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SVĚDECTVÍ
„Křesťanské poselství je poselstvím radosti a naděje!“

Benedikt XVI., poselství mladým 2012

Uvedení do tématu

Ježíš po svém zmrtvýchvstání vyslal učedníky se slovy: „Jděte ke všem 
národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Sva-
tého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Já jsem s vámi 
po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28, 19-20). 

Ve Skutcích apoštolů (které právě ve velikonoční době čteme i při mši 
svaté) se dočítáme, jak se toto Kristovým učedníkům dařilo plnit. Oni na-
plněni Duchem Svatým vyučovali a křtili. V optice vládců a světa byli často 
„blázni“, ale v pohledu Boha?

Proto podle příkladu mnohých Kristových učedníků také vy, drazí přáte-
lé, přijměte s radostí pozvání k následování, abyste žili v tomto světě plně a 
prospěšně. Ježíš křtem opravdu povolává každého k tomu, aby ho následo-
val konkrétními skutky, nade všechno ho miloval a sloužil mu ve svých brat-
řích. 1)

Drazí přátelé, otevřete své oči a dívejte se okolo. Tolik mladých ztrati-
lo smysl života. Jděte! Kristus potřebuje i vás. Nechte se uchvátit jeho lás-
kou a staňte se nástroji této nesmírné lásky, aby se dostala ke všem, zvláš-
tě ke „vzdáleným“. Někteří jsou vzdáleni zeměpisně, jiní jsou vzdáleni pro-
to, že jejich kultura nenechává Bohu žádný prostor. Někteří ještě evangeli-
um osobně nepřijali, jiní ho sice přijali, ale přesto žijí tak, jako by Bůh nee-
xistoval. Všem otevřeme brány svého srdce. Snažme se s jednoduchostí a s 
respektem vstoupit do dialogu s nimi. Budeme-li ho prožívat v duchu oprav-
dového přátelství, přinese to plody.

Jako křesťané skrze křest patříme ke Kris-
tu navěky. Mělo by to být vidět na tom, jak 
milujeme Boha a druhé.3)

1) Poselství Benedikta XVI. mládeži 2010
2) Poselství Benedikta XVI. mládeži 2013
3) srov. Tweetuj s Bohem, Tweet 4.7

„Bláznovství pro Krista nemůžeš vnímat tak, že se jako blázen 
doopravdy chováš. Lidé nás tak nesmí vnímat.“

Jiří Strach
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Pro společenství

„Když jsem se cítila naprosto bezradná, byl to Bůh s lidskou 
tváří Ježíše Krista, který mě oslovil tak, jako když vidíte něko-
ho známého v davu.“     sr. Andrea

#Diskuze

Nejen pro jednotlivce

2 6. Celostátní setkání mládeže v Olomouci

Jakou nejbláznivější formu evangelizace si dokážete představit?
Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti se sdílením víry a společenství 

církve? Jak my (jako společenství) sdílíme radost z Krista?

#JdemeDoCeléhoSvěta
Nyní jsme přibližně v polovině velikonoční doby. Radost, kterou 

apoštolové prožívali se nedá přesně popsat. Ten, kdo byl pro ně Mis-
trem a Pánem přemohl smrt. A byl to ten samý Mistr, který jim dal Du-
cha Svatého, aby všechny strachy odložili a šli za ním. A svým bláznov-
stvím pro Něj nadchli všechny bloudící.

Proto společně vyjděte vstříc. Nechte se nakazit radostí vzkříšené-
ho Krista a tuto radost předávejte. Pokuste se udělat nebo podpořit ve 
farnosti/děkanátu jakoukoli evangelizační akci. Zúčastněte se aktivně 
např. Noci kostelů.

A sdílejte se s ostatními přes tagy: 
#csm2017, #olomouc2017, #nebojtese, #JdemeDoCeléhoSvěta

#JakOvlivňujiŽivotLidíKolemSebe?
Otázka, která není tak častá. Mnohokrát se ale dozvídáme, že jsme 

pro některé z lidí v našem okolí byli dobrými vzory, nebo naopak špat-
nými vzory. 

Jak svědčím o Kristu svým životem? Jak motivuji lidi kolem sebe 
(zvláště věřící) aby se bláznivě zamilovali do Krista?

Kdo z mých blízkých mi ovlivnil/a život? Řekl/a jsem mu to?
Článek na signálech na toto téma otaguj:

#olomouc2017, #JakOvlivňujiŽivotLidíKolemSebe?



K rozjímání

315. - 20. srpna 2017, #NebojteSe!

#VelikéVěci
Poslouchat Krista a uctívat ho přivádí k odvážným volbám, k často 

hrdinským rozhodnutím. Ježíš je náročný, protože chce naše skutečné 
štěstí. Volá některé lidi, aby zanechali všeho a následovali ho v kněž-
ství nebo v zasvěceném životě. Kdo zaslechne toto pozvání, ať nemá 
strach odpovědět „ano“ a ať ho poslušně následuje. Ale kromě povolá-
ní k zvláštnímu zasvěcení je také povolání vlastní každému pokřtěné-
mu člověku: i to je povolání k „vysoké míře“ běžného křesťanského ži-
vota, která je vyjádřena ve /TAJENKA/. Potkáme-li Krista a přijmeme-li 
jeho evangelium, náš život se změní a jsme jakoby tlačeni k tomu, aby-
chom vlastní zkušenost sdělili druhým.

Drazí mladí, církev potřebuje pravé svědky pro novou evangeliza-
ci: muže a ženy, jejichž život je proměněn setkáním s Ježíšem; muže a 
ženy schopné předat tuto zkušenost druhým. Církev potřebuje svaté. 
Všichni jsme povoláni ke svatosti, pouze svatí mohou obnovit.

sv. Jan Pavel II., poselství mládeži 2005

„S Bohem žijeme ve vztahu. Kde tento vztah vzniknul?“  
  Jiří Strach
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Jak na tajenku?
Doplň do křížovky všechna slova tak, aby na sebe navazova-
la. Tajenku přečteš z písmen na vyznačených polích. 
Od shora dolů po sloupcích zleva doprava.



Modlitba

„Nebojte se! Otevřete, dokořán otevřete dveře Kristu! Nebojte se! 
Kristus ví, co je v člověku! On jediný to ví. Nechte Krista promlouvat 
k lidem - prosím vás o to pokorně a úpěnlivě. Jen On má slova života, 
dokonce věčného života.“ 

sv. Jan Pavel II.

Věřím, Pane, že mě voláš,
a přece často neslyším tvůj hlas.
Dej ať tě slyším a ať rozumím tvým slovům.
Přitahuj mě, ať tě hledám a nalézám.
Probouzej ve mně touhu přijímat tě kdekoliv,
kde se dva nebo tři sejdou ve tvém jménu.
Pošli mi lidi, kteří budou o tobě pravdivě svědčit,
abych od tebe dokázal přijmout pravdu o sobě,
o štěstí, o novém životě a o nebi,
které začíná už tady na zemi.
Amen.

Georg Lengerke, YOUCAT-Modlitební kniha pro mladé

Jak pracovat s tímto listem?

Úvod do tématu si na spolču můžete přečíst společně anebo se pře-
čtením úvodu na spolčo připravit každý zvlášť. 

Dále je oddíl s konkrétními příklady, jak s tímto tématem pracovat 
jako jednotlivec, ale i ve společenství. 

A nezapomeň na modlitbu. 

Vydala Sekce pro mládež ČBK jako podpůrný materiál k duchovní přípravě na 6. celostátní setkání mládeže, které se koná od 15. do 20. 
srpna 2017 v Olomouci. Více informací o setkání na: https://olomouc2017.signaly.cz. List zpracovali: Tomáš Jordy Kubela, Jiří Novák. 

6. Celostátní setkání mládeže v Olomouci4

Tento list se propojuje s 4. videokatechezí, v kte-
ré k nám promlouvá řeholní sestra Andrea a reži-
sér Jiří Strach. Je proto nutné se nejdříve na tuto 
katechezi podívat. 

https://youtu.be/AoksLo5uMrE


