
NEBOJTE SE!
1.téma

DŮVĚRA
„Nebojte se. Otevřete dveře Kristu dokořán!“ 

sv. Jan Pavel II., 22. října 1978

Uvedení do tématu

     Důvěra spočívá v jistotě, že Bůh si přeje naše dobro. Ta však sama o sobě 
nestačí. Musíme zároveň uvěřit, že Pán má moc jednat podle toho, jak si pře-
je, a že ví, co je pro nás nejlepší. Mít v něj důvěru neznamená věřit, že mi Bůh 
dopřeje to, po čem toužím, ale to, co je pro mě dobré. 1)

     Když se parašutista zeptá letištního zřízence: „Je padák dobře zabale-
ný?“ a tázaný jen tak přes rameno utrousí: „Ach, doufám, že ano“, parašutista  
se s tím nespokojí, protože to chce opravdu vědět. Jestliže ale poprosil o 
zabalení padáku svého dobrého přítele, ten mu na stejnou otázku odpoví: 
„Ano, udělal jsem to osobně. Můžeš se spolehnout!“ A parašutista tentokrát 
odpoví: „Ano, věřím ti.“ A taková víra znamená mnohem víc než vědění. 2)

    Když jsme schopni takto věřit našim přátelům, proč bychom nemohli být 
schopni tímto způsobem důvěřovat i Bohu? Jaké jsou naše pochybnosti? 
Proč se často nedokážeme postavit tváří v tvář Bohu a říct: „Je to na Tobě!“?. 
Ano, brání nám v tom strach z toho, co touto bezmeznou důvěrou ztratíme 
a co získáme. 

     Ten, kdo chce věřit, potřebuje mít chápavé srdce. Bůh nás oslovuje nejrůz-
nějšími způsoby a to každého jedinečným způsobem. Bůh k nám promlou-
vá ještě zřetelněji svým slovem nebo hlasem našeho svědomí. Obrací se  
na nás jako na své přátele. Proto bychom mu také měli jako přátelé odpovídat  
a věřit mu, dát mu naprostou důvěru. Je třeba se neustále učit, jak mu lépe 
rozumět, a bez výhrad přijímat jeho vůli. 3)

Dokonalé štěstí můžeš nalézt pouze  
v Bohu, který tě stvořil, zná tě a milu-
je tě: Potřebuješ ještě nějaký jiný důvod 
k tomu, abys uvěřil? 4)

1) Bertrand Georges – Umění rozlišovat.
2) cit. YOUCAT čl. 21
3) srov. YOUCAT čl. 20
4) Tweetuj s Bohem, Tweet 1.7

#1

„Vím, že je těžké důvěřovat Bohu, důvěřovat tomu, že nás 
někdo vede správně, ale je to jenom o našem rozhodnutí.“ 

Andrea Růžičková



Pro společenství

„Když se spolehnu na Boha, mohu s ním kráčet i po vodě.“  
P. Petr Káňa

#Diskuze

Nejen pro jednotlivce

„Tehdy jsem zjistila, že když zapírám Boha, zapírám tak svou 
rodinu, tradici a i sama sebe.“  

Andrea Růžičková
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Co pro vás znamená víra v Boha?
Byly ve vašich životech momenty, kdy jste se svěřili do Boží náruče

 a naplno mu důvěřovali?

#MannequinChallenge
Rozehrajte příběh o důvěře – v Boha, v rodině, mezi přáteli,….  

Ve vhodný okamžik všichni zůstaňte stát v jedné pozici. Nejlépe, když  
nějaký pozorovatel řekne: „Štronzo“. Natočte tyto živé obrazy. 

Pak diskutujte o vytvořených obrazech. Zveřejněte video i s popi-
sem jednotlivých obrazů. Inspirujte ostatní. Nechte promlouvat pří-
běh.

A nezapomeňte video označit tagy: 
#csm2017, #olomouc2017, #nebojtese, #MannequinChallenge

#PročVěřím?
Přemýšlel(a) jsi někdy nad touto otázkou? Dokázal(a) bys během  

60 sekund říct proč věříš? Zkus se přitom vyhnout všem teologickým 
a tradičním slovům.

Řekni to pochopitelně, aby Ti rozuměli i Tví nevěřící spolužáci/spo-
lužačky nebo přátelé.
Nezapomeň se sdílet i na signálech či facebooku spolu s tagy: 

#olomouc2017, #PročVěřím?



K rozjímání

„Bůh je připraven vždy odpustit, stačí,... (tajenka)
P. Petr Káňa

315. - 20. srpna 2017, #NebojteSe!

#PřekonejStrach
V srdci každého muže a každé ženy neustále zaznívá Pánovo pozvá-

ní: „Hledejte mou tvář!“ (Žalm 27,8). … Nesmíme ale mít strach ani si 
nechat vzít odvahu: z Bible i ze zkušeností každého z nás vidíme, že 
Bůh dělá vždy první krok. To On nás očišťuje, abychom se s ním moh-
li osobně setkat. 

z poselství papeže Františka ke 30. SDM 2015
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1. Setkání v roce 2007 bylo v Táboře-...

2. Kapela z Prahy doprovázející letošní CSM.

3. Olomoucké tvarůžky jinak.

4. Studenstký kostel v Olomouci i kapela CSM.

5. Motto SDM 2017 je: „Veliké věci mi učinil ten, který je ... “

6. Kolikáté je toto Celostátní setkání?

7. Mottem minulého CSM bylo: Ovocem Ducha je láska, radost a ...

8. Poutní místo u Olomouce: Svatý ...

9. Jaký je přesný název hymny CSM: První i ...

10. Vnitřní hlas člověka.

11. Kterému svatému je zasvěcena katedrála v Olomouci?

12. Jaké je téma 1.části duch. přípravy na CSM?

13. Město milosrdenství.

14. Na Horním nám. v Olomouci je Herkulova, 
Ariónova a ..... kašna.

15. Slovensky hřbitov.

16. Na jaké pevnůstce se bude konat hlavní program CSM?

17. Motto letošního CSM (bez mezery).

18. Na jakém olomouckém náměstí najdeme sloup Nejsv.Trojice a radnici?



Modlitba

Můj Otče,
odevzdávám se ti.
Učiň se mnou, co se ti zlíbí. 
Ať se mnou učiníš cokoliv, 
děkuji ti za to.
Jsem připraven na všechno, 
všechno přijímám.
Nepřeji si nic jiného, 
než aby se tvá vůle vyplnila na mně,
na všech tvých tvorech, můj Bože.
Odevzdávám svou duši do tvých rukou.
Dávám ti ji, můj Bože, s celou láskou svého srdce,
protože tě miluji a je potřebou mé lásky dát se,
odevzdat se do tvých rukou
bez míry, s nekonečnou důvěrou, 
protože ty jsi můj Otec.
Amen.

Charles de Foucauld, YOUCAT-Modlitební kniha pro mladé

Jak pracovat s tímto listem?

Tento list se propojuje s 1. videokatechezí, kterou nás provází sloven-
ská herečka Andrea Růžičková (roz.Kerestešová) a P. Petr Káňa, který 
je kaplanem v Rajnochovicích. Je proto nutné se nejdříve na tuto ka-
techezi podívat.

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. 
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