pastýřům: „Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: 
v městě Davidově se vám narodil Spasitel – to je Kristus Pán“  
(Lk 2, 11). A mudrci, kteří hledali dítě, „jakmile uviděli hvězdu, 
zaradovali se nesmírnou radostí“ (Mt 2, 10). Důvodem této radosti je 
tedy blízkost Boha, který se stal jedním z nás. Právě to měl na mysli 
svatý Pavel, když psal křesťanům do Filip: „Radujte se stále v Pánu, 
opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost je známa všem lidem. Pán je 
blízko“ (Flp 4, 4-5). První příčinou naší radosti je blízkost Pána, 
který nás přijímá a miluje. 

Ze setkání s Ježíšem se totiž vždy rodí velká vnitřní radost. 
Můžeme to vidět v mnoha evangelních epizodách. Vzpomeňme si na 
Ježíšovu návštěvu u Zachea, nepoctivého výběrčího daní a veřejného 
hříšníka, jemuž Ježíš říká: „Dnes musím zůstat v tvém domě.“  
A Zacheus, podle zprávy svatého Lukáše, „ho přijal s radostí“  
(Lk 19, 5-6). Je to radost ze setkání s Pánem, pocítěná Boží láska, 
která může proměnit celý život a přinést spásu. Zacheus se rozhodne, 
že změní svůj život, a dá polovinu svého majetku chudým. 

V hodině Ježíšova utrpení se tato láska projevuje celou svou 
silou. V posledních okamžicích svého života při večeři se svými 
přáteli říká: „Jako Otec miloval mě, tak jsem já miloval vás. Zůstaňte 



v mé lásce… To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás  
a aby se vaše radost naplnila“ (Jan 15, 9. 11). Ježíš chce své 
učedníky i každého z nás přivést k plné radosti, jakou sdílí s Otcem, 
aby láska, kterou ho miluje Otec, byla v nás (srov. Jan 17, 26). 
Křesťanská radost znamená otevřít se Boží lásce a patřit Bohu. 

Evangelia vypravují, že Marie z Magdaly a další ženy šly 
navštívit hrob, kam byl Ježíš uložen po své smrti, a dostávají od 
anděla převratnou zprávu o jeho zmrtvýchvstání. Rychle odešly od 
hrobu, jak poznamenává evangelista, „se strachem i s velkou radostí“ 
a běžely oznámit radostnou zprávu Ježíšovým učedníkům. Ježíš jim 
vyšel v ústrety a řekl: „Buďte zdrávy“ (Mt 28, 8-9). Nabízí se jim 
radost ze spásy: Kristus žije, je ten, kdo porazil zlo, hřích a smrt. On 
je jako zmrtvýchvstalý přítomný uprostřed nás až do konce světa 
(srov. Mt 28, 20). Zlo nemá v našem životě poslední slovo, ale víra 
v Krista Spasitele nám říká, že zvítězí Boží láska. 

Tato hluboká radost je plodem Ducha Svatého, který z nás 
činí Boží děti, schopné prožívat a zakoušet jeho dobrotu a obracet se 
k němu oslovením „Abba“, Otče (srov. Řím 8, 15). Radost je 
znamením jeho přítomnosti a jeho působení v nás. 

 
3. Uchovat si v srdci křesťanskou radost 

V této chvíli se ptáme: „Jak můžeme získat a uchovat si 
takovýto dar hluboké duchovní radosti?“ 

V jednom žalmu se říká: „Raduj se v Hospodinu, a dá ti, po 
čem touží tvé srdce“ (Ž 37, 4). Ježíš vysvětluje, že „nebeské 
království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk 
najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to 
pole koupí“ (Mt 13, 44). Nalezení a uchování duchovní radosti se 
rodí ze setkání s Pánem, který žádá, abychom ho následovali  
a udělali rozhodnou volbu, že vše zaměříme na něj. Drazí mladí, 
nemějte strach vsadit do hry váš život a vytvořit prostor Ježíši Kristu 
a jeho evangeliu; to je cesta k tomu, abychom měli pokoj  
a opravdové štěstí ve svém nitru, cesta k opravdové realizaci našeho 
života jako Božích dětí stvořených k jeho obrazu a podobnosti. 

Hledat radost v Pánovi; radost je plodem víry a znamená 
rozpoznávat každý den jeho přítomnost a přátelství: „Pán je blízko“ 



(Flp 4, 5). Znamená to vkládat do něj svou důvěru a růst v jeho 
poznání a v lásce k němu. „Rok víry“, který za pár měsíců začne, 
nám v tom bude pomáhat a stimulovat nás. Drazí přátelé, naučte se 
vidět, jak Bůh koná ve vašich životech, a objevujte ho skrytého 
v centru událostí vašeho všedního dne. Věřte, že je vždy věrný 
smlouvě, kterou s vámi uzavřel v den vašeho křtu. Musíte vědět, že 
vás nikdy neopustí. Často k němu obracejte svůj pohled. Daroval 
svůj život na kříži, protože vás miluje. Kontemplace tak veliké lásky 
přinese do našich srdcí naději a radost, kterou nic nedokáže překonat. 
Křesťan nikdy nemůže být smutný, protože se setkal s Kristem, který 
za něho položil svůj život. 

Hledat Pána a setkávat se s ním ve svém životě rovněž 
znamená přijímat jeho Slovo, které je radostí pro srdce. Prorok 
Jeremiáš píše: „Když se objevila tvá slova, hltal jsem je: tvé slovo 
pro mne bylo úchvatné a bylo radostí mého srdce“ (Jer 15, 16). 
Naučte se číst a meditovat Písmo svaté a najdete tam odpověď na 
nejhlubší otázky po pravdě, které přebývají ve vašem srdci a ve vaší 
mysli. Boží slovo umožňuje objevovat divy, které Bůh vykonal 
v lidských dějinách, a naplněné radostí nás otevírá chvále a uctívání: 
„Pojďme, jásejme Hospodinu… klaňme se, poklekněme před svým 
tvůrcem Hospodinem“  
(Ž 95, 1. 6). 

Především liturgie je privilegovaným místem, kde se 
vyjadřuje radost, kterou církev čerpá z Pána a předává ji světu. 
Každou neděli při eucharistii slaví křesťanská společenství ústřední 
tajemství spásy: Kristovu smrt a zmrtvýchvstání. To je základní 
okamžik pro cestu každého Pánova učedníka, na níž se zpřítomňuje 
jeho oběť lásky; je to den, kdy se setkáváme s Kristem 
zmrtvýchvstalým, nasloucháme jeho Slovu a živíme se jeho Tělem  
a Krví. Jeden žalm říká: „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme 
a radujme se z něho“ (Ž 118, 24). O velikonoční noci církev zpívá 
Exultet, který vyjadřuje radost z vítězství Ježíše Krista nad hříchem  
a smrtí: „Zajásejte již, zástupy andělů… Raduj se i ty, země, zalitá 
tak oslnivou září… ať tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti!“ 
Křesťanská radost se rodí z vědomí, že nás miluje Bůh, který se stal 
člověkem, dal za nás svůj život a přemohl zlo i smrt; a znamená žít 



z lásky k němu. Mladá karmelitánka, svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 
psala: „Ježíši, milovat tě je mojí radostí!“ (P 45, 21. leden 1897, Op. 
Compl., str. 708). 

 
4. Radost z lásky 

Drazí přátelé, radost je niterně spojena s láskou; jsou to dva 
neoddělitelné plody Ducha Svatého (srov. Gal 5, 23). Láska vytváří 
radost a radost je formou lásky. Blahoslavená Matka Tereza 
z Kalkaty říkala jako ohlas na Ježíšova slova „blaženější je dávat než 
dostávat“ (Sk 20, 35): „Radost je síť lásky pro zachytávání duší. Bůh 
miluje toho, kdo dává s radostí. A ten, kdo dává s radostí, dává více.“ 
Boží služebník Pavel VI. napsal: „V samotném Bohu všechno je 
radostí, protože všechno je darem“ (apoštol. exhortace Gaudete in 
Domino, 9. května 1975). 

Při myšlence na různé oblasti vašeho života bych vám chtěl 
říci, že láska znamená vytrvalost, věrnost a plnění závazků, a to vše 
především v přátelství. Naši přátelé očekávají, že budeme upřímní, 
poctiví a věrní, protože pravá láska je vytrvalá také v těžkostech  
a především v nich. Totéž platí i pro práci, pro studium a služby, 
které vykonáváte. Věrnost a vytrvalost v dobrém vedou k radosti,  
i když pokaždé nepřichází okamžitě. 

Abychom vstoupili do radosti z lásky, jsme rovněž povoláni 
k velkorysosti. Nemáme dávat jen minimum, ale v životě se máme 
nasazovat do důsledku se zvláštní pozorností k těm nejpotřebnějším. 
Svět si žádá kompetentní a velkorysé muže a ženy, kteří se dávají do 
služeb obecného dobra. Snažte se seriózně studovat; rozvíjejte své 
talenty a už od nynějška je dávejte do služby bližnímu. Tam, kde se 
nacházíte, hledejte způsob, jak přispívat ke spravedlivější a lidštější 
společnosti. Kéž je celý váš život veden duchem služby, a nikoli 
snahou získat moc, hmotný prospěch a peníze. 

Pokud jde o velkorysost, musím se ještě zmínit o jedné 
specifické radosti: o takové, kterou zakoušíme, když odpovíme na 
povolání darovat Pánovi celý svůj život. Drazí mladí, nemějte strach, 
když vás Kristus volá k řeholnímu životu, do kláštera, na misie nebo 
ke kněžství. Buďte si jisti, že on naplní radostí všechny, kdo mu 
s touto perspektivou darují svůj život a odpovědí na jeho výzvu, aby 



zanechali všechno, zůstali s ním a darovali se službě druhým 
s nerozděleným srdcem. Stejně tak velká je radost, jakou vyhrazuje 
muži a ženě, kteří se totálně darují jeden druhému v manželství, aby 
vytvořili rodinu a stali se znamením Kristovy lásky k jeho církvi. 

Chtěl bych připomenout ještě třetí prvek pro vstup do radosti 
z lásky: dovolit ve svých životech i v životech vašich komunit 
narůstat bratrskému společenství. Mezi společenstvím a radostí 
existuje těsné pouto. Nikoli náhodou píše svatý Pavel své 
povzbuzení v množném čísle; neobrací se na každého jednotlivě, ale 
říká: „Radujte se stále v Pánu“ (Flp 4, 4). Jenom spolu, životem 
v bratrském společenství, můžeme zakusit takovouto radost. Kniha 
Skutky apoštolů popisuje první křesťanskou komunitu takto: „Po 
domech lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce“ 
(Sk 2, 46). I vy se snažte o to, aby křesťanské komunity byly místy, 
kde se dává přednost sdílení, pozornosti a péči jednoho o druhého. 

 
5. Radost z obrácení 

Drazí přátelé, abychom prožívali pravou radost, je rovněž 
třeba rozpoznávat pokušení, která nás od ní vzdalují. Současná 
kultura nás často vede k tomu, abychom hledali krátkodobé cíle, 
vztahy a potěšení a upřednostňovali nestálost před vytrvalostí 
v námaze a ve věrnosti závazkům. Sdělení, která dostáváte, vás nutí 
vstupovat do logiky konzumu a předkládají vám umělé štěstí. 
Zkušenost nás učí, že vlastnit neznamená mít radost; existuje mnoho 
lidí, kteří sice mají hojnost hmotného majetku, ale jsou často 
trýzněni zoufalstvím, smutkem a v životě cítí prázdnotu. Abychom 
zůstávali v radosti, jsme povoláni k životu v lásce a v pravdě, 
k životu v Bohu.  

Boží vůle je, abychom byli šťastní. K tomu nám Pán dal pro 
naši cestu konkrétní návod – jeho přikázání. Jejich dodržováním 
nacházíme cestu života a štěstí. I když na první pohled se mohou 
zdát jako soubor zákazů a téměř jako překážka pro svobodu, 
meditujeme-li je pozorněji ve světle Kristova poselství, jsou 
souborem zásadních a cenných životních pravidel, která vedou ke 
šťastnému životu uskutečňovanému podle Božího plánu. A naopak, 
kolikrát zjišťujeme, že budovat něco bez Boha a ignorovat jeho vůli 



vede ke zklamání, ke smutku a pocitu porážky. Zkušenost se hříchem 
jako odmítnutím následovat ho a jako urážkou jeho přátelství vrhá do 
našeho srdce stín. 

Přestože křesťanská cesta není mnohdy snadná a úsilí  
o věrnost Pánově lásce se setkává s překážkami anebo při něm  
i padáme, Bůh nás ve svém milosrdenství neopouští, ale vždy nám 
nabízí možnost vrátit se k němu, smířit se s ním a zakusit radost 
z jeho lásky, která nám odpouští a znovu nás přijímá. 

Drazí mladí, přistupujte často ke svátosti pokání a smíření! Je 
to svátost znovunalezené radosti. Proste Ducha Svatého o světlo, 
abyste vytrvalým, pokojným a důvěryplným přistupováním k této 
svátosti dokázali poznávat svůj hřích a měli schopnost prosit Boha za 
odpuštění.  Pán vám bude stále otevírat svou náruč, bude vás 
očišťovat a umožní vám vstoupit do své radosti; v nebi bude radost 
i kvůli jedinému hříšníku, který se obrátí (srov. Lk 15, 7). 

 
6. Radost ve zkouškách 

Nakonec však může v našem srdci zůstat otázka, zda je 
skutečně možné žít v radosti i uprostřed tolika životních zkoušek, 
zvláště těch nejbolestnějších a nejtajemnějších, a zda následovat 
Pána a důvěřovat mu skutečně přináší štěstí. 

Odpovědí můžou být některé zkušenosti lidí mladých jako vy, 
kteří právě v Kristu našli světlo, jež bylo schopné dávat jim sílu  
a naději i uprostřed těch nejtěžších situací. Blahoslavený Pier 
Giorgio Frassati (1901-1925) zakusil ve svém krátkém životě mnoho 
zkoušek; jedna z nich, která ho velmi zranila, se týkala jeho citového 
života. Právě v této situaci psal své sestře: „Ptáš se mne, zda jsem 
radostný. Jak bych mohl nebýt? Dokud mi víra dává sílu, jsem 
radostný! Žádný katolík nemůže nebýt radostný… Cíl, pro který 
jsme byli stvořeni, nám ukazuje cestu posetou sice mnoha ostny, ale 
nikoli smutnou: je to radost i uprostřed bolestí“ (Dopis sestře 
Lucianě, Turín 14. února 1925). Když ho blahoslavený Jan Pavel II. 
představoval jako vzor, řekl o něm: „Byl to mladík s radostí, která 
přitahovala, s radostí, která překonávala všechny těžkosti jeho 
života“ (Projev k mladým, Turín 13. dubna 1980). 



Časově blíž je nám Chiara Badano (1971-1990), nedávno 
prohlášená za blahoslavenou. Zakusila, jak bolest může být 
proměněna láskou a stát se tajemným příbytkem radosti. Ve věku  
18 let, v okamžiku velkého utrpení způsobeného rakovinou se Chiara 
modlila k Duchu Svatému a prosila za mladé ze svého hnutí. Prosila 
Boha za své uzdravení i za to, aby osvěcoval svým Duchem všechny 
tyto mladé a aby jim dával moudrost a světlo: „Byl to skutečně 
okamžik Boží: fyzicky jsem velmi trpěla, ale duše zpívala“ (Dopis 
Chiaře Lubichové, Sassello 20. prosince 1989). Klíčem k jejímu 
pokoji a radosti byla naprostá důvěra v Pána a rovněž přijetí nemoci 
jako tajemného výrazu jeho vůle pro dobro své i všech ostatních. 
Často opakovala: „Chceš-li to ty, Ježíši, chci to i já.“ 

Jsou to dvě jednoduchá svědectví mezi mnoha jinými, která 
ukazují, že autentický křesťan nikdy není zoufalý a smutný, ani při 
nejtvrdších zkouškách, a demonstrují, že křesťanská radost není 
útěkem od skutečnosti, ale nadpřirozenou silou k tomu, abychom 
mohli prožívat každodenní těžkosti a čelit jim. Víme, že ukřižovaný 
a zmrtvýchvstalý Kristus je s námi a je vždy naším věrným přítelem. 
Když se podílíme na jeho utrpení, máme účast i na jeho slávě. S ním 
a v něm je utrpení proměňováno v lásku. A tam se nachází radost 
(srov. Kol 1, 24). 

 
7. Svědkové radosti 

Drazí přátelé, na závěr bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste 
se stali misionáři radosti. Nemůžeme být šťastní, pokud nejsou 
šťastní i ti druzí. Radost musí být sdílená. Jděte a vyprávějte 
ostatním mladým o vaší radosti, o tom, že jste nalezli ten cenný 
poklad, jímž je sám Ježíš. Radost z víry si nemůžeme nechávat pro 
sebe; aby v nás mohla zůstat, musíme ji dávat dál. Svatý Jan říká: 
„Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste i vy měli s námi 
společenství… Toto píšeme, aby naše radost byla úplná“  
(1 Jan 1, 3-4). 

Křesťanství je někdy zobrazováno jako způsob života, který 
potlačuje naši svobodu a jde proti naší touze po štěstí a radosti. To 
však neodpovídá pravdě! Křesťané jsou skutečně šťastní lidé, muži  
a ženy, protože vědí, že nikdy nejsou sami, ale že je vždy podepírají 



Boží ruce! Záleží především na vás, mladých Kristových učednících, 
abyste ukázali světu, že víra přináší pravé, plné a trvalé štěstí  
a radost. A pokud se způsob života křesťanů někdy jeví jako 
unavený a plný nudy, vy jako první svědčete o radostné a šťastné 
tváři víry. Evangelium je „radostná zvěst“ o tom, že nás Bůh miluje  
a že každý z nás je pro něj důležitý. Ukažte světu, že tomu tak 
skutečně je! 

Buďte tedy nadšenými misionáři nové evangelizace! Těm, 
kdo trpí, a těm, kdo hledají, přinášejte radost, kterou chce darovat 
Ježíš. Přinášejte ji do svých rodin, do svých škol a univerzit, na svá 
pracoviště a do skupin svých přátel, tam, kde žijete. Poznáte, že je 
nakažlivá. A dostanete stonásobek: radost ze spásy pro vás samotné 
a z toho, že uvidíte, jak Boží milosrdenství působí v srdcích. V den 
vašeho definitivního setkání s Pánem vám Ježíš bude moci říct: 
„Služebníku dobrý a věrný, pojď se radovat se svým pánem“  
(Mt 25, 21). 

Ať vás na této cestě doprovází Panna Maria. Ona přijala Pána 
do sebe a zvěstovala ho v Magnificat, ve zpěvu chvály a radosti: 
„Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli“ 
(Lk 1, 46-47). Maria plně odpovídala na Boží lásku a věnovala Bohu 
svůj život tím, že mu pokorně a naplno sloužila. Je nazývána 
„Příčinou naší radosti“, protože nám dala Ježíše. Kéž vás uvede do 
radosti, kterou vám nikdo nebude moci odejmout! 
 
Ve Vatikánu 15. března 2012                                        Benedikt XVI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Téma: DUCH SVATÝ 
 
ÚVOD 
Duch svatý není neurčitá duchovní energie, projev božské moci, ale 
Boží osoba. Spolu s Otcem a Synem patří Duch svatý do 
společenství tří božských osob - Nejsvětější Trojice - trojjediného 
Boha.  
Když sv. Augustin vysvětluje vztahy mezi osobami v této Trojici, 
říká o Duchu svatém: “Duch svatý je láska mezi Otcem a Synem”. 
Duch svatý je zároveň darem, poutem lásky i Láskou - Osobou. Je 
tím, kdo sjednocuje a vytváří společenství.  
Tak jako se Bůh neuzavírá ve své lásce sám do sebe, ale touží 
zahrnout svou láskou každého člověka, tak si nenechává pro sebe ani 
Ducha svatého. Vylévá ho na nás, dává nám tento úžasný dar a 
v něm sám sebe.  
 
MODLITBA - Vzývání Ducha svatého 
 
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň 
své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. 
A obnovíš tvář země. 
 
BIBLICKÝ TEXT 
Lk 3, 21-22 
Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, 
otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako 
holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem 
si vyvolil.“ 
 
Lk 1, 35 
Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího 
tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.“ 
 
TEXT PAPEŽE  
Proste Ducha svatého, aby se svojí přítomností projevil ve vašem 
životě. Mně samotnému byl zážitek působení Ducha svatého předán 



zvláštním způsobem mým otcem, když jsem byl zhruba ve vašich 
letech. Když jsem měl těžkosti, doporučoval mi, abych se modlil 
k Duchu svatému a tato rada mně ukazovala cestu, po které dodnes 
kráčím. Říkám vám to, protože jste mladí, jako jsem tehdy byl i já. A 
mluvím na základě mnohaleté zkušenosti, prožité i v těžkých dobách. 
 
Vraťme se však do večeřadla. Ježíš dechl na apoštoly a řekl: 
„P řijměte Ducha svatého, komu hříchy odpustíte, tomu jsou 
odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20,21-
23) Přeji si, milí chlapci a děvčata, aby zvláště tato slova zůstala ve 
vás, ve vaší mysli a ve vašem srdci. Duch svatý je darován jako zdroj 
síly, aby zvítězil nad hříchem. Jenom Bůh má moc odpouštět hříchy, 
protože jenom On vidí hluboko do lidského nitra a může plně 
posoudit jeho odpovědnost. Z psychologického hlediska hřích 
zůstává hlubokým tajemstvím, do kterého může vstoupit jenom Bůh 
svým mocným slovem: „odpouštějí se ti hříchy, je ti odpuštěno“  
(srv. Mt 9,2.5, Mk 2,5.9, Lk 5,20.23). 

Z homilie bl. Jana Pavla II. při mši svaté pro mladé  
26. dubna 1997 v Hradci Králové 
 
„Vzývejme Ducha Svatého: on je tvůrce Božích děl. Nechte se 
utvářet jeho dary. Tak jako církev putuje s celým lidstvem, tak jste 
také vy povoláni uplatňovat dary Ducha ve výšinách i nížinách 
každodenního života. Přičiňte se, aby vaše víra dozrála studiem, 
prací, při sportu, hudbou, uměním. Podpořte ji modlitbou a živte ji 
svátostmi, aby tak byla pramenem inspirace a pomocí pro ty, kteří 
jsou kolem vás. Život konec konců není pouhým hromaděním a je 
mnohem víc než dosažený úspěch. Opravdu žít znamená být 
proměněn zevnitř, být otevřen silou lásky Boží. Přijetím moci Ducha 
Svatého můžete i vy proměnit svoje rodiny, společenství i národy. 
Osvoboďte tyto dary! Učiňte, ať jste velcí díky moudrosti, rozumu, 
síle, umění a zbožnosti!“ 
Z promluvy Benedikta XVI. během vigilie 19. července 2008, Sydney  

 
 
 



ZAMYŠLENÍ 
Jaké místo má v mém životě Duch Svatý? Modlím se někdy k Duchu 
svatému? Co pro mě znamená? 
 
KONKRÉTNÍ SKUTEK 

� pro jednotlivce 
Dejme Duchu svatému prostor ve svém srdci a ve svém životě! 
Nechme ho jednat! K tomu můžeš použít jakoukoliv modlitbu 
k Duchu svatému nebo litanie k Duchu svatému.  
 

� pro společenství 
Vykonejte pouť na nějaké poutní místo a předem si stanovte, za co 
budete danou pouť obětovat. Nezapomeňte se pomodlit desátek 
růžence – Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. 
 
AKTIVITA 
Pokusit se výtvarně zpracovat, jak působí Duch svatý v mém životě – 
kresbou na čtvrtku, koláží z předem připravených obrázků 
z časopisů, powerpointovou prezentaci z fotografií a obrázků. 
Vyhledat vhodné citáty k danému tématu.  
 
PROSBY – inspirace k modlitbě 
 
Bratři a sestry, Duch svatý, který byl vylit do našich srdcí, nás volá, 
abychom slovy i skutky svědčili Kristovu evangeliu, s důvěrou 
prosme: Prosíme tě, vyslyš nás. 
 
- Za církev, rozptýlenou po celé zemi, aby oživována Duchem rodila 
k Božskému životu množství synů a dcer a rostla v jednotě jediného 
těla, prosme: 
- Za papeže, biskupy a všechny služebníky evangelia, aby se poslušni 
Ducha neúnavně oddali dílu evangelizace a všude tak mohlo vyklíčit 
semeno víry, prosme: 
- Za naši církev v České republice, aby v poslušnosti Duchu svatému 
rostla v přilnutí ke Kristu Pánu a obnovovala svůj vlastní 
misionářský elán, prosme: 



- Za všechny ty, kdo vládnou, aby byli v ryzosti svědomí a chování 
otevřeni podnětům Ducha, posilovali solidaritu mezi národy a 
rozvíjeli společné dobro, prosme: 
- Za ty, kdo trpí, aby posíleni balzámem Ducha Utěšitele poznávali 
tajemství Kristova kříže a nacházeli radost v obětování života ve 
spojení s jeho obětí, prosme: 
- Za nás a za všechny věřící v Krista, abychom se po příkladu Panny 
Marie nechali vnitřně vést Duchem svatým a tak se nejen nazývali, 
ale i skutečně byli křesťany, prosme: 
 
Bože, náš Otče, přijmi snažnou prosbu této své rodiny a dej, aby 
naplněna posilou Ducha svatého kráčela radostně ve víře a naději po 
cestách evangelijní lásky. Skrze Krista našeho Pána. 
 
K rozjímání:  Mk 13, 11; Lk 12, 12; J 14, 26; Sk 19, 2; Gn 1, 2; 1 
Kor 3, 16; 1 Pt 4, 14 
 
Ke studiu: KKC 687-747, YouCat 113-120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Téma: Svátost biřmování a dary Ducha svatého 
 
ÚVOD 
Křesťan je biřmováním označen pečetí Ducha Svatého, která 
znamená, že naprosto patří Kristu, že je navždy k jeho službám a má 
příslib Božské ochrany. Svátost biřmování křesťana hlouběji vtahuje 
do Božího synovství, pevněji ho spojuje s Kristem, rozmnožuje dary 
Ducha svatého a poskytuje sílu šířit a bránit víru slovem i skutkem. 
 
MODLITBA – o dary Ducha Svatého 
 

Přijď  Duchu moudrosti a osvěť můj rozum, aby stále jasněji 
poznával Kristovo učení, zapal mé srdce, abych se stále radoval z 
jeho velikosti a krásy, posilni vůli mou, abych podle něho stále 
dokonaleji žil.  
Přijď  Duchu rozumu a nauč mě veškeré pravdě, abych alespoň 
trochu pochopil jaká je šíře a výše nekonečné moudrosti a vědomosti 
Boží. 
Přijď  Duchu rady a nauč mne v každé životní situaci se správně 
rozhodovat pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse mé 
duše. 
Přijď  Duchu síly a posilni mou statečnost a odvahu, abych se nebál 
překážek a s Tvou pomocí vykonal, co Bůh ode mne žádá. 
Přijď  Duchu umění a nauč mne v každé životní situaci se správně 
rozeznat stupnici dober, abych pro dobra menší neodmítal stupnici 
dober vyšších, pro dobra hmotná dober duchovních. 
Přijď  Duchu zbožnosti a prohlub ve mně synovskou důvěru v Boha, 
zdokonaluj ve mně můj pojem o modlitbě jako o rozmluvě s Bohem, 
abych se k Bohu obracel vždy rád, upřímně a s největší důvěrou. 
Přijď Duchu bázně Boží a zbav mě všeho lichého strachu před 
pošetilými názory lidí, abych tím živěji pocítil strach před hříchem a 
před vším, co odvádí od lásky k Bohu. 
 
BIBLICKÝ TEXT 
Sk 2, 2-4 
Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a 
naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako 



z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli 
naplněni Duchem svatým.“  
 
TEXT PAPEŽE 

Zítra bude tento dar Ducha slavnostně udělen našim 
biřmovancům. Budu se modlit: „Daruj jim ducha moudrosti a 
rozumu, ducha rady a síly, ducha umění a zbožnosti a naplň je 
duchem bázně Boží“. Tyto dary Ducha, z nichž každý, jak nám 
připomíná sv. František Saleský, je způsobem účasti na jediné lásce 
Boží, nejsou ani odměnou, ani vyznamenáním; jsou jednoduše 
darovány (srov. 1 Kor 12,11). Od příjemce vyžadují jen jedinou 
odpověď: „Přijímám!“ Vnímáme tady hluboké tajemství, kterým je 
křesťanská existence. Naše víra není tvořena v první řadě tím, co 
konáme, ale tím, co dostáváme.  

Dary Ducha, který v nás působí, vtiskují našemu svědectví 
směr a dávají tvar. Dary Ducha směřují svou přirozeností k jednotě, 
dary Ducha nás ještě těsněji spojují s celkem Kristova těla (srov. 
Lumen gentium, 11) a dávají nám větší schopnost budovat církev 
a sloužit tak světu (srov. Ef 4,13). Volají nás k činné a radostné 
účasti na životě církve: ve farnostech a v církevních hnutích, v 
hodinách náboženství ve škole, v univerzitních kaplích a v ostatních 
katolických organizacích. Ano, církev má růst v jednotě, má sílit ve 
svatosti, omlazovat se 
a neustále se obnovovat (srov. Lumen gentium, 4). Ale podle jakých 
kritérií? Podle těch od Ducha Svatého! Obraťte se k němu, drazí 
mladí, a odhalíte pravý smysl obnovy. 

Z promluv Benedikta XVI. během vigilie a závěrečné mše 
svaté na Světovém dnu mládeže v Sydney 19. – 20. července 2008 

 
Ale – řeknete mi – jak se můžeme nechat obnovit Duchem 

svatým a růst v duchovním životě? Odpověď znáte: je to možné 
skrze svátosti, protože víra se v nás rodí a sílí díky svátostem, 
především svátostem křesťanské iniciace, jimiž jsou křest, biřmování 
a eucharistie, které jsou neoddělitelné jedna od druhé a navzájem se 
doplňují (srov. Katechismus katolické církve, 1285). Tato pravda o 
třech svátostech, které stojí na počátku našeho křesťanského bytí, je 



možná v životě nemála křesťanů opomíjena, takže pro ně tyto 
svátosti představují často jen bohoslužebné úkony, které se udály 
někdy v minulosti a které nemají žádný vliv na současnost, jako by 
šlo o kořeny bez životodárné mízy. Stává se, že řada mladých lidí se 
přijetím svátosti biřmování vzdává života z víry. A jsou i takoví, 
kteří ani tuto svátost nepřijmou. A zatím právě skrze svátosti křtu, 
biřmování a pak, ve spojení s nimi, skrze eucharistii z nás Duch 
svatý vytváří děti Otce, sourozence Ježíše a členy jeho církve, kteří 
jsou schopni v pravdě vydávat svědectví evangeliu a okoušet radost 
plynoucí z víry. 

Pouvažujte nad tím, co vám nyní píšu. Dnes je zvláště 
důležité, aby svátost biřmování byla znovu objevena a aby byla 
znovu nalezena její hodnota pro duchovní růst. Kdo přijal svátosti 
křtu a biřmování, ať nezapomíná na to, že se stal „chrámem Ducha“: 
Bůh v něm přebývá. Ať si je toho stále velmi dobře vědom a usiluje 
o to, aby poklad, který je v něm ukrytý, nesl plody svatosti. Kdo je 
pokřtěný, ale dosud nepřijal svátost biřmování, ať se připraví 
k jejímu přijetí s vědomím, že se tak stane „dospělým“ křesťanem, 
neboť biřmování zdokonaluje milost křtu (srov. KKC, 1302-1304). 

Biřmování uděluje zvláštní sílu k tomu, abychom celým svým 
životem mohli vydávat svědectví o Bohu a oslavovat ho (srov. Ř 
12,1); niterně si tak uvědomujeme, že patříme k církvi, „Tělu 
Kristovu“, jehož je každý z nás živým údem, ve vzájemném vztahu 
jedni k druhým (srov. 1Kor, 12,12-25). Každý pokřtěný, který se 
nechá vést Duchem, může svým jedinečným způsobem přispět 
k budování církve díky charismatů, která udílí Duch, neboť 
„každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu“ 
(1Kor 12,7). Když jedná Duch svatý, přináší do duše věřícího své 
plody, jimiž jsou „láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, 
věrnost, tichost a sebeovládání“ (Gal 5,22). Srdečně zvu ty z vás, 
kteří jste ještě nepřijali svátost biřmování, abyste se v přípravě na její 
přijetí obrátili o pomoc na své kněze. Jde o zvláštní příležitost 
milosti, kterou vám Pán nabízí: nenechte si ji ujít! 

Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k XXIII. světovému dni 
mládeže 2008 
 



ZAMYŠLENÍ 
Ježíš má plnost darů Ducha svatého a chce je rozdávat i své 

církvi, každému z nás. Co znamenají dary Ducha svatého pro nás?  
Dar moudrosti pomáhá člověku chápat události, vidět a číst 

znamení doby v souvislosti s řádem stvoření a ve vztahu k Bohu. 
Člověk obdařený darem moudrosti nepodléhá chaosu a nepokoji, je 
zakotvený v Boží prozřetelnosti a důvěře k Němu a tyto své postoje 
dokáže předávat druhým. 

Dar rozumu nesouvisí s vysokým IQ. Jde o to, že skrze 
rozum docházíme k hlubšímu poznání pravd víry a Boha samotného. 
A tak ten, kdo je obdarován tímto darem, chápe rozumem správně 
Boží slovo a učení církve, toto poznání vnímá v širších souvislostech 
a dokáže to předat druhým tak, že jim tím usnadní cestu k Bohu. 

Dar rady – skrze něj nám pomáhá Duch svatý, abychom se ve 
všech, zvláště obtížných životních situacích, správně rozhodovali. Je 
také velmi užitečný pro lidi, kteří pomáhají druhým na cestě k Bohu. 
Často k nim mohou přicházet lidé v různých, často v až lidskýma 
očima viděno neřešitelných situacích, lidé hledající pomoc, radu, 
řešení. Dar rady se projevuje tak, že jím obdarovaný člověk řekne 
v pravý čas pravé slovo útěchy, povzbuzení a rady. A někdy sám 
 žasne nad tím, co právě řekl. To slovo však vnese do temnoty světlo, 
ukáže směr, kudy vede cesta ven. To sám Duch svatý skrze něj 
promluvil slovo života. 

Dar síly (také bohatýrské síly) je darem, který uschopňuje 
člověka přes všechny překážky vykonat to, co Bůh po něm žádá. 
Také uschopňuje člověka unést tíhu námahy a někdy i velkého 
utrpení – a to nemusí být přímo např. mučednictví, ale může se 
jednat i o vnitřní utrpení. Obstát v těžkých životních zkouškách bez 
reptání a přitom ostatním rozdávat naději.  

Dar umění umožní člověku vyjádřit svou lásku k Bohu 
způsobem, který je plný fantazie, tvořivosti a krásy. Milost 
předpokládá přirozenost a Duch svatý staví na schopnostech, které 
daný člověk už má. On je však promění, naplní, zdokonalí… Může 
to být v oblasti výtvarné, hudební, dramatické, může se jednat např. o 
aranžování květin v kostele atp. Tato krása vytvořená Bohem skrze 
člověka pak oslovuje druhé lidi a přivádí je k Němu. 



Dar zbožnosti prostoupí celý život člověka Boží přítomností. 
Takový člověk žije trvale pod Božím láskyplným pohledem a 
s očima víry upřenýma na Něj. Takový člověk je pokorný a radostný. 
Jeho zbožnost neprovokuje, ale přitahuje. Všechno, co takový člověk 
žije a co dělá, podřizuje a odevzdává Bohu – všechno činí ve vztahu 
k Němu. Má vztah dětské, bezmezné důvěry ke svému milujícímu a 
milovanému Otci. 

Dar bázně Boží je postoj člověka, který ví, kdo je Bůh, a kdo 
je on sám ve smyslu Bůh – všemohoucí stvořitel a člověk – pouhý 
tvor, ale zároveň ví, že je tímto mocným Bohem nekonečně milován. 
Bázeň není totéž, co strach z Boha. Je to postoj lásky. Člověk nechce 
zarmoutit hříchem Boha, kterého tolik miluje, a proto žije 
v poslušnosti Jeho přikázáním a Jeho Slovu. 
 
PROSBY - inspirace k modlitbě (dary Ducha svatého) 
 
Žít v Duchu moudrosti 
Bože, dej mi trochu svého Ducha moudrosti, abych rozpoznal, kde 
mám ustoupit a kde mám plnit svůj úkol. 
Žít v Duchu rozumu 
Bože, dej mi trochu svého Ducha rozumu, abych poznal, co ode mne 
chceš a kdo to se mnou myslí dobře. 
Žít v Duchu rady 
Bože, dej mi trochu Ducha rady, abych pomáhal těm, kteří to 
potřebují a ptají se mne na radu. 
Žít v Duchu síly 
Bože, dej mi trochu Ducha síly, abych se odvážil - i proti názoru 
ostatních - stát při tobě. 
Žít v Duchu umění 
Bože, dej mi trochu Ducha vědění, abych se dobře učil a své znalosti 
abych používal pro radost a užitek ostatních. 
Žít v Duchu zbožnosti 
Bože, dej mi trochu Ducha zbožnosti, abych se modlil za druhé a ve 
všech věcech, i v těch nejmenších, ti důvěřoval. 
Žít v Duchu bázně Boží 



Bože, dej mi trochu Ducha bázně Boží, abych s tím, co jsi stvořil, i 
když se to zdá zlé, zacházel dobře a abych nic lehkomyslně neničil. 
 
KONKRÉTNÍ SKUTEK 

� pro jednotlivce 
Poděkuj za dar biřmování a znovu si uvědom, co tento dar ve 

tvém životě znamená. Inspirovat se můžeš např. touto modlitbou 
vděčnosti:  Pane, náš Bože, darovals mi ve svátosti biřmování Ducha 
Svatého, který mě posvěcuje a sjednocuje s Kristem. Mám být před 
světem svědkem Kristovy radostné zvěsti, jeho lásky, jeho smrti a 
vzkříšení. Pomáhej mi, abych byl živým údem církve, abych tě v ní 
oslavoval skrze Krista v Duchu Svatém. Pomáhej mi vedením Ducha 
Svatého, abych sloužil všem lidem, jak to činil Ježíš Kristus. 
 

Jestliže jsi ještě svátost biřmování nepřijal, modli se za dary 
Ducha svatého a pečlivě se na přijetí této svátosti připravuj. 
 

� pro společenství 
Nabídněte pomoc místnímu knězi – např. úklid kostela, výzdoba 
kostela na slavnost, lektoři, aktivita pro děti, apod. 
 
AKTIVITA 
Můžeme si zahrát hru. Na papír si napíše každý své jméno. Papír 
necháme kolovat a každý připíše, co si myslí, že má druhý za dar. Je 
to velmi důležité pomáhat si navzájem objevovat v sobě dary, které 
jsme od Boha dostali. 
 
Ke studiu:  
KKC svátost biřmování 1285-1321; dary Ducha svatého 1830-1831 
YouCat svátost biřmování 203-207; Dary Ducha svatého 310 
 
 
 
 
 
 



Téma: Plody Ducha svatého a radost 
 
ÚVOD 
Člověk, který přijal Ducha svatého, modlí se k Němu, počítá s Ním 
ve svém životě a nechává se jím vést, může zůstávat slabý a 
nedokonalý. Ale i tato slabost jej přibližuje k Bohu a činí jej na Bohu 
v tom nejlepším slova smyslu závislým. I přes tuto slabost se však 
přítomnost Ducha svatého projevuje. Znamením Jeho přítomnosti je 
tzv. ovoce Ducha svatého – láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, 
dobrota, věrnost, tichost a zdrženlivost.  
 
MODLITBA 
Přijď, světlo pravé. 
Přijď, skryté tajemství. 
Přijď, nevýslovné bohatství. 
Přijď, blaženosti bez konce. 
Přijď, světlo, jež neslábne. 
Přijď, očekávání všech, kteří mají být spaseni. 
Přijď, ty, jenž ze spánku budíš. 
Přijď, moci, jež stále a znovu tvoříš a přetváříš. 
Přijď, Neviditelný. 
Přijď, ty, jenž stále nehybně dlíš a přece jsi v každém okamžiku v 
pohybu, 
přijď k nám, přebývajícím zde na zemi. 
Ty, jenž se vznášíš nad všemi nebesy. 
Přijď, milované jméno, jež všude zní,. 
a přece je nám absolutně zapovězeno vyjádřit jeho bytí a poznat jeho 
podstatu. 
Přijď, věčná radosti. 
Přijď, roucho velkého krále, našeho Boha. 
Přijď, ty, jenž toužíš po mé ubohé duši. 
Přijď, ty, jenž jsi slunce... neboť, pohleď, jsem opuštěný. 
Přijď, ty, jenž jsi mě ode všeho oddělil a nechal mě v tomto světě 
samotného. 
Přijď, ty sám jsi se stal mojí touhou, zapálil jsi ve mě touhu po tobě, 
po tobě, po zcela Nedosažitelném. 



Přijď, můj dechu a můj živote. 
Přijď, útěcho mé ubohé duše. 
Přijď, moje radosti, moje slávo bez konce. 
(Sv. Šimon, Nový teolog, 942-1022) 
 
BIBLICKÝ TEXT 
Gal 5, 22-23  
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, 
laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se 
zákon neobrací. 
 
TEXT PAPEŽE 

Každý den přináší mnoho obyčejných radostí, které nám Pán 
nabízí: radost ze života, radost z krásy přírody, z dobře vykonané 
práce, ze služby, z upřímné a čisté lásky. Díváme-li se pozorně, 
existuje i mnoho jiných důvodů k radosti: krásné okamžiky 
v rodinném životě, sdílené přátelství, objev osobních schopností a 
dosažení dobrých výsledků, ocenění ze strany ostatních, možnost 
vyjádřit se a cítit se pochopeni, pocit, že jsme bližnímu užiteční. A 
pak je to i získávání nových znalostí prostřednictvím studia, 
objevování nových obzorů při cestách a setkáních, možnost plánovat 
budoucnost; ale také zážitek z četby literárního díla, z obdivu 
nějakého mistrovského uměleckého výtvoru, z poslechu a hraní 
hudby anebo ze zhlédnutí nějakého filmu – to vše v nás může 
vyvolat skutečnou a pravou radost. 
 

Evangelia vypravují, že Marie z Magdaly a další ženy šly 
navštívit hrob, kam byl Ježíš uložen po své smrti, a dostávají od 
anděla převratnou zprávu o jeho zmrtvýchvstání. Rychle odešly od 
hrobu, jak poznamenává evangelista, „se strachem i s velkou radostí“ 
a běžely oznámit radostnou zprávu Ježíšovým učedníkům. Ježíš jim 
vyšel v ústrety a řekl: „Buďte zdrávy“ (Mt 28, 8-9). Nabízí se jim 
radost ze spásy: Kristus žije, je ten, kdo porazil zlo, hřích a smrt. On 
je jako zmrtvýchvstalý přítomný uprostřed nás až do konce světa 
(srov. Mt 28, 20). Zlo nemá v našem životě poslední slovo, ale víra 
v Krista Spasitele nám říká, že zvítězí Boží láska. 



Tato hluboká radost je plodem Ducha Svatého, který z nás 
činí Boží děti, schopné prožívat a zakoušet jeho dobrotu a obracet se 
k němu oslovením „Abba“, Otče (srov. Řím 8, 15). Radost je 
znamením jeho přítomnosti a jeho působení v nás. 
Poselství papeže Benedikta XVI. k XXVII. světovému dni mládeže, 
2012  
 
ZAMYŠLENÍ 

Avšak denně se setkáváme i s mnoha těžkostmi a v srdci 
máme starosti o budoucnost, a to až do té míry, že se možná ptáme, 
zda plná a trvalá radost, po níž toužíme, není jen iluzí a útěkem od 
skutečnosti. Mnoho mladých se ptá: „Je plná radost dneska opravdu 
možná?“ A její hledání se ubírá různými cestami, z nichž některé se 
ukazují jako mylné či přinejmenším nebezpečné. Jak můžeme 
rozlišit skutečně trvalé radosti od okamžitých a klamných potěšení? 
Jak můžeme v životě najít pravou radost, která trvá a neopustí nás 
ani v těžkých chvílích? Zdrojem pravé radosti je Bůh.  
(Benedikt XVI.) 
 
PROSBY – inspirace k modlitbě 
 
Bůh mnohokrát slíbil lidem, že je bude provázet. A jeho vtělený Syn 
se s láskou a porozuměním dívá na každého člověka. Proto se s 
důvěrou modleme za celý svět a volejme: Pane, smiluj se.  
 
- Prosme Pána za všechny křesťany, za jejich víru, naději a lásku. 
- Prosme i za ty, kdo žijí bez víry. 
- Prosme za politiky a za všechny ty, kdo mají na starosti věci veřejné. 
- Prosme za všechny, kdo se dostali do těžké životní situace, nevědí si 
rady a nenacházejí pomoc a podporu. 
- Prosme za ty, kterým chybí rodinné zázemí, prosme za rozvedené 
manžele a opuštěné děti. 
- Prosme o dary svatého Ducha, abychom žili z víry a aby se nám 
dařilo být věrohodnými svědky evangelia.  
 



Pane, ty jsi nade všemi a působíš skrze všechny a ve všech: svou 
účinnou silou můžeš učinit všechno, mnohem víc než oč prosíme 
nebo čemu rozumíme. Tobě buď sláva nyní i na věky věků. Amen.  
 
KONKRÉTNÍ SKUTEK 

� pro jednotlivce 
Ovoce Ducha je: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, 
věrnost, tichost a sebeovládání. Vyber si jeden z vyjmenovaných 
plodů a zkus jej dnes uplatnit ve vztahu k nějakému konkrétnímu 
člověku. 
 

� pro společenství 
Vytipujte si místo, kde byste svou přítomností a uspořádáním mše 
svaté udělali místním obzvlášť radost (domov důchodců, léčebna 
dlouhodobě nemocných nebo podobné zařízení).  
 
AKTIVITA 
Vymyslet a udělat radost letošním biřmovancům – vyrobit pro ně 
drobné dárky.  
V případě, že biřmování ve vaší farnosti nebude, i přesto vyrobte 
drobné dárky a rozdejte je třeba starým nebo nemocným lidem ve 
farnosti nebo okolí. 
 
K rozjímání:  Flp 4, 4; Lk 1, 28; Lk 2, 11; Lk 19, 5-6; J 15, 9.11; Mt 
13, 44; Jer 15, 16; Ž 118, 24; Mt 25, 21 
Ke studiu: KKC  1832, YouCat 311 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Téma: Evangelizace 
 
ÚVOD 
Misie (lat. missio = poslání) je podstatou církve a Ježíšovým úkolem 
pro všechny křesťany hlásat evangelium slovem i skutkem, aby se 
všichni lidé mohli svobodně rozhodnout pro Krista. 
 
MODLITBA 
Pane, ty jsi poslal učedníky do celého světa a ke všem národům, aby 
hlásali tvé evangelium. Pošli dělníky na svou žeň, aby tvou milost a 
lásku poznali všichni lidé. Dej nám všem odpovědnost za spásu 
světa, ať jej pomáháme proměňovat v tvé království. 
 
BIBLICKÝ TEXT 
Mt 28, 19 
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno 
Otce i Syna i Ducha svatého… 
 
J 20, 21 
Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já 
posílám vás.“ 
 
TEXT PAPEŽE 
Rád bych přidal několik slov o eucharistii. K růstu v křesťanském 
životě je nutné živit se pokrmem Kristova těla a jeho krve; jsme totiž 
pokřtěni a biřmováni vzhledem k eucharistii (srov. KKC, 1322; 
apoštolská exhortace Sacramentum caritatis, 17). Eucharistie, jako 
„pramen a vrchol“ života církve, se stává „ustavičnými Letnicemi“, 
neboť pokaždé, když slavíme mši svatou, přijímáme Ducha svatého, 
který nás hluboce sjednocuje s Kristem a v něm nás proměňuje. Milí 
mladí přátelé, pokud se budete často účastnit slavení eucharistie a 
pokud obětujete trochu ze svého času adoraci před Nejsvětější 
svátostí, pramenem lásky, jímž eucharistie je, získáte radostné 
odhodlání zasvětit svůj život následování evangelia. Současně 
zakusíte, že tam, kde se nám nedostává vlastních sil, nás Duch svatý 



sám proměňuje, naplňuje svou silou a činí z nás svědky 
zmrtvýchvstalého Krista, plné misijního zápalu.  
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 světlem Kristovy pravdy; aby na nenávist a neúctu k životu 
bylo odpovězeno láskou; aby byla hlásána naděje o zmrtvýchvstalém 
Kristu na každém místě na zemi. 

Poselství Svatého otce Benedikta XVI. k XXIII. světovému dni 
mládeže, 2008 

 
Žijete v situaci, která se v jistém smyslu podobá situaci prvních 
křesťanů. I když okolní svět evangelium neznal, oni neztráceli 
odvahu. Po přijetí Ducha svatého, semknutí bratrskou láskou kolem 
apoštolů, dokázali být novým kvasem, kterého tehdejší římská 
společnost na svém sklonku měla tolik zapotřebí. Spojeni touto 
láskou dokázali překonat všechny překážky. 
Buďte i vy jako oni! Buďte církví, která předává dnešnímu světu 
radostné poselství evangelia. Sv. Vojtěch byl vášnivým služebníkem 
církve. Buďte jimi i vy! Církev vás potřebuje!  
Po čtyřicetileté snaze ji umlčet ona u vás prožívá obdivuhodný 
vzestup, i když má své těžkosti. Počítá s energií vašeho mládí, s vaší 
inteligencí a nadšením.  
Důvěřujte církvi, tak jako ona důvěřuje vám! 

Z homilie bl. Jana Pavla II. při mši svaté pro mladé 26. dubna 1997 
v Hradci Králové 

 
Buďte tedy nadšenými misionáři nové evangelizace! Těm, kdo trpí, a 
těm, kdo hledají, přinášejte radost, kterou chce darovat Ježíš. 
Přinášejte ji do svých rodin, do svých škol a univerzit, na svá 
pracoviště a do skupin svých přátel, tam, kde žijete. Poznáte, že je 
nakažlivá. A dostanete stonásobek: radost ze spásy pro vás samotné 



a z toho, že uvidíte, jak Boží milosrdenství působí v srdcích. V den 
vašeho definitivního setkání s Pánem vám Ježíš bude moci říct: 
„Služebníku dobrý a věrný, pojď se radovat se svým pánem“  
(Mt 25, 21). 
Poselství papeže Benedikta XVI. k XXVII. světovému dni mládeže, 
2012  

 
ZAMYŠLENÍ 
„Mladé lidi nelze chápat pouze jako předmět pastorační péče církve. 
Fakticky jsou a musí být povzbuzováni k tomu, aby se stali aktivními 
subjekty, činiteli evangelizace a tvůrci sociální obnovy. Církev má 
mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi. 
Tento vzájemný dialog musí být velmi upřímný, jasný a odvážný; 
podporuje setkání generací a vzájemnou komunikaci mezi nimi a 
stává se pro církev i společnost zdrojem bohatství a mladosti“ (Jan 
Pavel II., Christifideles laici 46) 
 
Šířím evangelium mezi ostatní lidi? Nestydím se za svou víru? Co 
mohu ještě pro šíření evangelia udělat já sám ve své farnosti, 
v děkanátu/vikariátu, diecézi? 
 
PROSBY – inspirace k modlitbě  
 
Přípravná modlitba k jubileu v roce 2013:  
Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim 
hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s 
radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich 
přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. 
 
KONKRÉTNÍ SKUTEK 

� pro jednotlivce 
Udělej si rozpis, kolik času jaké aktivitě věnuješ. Snaž se omezit 
televizi a zbytečné surfování po internetu. Abych dovedl svědčit o 
své víře, je nutné se v ní vzdělávat. Co proto dělám? Vzdělávej se ve 
víře – přečti si nějakou knihu s duchovní tématikou.  
 



� pro společenství 
Pozvat do farnosti (po předchozí domluvě s knězem) zajímavého 
hosta. Např. někoho, kdo byl na misiích – kněz, salesiánský 
dobrovolník, řeholník, …  

 
AKTIVITA 
 
Modlitba misijního r ůžence 
Podněty: 
- Každý desátek symbolizuje jeden kontinent. Lze využít misijních 
barev pro jednotlivé kontinenty (zelená - Afrika, bílá - Evropa, žlutá 
- Asie, modrá - Austrálie a Oceánie, červená - Amerika). 
- Uspořádejte setkání farního společenství, rodin či jednotlivců a 
modlete se misijní růženec na konkrétní úmysl (buď celý růženec, 
nebo zvolte úmysl pro každý desátek zvlášť). Doporučujeme misijní 
úmysly Svatého otce. Další úmysly mohou být: za misionáře, šíření 
víry ve všech částech světa, děkování a prosba za naši vlast, diecézi i 
konkrétní potřeby farnosti. Lidé mohou sami navrhovat úmysly 
jednotlivých desátků. 
- Růženec může provázet i četba úryvků z Písma svatého, které 
obsahují misijní poslání – četbou veršů se prokládají jednotlivé 
desátky, po přečtení úryvku ponechte chvíli ticha k rozjímání. Návrh 
úryvků: „Jděte do celého světa…“ (Mt 28,19); povolání apoštolů – 
„Pojď za mnou…“ (Mt 4,19); ustanovení Eucharistie (Mk 14,22-24); 
„Cokoliv jste udělali jednomu z těchto…“ (Mt 25,40); Poslal je před 
sebou do všech měst a míst… (Lk 9,6); Kázání Petra o Letnicích (Sk 
2,22-24) atd. 
 
K rozjímání:  Mt 24, 14; Mt 26, 13; MK 8, 35; Mk 13, 10; Mk 16, 
15; Sk 5, 42; Sk 20, 24;  
1 Kor 1, 17; 1 Kor 9, 16 
Ke studiu: KKC 429, 849, 850, 927-929; YouCat 11, 123 
 
 


