
 

  

2. KATECHEZE 

ŽIJEŠ SVŮJ ŽIVOT JAKO MOŽNOST, NEBO SE JÍM NECHÁVÁŠ UNÁŠET? 
 

ČAS: 30 minut 

POMŮCKY: psací potřeby, barevné papíry 
 

NA HLUBINU 

Žijeme v globalizované společnosti, silně prostoupené konzumním stylem života. Ten nehledá jen 

uspokojení potřeb, ale naplnění všech tužeb a potěšení. 

Papež František promluvil k mladým lidem takto: „Chci vás vybídnout, abyste se na tuto cestu     

k synodě a do Panamy vydali s radostí, beze strachu a neklidu, bez ostychu a odvážně. Odvaha je 

nutná. Stejně tak je zapotřebí vnímat krásu v maličkostech, každodenní krásu, a nenechat si ji ujít. 

A děkovat za to, čím jsi. (…) 
 

Synoda není hovorna. Ani Světový den mládeže nebude jen nějaká hezká chvilka, na kterou se 

rychle zapomene. Ne! Je to cosi konkrétního. Život od vás vyžaduje konkrétnost. V této tekuté 

kultuře je třeba být konkrétní, a to je i vaše povolání. (…) Přicházejí chvíle, kdy ničemu 

nerozumíte, temné a bolestné okamžiky, ale i úžasné a světlé chvíle. Chtěl bych nicméně objasnit 

jedno: žijeme v přítomnosti. Člověk v mém věku je už na odchodu, že? Ale vy máte budoucnost 

před sebou.“ (Papež František mladým lidem v předvečer Květné neděle 2017) 
 

SPUSŤTE SÍTĚ 

Je proto nezbytné, aby si mladí lidé uvědomovali, že v životě musejí podstoupit výcvik. Je třeba 

cvičit oči, které vidí to, co je dobré i špatné, aby se soustředily na dobro zejména v lidském nitru, 

a člověk se tak nestal někým, kdo si není vědom své hodnoty jedinečného a nenahraditelného 

Božího dítěte. 

Cvičit ruce, schopné zraňovat a ničit, aby se dávaly do služby druhým a pomáhaly bez ubližování. 

Cvičit nohy, které chtějí utéct z obtížných situací, aby se zklidnily a zůstaly pevné, i když je čeká 

trápení, problémy nebo cokoli, co se člověku nelíbí. 

Cvičit jazyk, který se tak těžko hlídá a v jednom kuse čeká, kdy zaútočit, kousnout a otrávit, aby 

se ukáznil a uměl se vyjadřovat uvážlivě, uctivě a mírně. 

Cvičit tělo, které je občas umíněné a nechce plnit svoje povinnosti, pořád je unavené a odmítá nést 

každodenní náklad: pobízet ho a hlídat, aby se nadchlo pro život i práci. 

A konečně cvičit své ego, které je povýšené a hrubé, vždycky musí být král a ve středu pozornosti, 

je marnivé a pyšné, chce být první a myslí si o sobě, že je nejlepší, aby se nechalo zkrotit              

a ochočit, učilo se sloužit, darovat se druhým a bylo pokorné. 
 

A CO JÁ? 

Zaměř pozornost na to, v co věříš a co považuješ za dobré, že ti jako mladému člověku může 

pomoci jednat správně. Sebedůvěra pomáhá odolat nátlaku skupiny i požitkářské společnosti, 

která tě za pomoci agresivního konzumerismu pohání, abys vlastnil zbytečnosti a odcizoval se 

realitě všedního života. 
 

Uchovat si víru a být sám sebou je dnes obtížné, a ještě těžší je vyznat víru v Krista. Autentickými 

budeme jedině tehdy, když myšlením, slovy i skutky budeme žít v pravdě, kterou nám Bůh zjevuje 



 

  

prostřednictvím konkrétních znamení v našem životě, která nás přesahuje a díky níž se v nás rodí 

identita mladých křesťanů zasazených do soudobého prostředí. 
 

ZAMYSLI SE 

 Proč je pro mě těžké před ostatními vyznat víru v Krista / vyznat, že jsem křesťan? 

 Jaké hodnoty si musím osvojit, abych mohl být dobrým Ježíšovým učedníkem? 
 

ZAČNI ŽÍT 

 Nevšímej si zraňujících poznámek na sociálních sítích ani lidí, kteří chtějí poznamenat 

            tvou sebeúctu. 

 Neboj se dávat najevo své vlastnosti a nadání, abys ukázal rozmanitost charakteristik, díky 

            nimž jsi tím, čím máš být. 
 

SLOVO BOŽÍ 

Řím 12,1-2: „Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, 

svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, 

ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, 

bohulibé a dokonalé.“ 
 

AKTIVITA 

Společná rozjímavá modlitba 

Vezměte si různobarevné papíry a doprostřed napište dvě konkrétní věci, které hledat, abyste 

mohli žít spokojeně ve světě, a jednu prosbu, která se podle Vás musí splnit, abyste hledané věci 

mohli najít. Tyto věci, které hledáme a o které prosíme, vložte do modlitby vlastními slovy. 

„Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: ‚Za koho lidé pokládají 

Syna člověka?‘ Odpověděli: ‚Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za 

jednoho z proroků.‘ Řekl jim: ‚A za koho mě pokládáte vy?‘ Šimon Petr odpověděl: ‚Ty jsi Mesiáš, 

Syn živého Boha!‘ Ježíš mu na to řekl: ‚Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to 

nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec.‘“ (Mt 16, 13-19) 
 

CHVAL 

Pane otevři mé smysly 

(Při každém „+“ níže se udělá malý křížek na označeném místě) 

+ Ve jménu Otce i Syna  

i Ducha Svatého Amen. 

+ Pane, otevři mé rty, 

a má ústa tě budou chválit. 

+ Pane, otevři mé oči, 

ať vidím tvé skutky i potřeby druhých lidí.  

+ Pane, otevři mé uši,  

ať slyším tvé slovo i nářek ubohých. 

+ Pane, otevři můj čich,  

abych vnímal životodárnou vůni poznání      

o Kristu. 

 + Pane, otevři můj rozum, 

ať porozumím tobě i tvému slovu. 

+ Pane, otevři mé srdce,  

ať ti dokážu dát prostor, a ať tě hledám a 

nalézám ve všem.  

+ Pane, otevři mé dlaně, 

ať od tebe přijímám a druhým             

radostně dávám.  

Amen
1
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