1. KATECHEZE
JSEM OCHOTNÝ MĚNIT DĚJINY NEBO MÁM RADŠI SVÉ POHODLÍ?
ČAS: 30 minut
POMŮCKY: psací potřeby, papír
NA HLUBINU
„Napadají mě slova, jimiž se Bůh obrátil na Abrahama: „Vyjdi ze své země, ze svého
příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu.“ (Gn 12,1). „Tato slova se
dnes týkají i vás: jsou to slova Otce, který vás vybízí, abyste ‚vyšli‘ a vydali se vstříc neznámé
budoucnosti, jež však v sobě obsahuje situace a setkání, ve kterých vás on sám doprovází.
Vyzývám vás, abyste naslouchali Božímu hlasu, zaznívajícímu ve vašich srdcích skrze vanutí
Ducha Svatého.“ (papež František, Dopis mladým lidem k přípravě na synodu roku 2018)1
A CO JÁ?
Při zahájení minulého Světového dne mládeže v Krakově jsem se vás několikrát zeptal:
‚Je možné tuto vaši situaci změnit?‘ A vy jste společně nahlas vykřikli: „Ano!“ Ten výkřik
vychází z mladého srdce, které nesnáší nespravedlnost, nemůže se podvolit kultuře odpadu ani
podlehnout globalizaci lhostejnosti. Naslouchejte tomu výkřiku, který vychází z vašeho nitra!
A pokud si jako prorok Jeremiáš uvědomíte nezkušenost svého mládí, Bůh vás povzbudí,
abyste šli tam, kam vás posílá: „Neboj se jich, neboť já jsem s tebou, abych tě vysvobodil.“
(Jer 1,8).2
SPUSŤTE SÍTĚ
Mládež není jen skupina lidí téhož věku. Být mladý zahrnuje také postoj k životu v období,
které ještě není definitivní, ale přechodné. Vyznačuje se výraznými charakteristikami: vše
zpochybňující nekonvenčností, duchem ochotným riskovat a nechat se vést ke kompromisům
i radikálním situacím, schopností reagovat tvůrčím a novým způsobem na měnící se svět,
který se chce stále zlepšovat jako znamení naděje.
Nejvlastnější a nejsilnější osobní tužbou mladého člověka je svoboda zbavená veškerého
vnějšího opatrovnictví. Mládí je znamením radosti a štěstí. Je nesmírně citlivé ke společenským
problémům. Vyžaduje autenticitu a prostotu a vzpurně se staví proti společnosti, kterou ovládá
pokrytectví a převrácené hodnoty. (Dokument z Puebla, „Přednostní volba pro mládež“,
č. 1166 a další.)
SLOVO BOŽÍ
Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává,
a tak jste zvítězili nad Zlým. (Srov. 1 Jan 2, 14)
1

Viz http://bit.ly/dopis_mladym_2018
Tamtéž.

2

ZAMYSLI SE




Dokážu si udělat čas k naslouchání Božímu hlasu?
Co potřebuji k tomu, abych začal dělat nové věci?
Jsem ochotný měnit dějiny nebo mám radši své pohodlí?

ZAČNI ŽÍT

Ptej se Boha v modlitbě, co můžeš udělat konkrétně pro budování Jeho království
v tomto světě (škola, práce, obec,...).

Začni malými věcmi, ale vytrvej.
AKTIVITA
Vyrob si dvě cedule: jednu s nápisem „Být mladý je nádhera, je to zázrak.“ a druhou ceduli
s nápisem „Mládí je omezení, které musím trpělivě přečkat, protože se léčí jen věkem“.
Zamysli se, s jakým z nápisů souhlasíš a proč.
CHVAL
(sv. František z Assisi)
2. Ať vírou postavím hráz pochybnostem,
/ ať propast zoufalství překlenu mostem, /
kde vládne temnota, ať světlo křesám, / se
všemi smutnými ať v tobě plesám.
Učiň mě…
3. Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé: /
víc než být potěšen, chci těšit jiné, / víc
než být pochopen, druhé chci chápat / víc,
než být milován, chci lásku dávat.
Učiň mě…
4. Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme,
/ kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné, / kdo
bližním odpouští, sám milost pozná, / ba
ani smrt mu víc nebude hrozná.
Učiň mě …

