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Editorial
Vážení čtenáři,

setkáváme se po delší prodlevě, která byla způsobena vypětím se SDM v Krakově  
a s intenzivní přípravou 6. celostátního setkání mládeže, které proběhne letos v srpnu. 

Toto dvojčíslo se celé věnuje 5. celostátnímu fóru mládeže, které proběhlo  
23. - 26. 2. 2017 v Olomouci.

Naleznete zde příspěvky, které jednotliví delegáti přednesli za jejich diecézi, hnu-
tí, řeholi či organizaci, kterou zastupovali a závěrečné podněty mladých, které vzešly  
z jejich společných diskuzí.  

Dále se můžete seznámit se závěry z diecézních fór, která ve většině diecézí Celostát-
nímu fóru předcházela.   

Pro všechny, kdo se podílí na pastoraci mládeže, se jedná o zdroj inspirace a jistým 
způsobem i o odpovědnost. Mladí se nás jednou mají právo zeptat, jak vážně jsme jejich 
hlas brali a v praxi reflektovali.

Celé číslo je doplněno ilustračními fotografiemi, které byly pořízeny právě na Celo-
státním fóru mládeže.

V případě, že máte jakékoli připomínky či postřehy k časopisu, pište na mail:  
mladez@cirkev.cz. Budeme vděčni za vaši zpětnou vazbu.

Věřím, že se vám toto číslo bude líbit a těším se na setkání s vámi u dalšího čísla. 

S přáním všeho dobrého a pěkného prožití Velikonoc

        Veronika Lehrlová
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CO OČEKÁVÁM OD MLÁDEŽE?
Promluva otce arcibiskupa Jana Graubnera během Celostátního fóra mládeže  
v Olomouci

Že nezklame a bude nadějí budoucnosti, 
by se dalo říct velmi stručně. A je to přiro-
zené, protože starší generace odcházejí, hod-
notí své životní zkušenosti, ale i své šance. 
Mnohé se naučili vidět, ale nezbývá jim už 
čas ani síly k realizaci, či nápravě. Proto hledí 
na mladé s velkým očekáváním a snaží se jim 
předat zkušenosti nebo vytvářet duchovní 
zázemí a svou modlitbou či obětí vyprošovat 
potřebné milosti. Tak to dělaly i předchozí 
generace.

Snad stojí zato velmi stručně připome-
nout, že ti nejstarší mezi námi zažili svě-
tovou válku, zuření zla i spousty obětí, ale  
i statečnost, odvahu a nové budování. Jejich 
lidské naděje vzal po krátké době nadějného 
rozvoje krutý komunismus s útlakem svo-

body, šířením třídní a náboženské nenávis-
ti, pronásledováním církve. Církev mnoho 
zbabělých lidí opustilo, ale jiní se zocelili  
a přispěli k pádu totality a budování svo-
bodné společnosti. Většina, která se vždy jen 
veze, se dnes nechala svobodou opít a žene 
se za svými právy, aniž by přijímala zodpo-
vědnost, nechá se manipulovat sliby nezod-
povědných politiků a obchodních reklam, 
takže skutečnou svobodu zase ztrácí. Upínají 
se sobecky na přítomnost a nezodpovědně 
zadlužují budoucí generace. Zaujati komu-
nikačními technologiemi nemají čas být 
skutečně spolu. Množství informací nedove-
dou třídit a nechají se manipulovat. Myslí, 
že se říká pravda, ale ta se upravuje podle 
falešných pravidel politické korektnosti. 
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(Spáchá-li např. zločin kněz, špiní novináři 
celou církev, když je to cizinec nebo barev-
ný, nikdy se neřekne, do jaké skupiny patří.) 
Pláčí nad obětmi současných válek, ale chtějí 
bohatnout z výroby a prodeje zbraní. Mají 
raději psy než děti, takže vymírají a pro nové 
podnikání, které jim učarovalo, nemají pra-
covníky, tak zvou cizince, ale zároveň se jich 
bojí. Bojí se, že v jejich stáří se o ně nebude 
mít kdo postarat. Rozumné závěry by vedly 
k nutnosti změnit své smýšlení, raději proto 
před problémem zavírají oči.

Jeden komentátor to vyjádřil velmi ostře: 
Národní hrdost považujete za zločin. Šíření 
propagandy považujete za práci; registrované 
partnerství za rovné manželství. Máte plnou 
pusu lidských práv, která berete většině a dá-
váte privilegovaným menšinám. Máte plnou 
pusu potřebných a znevýhodněných, ale ve 
skutečnosti pracujete pro bohaté. Pravda  
a racionalita je pro vás zločin, propagandu  
a zvrácenost stavíte na stupně. 

Jiný autor píše stejně kriticky: tvrzení, že 
naše doba je pokroková a posouvá se vpřed, 
je strašně mylné. Dnešní názory na sexuali-
tu jsou ve skutečnosti jen oživením starého  
a velmi nelaskavého pohledu na svět. Ve sta-
rém pohanském Římě byla prostituce velmi 
rozšířená a zhoubná homosexualita byla běž-
ná stejně jako zneužívání žen a dětí. Tehdy 
ovšem otřásla světem křesťanská morálka. 
Obětavá láska, sexuální čistota a manželská 
věrnost byly pro lidi tehdejší doby něčím 
šokujícím. 

Tehdejší křesťané se prostě nepřizpůsobili 
duchu doby. Pochopili, že křesťanská mo-
rálka je založena na Kristově čistotě a lásce, 
která hledá dobro druhého a sebe staví do 
pozadí. Křesťané nemohli žít jako pohané, 
protože jejich pohled na svět a na sebe sa-
motné byl naprosto odlišný. V srdci a v duši 
byli jedno s Kristem. Jejich odlišnost při-

nášela nepřijetí, vyloučení ze společnosti,  
ba dokonce i mučednictví. Z jejich obětí 
však vyrostla nová Evropa. 

Co tedy očekávám od mladých křesťanů 
dnes?

Že budou skutečnými křesťany i v dnešní 
době a promění dnešní svět skutečnou křes-
ťanskou revolucí. Svět má sice mnoho stínů, 
ale křesťané mají Světlo. Jsou naplněni ra-
dostí z Boha. Mají dost důvodů k pozvednu-
tí hlavy a k pohledu naděje do budoucnosti. 
Oni zažili projev lásky mocného Boha, který 
se z lásky k člověku stal bezbranným dítětem 
a sám sebe nabídl jako smírnou oběť za nás. 
Dal nám moc stát se Božími dětmi. Naučil 
nás dívat se na věci z úhlu věčnosti, dal nám 
úžasnou svobodu a zbavil nás strachu. Svo-
bodní od světa i od sebe samých jsme schop-
ni hledat dobro druhých a být šťastní z toho, 
že přispíváme ke štěstí jiných. Svou morál-
ku stavíme na pravidlech Božího království,  
a i když jsme považováni za blázny, ukazuje-
me, že jsme našli samu Boží moudrost, kte-
rá pomáhá reálnému světu víc než zhoubné 
ideologie. Jsme sice jen slabí lidé, ale ukazuje 
se na nás Boží moc, když věříme v Kristovo 
vítězství. Osvědčili to i naši předkové, kteří 
si zachovali vnitřní svobodu i za tvrdých to-
talit dvacátého století a pomohli je přemoci.

Od mladých křesťanů dnes očekávám hr-
dost na víru v Krista, který je skutečným 
Spasitelem světa - i toho dnešního se všemi 
jeho maléry. Křesťané dostali víru darem 
spolu s povoláním být světlem světa a solí 
země. Očekávám snahu žít z víry i před dru-
hými a nezaleknout se kritiky či posměchu, 
nebo nějaké ztráty. Revoluce není možná bez 
obětí. U té skutečně křesťanské revoluce však 
neobětujeme druhé, nýbrž sebe. Zříkáme se 
nepoctivých výhod a zisků, na které někdo 
doplácí, lživých slibů při hledání moci, ale  
i manželského života před svatbou, abychom 
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ukázali, že nepohrdáme svátostí manželství, 
ale opravdu stojíme o Boží požehnání pro 
budování trvalého vztahu manželské lásky. 
Životní kariéru si plánujeme tak, abychom 
mohli včas založit rodinu a dobře vychovat 
děti, bez nichž není budoucnost. Nebojíme 
se pracovat vlastníma rukama. Ptáme se, 
jestli nás Bůh nevolá, abychom se nabídli do 
služby církvi a zasvětili svůj život Jemu.

Dnes záleží na každém z nás. Jestli se při-
způsobíme duchu doby a necháme se jím 
ovládnout, my sami přispějeme k zániku 
současné společnosti. Jestli najdeme odva-
hu lišit se od okolí, být viditelným a sro-
zumitelným znamením Božího království  
a vydávat svědectví Kristu, ukážeme Evropě 
cestu ke skutečně lepší budoucnosti. Evro-
pa vyrostlá z křesťanských kořenů bude mít 
budoucnost, když křesťané budou zdravou 
solí země a světlem světa. Jako se světlo 

nestaví pod nádobu či pod postel, nemůže  
se křesťanství skrývat v soukromí. Křesťané 
mají zodpovědnost za společnost kdysi křes-
ťanskou a musí se jako zodpovědní chovat 
nejen v soukromém, ale i v hospodářském 
a politickém životě. Dar víry jsme dostali  
k tomu, abychom mohli být užiteční. Po-
kud ho nevyužijeme, zmaříme šanci, která 
se opakovat nebude. Já tedy od mladých 
křesťanů očekávám, že přijmou nabídnutou  
příležitost. Očekávám, že život mladých 
křesťanů kvasem evangelia znovu prokva-
sí svět ve všech jeho strukturách. Pak jistě 
uslyšíme i více dobrých zpráv. Mladí přáte-
lé, my biskupové nyní nasloucháme vašim 
přáním a potřebám. Řekněte otevřeně, co 
od nás očekáváte, čím vám můžeme pomoci 
ve vašem náročném díle. S naší modlitbou  
i podporou můžete počítat.
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Ve dnech 23. – 26. února 2017 se v Olomouci sešli na základě pozvání Sekce 
pro mládež ČBK mladí delegáti z českých a moravských diecézí, hnutí, řeholí, 
vysokoškolských společenství a spolků se svými biskupy. Společně se modlili  
a vzájemně diskutovali. Fórum je součástí 6. Celostátního setkání mládeže, které se 
v Olomouci uskuteční v srpnu letošního roku.

PODNĚTY CELOSTÁTNÍHO FÓRA  
MLÁDEŽE 2017

Jako zástupci mladých děkujeme za 
to, že nám církev naslouchá, provází nás  
a dává nám možnost vyjádřit své názory 
a návrhy. V našich diskuzích se nejčastěji 
objevovaly následující myšlenky:

Duchovní život jako osobní setkání  
s Kristem

• Potřebujeme svědectví života, vzory, 
osobní nasazení v modlitbě s důrazem na 
ztišení,

• chceme být doprovázeni ve víře a naučit 
se doprovázet, proto vnímáme potřebu for-
mace v této oblasti,

• chybí nám formace a vzdělávání i po při-
jetí svátostí,

• zdůrazňujeme potřebu přibližovat mla-
dým lidem Bibli a systematicky pracovat  
s dospívajícími ve věku 11 – 15 let,

• uvítali bychom ustanovení kaplana pro 
mládež v každém děkanátu/vikariátu, pokud 
je to možné, měl by být na jednom místě 
aspoň tři roky.

Otevřenost a komunikace v církvi
• Jsme ochotni se angažovat nejen pro 

mladé, ale také ve společnosti a v životech 
našich farností (např. zapojením do pasto-
račních rad, pomoc v pohraničních oblas-
tech), nebojte se do našich rukou vkládat 
zodpovědnost,

• nechceme se uzavírat do církve, ale být 

lidem dnešní doby nablízku,
• je pro nás důležitá spolupráce a informo-

vanost mezi farnostmi, hnutími a organiza-
cemi v církvi,

• uvítali bychom otevřenější a pravdivější 
vztahy církve a společnosti a lepší a intenziv-
nější komunikaci uvnitř církve (např. kdyby 
nám otcové biskupové jasně vysvětlovali dů-
vody svých rozhodnutí, pokud je to možné),

• prosíme, aby kněží při hlásání učení 
církve postupovali jednotně podle oficiální-
ho stanoviska církve a zároveň přistupovali  
k lidem individuálně,

• žádáme rozšíření spolupráce s odborníky 
(např. psychology, gynekology, grafiky, pro-
gramátory…).

Média
• Vidíme potřebu vytvořit web(y), kte-

rý(é) by sdružoval(y): křesťanské recenze 
(filmy, knihy, divadlo), zdroje (Radio Vatica-
na), videa (katecheze), inspirace pro animá-
tory (kompendium materiálů), pozvánky na 
akce, seznamy specialistů a ubytování apod. 
- zvážit, jak pro to využit Signály.cz,

• chceme větší využití sociálních sítí pro 
propagaci.

Hlásání evangelia
• Chceme svědčit druhým především 

svým životem – neuzavírat se, navázat vztah 
důvěry, přátelství a lásky, všímat si druhého 



7

Budoucnost církve 1-2/2017

studium

člověka a poukazovat na Boha a společenství 
církve,

• nechceme stavět víru jen na zážitcích, ale 
žít ji v každodennosti,

• jsme kreativní a přejeme si využívat 
atraktivní formy evangelizace (hudba, diva-
dla, výstavy…), dbát na to, aby akce, které 
děláme, byly kvalitní a systematické, dát dů-
raz nejen na osobní pozvání, ale i na dobrou 
propagaci,

• chceme, aby byly pořádány akce, které 
jsou přitažlivé, a to i pro nevěřící, s prosto-
rem pro spontánní diskuzi a toužíme i po 
neformálním setkávání s řeholníky, kněžími 
a biskupy,

• chybí nám argumentační výbava, a pro-
to potřebujeme prostor, kde se mladí mohou 
obeznámit s tématy, o kterých se v církvi 
běžně nemluví (např. ženatí kněží, homose-
xualita, anulace manželství, pedofilie),

• navrhujeme zařazení křesťanských knih 
do veřejných a školních knihoven,

• inspirujme se akcemi, které již fungují  
a nemají jen duchovní náboj (např. letní bri-
gáda Summer job, english camp).

Rodina a společenství
• Ze strany církve očekáváme povzbuzení 

a místo pro setkávání, protože je třeba pod-
porovat stabilní společenství, do kterých je 

možné pozvat nové lidi,
• nesmíme zapomínat, že společenství by 

mělo sloužit církvi a zažívat užitečnost,
• podporujme různorodost církevních 

společenství a inspirujme se odlišnými spi-
ritualitami,

• vyzýváme absolventy kurzů, pořádaných 
církví, aby nabyté dovednosti využívali ke 
službě,

• církev prosíme o kurzy pro grafiky a na-
vazující vzdělávání pro animátory a o zvážení 
aktualizace přípravy seminaristů adekvátněji 
k požadavkům dnešní doby (management, 
psychologie…),  

• potřebujeme mít dobré vzory matek  
a otců, toužíme se jimi stát i my,

• považujeme za důležité mluvit už s do-
spívajícími o předmanželské ale i manželské 
čistotě, včetně podpory přirozeného pláno-
vání rodičovství ze strany církve,

• žádáme prohloubení spolupráce kněží  
s manželskými páry při přípravě snoubenců 
na svátost manželství,

• nezapomínejme na to, že být otevřený  
k životu znamená chtít děti a že úkolem ro-
diny je začleňovat děti do společenství.  

Delegáti 5. Celostátního fóra mládeže
V Olomouci, 26. 2. 2017
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Celostátnímu fóru mládeže předcházela fóra diecézní. Zde vám přinášíme závěry  
z těchto diecézních fór mládeže.

ZÁVĚRY Z DIECÉZNÍCH FÓR  
MLÁDEŽE

Téma: evangelizace
• Evangelizaci životem vnímáme jako 

velice důležitou. Pro mnohé z nás je bližší 
nepřímá evangelizace skutky, životním po-
stojem a dobrým chováním v každodenních 
situacích, než přímá evangelizace v ulicích. 
Důležité je nebát se, být otevřený druhým 
lidem a nemít předsudky.

• Byli bychom vděčni za větší možnost 
vzdělání ve víře, abychom byli připraveni na 
otázky nevěřících, byli si jisti a nebáli se před 
druhými přiznat ke katolické církvi.

• Jednou z forem vzdělání by mohla být 
krátká videa do 20 min. a rozhovory s kněží-
mi a teology o církevních otázkách (týkající 
se katechismu, sociální nauky, ale i současné 
situace).

• Budeme vděčni za více přednášek na 
společných setkáních a možnost diskuzí nad 
náboženskými tématy.

• Vnímáme jako důležité, abychom byli 
ve víře podporováni od dětství v našich 
rodinách. Chceme spojit víru se životem  
a nestydět se za příslušnost k církvi. K tomu 
potřebujeme podporu a dobré vzory v okolí. 

• Toužíme po konání více evangelizač-
ních akcí v našich farnostech, které budou 
otevřeny pro širokou veřejnost (např. Niko-
démova noc, hudební festival, ples, Alfa pro 
mládež…).

• Jsme rádi, že můžeme navštěvovat spo-
lečenství mládeže. Poskytuje nám zázemí, 
jistotu a podporu. Zde můžeme zakusit pří-
tomnost Krista, a potom můžeme jít hlásat 
víru mezi nevěřící (např. kamarády a spolu-
žáky).  Prosíme o větší podporu společenství 
od kněží.

• Rádi bychom zapojili mladé ve věku  
10 - 13 let do společenství a dění farnosti. 
Chceme jim jít příkladem a pozvat je na 
naše společenství. Vidíme jako vhodné více 
se s nimi setkávat (např. občas navštívit ná-
boženství, uspořádat společnou akci). Jako 
hodnotné vnímáme i navštěvování se mezi 
farnostmi, společenstvími, apod.

• Ocenili bychom, kdyby náboženství pro 
druhý stupeň obsahovalo i diskuze, pedago-
giku hrou, zážitkové aktivity a jiné prvky, 
které využíváme ve společenství mládeže. 
Mladé by to mohlo více k víře přitáhnout.

• Mrzí nás, že někteří mladí v našich far-
nostech nejsou zapojení do dění církve. Byli 
bychom vděčni, kdyby se účastnili společ-
ných setkání mládeže. 

• Jednou z možných příčin nezájmu  
o setkávání je nedostatečná propagace akcí. 
Chtěli bychom, aby Diecézní centrum pro 
mládež podpořilo naše webové stránky a po-
mohlo nám s grafikou plakátů, natáčením  
a stříháním zvacích videí a to jak finančně, 
tak personálně.

dIECÉZE KRÁLOVÉHRADECKÁ
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dIECÉZE LITOMĚřICKÁ
My, mladí lidé litoměřické diecéze jsme 

se setkali na diecézním fóru mládeže, aby-
chom sdíleli zkušenosti ze svých vikariátů 
a diskutovali nad tématem evangelizace. 
Žijeme v prostředí, v němž pro nás bývá 
těžké hlásit se k víře. Naši „nevěřící“ vrs-
tevníci nás zkoumají a srovnávají se svý-
mi zkreslenými představami o křesťanství. 
Přáli bychom si, abychom uměli tento je-
jich zájem využít k evangelizaci. Toužíme 
po důstojné sebeprezentaci církve, kte-
rá by nám umožnila hrdě se k ní hlásit,  
a „nevěřícím“ pomáhala k otevřenosti 
vůči evangeliu.

Příspěvky a závěry tohoto fóra spojuje 
touha po životě ve společenství a osobním 
růstu ve víře. Právě v těchto oblastech spa-
třujeme hlavní zdroj získávání dovednos-
tí jak oslovovat i nevěřící. Uvědomujeme 
si, že je k tomu potřeba naše osobní za-
pojení a rádi bychom také cítili podporu  
v našich farnostech. Máme radost, že v naší 
diecézi již mnohé funguje, ať už se jedná  
o jednotlivá společenství mládeže, mše 
svaté pro děti, farní tábory, nebo i aktivity 
na úrovni diecéze jako jsou animátorské 
kurzy, diecézní setkání mládeže, DCŽM  
a DCM. Zabývali jsme se však také otáz-
kou nefunkčních společenství. Zjistili jsme, 
že velmi často společenství nefunguje v pří-
padě, kde chybí kněz (popř. laik), který by 
společenství vedl. My mladí jsme ochotni 
si společenství vybudovat, ale potřebujeme 
se vzdělávat od zkušenějších. Občas nemá-
me žádné zázemí (v některých farnostech 
chybí vůle duchovního správce a/nebo 
prostory pro scházení se ve společenství). 
V diskuzi jsme se snažili reagovat na tyto 
problémy a hledat řešení, která shrnujeme 
v následujících bodech:

1. Toužíme po lepší komunikaci, sdílení 
informací o aktivitách mládeže v jednotli-
vých farnostech, na úrovni vikariátu i celé 
diecéze. Tyto informace by měly být pro nás 
jednoduše dostupné a soustředěné na jed-
nom místě. Proto podporujeme pravidelnou 
aktualizaci webových stránek DCM a do-
plňování jejich obsahu, využití zavedených 
sociálních sítí (facebooková stránka DCM, 
Signály.cz) jejich inovaci a rozšíření jejich 
záběru i směrem k nevěřící společnosti. Šíře-
ní informací by pomohl mailový newsletter, 
případně čtvrtletník, který bude obsaho-
vat informace o proběhlých a plánovaných 
akcích v diecézi. Hlavní problém ale tkví  
v časté absenci osobního pozvání, dostup- 
nosti a atraktivnosti akcí.

2. Toužíme po ustanovení vikariátních 
zástupců pro mládež. Vnímáme, že potře-
bujeme podporu a vedení od kněží nebo 
zkušených laiků v našich farnostech a spo-
lečenstvích. Vikariátní zástupce je pro nás 
člověk, který má přehled o životě mládeže  
v daném vikariátu, poskytuje podporu při 
akcích, předává informace z DCM kněžím 
ve svém vikariátu a sdílí informace z vlast-
ního vikariátu ostatním vikariátům. Do-
mníváme se, že nás mladých je ve farnostech 
rozptýleno poměrně mnoho, ale navzájem  
o sobě nevíme a nedaří se tak zapojit do ak-
tivit a akcí větší množství mladých, zejména 
z odlehlejších částí diecéze. Věříme, že i my 
mladí můžeme být nápomocni vikariátnímu 
zástupci pro mládež a pomoci mu v jeho 
službě. 

3. Chceme se vzdělávat ve víře, abychom 
o ní dokázali dobře mluvit. Toužíme po jas-
ných vyjádřeních církve, které by nám umož-
nily jasnou orientaci v postojích ke složitým 
otázkám, na které narážíme v našem životě 



10

Budoucnost církve 1-2/2017

studium

nebo kterým jsme vystavováni ze strany ne-
věřících. Toužíme také po přibližování vý-
znamů a obsahů v liturgii, ve které se nejen 
mladí silou zvyku a nánosem formalit snad-
no ztrácejí. Oceníme materiály pro pastoraci 
mládeže a jejich distribuci k lidem, kteří se 
věnují této oblasti, a dobrý výklad složitých 
církevních textů, např. encyklik, které jsou 
pro nás málo srozumitelné. K tomu potře-
bujeme zpracování těchto textů s výkladem 
od odborníků s patřičným vzděláním a jejich 
zveřejnění např. centrálně prostřednictvím 
webu. Nestačí nám ale literatura a dobré 
zpracování nějakého tématu, které je sice 
velmi přínosné a podstatné, ale poskytuje 
nám jen pasivní roli příjemce. Mnozí z nás 

se diskuze bojí jak v církvi, tak v kontaktu 
s „nevěřícími“, protože na ni nejsme zvyklí. 
Velmi potřebujeme a oceňujeme možnosti 
diskutovat s erudovanými nad tématy, která 
jsou pro nás aktuální. Potřebujeme takto tří-
bit svoje názory, aby byly pevnější a jasnější. 
Potřebujeme odpovědi na duchovní otázky 
nacházet v odpovědném dialogu. 

Jsme rádi, že jsme díky tomuto fóru do-
stali možnost setkat se se zástupci biskupství, 
DCM a mladými věřícími, kterým záleží na 
budoucnosti naší diecéze. Získali jsme pře-
hled, jak jednotlivé vikariáty fungují a na-
vzájem se povzbudili v úsilí o zkvalitňování 
života mladých lidí. Všechny poznatky, které 
jsme získali, se pokusíme dobře využít.
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dIECÉZE ČESKObuDĚjOVICKÁ
Diecézního fóra mládeže Českobudě-

jovické diecéze se v sobotu 11. února zú-
častnilo asi 30 vikariátních delegátů z řad 
mladých, 10 kněží a diecézní i pomocný 
biskup. Diskutovali jsme především o pas-
toraci mládeže, evangelizaci dovnitř.

Jako metodu jsme zvolili SWOT analý-
zu. Zabývali jsme se otázkami, co se nám  
v diecézi daří, v čem vidíme problémy, po-
zitivní potenciál i případné hrozby. V rámci 
diskuse jsme došli k těmto závěrům, o kte-
rých chceme informovat i ostatní účastníky 
Celostátního fóra mládeže:

Jedno z nejvýznamnějších témat bylo 
zapojení kněží v pastoraci mládeže. Naše 
postřehy můžeme shrnout slovy: „Potře-
bujeme, aby na nás měli čas!“ Od kněží 
očekáváme zejména to, že mladým lidem  
vytvoří ve svých farnostech bezpečné prost- 
ředí a budou je duchovně doprovázet.  
Model kaplanů pro mládež považujeme za 
dobrý a osvědčený. Bohužel jsou kaplani 
zatíženi mnoha dalšími úkoly. Nadto jsou 
někdy ve farnostech tak krátkou dobu, že si 
nestačí vytvořit osobní kontakty k mladým 
lidem, které jsou pro jejich službu klíčové.

Dalším tématem byla společenství mláde-
že ve farnostech. Společenství jsou pro nás 
velmi důležitá. Někteří mladí lidé se zúčast-
nili animátorského kurzu, ale pouze třeti-
na z nich je dále aktivní. Kurz často slouží 
jen jako náhrada společenství ve farnosti. 
Pro aktivní animátory postrádáme občasná 
setkání, kde by mohli sdílet své zkušenosti  
a navzájem se povzbudit. Jako nedostatek 
také vnímáme své malé náboženské vzdělání. 
Ocenili bychom více příležitostí ke vzdělává-
ní ve víře po biřmování.

Diecézní fórum mládeže bylo pro nás uži-
tečnou zkušeností dialogu v církvi. Oceňuje-

me přítomnost obou našich biskupů a jejich 
vůli nám naslouchat. Přáli bychom si, aby 
tento dialog pokračoval. Za užitečný nástroj 
dialogu a komunikace považujeme sociální 
sítě. Uvítali bychom větší účast kněží na so-
ciálních sítích.

Významnou roli v pastoraci mládeže v naší 
diecézi hraje jak Diecézní centrum mládeže, 
tak i Diecézní centrum života mládeže na 
Ktiši. Považujeme za užitečné podporovat 
rozvoj Diecézního centra života mládeže.

Jednotlivé střípky SWOT analýzy pasto-
race mládeže v Českobudějovické diecézi:

Silné stránky:
• pořádání četných akcí ve farnostech
• večery chval a večery mladých
• ENTERcamp
• naše vlastní společenství, která jsou vý-

chodiskem dalších činností
• působení kněze ve farnosti a ve společen-

ství
• činnost kaplanů pro mládež
• zájem kněží o mládež
• mezigenerační spolupráce
• zázemí a stabilita v církvi, vytváření bez-

pečného prostoru pro aktivitu mladých
• oproti minulosti větší otevřenost, trans-

parentnost církve
• praktická víra, duchovní život jednotliv-

ce
• samotná kvalita mladých lidí a jejich 

touha po duchovním životě

Slabé stránky:
• chybí duchovní vedení mladých (nedo-

statek kněží, jejich přetíženost)
• pohodlnost a pasivita mladých lidí
• malá atraktivita diecézních akcí
• malá participace
• nedostatečná propagace akcí, jak ze stra-

ny kněží, tak ze strany mladých
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• špatná příprava akcí, akce se připravují 
na poslední chvíli

• personální problém - nedostatek kněží, 
ne každý kněz se věnuje mládeži a má pro 
tuto práci předpoklady + časté stěhování 
kněží

• malé využití animátorů
• lepší koncepce animátorského kurzu
• komunikace mezi kněžími navzájem  

a mladými
• náboženská nevzdělanost
• kněží neznají své animátory, nevyužívají 

je
• malá podpora setkávání rodin (rodinou 

vše začíná -> uzavřenost rodin vede k uza-
vřenosti mladých do sebe a k nezájmu o spo-
lečenství)

• neřešit jen otázky typu: „co by bylo dob-
ré?“, ale i „jak to udělat?“ 

Příležitosti: 
• Větší využití animátorů
• Rozvoj činnosti center pro mládež, pře-

devším DCM a DCŽM
• Rozvoj akcí, které by umožnily:
• nevěřícím nebo hledajícím přiblížit se  

k církvi
• vzdělávání se mladých ve víře
• předávání inspirace mezi animátory
• Přístupnost kostelů i mimo jednorázové 

akce
• přítomnost a větší aktivita a propagace 

na sociálních sítích ze strany mladých i kněží

• Kurzy alfa
• Modlitby za evangelizaci, duchovní po-

volání a společenství
• Osobní kontakt kněží s mládeží
• „vyjití z kostelů“, hledat nové prostory 

pro společenství a evangelizaci
• Učit se dialogu i uvnitř církve
• Návaznost v pastoraci
• biskup -> kněží -> kaplani pro mládež -> 

animátoři -> ...
• Rozšíření péče o mladé lidi hledající své 

povolání (pastorace povolání)
• Častější zapojení laiků do duchovního 

doprovázení

Hrozby
• Slabá podpora rodin
• Otupělost osobního svědomí
• Stereotyp a individualismus ve farnosti  

i společenství
• Prohloubení generační diskontinuity
• Nevzdělanost
• Odchod jinam (přesun aktivních mla-

dých za studiem aj.)
• Špatná informovanost, i o vnitřním cho-

du církve
• „ostrůvkovitost“ farností naší rozlehlé 

diecéze (Naše farnost funguje, tak proč hle-
dat něco jinde?)

• Osobní omezení jak kněží, tak i mladých
• Neujasnění cíle pastorace mládeže na te-

ologické úrovni
• Malá atraktivita církve
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dIECÉZE OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
My mladí ostravsko-opavské diecéze 

jsme se sešli 16. a 17. prosince ve Staré Vsi 
na Diecézním středisku mládeže a místní 
Základní škole na fóru mládeže, abychom 
diskutovali nad tématem Evangelizace vy-
hlášeným jako příprava na Celostátní fó-
rum mládeže v Olomouci. 

Z páteční a sobotní diskuze jsme došli  
k těmto závěrům: 

• Pro mladé děláme nemálo akcí, ale neza-
pomínejme na společenství, která pro mno-
hé znamenají v jistém věku více než rodina. 
Hlavní potřeba této doby je být mladým 
blízko, nejen v prostorech církevních, ale  
i mimo ně. Na akcích se pak často klade dů-
raz na to, aby byla úspěšná a měla velkou 
účast než na to, aby měla úroveň a křesťan-
ský základ, ba naopak se na křesťanských 
akcích o Bohu raději moc nemluví, aby tam 
vůbec někdo přišel – to je špatně. Snažme 
se, aby akce i společenství byly promodlené, 
před tím než začnou a zvěme na ně mladé 
osobně a buďme otevřeni (nezapomínejme 
na modlitby za nevěřící). 

• Víru bychom měli předávat teprve ve 
chvíli, kdy ji my sami vnímáme jako sou-
část běžného života, zažili jsme ji a jsme  
v ní ukotveni. Buďme autentičtí a tolerantní 
(bez masek). Je potřeba si hledat také dobré 
vzory a samotní být vzorem – zaměřit se více 
i na „obyčejné svaté“ (rodiny, manžele atd.). 

• Zaměřme se více na pastoraci vyššího 

stupně základní školy (10 - 15let) a vysoko-
školáků, protože v pastoraci těchto věkových 
kategorií je „díra“. Tato díra je vnímána ze-
jména díky rozhodování se pro Boha či je-
jich hledání, a pak také z důvodu nenaplnění 
akcí pro tyto věkové kategorie a jejich chtění 
se setkávat i na akcích, které ale pro ně ne-
jsou uzpůsobeny. 

• Chceme zlepšit meziděkanátní spolu-
práci a zorganizovat diecézní setkání animá-
torů, kde by byl celý víkend čas na to, aby 
se mohli animátoři z děkanátů podělit o své 
zkušenosti z děkanátů a vzájemně se takto 
obohacovat a také se poznat (stejně nebát se 
obohacení z jiných než katolických prostře-
dí, pokud jsem pevně zakotven v katolické 
církvi. Není jedno, jsem-li katolík, anebo si 
nestojím pevně v katolické církvi a stále hle-
dám…) 

• Vnímáme potřebu dávat mladým zodpo-
vědnost a možnost přijít s novými nápady. 
Dokázat je ocenit a předem je neodsuzovat 
za jejich neúspěchy (mladý člověk má právo 
na chyby - nechtějme po nich dokonalost). 
Chceme, ať vnímají, že tato práce má smysl. 

Tyto závěry, na kterých se shodlo diecéz-
ní fórum mládeže, si vyslechl v sobotu  
17. prosince 2016 biskup ostravsko-opavský 
František Václav Lobkowicz, generální vikář 
Martin David a vikář pro pastoraci Vít Za-
tloukal, kaplani pro mládež a přítomné za-
svěcené osoby.
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aRCIDIECÉZE OLOMOuCKÁ
My, mladí lidé, jsme se sešli na 5. arci-

diecézním fóru mládeže na Velehradě ve 
dnech 10 – 12. února 2017. Společně jsme 
diskutovali a zamýšleli se nad potřebou 
evangelizace v dnešní době. Z našeho se-
tkání vzešly podněty, které chceme nabíd-
nout jako inspiraci našim farnostem. 

Za co jsme vděčni: 
• za přijetí a podporu, které se nám dostá-

vá ve společenství církve; 
• za každé povzbuzení ze strany kněží a za-

svěcených osob; 
• za rodiny, které nepodlehly genderové 

ideologii, jsou tvořeny otcem, matkou a dět-
mi a žijí autenticky svou víru; 

• za mladé, kteří se nasazují ve službě dru-
hým; 

• za všechny, kteří se v naší arcidiecézi 
věnují mladým lidem, za komunity, hnutí, 
řehole, řády, instituty, centra pro mládež  
a církevní školy; 

• za ideál evangelia, který církev hlásá a ze 
kterého neslevuje navzdory měnícím se spo-
lečenským trendům; 

• za to, že učení církve je smysluplné, udá-
vá směr i mantinely a je návodem na plno-
hodnotný život. 

V čem vidíme příležitosti ke změně: 
• toužíme po tom, aby naše farnosti žily 

jako společenství, která jsou otevřená, táh-
nou za jeden provaz a mohou tak oslovovat 
i nevěřící; 

• chceme být aktivní v životě farnosti,  
a proto prosíme při spolupráci o větší důvěru 
kněží i farníků; 

• uvítali bychom otevřené kostely, přístup-
né fary a možnost podílet se na činnosti pas-
toračních rad; 

• prosíme o autentický příklad života kně-
ží a jasná, výstižná kázání, která by nás po-
vzbudila ve víře; 

• v přípravě na biřmování považujeme za 
důležité zaměřit se na budování osobního 
vztahu s Bohem; 

• byli bychom vděční, kdyby byla více zo-
hledňována naše jedinečnost v rozmanitosti 
přístupů při pořádání akcí pro nás mladé. 

Jak konkrétně chceme přispět k oživení 
života v našich farnostech, k hledání cest  
a k hlásání evangelia: 

• chceme se veřejně angažovat a využívat 
svá obdarování pro dobro farnosti a společ-
nosti; 

• chceme být vnímavější k nevěřícím vrs-
tevníkům a zpřístupnit jim naše akce; 

• chceme hledat cestu zejména k žákům  
2. stupně skrze vytváření společenství, orga-
nizování víkendovek a volnočasových akti-
vit, a to i novým způsobem; 

• nabízíme farnosti zapojení do správy 
webů, tvorby grafiky, vkládání ohlášek na 
internet a šíření informací přes sociální sítě; 

• nabízíme zapojení mladých do příprav 
na biřmování a prosíme o formační kurz pro 
vedoucí biřmovanců.
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dIECÉZE bRNĚNSKÁ
Osová Bítýška 2017

1. Jak vnímáme svoje místo v církvi?
• jsme budoucností církve, naděje, chceme 

být aktivní a nabídnout pomoc, přinášíme 
nové nápady,

• jsme součást společenství,
• v církvi se cítíme dobře,
• snažíme se najít své místo.

2. Jak vnímáme postavení věřících mla-
dých lidí ve společenství?

• nevěřící na mladé věřící často nahlíží  
s údivem, s neporozuměním, s pohrdáním 
církví,

• špatná informovanost (moc neví o vě-
cech víry), pamatují si to špatné (křesťanství 
v historii),

• společnost mladé trošku podceňuje, 
mladí by měli mít více příležitostí,

• náš názor má menší hodnotu, často ne-
máme chuť si stát za svými názory a vysvět-
lovat je starším,

• jsme důležití, protože zprostředkujeme 
svým vrstevníkům křesťanství, 

• cítíme se nerespektovaní,
• máme strach ze zesměšnění.

3. Po čem toužíme?
• najít smysl života,
• společenství, do kterého bychom nále-

želi,

• milovat a být milováni,
• mít místo ve společnosti,
• umět se rozhodovat, dělat nečekané věci,
• mít jistotu v životě, 
• mít dobré vztahy,
• rozvoj vztahu s Bohem,
•naplnit to, co od nás Bůh očekává,
• nebát se odmítnutí,
• duševní klid,
• sdílení víry a církve s ostatními,
• mít oporu od ostatních,
• umět předávat svojí víru dál,
• dělat práci, která nás bude naplňovat, 
• po smysluplném a naplněném životě,
• po Božím království.

4. Co se nám zdá důležité, aby zaznělo 
jako hlas mladých?

• chybí pochopení křesťanské mládeže ve 
společnosti,

• chybí rozšíření povědomí toho, že s Bo-
hem můžeme mít vztah,

• aby se postoj kněží sjednotil v intimních 
otázkách,

• interakce ze strany duchovních,
• aby měli kněží čas na mladé i v osobním 

rozhovoru,
• větší důvěra v názory mladých,
• snažme se být aktivní celý svůj život. 
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CELOSTÁTNÍ FÓRuM MLÁDEŽE
Celostátní fórum mládeže je diskusní se-

tkání zástupců mladých věřících lidí s bis-
kupy. 

Fóra se účastní delegáti z řad mladých lidí 
za diecéze, hnutí, řehole, spolky a vysoko-
školskou pastoraci. Důležitými účastníky 
setkání jsou biskupové. Přicházejí s mladými 
lidmi rozmlouvat, sdělit jim své myšlenky  
a hlavně jim naslouchat. 

Těžištěm fóra jsou rozhovory mladých 
lidí ve skupinách na vybraná témata, která 
se úzce dotýkají církve, společnosti i jich sa-
motných, a rozhovory s biskupy. 

Mladí lidé mohou na fóru zakusit atmo-
sféru svobody a naslouchání a hmatatelně 
zažít lásku, která je darem Ducha Svatého 
a spojuje v církvi nejrůznější rozdíly. Jen  
v jejím světle lze nalézat skutečnou pravdu. 
Tak se fórum stává místem setkání v církvi  
a setkáním církve - s Kristem, který jediný je 
Cesta, Pravda a Život. 

Minulá fóra mládeže inspirovala například 
vznik časopisu IN! a proměnu web signaly.
cz.

Dále přispěla k rozšíření nabídky tzv. kur-
zů partnerství, které slouží k hlubšímu pro-
žívání známosti. 

Letošní fórum bylo již pátým v pořadí. 
Předcházela mu Celostátní fóra mládeže  
v roce 1999 na Svaté Hoře, v roce 2002 ve 
Žďáru nad Sázavou, v roce 2007 v Táboře  
a v roce 2012 ve Žďáru nad Sázavou.

Příspěvky delegátů zastupující svou or-
ganizaci, diecézi, hnutí, řeholi odpovídají 
na tyto otázky:

• Jak vnímáme svoje místo v církvi?
• Jak vnímáme postavení věřících mladých 

lidí ve společnosti?
• Po čem toužíme?
• Co se nám zdá důležité, aby zaznělo jako 

hlas mladých?



17

Budoucnost církve 1-2/2017

studium

aKADEMICKÁ FARNOST Praha
Vážení otcové biskupové, kolegyně, kole-

gové.
Hezké dopoledne!
Jmenuji se Adam Drahoš a zastupuji zde 

Akademickou farnost Praha. Naše farnost je 
specifická, protože není navázána na území, 
ale na lidi, které nějak spojuje akademická 
sféra.

Zažíváme luxus duchovního doprovázení 
a jsme za to velmi vděční. 

Mezi naše kněze patří např. Tomáš Halík 
nebo Marek Orko Vácha.

Po mnohých rozhovorech (nakonec i do-
tazníkovém šetření) nám vykrystalizovalo 
několik stěžejních bodů, které bych zde rád 
předložil k diskusi.

Přivítali bychom v církvi větší otevřenost  
a odvahu církevních autorit - možná snížit se 
z výšin kazatelen a začít vést dialog. Jednak 
vést dialog s věřícími uvnitř církve o téma-
tech, o kterých se prakticky vůbec nemluví 
- jako jeden z příkladů mohu uvést homo-
sexualitu. Homosexualitu vnímáme jako ta-
buizované téma - svědčí o tom i fakt, že když 
Katolický týdeník začne toto téma (byť zcela 
bezzubě) rozebírat, v některých diecézích  
a farnostech se toto periodikum raději ne-
distribuuje.

Dále vnímáme jako zásadní věc otevřenost 
církve vůči světu kolem nás a dialog s nevě-
řícími.

Je třeba odložit naši "svatou slovní záso-
bu" a vytrvale se učit řeči sekulárního svě-
ta. Těžko budeme někomu představovat 
naše hodnoty, když nebudeme umět mluvit  
v jeho řeči.

Důležité je také zajímat se o společenské 
dění, angažovat se ve svém okolí a nesetrvá-
vat jen ve svých sociálních bublinách spo-
lečenství, hnutí a farností. Máme-li dostát 
svého poslání, nemůžeme se uzavřít do sebe 
a zabydlet ve svém vlastním věroučném skle-
níku. Přáli bychom si, aby nám v tom kněží 
a biskupové šli příkladem.

Mají-li mít mladí v církvi nějaký hlas, je 
třeba jim dát k tomu prostor - proto vítáme 
toto fórum, a děkujeme za něj.

Chtěl bych na závěr povzbudit všechny 
delegáty, aby se nebáli konstruktivní kritiky 
a aktivně se zapojili do diskusí - abychom 
příležitost, kterou máme, nepromarnili.

Děkuji.
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sPOLEČENSTVÍ antioChia
Společenství Antiochia, kterou zastupuje-

me, tvoří mladí z různých koutů republiky. 
Vnímání jejich místa v církvi je tedy značně 
rozmanité. Rovněž i jejich potřeby, očekává-
ní a touhy jsou velmi rozsáhlé a různorodé. 
Není proto snadné v několika minutách 
přednést všechny myšlenky, náměty a názo-
ry. Je však podstatné, že jako mladí vnímá-
me, že jsme živou součástí církve. 

Cítíme, že naše role v církvi je skutečně 
významná, neboť mládí je vždy obrazem 
budoucnosti, a tak budoucnost církve závisí  
i na nás. Tuto odpovědnost si plně uvědo-
mujeme a rozhodně ji nechceme brát na 
lehkou váhu. Chceme se poctivě, svědomi-
tě a aktivně podílet na životě církve. Neboť 
církev je naší jistotou, naší oporou, na jejím 
základě jsou vytvářeny a formovány morální 
hodnoty, na kterých chceme stavět náš život 
a které chceme předávat dál. Nechceme si 
nechávat víru jen pro sebe, chceme ji šířit 
dál, neboť k tomu jsme vyzýváni samotným 
Ježíšem, který nás povolává k hlásání Evan-
gelia celému světu. 

Avšak být Ježíšovými hlasateli je náročnou 
výzvou. Nejbližší formou evangelizace je pro 
nás prosté setkávání s nevěřícími či hledají-
cími a svou víru a hodnoty z ní vycházející 
předávat svými skutky, jednáním v běžných 
a všedních situacích života. 

Není pro nás jednoduché obstát ve spo-
lečnosti, která je značně nevěřící. Dostáváme 
se do situací, kdy není snadné uhájit svou 
víru, odpovědět na otázky s vírou souvise-
jící, které nám jsou kladeny, být kvalitními  
a vytrvalými svědky Kristova evangelia. Cí-
tíme se také pod drobnohledem společnosti, 

která na nás křesťany klade vysoké nároky  
a morální požadavky, které přes snahu nejsme 
schopni splnit. Za této situace se pro nás stá-
vá bolestným, že tím vrháme stín na církev. 
Proto se mnohdy uzavíráme do ryze křesťan-
ských společenství a vytváříme tak uzavřené 
katolické bubliny, kde je nám dobře. To však 
není správně – neměli bychom se bát kon-
frontace s nevěřící společností a vrstevníky, 
ba naopak, měli bychom být otevřeni dia-
logu s nimi. Chceme druhým představovat 
Krista a zároveň také hledat Krista v každém 
člověku. Toužíme, abychom svým životem  
a příkladem rozbíjeli negativní představy, ste-
reotypy a předsudky vůči křesťanům. Proto 
potřebujeme podporu, trpělivé rádce, kteří 
nás budou provázet a srozumitelně odkrývat 
pravdy víry tak, abychom je mohli předávat 
dál. Žádáme kněze, aby si pro nás našli čas  
a chuť pro vysvětlování a vyjasňování, aby 
nás motivovali a povzbuzovali a zároveň na 
nás kladli nároky pro hlásání víry. Zároveň 
vnímáme potřebu jakési hlubší formace  
k evangelizaci. Ocenili bychom, kdyby se 
přípravě k evangelizaci věnovala větší pozor-
nost – například prostřednictvím přednášek 
a diskuzí na křesťanských akcích pro mládež, 
formou seminářů či víkendových škol evan-
gelizace, případně i dalšími cestami. Chce-
me se učit novým možnostem, jak můžeme 
oslovovat a přitahovat nejen mladé lidi k víře  
v Krista. Toužíme využívat to, co jsme do-
stali od Boha, nabídnout to druhým, nene-
chávat si to pro sebe. Toužíme se projevit, 
být viděni, slyšeni. Chceme druhým ukázat, 
že „být věřícím“ nebere svobodu, ale naopak 
ji dává.
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bRNĚNSKÁ DIECÉZE
1. Jak vnímáme svoje místo v církvi?
• jsme budoucností církve, naděje, chceme 

být aktivní a nabídnout pomoc, přinášíme 
nové nápady,

• jsme součást společenství,
• v církvi se cítíme dobře,
• snažíme se najít své místo.

2. Jak vnímáme postavení věřících mla-
dých lidí ve společenství?

• nevěřící na mladé věřící často nahlíží  
s údivem, s neporozuměním, s pohrdáním 
církví,

• špatná informovanost (moc neví o vě-
cech víry), pamatují si to špatné (křesťanství 
v historii),

• společnost mladé trošku podceňuje, 
mladí by měli mít více příležitostí,

• náš názor má menší hodnotu, často ne-
máme chuť si stát za svými názory a vysvět-
lovat je starším,

• jsme důležití, protože zprostředkujeme 
svým vrstevníkům křesťanství, 

• cítíme se nerespektovaní,
• máme strach ze zesměšnění.

3. Po čem toužíme
• najít smysl života,
• společenství, do kterého bychom nále-

želi,
• milovat a být milováni,
• úspěch v životě,
• mít místo ve společnosti,

• umět se rozhodovat, dělat nečekané věci,
• mít jistotu v životě, 
• mít dobré vztahy,
• rozvoj vztahu s Bohem,
• naplnit to, co od nás Bůh očekává,
• nebát se odmítnutí,
• duševní klid,
• sdílení víry a církve s ostatními,
• mít oporu od ostatních,
• umět předávat svoji víru dál,
• dělat práci, která nás bude naplňovat, 

bavit a zároveň nás nebude omezovat,
• po smysluplném a naplněném životě,
• po Božím království.

4. Co se nám zdá důležité, aby zaznělo 
jako hlas mladých?

• chybí pochopení křesťanské mládeže ve 
společnosti,

• chybí rozšíření povědomí toho, že s Bo-
hem můžeme mít vztah,

• aby se postoj kněží ujednotil (udělat ně-
jakou směrnici na otázky týkající se citlivých 
oblastí -intimní otázky, potraty, antikoncep-
ce),

• interakce ze strany duchovních,
• aby měli kněží čas na mladé (vyslechli 

si naše názory/kritiku, ale aby se nás na ně 
sami optali, my nemáme tu odvahu za nimi 
přijít),

• větší důvěra v názory mladých,
• snažme se být aktivní celý svůj život.
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CEnaP
Odpovědi jsou vypracované za Centrum 

naděje a pomoci, organizaci pomáhající a lé-
čící v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím 
a rodičovstvím. Uvedené odpovědi jsou pak 
zpracované na základě naší pracovní i osob-
ní zkušenosti a rozhovory s mladými lidmi  
o jejich potřebách.

Jak vnímáme svoje místo v církvi?
Naše místo v církvi vidíme v potenciálu žít 

v souladu s naší vírou a být tak pro druhé 
dobrým příkladem a někdy také důkazem, 
že takový život je nejen možný, ale také smy-
sluplný, radostný a naplňující.

Co se týče praktického příkladu, vidíme 
naše místo v církvi v možnosti vzdělávání  
a podpory těch, kteří hledají pomoc v ob-
lasti plánování rodičovství či v partnerských  
i dále v manželských vztazích.

Vnímáme, že máme potenciál pomáhat 
lidem v rozvoji jejich úcty k sobě samým, ke 
zdraví těla a ducha jejich i jejich nejbližších 
při plánování rodiny. To se pak týká hlavně 
svědectví o svobodě při praktikování přiro-
zeného plánování rodičovství, o možnostech 
léčit a zpracovávat bolest způsobenou ne-
plodností přirozeně, bez poškozování zdraví 
a psychiky obou partnerů. Vnímáme také, 
že máme možnost vést mladé lidi k tomu, 
aby se nebáli předmanželské čistoty, aby se 
nebáli opravdového a upřímného vztahu  
a rozhodnutí vstoupit do manželství.

Jak vnímáme postavení věřících mla-
dých lidí ve společnosti?

Vnímáme, že postavení mladých věřících 
ve společnosti se odvíjí převážně od toho, 
v jakém kolektivu se nacházejí a jaké pova-
hy daný mladý věřící je. Čím více má ko-
lem sebe další mladé věřící, tím spíše se mu 
bude o své víře dobře mluvit a nebude se bát 

projevovat svou víru i ve svém jednání. Ne-
bezpečí vidíme v tom, když se mladý člověk 
rozhoduje o vstupu do předmanželského 
sexuálního života a následně se rozhoduje  
o antikoncepční metodě, to i v manžel-
ství Zde se při nedostatečné podpoře okolí  
a vlastní nedostatečné informovanosti může 
nechat strhnout, jak všudypřítomnými re-
klamami, tak i nešťastným lékařským dopo-
ručením k poškozování vlastního fyzického 
i psychického zdraví v podobě předčasného 
sexuálního života, hormonální antikoncepce 
či následně možné interrupci.

Proto vnímáme postavení mladých věří-
cích ve společnosti jako pevné v jejich od-
hodlání a energii, touze po společenství, ale 
zároveň jako velmi křehké a snadno zneuži-
telné v důležitých životních otázkách.

Po čem toužíme?
Rádi bychom dostupný a včasný přístup  

k informacím z oblasti plánování rodičov-
ství, partnerství i dále manželství. Domnívá-
me se totiž, že vzdělání a podpora v těchto 
oblastech jsou důležité pro kvalitní rozvoj 
mladého člověka, aby se mohl svobodně  
a zodpovědně rozhodovat.

Rádi bychom, aby se zvýšila podpora círk-
ve tohoto vzdělávání a aby se zvýšila podpo-
ra vzniku a provozu gynekologií, založených 
na úctě k životu, jeho ochrany a respektu ke 
křesťanským hodnotám jako je předmanžel-
ská čistota, svátost manželství a nepoškozo-
vání zdraví.

Rádi bychom, aby byli kněží taktéž infor-
mováni o možnosti přirozeného plánování 
rodičovství a řešení neplodnosti přirozenou 
cestou, aby tak mohli být, často první, opo-
rou a pomocí těm, kteří na tyto otázky hle-
dají odpovědi. V této souvislosti také touží-
me po tom, aby byli mladí věřící dostatečně 
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včas informováni o negativních účincích 
hormonální antikoncepce a umělého oplod-
nění a to jak na jejich zdraví, tak i na vztah  
a psychiku obou partnerů.

Co se nám zdá důležité, aby zaznělo 
jako hlas mladých?

Důležitá se nám zdá potřeba mladých být 
samostatnými a zodpovědnými vůči sobě 

i vůči svým milovaným. Jedná se hlavně  
o potřebu mladých poznat své tělo, svou 
plodnost a umět se na základě tohoto po-
znání moudře rozhodovat. Toto vše obnáší 
právě přirozené plánování rodičovství a do-
statečná informovanost o možnostech řešení 
neplodnosti přirozenou cestou.
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ČESKObuDĚjOVICKÁ DIECÉZE
Diskuze na diecézním fóru mládeže v Čes-

kých Budějovicích se věnovala především 
evangelizaci dovnitř. 

• Velmi důležitou úlohu pro nás hraje 
DCŽM Ktiš. Slouží jako místo setkávání  
a středisko života mládeže pro velkou část 
naší diecéze. Kromě Ktiše v diecézi fungují 
další menší místní centra setkávání mládeže 
(Hosín, Nová Cerekev, Pelhřimov, Deštná).

• Dalším specifikem Českobudějovické 
diecéze je její rozlehlost a malá hustota za-
lidnění. Proto je zde rizikem ostrůvkovitost  
a nesoudržnost jednotlivých farností a vi-
kariátů. Proto jako výzvu vidíme zlepšení 
informovanosti o pořádaných akcích a ak-
tivitách v jednotlivých farnostech napříč 
diecézí.

• Často býváme napadáni nevěřícími jako 
přítomní zástupci zmedializovaného obrazu 
katolické církve. (Ty jsi ten katolík, tak mi 
pověz, jak to že kněží mohou zneužívat děti? 
Jak můžeš říkat, že Bůh stvořil svět, když 
věda mluví o velkém třesku? Proč nesmíte 
mít sex před svatbou?) Je to velká příležitost 
pro svědectví. Ale potřebujeme k tomu ote-
vřený dialog napříč celou církví, a nejvíce 
právě o těch nejpalčivějších otázkách. 

• Kněží jsou pro naše společenství velmi 
důležití, protože nás duchovně doprovázejí  
a vytvářejí pocit bezpečného prostoru pro 
naši aktivitu, proto je pro nás těžké, když 
jsou nejen kaplani pro mládež přetěžováni 
dalšími úkoly nebo příliš často přesouváni.

• Jako výzvu vnímáme také povzbuzení 
angažovanosti animátorů. 

• Pro 2/3 mladých, kteří animátory 
prošli, slouží animátorský kurz pouze jako 
náhrada za nefunkční společenství mladých 
ve farnosti a jako animátoři pak nejsou ak-
tivní.

• Chybí občasná setkání aktivních 
animátorů, která by sloužila pro novou in-
spiraci a obnovení jejich motivace k práci ve 
farnostech.

• Dále je velkou výzvou absence katechezí 
a příležitostí k hlubšímu duchovnímu vzdě-
lávání pro biřmované křesťany.

Důležitou zkušeností z diecézního fóra 
pro nás byla zkušenost jednoty. Paralelně  
s mladými diskutovala i kněžská skupinka. 
A její výsledky a naše výsledky se v mnoha 
bodech shodovaly. Bylo to pro nás známkou, 
že nám jsou naši kněží blízko a že je trápí 
podobné věci.
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hNuTÍ CuRSILLO
Jak vnímáme svoje místo v církvi?
• jako jedinečné,
• necítíme se na okraji, ve společenství 

máme svou úlohu,
• do církve patříme, církev by nás měla 

brát vážně,
• je těžké být aktivní, pokud není ve far-

nosti vůdčí farář nebo farní společenství, 
které nás vyzve (uzavřenost společenství, ne-
osobní pozvání).

Jak vnímáme postavení věřících mla-
dých lidí ve společnosti?

• věřící lidé jsou normální, hodní, poho-
doví lidé,

• máme to těžší než nevěřící, protože  
si musíme víru obhájit,

• je těžké si umět víru prosadit,
• víru mladých lidí ostatní respektují,
• i ateisté oceňují křesťanské kořeny Ev-

ropy, máme na co navazovat, na čem stavět,
• díky křesťanství není naše kultura bar-

barská,
• je dobře, že se mladí věřící setkávají,  

je dobré mít věřící kamarády.

Po čem toužíme?
• převést víru do „dnešního světa“,
• předávání víry je zastaralé, chceme mo-

derní způsoby šíření víry,
• v kostele lidé o víře nepřemýšlí, jen me-

chanicky opakují naučené fráze, chceme 
proto větší dialogičnost, otevřenost, aktua-
lizaci,

• aplikovat víru na současný svět,
• po dialogu,
• po knězi, který by byl „vzorem“, uměl 

mladé vést a motivovat,
• po setkávání s dalšími věřícími vrstevní-

ky (spolča, setkání mládeže, akce ...). 

Co se nám zdá důležité, aby zaznělo 
jako hlas mladých?

• přejeme si, aby nám bylo více naslouchá-
no,

• toužíme po dialogu a po tom, aby byl 
náš názor brán vážně,

• nastavení křesťanských pravidel v dneš-
ní moderní době (víra a PC, víra a moderní 
technologie, víra a škola, koncerty, výzkum-
né projekty ve škole) - jak se  tomu má správ-
ný mladý křesťan postavit.
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ČasoPis in! dÍVČÍ SVĚT
Jak vnímáme svoje místo v církvi?
Přinášíme mladým děvčatům alternativu 

ke komerčním dívčím časopisům a snažíme 
se předkládat jim témata, která jsou aktuální 
v duchu křesťanských hodnot. Naší cílovou 
skupinou jsou děvčata ve věku asi 12 – 16 
let. Jsme si vědomi toho, že spousta děvčat 
na druhém stupni už nechodí do nábožen-
ství a podle toho se snažíme tvořit obsah ča-
sopisu a zařazovat duchovní témata.

Jak vnímáme postavení věřících mla-
dých lidí ve společnosti?

Postavení mladých věřících lidí ve společ-
nosti vnímáme tak, že jsou v menšině, den-
ně se setkávají s nevěřícími lidmi, z nichž 
mnoho má velmi negativní postoj k církvi 
a tento postoj se ani nesnaží skrývat a často 
útočí na víru mladých lidí. Pro mladé lidi je 
tak velmi těžké uchovat si svoji víru, když je 
jim ze všech stran křesťanství prezentováno 
jako staromódní a zastaralé. Dnešní společ-
nost, kdy má možnost vyjadřovat se každý 
ke všemu, pak prosazuje různé názory, kte-
ré jsou na první pohled lákavé, ale mnohdy 
jsou neslučitelné s křesťanskou vírou a pro 
mladé lidi je těžké orientovat se v té záplavě 
informací.

Ohledně toho se na nás děvčata často ob-
rací v poradně, ptají se hodně na věci ohled-
ně antikoncepce a šestého přikázání a na 

mezilidské vztahy, ať už s chlapci, s kama-
rádkami nebo rodiči.

Je vidět, že děvčata svoji víru hledají a za-
jímají se i o otázky ohledně víry, především 
svátostí. Děvčata jsou také mnohem úzkost-
livější než chlapci, proto se nás často ptají, 
jestli konkrétní případ je nebo není hřích.

Po čem toužíme?
Náš časopis chce být průvodce a kama-

rádka pro dospívající děvčata. Chceme jim 
ukazovat, že i v duchu křesťanských hodnot 
mohou žít nádherný život v dnešní společ-
nosti, aniž by byly v očích svých vrstevníků 
považovány za „divné“, a chceme jim pomá-
hat se v dnešním světě zorientovat a udržet 
si svoji víru.

Co se nám zdá důležité, aby zaznělo 
jako hlas mladých?

Myslíme si, že je třeba k dnešní genera-
ci mladých lidí přistupovat jinak, než tomu 
bylo dříve, a využívat prostředky komunika-
ce, na které jsou mladí lidé zvyklí proto, aby 
křesťanství bylo pro mladé lidi přitažlivé, aby 
viděli, že je křesťanství stále aktuální a že má 
smysl věřit a žít podle evangelia. Také je dů-
ležité brát v potaz, že v dnešní době se mla-
dí lidé vyvíjejí mnohem rychleji, než tomu 
bylo v době, kdy nebyly k dispozici moderní 
technologie (internet, chytré telefony).
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KOMuNITA EMMANuEL
Jak vnímáme svoje místo v církvi?
Jako komunita
• Jsme pod střechou církve a skrze komu-

nitu se snažíme žít do hloubky v každoden-
ním životě povolání, které jsme přijali při 
křtu. Jméno naší komunity „Emmanuel - 
Bůh s námi“ nás učí zvát Boha do všeho, co 
prožíváme. Být ve světě - žít naplno vztahy 
v práci, ve škole, v rodině, ale zároveň nebýt 
ze světa - přinášet jiný pohled, zvát Boha do 
každodenní reality.

• Vanutí Ducha Svatého. Různá společen-
ství jsou pažemi Ducha Svatého, který nás 
spojuje v jednu církev.

• Dává mi to konkrétnější poznání církve, 
jak žít víru konkrétněji.

• Cítí se být součástí církve.
• Skrze komunitu potvrzuji místo v církvi, 

konkrétní potvrzení.
• Dělníci Boží. Od obecného pojmu, jsme 

konkrétní složkou, která uvádí učení do pra-
xe. 

• Mezinárodní společenství a vztahy mla-
dých lidí. 

• Rozdílnost lidí a kultur nám dává širší 
pohled než jen ten náš lokální.

• Skrze komunitu se setkáváme s lidmi, 
které neznáme, mluví jiným jazykem, mají 
jinou barvu pleti atd., ale zažíváme společ-
nou jednotu a blízkost, která pramení ze 
společného povolání. 

Jako mladí
• Pokud bych měla žít svou víru jen v kla-

sické farnosti, možná by se pro mě církev 
stala neatraktivní. Pro mladé lidi je mnoho 
témat v církvi stále tabu (př.: sexualita,…). 
I mše svatá se někdy stává nepřitažlivou. 
Je mnoho témat, kterým mladí nerozumí  
a setkávají se s neporozuměním.  Mladí po-
třebují mít radikalitu ve vztahu s Bohem. 
Konkrétní poznání. 

Jak vnímáme postavení věřících mla-
dých lidí ve společnosti? 

• Strach z odsouzení při projevení své víry, 
těžký boj za hodnoty, přetíženost, nuda.

• Bez pevných základů je těžké obhajovat 
své názory. Nedostatečné vědění, učení círk-
ve.

• Stejně tak je důležitý osobní vztah  
k Bohu. Člověk by měl mít důležité otázky 
v sobě vyřešené. Př. předmanželský sex. Chci 
jej dodržet kvůli církvi nebo kvůli svému 
vlastnímu přesvědčení? 

• Úzké propojení mezí životem v církvi, 
věřícími lidmi a reálným životem - v práci, 
ve škole. 

• Těžké přiznat víru, své názory, strach 
z odsouzení. Nicméně často je to jen můj 
strach, a přitom ostatní mají více respektu, 
než jsem si myslela. 

• Lidé mají často horší mínění o církvi, 
proto je těžké jim své názory obhajovat. 

• Vztahy - těžké odolat a žít vlastní hod-
noty v dnešním světě mladých lidí. (opět př. 
sex, nebo že spolu mladí lidé bydlí apod.), 
strach z toho jít proti proudu a být tak tro-
chu „divní“.

Po čem toužíme? 
• Aby se rozšířilo učení církve, aby se stalo 

atraktivním, aby neměli lidé o církvi zkresle-
né představy = Vzájemné pochopení.

• Po společenství - lásce, přijetí, osobním 
vztahu s Bohem.

• Po radikalitě.
• Po seberealizaci, vlastním zapojením.
• Po zábavě - radost, kreativita, humor.
• Po věřících klucích.
• Modlit se nejenom za řeholní povolání, 

ale i za mladé, kteří navazují vztahy, zakláda-
jí rodiny atd. 

• Učení ohledně hledání povolání, sice se 
za to mnoho lidí a farností modlí, nicmé-
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ně chybí jakési konkrétní poznání a osvěta 
ohledně tohoto tématu. Nejenom řeholního 
povolání, ale i povolání k manželství. 

• Povolání - co je to být mužem a být že-
nou? 

• Touha prohlubovat osobní vztah s Bo-
hem - možnost tiché adorace a duchovního 
vedení.

Co se nám zdá důležité, aby zaznělo 
jako hlas mladých? 

• Podpora v mediální oblasti a angažování 
v církvi. 

• Dávat mladým více zodpovědnosti a dů-
věřovat jim. 

• Aby úcta ke knězi nebudovala stěnu 
mezi knězi a věřícími. 

• Duchovní doprovázení / vedení. Stálý 
zpovědník.

• Pokud mladý člověk nemá osobní vztah 
s Bohem, to co ho zaujme je společenství 
a přijetí. Pokud se někde bude cítit dobře, 
bude vědět, že ho ostatní berou takového 
jaký je, bude rád chodit. Myslím si, že větši-
na z nás se k živému vztahu s Bohem dostala 
prvotně přes „partu děcek“ ve které se nám 
líbilo. Společně jsme jezdili na nějaká setká-
ní, kde jsme viděli mladé lidi žijící naplno 
jejich víru. To nás oslovovalo a tato setkání 
byla možností pro osobní poznání Boha -> 
zvát mladé na různá setkání, sdružovat je 
dohromady, nabízet jim společenství, na-
slouchat jim.
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FATIMSKý APOšTOLÁT
• Scházíme se zde na V. celostátním fóru 

mládeže, abychom zde naslouchali, diskuto-
vali a nalézali ještě lepší cestu, jak žít podle 
evangelia. A možná již za pár let budeme stát 
před krásným, ale zároveň velmi náročným 
úkolem, jak předat našim dětem to, co je pro 
nás nejdůležitější - víru. My všichni máme 
možnost se na tento úkol dobře připravit  
a to právě evangelizací. Jak velmi rád bych 
byl, kdyby v učebnách naší školy visel 
kříž, ale jak ještě mnohem raději bych byl,  
kdybych měl více věřících kamarádů a spo-
lužáků. Lidské srdce a zejména pak nás  
mladých, je stále více ovlivňováno materia-
lizmem, modernizmem a egoizmem, ale přes 
to vše, musíme neustále dávat najevo, kdo 
je našim Pánem a že kříž není bláznovstvím 
(tak, jak si to stále mnozí myslí), ale vykou-
pením.

• Vím, že můj pohled nebude většinový, 
ale může na tomto fóru nás - mladých - také 
zaznít. Církev jako rodina. Farnost jako ro-
dina. Rodinná modlitba, společenství. Jsou 
ideální rodiny, které se dokážou společně 
setkat při modlitbě ve společenství všech vě-
kových kategorií. Malé i větší děti, mládež, 
taťka, mamka i staří rodiče, pokud žijí spolu. 

Každého to tak trochu více táhne mezi své 
vrstevníky, ale pokud si všichni najdou na 
sebe čas, třebas jednou týdně, pak je to pro 
celou rodinu velké požehnání. A pro ty, kdo 
takovou možnost nemají, tu máme být právě 
MY. 

• A pak bych rád připomenul úplně pro 
všechny odkaz Jana Pavla II. v apoštolském 
listu Rosarium Virginis Mariae, daný v zá-
věru jeho života v mimořádném roce, věno-
vaném svatému růženci. V tom roce (2003) 
byla přijata národní pouť do Fatimy jako 
naše odpověď a v tomto roce 2017 bych si 
moc přál, aby na celostátním setkání mla-
dých v Olomouci, byl také bezprostředně 
před letošní národní poutí do Fatimy námi 
mladými přijat znovu sv. růženec a smysl  
a význam úcty k Panně Marii, Matky Círk-
ve. Vždyť právě tímto andělským pozdravem 
„Zdrávas Maria“ přišla Spása na tento svět. 

• Závěrem bych jen dal do souvislosti slo-
va Písma, slova Jana Pavla II. a motta celo-
státního setkání mládeže s příslibem Panny 
Marie „NEBOJTE SE!“, “NAKONEC MÉ 
NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ!“
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FATYM
• Je potřeba jednat konkrétně, máme řadu 

zkušeností, které fungují, a je škoda, že se  
o to církev nezajímá.

• Otevřeně mluvit o ožehavých tématech 
(čistota, křty dětí nevěřících rodičů).

• Dát nějaké směrnice, aby všichni jednali 
a mluvili stejně.

• Je třeba, aby v církvi o něco šlo, vždyť jde 
o spásu duší.

• Společenství ať nejsou jen pro sebe, ať 
udělají něco dobrého, máme zkušenost  
s osobním, plošným rozdáváním časopisu 
Milujte se už v padesáti obcích. Stalo se, že 
jsme se setkali s lidmi, kteří dříve chodili 
ke svátostem znovu je k tomu povzbuzovat  
a pomoci jim najít cestu zpět.

• Například vybrat nějaké místo, o které 
se nikdo nestará, rozpadající se kostel atd. 
Mládež má na to jej opravit, sehnat dotace.

• Může se vytvořit tým mladých nadšenců, 

filmařů, kteří by podávali pravdy víry (příbě-
hy ze života) na internetové stránky.

• Vytvořit evangelizační film o světci.
• Ve společnosti si musíme zachovat iden-

titu. Je třeba povzbuzovat.
• Je třeba povzbuzovat, aby nám kněží, 

byli dobrým vzorem, povzbuzovali nás k du-
chovnímu růstu a neslevovali na nárocích. 

• Ať kněží svěří například ekonomiku, 
opravy atd. laikům a věnují se modlitbě  
a farníkům.

• Silné farnosti by měli podporovat slabé 
diecéze. 

• Je třeba mluvit o tom, proč církev něco 
zakazuje - potraty.

• Byli bychom rádi, aby existovalo poutní 
místo mládeže - může být nějaké opouštěné 
a mládež si jej může opravit. Sehnat dotaci  
a jedenkrát ročně by se k němu putovalo.
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hNuTÍ FOKOLÁRE
Jak vnímáme svoje místo v církvi? 
Jsme tu, abychom pokračovali v “tradici”, 

abychom zpřístupnili víru dnešnímu světu, 
oživili církev a pomáhali lidem kolem sebe 
nalézat Pravdu. Cítíme podporu od starších, 
od kněží a od církve. Vytváří pro nás zázemí, 
nabízí různá společenství, do kterých může-
me patřit a společně jít cestou k Bohu. 

Jak vnímáme postavení věřících mla-
dých lidí ve společnosti? 

Je pro nás těžké vyjít z “bubliny” věřícího 
člověka a přiznat svou víru i mezi nevěřící-
mi. Společenství věřících je pro nás velmi 
důležité, abychom ve víře rostli, ale nesmíme 
zapomínat, že máme evangelium převádět ve 
skutky a svým životem jej přinášet ostatním. 
Mnohdy si neuvědomujeme, jak po víře 
mladí lidé touží. Touží po rozhovorech, po 
poznání. Naším úkolem je také to, abychom 
jim pomohli a dovedli je k Bohu. 

Někdy potkáváme i takové lidi, se který-
mi se o víře bavit nemůžeme. Víme ale, že je 
musíme jen milovat a modlit se za ně. 

Po čem toužíme? 
Chceme cítit, že nejsme zbyteční. Touží-

me, aby jednotlivé farnosti žili více pospolu, 
setkávali se i mimo kostel a nechodili do něj 
jen anonymně. Uvítali bychom také lepší 
a intenzivnější komunikaci uvnitř církve, 
abychom lépe chápali rozhodnutí biskupů 
či kněží v otázkách směřování našich diecézí 
a farností. Chceme více příležitostí pro ne-
věřící kamarády, více akcí, na které bychom 
je mohli zvát. Myslíme si, že je potřeba se 
zaměřit nejen na dospívající, ale zvláště i na 
mladé lidi, kteří již dosáhli plnoletosti. Pře-
jeme si také prohlubovat vztahy se staršími  
a oživovat církev. 

Co se nám zdá důležité, aby zaznělo 
jako hlas mladých? 

Děkujeme za dar víry, který jste nám pře-
dali! Můžete s námi počítat! Chceme dál nést 
“hořící pochodeň Boží lásky”, chceme víru 
předávat a udržet ji pro další a další generace.
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hNuTÍ sVĚTLO - ŽIVOT
Hnutí Světlo-Život nebo také „Oáza“ je 

mládežnické hnutí založené po válce pol-
ským knězem Františkem Blachnickým, je-
hož beatifikační proces probíhá od r. 1995. 
Nyní se hnutí vyskytuje po celém světě  
a ještě v době totality začalo působit i v Čes-
ké republice. 

Jak vnímáme svoje místo v církvi? 
Chceme nabídnout mladým cestu k hlu-

bokému osobnímu vztahu přátelství s Je-
žíšem a Matkou Boží, a takovou možnou 
cestou k Bohu může být křesťanská forma-
ce. Kdo nepoznal Pána v modlitbě srdce,  
v eucharistii, ve svátosti smíření nemůže při-
jmout v lásce ani viditelnou církev, která má 
také své nedostatky, ani druhé lidi, nemůže 
být hlasatelem evangelia atd. 

Jak vnímáme postavení věřících mla-
dých lidí ve společnosti? 

Postavení mladých je problematické právě 
z důvodu veliké osamocenosti ve víře. Mno-
ho z mladých věřících se bojí mluvit o víře, 

dávat ji najevo ostatním, ukazovat, že patří 
Kristu atd. Často je důvodem osamocenost 
a malé možnosti růstu ve víře a tím i slabý 
osobní vztah s Bohem. 

Po čem toužíme? 
Proto toužíme, aby více mladých lidí zača-

lo hledat Boží tvář, aby získalo hlubší vztah 
k Němu, jenž je náš Pán a Spasitel, protože 
„každé lidské srdce je nepokojné, dokud ne-
spočine v Bohu.“ A proto se snažíme nejen 
o nabídku formace již věřící mládeže, ale  
i evangelizaci mezi nevěřícími. 

Co se nám zdá důležité, aby zaznělo 
jako hlas mladých? 

To je i to, co by mělo zaznívat jako hlas 
mladých v církvi. Nestydíme se za svoji víru. 
Chceme ji předávat dál. Chceme růst ve víře. 
Toužíme po Bohu. Nechceme jen nějakou 
zautomatizovanou nebo bezmyšlenkovitou 
účast na životě v církvi. Prosíme o vedení, 
příklad a opravdovou podporu naší touhy žít 
s Pánem v Jeho církvi.
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KAK salaš
KAK Salaš tvoří dynamické společenství, 

ve kterém má každý své místo a možnost 
se angažovat. Uvědomujeme si a jsme za to 
nesmírně vděčni, že máme skvělé duchovní 
vedení. Znatelně cítíme podporu z králo-
véhradeckého biskupství, které nám vše-
možnými prostředky pomáhá. Máme zde  
možnost poznat spoustu zajímavých osob-
ností, kteří nám mají co říci. Salašníci, jako 
všichni mladí lidé, se rádi společně schází. 
Zde se navzájem podporují, předávají si 
zkušenosti, ale i soucítí, neboť jsme na stej-
né lodi. Lidé zde ve společenství poznávají 
nejen ostatní, ale také sami sebe. A protože 
jsme společenství menší, tvoříme příjemnou 
bezprostřední rodinnou atmosféru plnou 
porozumění a přijetí. A to nejen pro vysoko-
školáky, přijímáme mezi sebe všechny nehle-
dě na věk, životní postoje či vyznání. Všem 
se snažíme být duchovní oporou a rozvíjet 
jejich život ve víře. Pro starší jsme nadějí  
a posilou. Zažíháme jiskru, protože jsme ak-
tivní a plni nápadů, které si mnozí přináší 
ze svých domovských farností, kde si je ale 
netroufají uskutečnit. 

Víme, že jsme důležitou součástí církve, 
která je nám ochranou. Na věrouce není co 
měnit, ta je jasně daná. Spíše bychom se měli 
zamýšlet nad formou, kterou se víra šíří. 
Buďme odvážní a nebojme se nového. Hle-
dejme víru i na místech, kde si ji primárně 
nedokážeme představit. Nebojme se věcem 
obléci nový kabát, protože není nic horšího, 
než utnout iniciativu mladého člověka. 

Do hluboké teologické problematiky 
církve nemáme, my mladí, takový vhled. 
Nemáme ani páky, jak něco změnit. Proto 
občas ztrácíme motivaci. A motivace je pří-
mo úměrná zapálením pro Krista a násled-
ně i víře. Duchovenstvo má zkušenosti, my 

máme nápady! Zkusme společně zapracovat 
na spolupráci, komunikaci a pochopení. 
Proto Vás žádáme, ptejte se nás, zkuste se na 
věci dívat naším pohledem. Možná se Vám 
to zdá obtížné koukat naším černobílým 
viděním. My neděláme kompromisy, věci 
vidíme ostře a nebojíme se vyjádřit. Klade-
me si otázky a nechceme na ně přijímat ho-
tové odpovědi. Potřebujeme si je najít sami.  
A to platí i vzhledem k víře. Každý si musí  
k Bohu vytvořit vztah vlastní. Proto Vás pro-
síme o individuální přístup, protože každý  
z nás je jiný. Má jiné hříchy, ale i dary. Brečte 
i radujte se s námi. Nebojte se projevit své 
city, není to slabost, ale naopak znak ryzího 
charakteru. 

Intenzivně přemýšlíme o svém životě  
a jeho smyslu. Občas se cítíme pořád dět-
mi, ale již nás tíží odpovědnost za své činy. 
Člověk na tuto tíhu může reagovat 2 způso-
by. Buď se začne topit v bezútěšnosti a celý 
život bude pouze plout bez jakékoliv akti-
vity. Anebo se plně zapojí do života. Bude 
zažívat úspěchy i pády. Hlavně ty mohou 
být frustrující. Ale v tom máme my, křesťa-
né, výhodu. My víme, že On je s námi. Že 
všechny překážky, které překonáváme, mají 
svůj smysl. Aby nás pozvedli! My víme, že  
po každém pádu je možnost se zvednout  
a pokračovat dál, aniž by tím cesta pozbyla 
smyslu. Právě naopak! A o to cennější jsou 
všechny další kroky. Ano, někdy to může 
být velmi těžké, může to způsobit, že člověk 
přijde o přátele, životní příležitosti. Ale my 
máme naději! Z jeho úst zní: „Neboj se, já 
budu s Tebou…“ (Iz 43,5). A proto žijme  
s Bohem, tvořme s Bohem vztah a mluvme 
o Něm.“ Mluvme o Něm i s nevěřícími, ale 
srozumitelně. Investujme do nich náš čas! 
Ale tím hlavním a nejdůležitějším je příklad. 
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Žijme podle božích přikázání! A to i v detai-
lech, protože ty mohou rozhodovat. Evange-
lizace by se měla stát součástí životního stylu 
křesťana.  Respektujme nevěřící, ale vyžaduj-
me respekt také nazpět. A nezapomínejme, 
že my nevěřící okolí potřebujeme. Nastavuje 
nám totiž zrcadlo, pomáhá nám si ujasnit, 
jaké jsou pravé hodnoty. Když vidíme svět 
zmítaný špatností, lží či násilím, uvědomu-
jeme si, že takto žít nechceme.

Na druhou stranu nesmíme být pyšní  
a přisluhovat si zásluhy, protože vše, co dě-
láme, není naše iniciativa, ale tak skrze nás 
promlouvá Bůh. Svěřme svůj život Bohu. 
To neznamená, že se všichni zasvětíme do 

duchovního života. Důležitým úkolem je  
i zakládat křesťanské rodiny, které budou 
stát na pevných základech. My mladí touží-
me po lásce a to nejen partnerské. Chceme 
být milováni a milovat! Chceme být vzdělání 
a to v církevní nauce ale i našem vyvoleném 
oboru, a tím prospívat svému okolí. Další 
věc, která nám leží na srdci, je jednota církví. 
Hledejme s nimi to společné, ne odlišnosti. 

Naší touhou je měnit své okolí spíše či-
nem, než slovem. Slova se totiž velmi často 
neshodují s realitou. Chceme vidět, že naše 
úsilí má nějaký užitek. A na závěr říkám: 
Zamilujme si Bibli, protože to je „ALFA“  
i „OMEGA“. To je Bůh!
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Koinonia jana KřTITELE
Vážený otče kardinále,
otče arcibiskupe,
otcové biskupové našich diecézí,
milí bratři a sestry v Kristu,

je mi ctí, že na tomto fóru mohu pro-
mluvit jménem mladých z naší komunity 
Koinonia Jana Křtitele. Jako mladí si uvědo-
mujeme, že máme své místo v církvi a že se 
podílíme na jejím utváření. Postrádáme v ní 
ale několik věcí, o kterých tu teď chci mlu-
vit. Jsou to: nadšení, radost a svědectví.

1) Chybí nám nadšení do života ve víře. 
To nám dá setkání s živým Ježíšem. Potře-
bujeme se setkat s živým Kristem osobně, 
ale i ve svědectví ostatních a hlavně našich 
autorit. Vaše svědectví, jak se setkat s Pánem, 
nám může toto nadšení dát. Potřebujeme 

vaše svědectví, a tak se setkat s živým Kris-
tem. Pokud nebudeme mít ideál, nemáme 
ke komu vzhlížet.

2) Nadšení by samo o sobě nevydrželo, po-
kud nebude následováno radostí. Chceme, 
aby stejná radost, která naplňovala apošto-
ly, byla i v nás. Jedině radost, která pramení  
z evangelia, nás může naplnit a setrvat v nás. 
Za jakýchkoliv okolností toužíme slyšet Boží 
slovo, to potřebujeme prohlašovat a také vi-
dět, že je prohlašováno.

3) A jako třetí věc potřebujeme svědectví. 
Jaké? Rozhodně svědectví vás všech, našich 
autorit, duchovních otců, řeholníků i man-
želů. Potřebujeme vaše doprovázení – a to 
pro nás bude výzvou k naplňování misijní-
ho poslání v našem životě. Výzvou vykročit  
s nadšením a radostí, s vírou v Boží slovo, 
převzít zodpovědnost za sebe a vydat se na 
cestu s důvěrou v Ježíše, s nímž jsme se se-
tkali…

Náš problém není vědění, ale ochota. 
Problém je, že my věci dobře známe. Máme 
nauku, máme katechezi, máme pravidelné 
bohoslužby. Máme vše, ale bohužel není 
kdo… není nikdo, kdo nás uchopí za ruku, 
kdo by nás doprovázel. Samotní se ztratíme, 
nemůžeme trefit k cíli. Věříme, že Hospodin 
nehledá schopné, ale ochotné a činí je schop-
nými. Potřebujeme doprovod. Jediná cesta 
jsou společenství, komunity, kde se zakouší 
přátelství, radost, kde je přítomné nadšení, 
kde se čte a prohlašuje evangelium, kde se 
svědčí, zkrátka místa, kde se žije poslání.

Potřebujeme nadšení, radost, která prame-
ní z evangelia, a svědectví…, a tak se ptám: 
Jak nás v tom budete doprovázet?

Děkuji.
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KOMuNITA bLAHOSLAVENSTVÍ
Ze zkušenosti s mladými lidmi v našem 

okolí vnímáme, že velmi oceňují osobní pří-
stup a pravdivý zájem o to, co žijí - ze strany 
kněží, řeholníků, animátorů… - to je mnoh-
dy to první, co je přitahuje do společenství,  
a když se mladým podaří najít osobu, která 
by je doprovázela duchovním životem, je to 
pro ně nedocenitelný poklad. 

Jako důležité také vidíme vytvářet mladým 
lidem prostor pro ztišení a osobní modlit-
bu, mladí kolem nás často mluví o tom, jak 
jsou pro ně důležité vzory v modlitbě, pro-
to je dobré, když kněží nejen otevřou kostel  
a vystaví eucharistii, ale chvíli s námi zůsta-
nou a vidíme je spontánně se modlit. Také 

máme osobní zkušenosti s tím, jak společ-
ná modlitba ovlivňuje a proměňuje život ve 
společenství, přestože není lehké vytrvat ve 
věrnosti k ní. 

Vnímáme mladé lidi jako ty, kteří jsou vel-
mi otevření pro vztah s Bohem, ale potřebují 
k tomu bezpečný prostor, ve kterém můžou 
svobodně klást otázky a ve kterém budou 
přijati, i když udělají chybu. Často slyšíme 
mladé lidi mluvit o tom, jak byli zraněni při 
zpovědi; také máme ale zkušenost s mnohý-
mi uzdraveními tam, kde byli zpovědníkem 
přijati. Proto je dobré formovat dobré zpo-
vědníky, ale i formovat mladé, aby zpověď 
správě chápali.
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KRÁLOVÉHRADECKÁ DIECÉZE
1. Jak vnímáme svoje místo v církvi?
Postavení mladých v církvi vnímáme po-

zitivně. Většina našich kněží je přístupných 
našim prosbám a podporuje nás v našich 
aktivitách. Dávají nám možnost zapojit se  
v rámci farnosti i v rámci diecéze. 

Diecéze nám poskytuje mnoho možností 
k uplatnění i k setkávání se - diecézní setká-
ní, animátorský kurz, DCŽM. Vidíme, že se 
o nás diecéze stará, jsme za to velmi vděční! 
Ale zjišťujeme, že je ještě mnoho mladých 
křesťanů, kteří toho nevyužívají nebo o tom 
nevědí nebo mají zkreslené představy a před-
sudky. Někteří, a není jich málo, mají také 
mnoho koníčků (skauting, místní společen-
ství mladých apod.), a pak musejí vybírat 
mezi akcemi, přičemž křesťanské akce zůstá-
vají až jako druhé. Jak je máme nadchnout?

2. Jak vnímáme postavení věřících mla-
dých lidí ve společnosti?

Postavení věřících mladých ve společnosti 
vnímáme ambivalentně. Záleží na skupině, 
se kterou se setkáváme. Někdy nás jako křes-
ťany hned „škatulkují“, někdy nás naopak 
berou takové, jací jsme, a zajímají se o naše 
postoje.

Žít v české společnosti a udržet si morálku 
však vnímáme jako složité. Jak se má mladý 
člověk zorientovat v tom všem, co se oko-
lo něj děje, co slyší a čte v médiích? Jsme 
obklopeni neviditelným tlakem na morální 
hodnoty člověka, který způsobuje, že víra se 
stává soukromou věcí - bojíme se přihlásit 
se k své víře, aby nás druzí nezavrhovali pro 
různé chyby, které se dějí či děly v církvi. 
Někdy máme obavu zaujmout pozitivní po-
stoj k tradičním morálním hodnotám (ne-
souhlas s postojem dnešní společnosti k ho-
mosexualitě, konzumismem apod.), aby nás 

společnost neoznačila za netolerantní! 
Jsme svědky toho, že nevěřící společnost 

má k dispozici mnoho informací o křes-
ťanství, ale důraz je kladen na nepodstatná 
(často spíš negativní) fakta, která poskytují 
zkreslené až mylné pohledy na církev. Ná-
sledně je tedy velmi těžké snažit se vysvětlit, 
že křesťanství je o něčem úplně jiném. Jak 
máme zareagovat správným způsobem na 
takovéto předsudky a nestáhnout se do sebe?

3. Po čem toužíme
V návaznosti na předchozí bod zjišťujeme 

důležitost informovanosti mladých. Tu by 
mohly podpořit videokatecheze. Poskyto-
valy by ucelené informace o dění ve světě, 
především jak se k němu staví církev. Kněží 
často mluví za sebe a mají různé názory, jsou 
mnohdy nejednotní.  Doporučovali bychom 
tato videa umístit na všeobecně hodně sledo-
vané webové stránky youtube.com. Zde by 
byla videa jednoduše dostupná a volně šiři-
telná, k dispozici naprosto komukoli. 

Také cítíme jako důležité formovat boho-
slovce v duchu společenství, aby byli schopni 
jako kněží pracovat s mladými – ve společen-
ství, na náboženství, při výuce katechismu. 
Vnímáme pro nás jako potřebné, aby kněží 
mluvili více o každodenním životě mladé-
ho křesťana, abychom mohli uvědoměle-
ji a kvalitněji žít náš všední život. Kněžím  
v této činnosti však také mohou pomoci lai-
ci - velmi přínosné jsou přednášky manželů 
pro snoubence, ale i přednášky různých lek-
torů o problémech současné doby apod.

Pro evangelizaci veřejnosti vnímáme jako 
přínosné zařazení křesťanských knížek do 
městských knihoven (minimálně ve vysoko-
školských městech). Knihy pro křesťanskou 
mládež typu YOUCAT nebo Tweetuj s Bo-
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hem by měly být zařazeny do knihoven na 
církevních gymnáziích, aby byly volně pří-
stupné všem studentům, protože poskytují 
návod na plnohodnotný život a odpovědi 
na mnoho různorodých (často i kontroverz-
ních) otázek.

Pro utváření pozitivního vztahu společ-
nosti k církvi vidíme jako velmi důležité, 
aby bylo více tzv. otevřených akcí, jako je 
Noc kostelů, plesy, Nikodémova noc, festi-
valy, aj. Aby nevěřící lidé měli možnost čas-
těji se setkávat s křesťany a navštívit sakrální 
prostory a vnímat jejich “posvátno”, ticho 
apod., kterých se jim v každodenním spěchu 
nedostává. 

Všímáme si také malé informovanosti 
mladých o křesťanských akcích. Vnímáme 
pro to nutnost větší a efektivnější propagace 
akcí, křesťanské literatury, filmů, pořadů aj. 
S tím souvisí ujednocení webových přípon  
u webových stránek vikariátů. Přáli bychom 
si, aby byly zaštítěny signály.cz.

V neposlední řadě toužíme po dlouho-
dobější a soustavnější práci s mládeží (větší 
propojenost mezi generacemi), tedy aby byla 
aktivně zapojena i mladší generace mladých 
(12 - 14 let) do společenství a do farnosti.
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liga PÁR PÁRu
Když se řekne Liga pár páru, většina si 

asi vybaví spolek rodičů, co pořád otravu-
je s děsně složitou metodou plánování do-
statečných rozestupů mezi dětmi. Ale to je 
dost omezený pohled. Užívání metod Přiro-
zeného plánování rodičovství (PPR) je spíš 
životním stylem. Je o porozumění a přijetí 
vlastní plodnosti. Abychom mohli vést plod-
ný život, měli bychom přijmout i svoji plod-
nost. Liga nabízí možnost získat nástroj, jež 
by měl mít každý možnost (podle vlastního 
uvážení) použít. 

 Já jako „dítě vychované ligou“ mohu 
říct: tím, že vyrůstám v rodině, kde se PPR 
a věci kolem pořád probírají, přijde mi 
normální mít alespoň základní povědomí  
o tom, jak žena vlastně funguje. Není nut-
né se měřit od pěti let a řešit věci, co patří 
až do manželství, ale mít základní rozhled  
a nenechat se zblbnout diktátem společnosti 
ohledně antikoncepce. První kontakt s tímto 
tématem mají děti často ve škole při sexuál-
ní výchově. Informace, které jim jsou takto 
předkládány, nemusí být úplně košer.

 Není snadné vyjít na veřejnost s tímto 
velice intimním tématem a vysvětlovat ka-

marádům, cože to naši vlastně učí. Vnímá-
me, že je velice důležité, aby se o tom mlu-
vilo. Jak řekla Matka Tereza - antikoncepce 
ničí lásku. Církev nám nabízí lepší možnost. 
Metodu, která podporuje komunikaci mezi 
manželi, porozumění, také sebeovládání 
a úctu. Vypadá to jako technická metoda, 
samé teplotní vzestupy, ale je to o hluboké 
lásce. Měření a zapisování hodnot vede kro-
mě porozumění vlastnímu tělu nakonec také 
k prohloubení víry.

 Pokud si má člověk zvolit svůj životní 
styl, měl by mít možnost volby. K tomu je 
potřeba dostatečná informovanost. Ve ško-
lách ani v gynekologických ambulancích se  
o STM nikdo nedozví. Díky katolické círk-
vi, která nabízí to nejlepší, známe tuto me-
todu, tento životní styl. 

Být křesťanem je krásné, ale nikdo nezaru-
čuje, že to bude jednoduché. Je jednodušší 
říct, že je dnes jiná doba, nebo že do určitých 
oblastí nám nemá Bůh co mluvit. Můžeme 
však být také odvážní, nebát se mluvit o čis-
totě, žít v ní a budovat pevná manželství.
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lITOMĚřICKÁ DIECÉZE
Naše Litoměřická diecéze nepatří k nejži-

vějším, a tak jsme moc vděční, že jsme ten-
to rok mohli uspořádat 1. Diecézní fórum 
mládeže a společně diskutovat nad evange-
lizací. Ze zpráv našich vikariátů vyplývá, že 
evangelium potřebujeme vnášet nejen do 
nevěřícího prostředí, ale hlavně mezi naše 
usychající katolické vrstevníky. Na základě 
našeho postavení v nevěřící i věřící společ-
nosti je na nás proto vyvíjen tlak, abychom 
se bez ohledu na naši připravenost stali tlu-
močníky víry. V nevěřícím prostředí je naše 
role ztížená tím, že čelíme nepochopení. Ne-
myslíme si ale, že je správné zjednodušit si ší-
ření evangelia upravením pravd víry, chování  
a hodnot. Uvědomujeme si, že evangelizace 
není nutně primárním cílem křesťana, jako 
spíše vedlejším účinkem živého spojení s Bo-
hem. Nejpožehnanější se naše evangelizační 
mise stává tehdy, když usilujeme o svatost  
a necháme Pána, aby skrze nás podle své vůle 
šířil křesťanství. 

K tomu, abychom takto přinášeli ovoce, 
nám v současném stavu brání tři hlavní 
problémy, které toužíme vyřešit. 

Za prvé, toužíme po společenství mlá-
deže. V naší diecézi víme jen o třech zapo-
jujících se a stabilních společenstvích, a to 
ve větších městech Ústí nad Labem, Mladé 
Boleslavi a Liberci. Zázemí společenství je 
pro nás nesmírně důležité pro růst ve víře  
a přípravu na evangelizaci. Bez podpory spo-
lečenství se cítíme slabí dávat svou energii do 

přípravy dalších akcí pro druhé a už vůbec 
je pro nás bez něj těžké obstát v diskusích  
s nevěřícími. 

Za druhé, toužíme po vzdělání ve víře. 
Tím nežádáme rozšířenou výuku školního 
typu, nýbrž vedení duchovně zkušenějším, 
který by nám přizpůsobil program, vyvážil 
teorii s praxí a přitom nás nepřetížil. Potře-
bujeme slyšet jasný názor církve na aktuální 
otázky z úst církevních představitelů. Rádi 
bychom se sami vzdělávali, a proto prosíme 
o hojnější distribuci aktuálních materiálů 
k tomu určených, zvláště pak výkladů, kte-
ré by osvětlily pro nás těžko srozumitelné 
církevní dokumenty (např. encykliky). Na-
padlo nás dokonce vyřešit přísun duchovní 
potravy zřízením katolické knihovny. 

Za třetí, toužíme po větší propojenosti, 
jak v rámci diecéze, tak i státu. Té by se do-
sáhlo zlepšením komunikace v rámci farnos-
ti a diecéze a sdílením informací o akcích 
mládeže. Oceníme zlepšování stránek a so-
ciálních sítí šířících tyto informace. Myslíme 
si, že by opuštěné mládeži ze severočeských 
vikariátů mohla dále pomoci třeba i misijní 
návštěva ze zapálenějšího kraje. 

Hlasy mladých si nechtějí jen stěžovat na 
problémy. Chceme přispět k realizaci řešení 
a společně s vaší podporou získat dary spole-
čenství, duchovního růstu skrze vzdělání ve 
víře a propojení napříč farnostmi i generace-
mi.  Děkujeme.
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nEOKATECHuMENÁTNÍ CEsta
1) Jak vnímáme svoje místo v církvi?
Místo mladých v církvi je velmi důležité. 

Je to hlavně služba ve farnosti (např. mini-
strování, uklízení kostela, stavění betlému 
apod.), taky být pomocí pro druhé, povzbu-
zovat mladé z věřících rodin, kteří přestávají 
chodit do kostela, ve víře.  

2) Jak vnímáme postavení věřících mla-
dých lidí ve společnosti?

Postavení mladých věřících lidí v dnešní 
společnosti je velmi těžké. Často jsme ter-
čem posměchu, opovrhování a odmítnu-
tí. Lidé nás sledují, co děláme, jak žijeme. 
A je těžké si stát za svými hodnotami co se 
týče čistoty a sexuality, celkového pohledu 

na život, protože dnešní svět nám říká, že si 
máme užívat života, jak nejlíp umíme. 

3) Po čem toužíme?
Chceme mít pevnou víru v Boha, vložit 

svůj život do jeho rukou a dojít do nebes-
kého království, dojít k věčnému životu  
s Bohem.

4) Co se nám zdá důležité, aby zaznělo 
jako hlas mladých

Nebojte se, Bůh je s námi. Nebojme se 
vložit naši důvěru v něho a rozdávat lásku 
kolem sebe. Stůjme si za svým a nenechme 
se zlákat tímto světem.
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oLOMOuCKÁ ARCIDIECÉZE
Naši drazí biskupové, kněží, všichni de-

legáti mladých a pozorovatelé!

Dovoluji se zde vyjádřit hlasem mladých  
z olomoucké arcidiecéze. 

Jsme rádi, že zde můžeme být. Že nás, 
mladé, církev vnímá jako svou důležitou sou-
část, že vám na nás záleží a zajímá vás náš ná-
zor. Často slyšíme, že jsme pro církev nadějí. 
Děkujeme, že s námi počítáte! Chceme být 
oživením a přínosem našim farnostem. Díky 
tomu, že nám věříte, si uvědomujeme svou 
zodpovědnost za budoucnost církve. Chce-
me se angažovat nejen pro mladé, ale v živo-
tech našich farností obecně. Velmi oceníme 
každé vaše povzbuzení a prosíme, nebojte se 
do našich rukou vkládat zodpovědnost. 

Jsme vděční za dobu náboženské svobo-
dy v naší zemi, ale i přesto cítíme ohrožení 
hodnot, na kterých církev staví, jako je zdra-
vé pojetí rodiny, manželství, víry. Obzvlášť 
vnímáme velká rizika genderové ideologie, 
sexuální nevázanosti, fenoménu singles či 
hnutí new age. Jsme vděčni za církev, že 
nám dává mantinely na cestě za plno-
hodnotným životem. Její jasná stanoviska  
a určení životních priorit nám pomáhají če-
lit těmto odkazům dnešní doby a uchovat 
si stabilitu. Žijeme v sekularizovaném světě  
a jsme tak mnohdy ovlivňováni nevěřícími 
ve svém okolí. Chceme zapadat, být moder-
ní a zároveň chceme žít svou víru, zastávat 
určité hodnoty. Někdy jen těžko nachází-
me odvahu jít proti proudu a potřebujeme  
v tom podporu. 

Nechceme být jen pasivní věřící. Touží-

me být živými svědky vztahu s milujícím 
Bohem. K tomu potřebujeme dobré vzory 
a svědectví autentické víry, která proměňuje 
životy. Toužíme vést smysluplný a naplňu-
jící život, najít uplatnění a správné povolání 
profesní i životní. Záleží nám na budouc-
nosti naší země, na tom, kde budou vyrůstat 
naše děti. Toužíme se angažovat ve společ-
nosti, mimo jiné při ochraně přírody, která 
nám byla dána jako dar.

Dnešní svět potřebuje vidět, že víra  
v Boha nás nesvazuje, ale naopak nám 
dává křídla. Křesťanství je životním sty-
lem, který chceme žít naplno. Jsme vděčni 
za rozmanitost církve. Toužíme po svobo-
dě a respektu naší jedinečné cesty k Bohu. 
Uvědomujeme si důležitost formace a du-
chovního doprovázení a to jak biřmovanců, 
animátorů, lídrů, tak i všech mladých a lai-
ků. Formace by měla zejména prohlubovat 
osobní vztah s Bohem a život ve společenství. 
Vnímáme svou důležitou úlohu jako ani-
mátorů mladých. Křesťanské akce chceme 
dělat kvalitněji, v novém duchu, s ohledem 
na rozmanitost prožívání víry. Rádi bychom 
akce zpřístupnili nevěřícím a hledajícím tak, 
aby pro ně byly srozumitelné. Chceme jít  
s dobou a hledat inovativní způsoby pře-
dávání evangelia.

Jsme mladí a jsme jiní (to neznamená 
ani lepší, ani horší). Jsme připraveni dě-
lat dobré věci - důvěřujte nám. Jsme tady, 
abychom se nasadili. 

Nebojíme se to pořádně osolit!

Děkujeme, že jste v tom s námi!
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oSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZE
Chvála Kristu,
my, mladí ostravsko-opavské diecéze, 

chceme poděkovat církvi, že je připravená 
nám naslouchat a diskutovat s námi. Díky 
tomuto postoji církve nám byl dán prostor 
vyjádřit se k následujícím třem faktům:

1) Všimli jsme si, že většina mladých v na-
šem okolí, ačkoli má o Bohu dost informací, 
ačkoli jsou to praktikující křesťané, nemají 
pokoj a radost ve svém srdci. Odpověď těch-
to mladých na otázku: „Jakou roli ve tvém 
životě hraje ticho“ zpravidla je: „Ticho není 
nic pro mě. Nepotřebuji ho. Nic mi nedá-
vá.“ Když tuto odpověď porovnáme s vý-
pověďmi velkých církevních autorit napříč 
dějinami, vnímáme obrovský rozpor. Dle 
církevních autorit je totiž ztišení jak nezbyt-
nou podmínkou k pravidelnému setkává-
ní se s Bohem, tak nezbytnou podmínkou  
k pravidelnému setkání se se sebou samým. 
Prosíme církev, aby se pokusila praktickými 
kroky zlepšit osvětu mezi mladými, proč je 
pravidelné ztišení tak důležité pro radostné 
a pokojné prožívání křesťanství. Praktickými 
kroky pak myslíme například vydání doku-
mentu na dané téma nebo zaměření pastora-
ce na ticho a ztišení.

2) Vnímáme absenci českých stránek, kte-
ré by byly „vodítkem“ a inspirací pro animá-
tory vedoucí společenství mládeže. V dnešní 
době je nepochybně již mnoho zdrojů, ze 
kterých může animátor čerpat. Neexistují 
však internetové stránky, které by tyto námě-
ty sdružovaly. Proto si myslíme, že by bylo 
velmi přínosné, kdyby mohl vzniknout ta-
kovýto server (např. pod doménou signálů).

Stánky by mohly obsahovat např. náměty 
na prožívání pravidelných setkání společen-
ství mládeže, náměty pro přípravu adorací, 
večerů chval, náměty na „víkendovky“, se-
znamy míst k ubytování, odkazy na užitečné 
stránky a videa, atp.

Inspirací by mohla být již existující slo-
venská internetová stránka www.animator.sk      

3) Víme, že dnešní mladí tráví mnoho 
času ve virtuálním světě. Velice oceňujeme, 
že církev dynamicky zareagovala a proto 
dnes máme možnost na internetu vidět nej-
různější videokatecheze. Vnímáme v těchto 
videích velký potenciál, proto by bylo dle 
našeho názoru dobré, pokusit se mladé vzdě-
lávat tímto způsobem systematicky a pravi-
delně. Mohl by tak vzniknout například  
videoyoucat.
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PRAŽSKÁ ARCIDIECÉZE
Dostali jsme otázku: „Po čem toužíme?“ 

To, co nám vyvstalo na mysli, je ale více než 
jen o touze. Je to náš sen. Protože málo co je 
mocnějšího než když člověk sní spolu s Bo-
hem. Ze snu se pak stává vize. Z vize se stává 
plán a z plánu realita. O čem tedy sníme? 

Sníme o mladých lidech, kteří budou ak-
tivní. Ve farnostech, doma, ve škole či práci. 
Kteří budou ovlivňovat svoje okolí. Nebu-
dou se bát přiznat se ke Kristu a nebudou se 
bát na něho ve všem spolehnout. Jejich ži-
votní postoj a životní styl bude tak přitažlivý, 
že další mladí lidé ho budou chtít žít taky. 

Sníme o živých společenstvích mláde-
že. Kde mladí můžou najít svoji druhou 
rodinu. Kde budou spolu poznávat živé-
ho Krista skrze sdílení, modlitbu a službu.  
O společenstvích, která budou otevřená 
všem i mladým mimo křesťanské prostředí. 

Sníme o živých farnostech. Farnostech, 
které se nesejdou jen v neděli v kostele. Kde 
se lidé budou znát mezi sebou a zajímat se 
o sebe. Kde spolu utvoří malá společenství, 
tráví spolu čas a svědčí o Kristu ostatním li-
dem ve svém okolí. 

Sníme o církvi, která naslouchá mladým 
lidem. Která se nebojí nových věcí a změn. 
O církvi, která chápe, že v mladých je její 
budoucnost. Která investuje více peněz do 
lidí než do budov. Která má s mladými jasný 
pastorační plán a to na úrovni jednotlivých 
diecézí. O církvi, která bude chápat mladé 
lidi s jejich současnými potřebami a pomůže 
jim objevit a rozvinout jejich potenciál. 

Sníme o velkých křesťanských akcích, 
kam můžeme brát své nevěřící přátele. Na 
kterých se mohou potkávat lidé z různých 
denominací. Na které se zvou české i mezi-
národní osobnosti a hudebníci, a přitom je 
na pódiu místo i pro mladé. O akcích, které 
nás křesťany budou ukazovat jako lidi, kteří 
jsou normální - jsou rádi spolu, rádi se baví - 
a nejsou jen podivnou minoritou. 

Tohle jsou naše sny a my je tu s vámi chce-
me sdílet. Přijeli jsme sem jako jejich zástup-
ci a obhájci. Chceme, aby se z nich mohla 
stát vize, která bude rezonovat uvnitř naší 
církve a jejích struktur. Protože pokud se tak 
nestane, máme strach, že začne rezonovat 
mimo ni. 
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PRELATuRA oPuS dEi

Vážení biskupové, sestry a bratři, 
děkujeme za Vaši službu Církvi a modlíme 

se za Vás. Jsme nadšení ze slov papeže Fran-
tiška v Krakově a toužíme zanechat stopu ve 
společnosti. Zároveň cítíme, že se stále více 
rozcházejí požadavky křesťanského života  
s životním stylem v našem okolí. Jsme vděč-
ní těm pastýřům, kteří nás dokáží motivovat 
k životu podle evangelia. 

Rádi bychom ve věcech praktického pro-
žívání víry slyšeli jasná slova. Možná mají 
pastýři strach, aby ovečky neutekly. My ale 
toužíme po pravdivé nauce bez příkras. Jak 
řekl svatý Otec, dnešní doba vyžaduje pevné 
boty, a ne light slova. Vidíme mladé, kteří 
například nepochopili pozitivní smysl čisto-
ty. S bolestí sledujeme nejlepší kamarády ze 
střední, často velmi věřící, kterým byly po-
dány některé věci v light formě, nebo jim ni-
kdo nic neřekl, a nyní trpí tvrdými následky 
a ztrácí svobodu. 

Potřebujeme být zvednuti z pohovky  
a slyšet, že máme zodpovědnost za evangeli-
zaci prostředí, ve kterém každý den žijeme. 
Abychom však mohli něco dát, musíme to 
nejprve mít. Ve farnostech a společenstvích 
neočekáváme jen zábavu, chceme posílit náš 
duchovní život a pochopit Kristovo učení. 
Prosíme biskupy o aktualizaci přístupu kněží 
k formaci mladých. 

V čem můžeme my mladí konkrétně při-
spět a o čem bychom rádi diskutovali na 
fóru? Jde o média. Hlas církve musí být sly-
šet i tam, kde jsou mladí, tedy na sociálních 
sítích a na internetu. Mládež často čerpá  
z příspěvků, kterým chybí minimálně jedna 

z těchto vlastností: moderní design, aktuál-
nost obsahu, profesionalita a přitažlivá for-
ma. Mladý člověk dnes nejprve googlí a až 
potom se ptá. To se nezmění. Navrhujeme 
tři body k diskuzi: 

• Potřebujeme shrnuté argumenty na jed-
nom místě. Hodí se mít munici pro dialog 
s nevěřícími, kteří mají snadno vyvratitelné 
předsudky o církvi. Na kánon nejčastějších 
otázek se hodí kánon nejefektivnějších od-
povědí. Třeba tři racionální důvody, proč 
spolu před svatbou nespat.1 

• Musíme využívat současné prostředky  
a jazyk. Youtube a sociální sítě jsou přitaž-
livější než suchý papír. Skrze ně předejme 
osobní svědectví o povolání, praktické rady 
do vztahů nebo tipy pro dívky, jak se oblékat 
tak, aby se líbily Bohu i klukům současně.2 

• Chtěli bychom být hrdí na prezentaci 
církve v médiích. Posílejme do veřejných de-
bat také věřící laiky, kteří budou na úrovni  
a rozumně reprezentovat církev.3 

Děkujeme za pozornost a těšíme se na plo-
dy našeho setkání.

1 Ve smyslu publikace Dějiny, jak je možná neznáte 
od P. Pavla Zahradníčka 

2 Lze se inspirovat a přeložit materiály z webu  
http://chastityproject.com/ 

3 Např. podpořit v ČR vznik iniciativy jako Catholic 
Voices http://www.catholicvoices.org.uk/ 

Tento příspěvek nebyl nakonec delegáty veřejně prezentován
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saint Egidio
Chvála Kristu, drazí biskupové, milí přá-

telé,
mé jméno je Magdalena Braunerová  

a chtěla bych dnes krátce mluvit za Komu-
nitu Sant´ Egidio, která se na základě mod-
litby a konkrétního naplňování Evangelia 
snaží po celém světě (a tak i v ČR) doprová-
zet potřebné, ať už lidi bez domova, lidi pr-
chající před válkou a všechny, kteří se ocitají 
na okraji zájmu společnosti.

Naši Komunitu tvoří nejen, ale z velké 
části, mladí lidé, a tak můžeme být blízko je-
jich potřebám, které často volají po otevřené 
Církvi, která by se nedefinovala jako insti-
tuce, jako starý chrám, do kterého je třeba 
vstoupit a přijmout jeho zásady, ale slyšíme 
spíše hlad po vztahu. Vztahu mezi lidmi  
a s Bohem. A tak jako první bod chceme 
prosit o živou Církev, žijící uprostřed spo-
lečenství, které se nebojí vycházet ven, mezi 
nevěřící, mezi opuštěné, mezi zapomenuté.

Domníváme se tak, že by život mladých  
v Církvi měl primárně vycházet ven. Ne-
bojme se společně modlit, žít svátosti, bra-
trství a společenství, ale neuzavírejme se  
v něm. Vždyť papež František nám nedáv-
no opět připomněl, ať si jako křesťané ne-
děláme z Církve pohodlné parkoviště, kde 
se můžeme zaparkovat a bez větších obtíží 
přežít. Nabízejme tedy jako Církev mladým 

možnost být tu pro druhé, v konkrétní služ-
bě lásky a milosrdenství, projevované těm 
nejpotřebnějším.

Druhým bodem, který chceme nabídnout 
ke společnému rozjímání je otázka nadějné 
a prorocké budoucnosti. Mladým v našem 
okolí tolik chybí nadějný pohled na míro-
vou budoucnost. Vždyť Pán říká - proste  
a bude vám dáno. Nebojme se tedy s mladý-
mi lidmi prosit o mír ve světě a navzájem je 
upevňovat v jistotě, že Pán chce, abychom 
společně budovali mír mezi lidmi, v našich 
městech, a tak i v celém světě. A že je možné, 
docílit světa bez válek, světa, kde bude mít 
každý, i ten nejposlednější člověk bez domo-
va, uprchlík nebo romské dítě, své místo.

Poslední zmínku bych ráda věnovala hla-
su mladých, který se v naší Komunitě mění  
v hlas chudých. A tak bychom chtěli dnes 
žádat o milosrdný a přátelský vztah ke 
všem, kteří přichází do chrámů Páně, aby 
se zde modlili, usadili, možná jen chvíli pře-
mýšleli, nebo se setkali s někým, kdo jim 
možná bude chvíli naslouchat, a dá jim tak 
pocítit, že i když jsou bez domova, smrdí, 
nebo nevypadají reprezentativně, v blízkosti 
Pána mají i oni své místo.

Děkuji.
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sPOLEČENSTVÍ ČISTýCH SRDCÍ, MILujTE sE
Jak vnímáme svoje místo v církvi? 
Je pro nás důležité, když nacházíme v církvi 

přijetí, tak jako Pán Bůh nás každého přijímá  
a miluje. Ve společnosti je mnoho požadav-
ků, aby člověk vyhovoval určitým měřítkům. 
Mnohokrát jde i věřícím jen o ty vnější věci 
a chybí vztahy a přijetí. Církev je především 
rodina, domov pro každého, společenství 
těch, kteří společně jdou k Pánu. A pak, naše 
místo je také v tom, abychom nesli víru, tu 
radostnou zprávu, druhým lidem.

Jak vnímáme postavení mladých věří-
cích ve společnosti? 

Jsme si vědomi, že to, jak žijeme, má velký 
vliv, aby lidé poznávali pravé hodnoty. Často 
se přizpůsobujeme většině, abychom nebyli 
perzekuováni za naše názory, ale mlčení je 
tichý souhlas s potraty, používáním antikon-
cepce, s porušováním předmanželské čistoty 
a manželské věrnosti a dalšími nesprávnými 
věcmi. Je třeba mluvit a žít pravdivě, být 
pevně zakotvený v Pánu Bohu a v církvi, 
je tu důležité to společenství věřících, vzá-
jemné povzbuzování - tak se o to snažíme ve 
Společenství čistých srdcí.

Po čem toužíme? 
Toužíme dávat pravdivé svědectví o Pánu 

Bohu, že má každého člověka rád. Toužíme 
přispět k proměně světa k lepšímu, kde lidé 
nebudou hledat rozdíly mezi sebou a budou 
mít rádi Pána Boha a sebe navzájem.

Co se nám zdá důležité? 
Žít a nepromarnit to, co nám Pán Ježíš 

říká a dává. To znamená i jít proti proudu. 
Sami to nezvládneme. Moc důležité je mít 
kněze, který nás vede a doprovází, vyslechne 
nás a poradí. Nezáleží tolik na jeho vlastnos-
tech, jako na jeho životě s Pánem Ježíšem 
skrze modlitbu a na pravdivém životě podle 
Evangelia, aby se nepřizpůsoboval jiným ná-
zorům. Když jsme vedení k modlitbě a také 
vzděláváni ve víře, můžeme přinášet lidem 
pravdivé svědectví. Důležité je pro nás setká-
ní s Pánem Ježíšem skrze mši svatou, Písmo 
svaté, ve společenstvích a také i v tichých 
adoracích. Důležité je i mít k dispozici dob-
ré knihy a časopisy. Z toho vnitřního vychází 
pak všechno, co děláme navenek. Pak mů-
žeme třeba pro děti pořádat tábory, učit je 
náboženství, mladým povídat svědectví a se-
tkávat se s nimi na duchovních akcích, svěd-
čit druhým o svém životě s Bohem.  

Je dobré tvořit malá společenství, kde 
jsou mladí duchovně vedeni a vzděláváni ve 
víře. To může začít od jednoho člověka, od 
malé skupinky.  Ti mladí mohou potom učit 
ostatní lidi, ale právě tam záleží, jak sami 
naplňují, co chce Pán Bůh a jak s Ním žijí. 
Někdy jsou ta společenství málo založená na 
vztahu k Pánu, spíše na vlastnostech vedou-
cího, to pak nepřináší užitek.
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sESTRY sALESIÁNKY
Oslovila jsem 8 mladých, kteří se pohybují 

kolem mě. Jsou to mladí většinou středoško-
láci (dvě z nich jsou už starší). Položila jsme 
jim 4 otázky, na něž mi odpovídaly. Jen ke 
kontextu - jsem sestra salesiánka a pracuji 
ve středisku mládeže v Plzni ve Skvrňanech, 
kde pracujeme hlavně s nevěřícími. Někte-
ří mladí u nás dobrovolničí. Ti jsou věřící, 
praktikující katolíci. Není to však podmín-
ka. Máme tu i partu mládeže nevěřící, hle-
dající, teprve otevírající se Bohu, kteří na 
dotazník odpovídali také, protože i oni tvoří 
mladé, kteří jsou „kolem“. 

1. Jak vnímám svoje místo v církvi?
Nevěřící a hledající se buď necítí součástí 

církve, nebo doufají a mají pocit, že nějakým 
způsobem do ní i tak patří - i když nepřijali 
křest… 

Ohledně věřících - je to kupodivu velmi 
rozdílné. Někteří se cítí nepostradatelní, ně-
kteří si uvědomují, že si neváží tolik toho, že 
tam patří, protože jsou v ní odmalička, ale 
postoj je pozitivní, některým se zdá, že jsou  
i zbyteční - nemají prostor a o všem rozho-
dují starší, cítí se jako mládež nevyužití.

2. Postavení mladých věřících ve společ-
nosti:

Nevěřící a hledající si myslí, že jsou věřící 
bohatstvím. Berou věřící jako normální lidi, 
nehodnotí ani neškatulkují, kdo je věřící  
a nevěřící. Nevyvyšují je, ani neponižují.

Věřící - vycházely z toho dva póly: jeden 
pól je, že to mají mladí věřící ve společnosti 
těžké, jsou i utiskováni, odstrkováni (někdy 
si za to mohou sami, někdy ne), druhý pól 
je, že vidí jejich pozitivní přínos do společ-
nosti, jejich nepostradatelnost, že přinášejí 
společnosti důležité hodnoty.

3. Po čem toužím?
Odpovědi by se daly zařadit do dvou ka-

tegorií:
• Odpovědi osobní: touha po lásce, rados-

ti, uzdravení nemocných, osobním štěstí, 
založení dobrého manželství, touha druhým 
pomáhat, touha žít podle Boží vůle, touha 
víc Boha poznat, touha po světovém míru, 
po pochopení pro nevěřící, ať je na zemi 
líp…

• Odpovědi vztahující se na tento dotaz-
ník: po čem toužím v církvi: jedna odpověď 
byla zaměřená na církevní školství a zkuše-
nost s tím spojenou - přeje si větší propo-
jenost s farností, diecézí, aby to byla „jejich 
škola“ - odvolává se na zkušenost z Ameriky 
a svou z Plzně (o církevní škole se ve farnos-
tech nemluví, není podporována ani finanč-
ně ani modlitbou, žáci neslouží ve farnosti, 
nepodílí se na aktivitách a sbírkách, ani na 
dobrovolnictví, nejsou k tomu vedeni ani 
nemají příležitost). Shrnu: škola nedělá nic 
pro diecézi, diecéze nic pro školu. Druhá se 
týkala toho, aby starší generace více chápa-
la tu mladou a aby mladí měli v církvi více 
prostoru.

4. Co se mi zdá důležité, aby zaznělo 
jako hlas mladých?

Mladí vzkazují: nebojme se, nestůjme, 
nestyďme se, důvěřujme, vyjděme, buďme 
světlem, buďme přáteli a pomáhejme si, 
respektujme druhé, čerpejme z bohoslužby 
radost a energii, neberme ji jen jako povin-
nost, milujme se (J 13,34). Někdo vidí hlas 
mladých v křesťanských koncertech, kde se 
dá víra hlásat nenásilně a přitom „zábavně“. 
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sCHöNSTATTSKÁ MLÁDEŽ
Jaké je místo Schöenstattu v církvi? 

Schöenstattské hnutí je zde pro celou cír-
kev, pro lidi, jakéhokoli stavu. Ať už se jedná  
o zasvěcené osoby nebo osoby žijící v man-
želství, ženy, muže, mladé, staré lidi, nemoc-
né. Zvláštní pozornost je věnována rodinám, 
jejich růstu a potenciálu. Schöenstatt přispí-
vá k duchovní a mravní obnově světa. 

Schöenstatt učí hluboce věřit v Boží pro-
zřetelnost, vede k vnitřní svobodě, k pravé 
hodnotě sebe sama, dále vede k osobnímu 
vztahu k Panně Marii a Ježíši skrze Úmlu-
vu lásky, klade také důraz na nadpřirozené, 
které se objevuje v přirozeném. 

A nyní bychom rádi přednesli naše po-
střehy, prosby a tužby jakožto zástupci za 
schöenstattskou mládež. První o čem by-
chom chtěli hovořit, je osobní ideál, což je 
takový odlesk Boha v nás. Vnímáme jako 
velmi důležité, aby především mladí lidé od-
krývali svou originalitu, aby cítili, že jsou ne-
zastupitelní a mají své jedinečné povolání od 
Boha. Mladí lidé mnohdy podléhají tlakům 
masové společnosti a nevidí, co do nich Bůh 
vložil. Mladí potřebují oporu a pomoc při 
poznávání sebe sama. Chceme v tomto ohle-
du zdůraznit důležitost pedagogiky, která 
člověka formuje a rozvíjí. 

Prosíme o otevřenost pro mladé lidi, 
kteří potřebují najít své vzory (ať už mezi 
kněžími, řeholními sestrami, maminkami, 
tatínky; lidmi, kteří jsou živými křesťany). 
Je důležité, aby byl kněz nebo jiná zasvěcená 
osoba součástí společenství mladých věří-
cích. Mladí lidé se tak dostávají do kontak-
tu se zasvěcenými lidmi, vidí, jací jsou, jaký 
vedou život, co je zdrojem jejich radosti. 
Tím, že je poznávají osobně, dokážou odpo-
vědět na otázku k čemu je zasvěcený život, 

a také se mohou ptát sami sebe, jestli je to 
cesta pro ně samotné.

Za další, prosíme o dostupnější duchovní 
vedení. (Nejen) mladí lidé potřebují dopro-
vod na své cestě, někoho zkušeného, kdo jim 
pomůže rozlišovat, co se v nich děje, proč 
to tak je, co jim tím Pán chce říct. V této 
souvislosti vnímáme také jako potřebnou 
spolupráci kněží s psychology. Protože ně-
které problémy se vztahují i na psychologic-
kou úroveň. A nelze je vyřešit ve zpovědnici. 
Je důležité, aby kněz dokázal rozpoznat, zda 
nevyhledat psychologickou pomoc.

Dalším tématem je podpora rodin. Není 
samozřejmostí, aby se rodina společně pra-
videlně modlila. Vnímáme to však jako kaž-
dodenní důležitou součást dne, která rodinu 
posiluje v její stabilitě. Myslíme si, že rodiny 
se potřebují setkávat, aby se navzájem sdí-
lely, podporovaly, společně se radovaly, ale 
také aby si pomáhaly nést těžkosti. Schöen-
statt pořádá i pro veřejnost různé kurzy pro 
harmonizaci manželství. Vnímáme jako dů-
ležité, aby se manželům takové kurzy na-
bízely.   

Považujeme za důležité, aby se v rodinách, 
ale i jinde (například v náboženství, na se-
tkáních…) diskutovaly otázky sexuality, 
která je krásným Božím darem. Mladí sami 
mnohdy nevědí, jak na předmanželskou čis-
totu nahlížet. Vnímáme jako potřebné přijí-
mat do společenství mladé ve věku 12 – 13 
let, neboť tyto otázky se objevují již v nižším 
věku a bohužel se o nich v rodinách málo 
mluví.

Poslední náš postřeh, kterým bychom 
chtěli přispět do diskuze, se týká mladých ve 
světě. Mladí se mnohdy cítí, že jim dochá-
zejí argumenty, když diskutují s nevěřícími 
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na různá témata, např. o aktuálních událos-
tech (terorismus, uprchlíci, gender). Bylo by 
dobré, aby se kněží, biskupové, všichni křes-
ťané více veřejně vyjadřovali o aktuálních 
událostech jak v republice, tak i ve světě, 
obdobně, jako to dělá papež František. Aby 

tak pro mladé bylo snadnější nalézt vodítko 
pro dobré názorové postoje, aby se moh-
li lépe zorientovat v složitých problémech, 
a mimo jiné se učili přemýšlet nad světem 
kolem sebe.
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sIgNÁLY.Cz
Hlavní myšlenka: Evangelizujme prak-

tickým životem
Komunikace mezi mládeží a církevní 

správou
Mladí chtějí být v kontaktu se svými bis-

kupy. Chtějí mít „Fórum mládeže celý rok“. 
Zároveň víme, že něco takového není při 
současném časovém vytížení biskupů, viká-
řů aj. prakticky možné. Zasazujeme se proto  
o takovou systémovou úpravu, která by 
umožnila pravidelnou zpětnou vazbu mezi 
církevními správci a členy jejich oblastí - 
například posílení komunikačního týmu  
v rámci diecéze, zřízení elektronické komu-
nikační platformy, pravidelná setkávání aj. 

Problém komunikace se nejedná pouze 
církevního systému, ale i např. společenské-
ho a politického dění - v případě významné 
události je třeba rychlé a jasné stanovisko cír-
kevních představitelů. 

Zapojení laiků do správy církve
Nechceme, aby kněží museli být více eko-

nomy, právníky, hospodáři nebo údržbáři 
než duchovními pastýři. Mezi laiky je mno-
ho lidí vzdělaných (nejen) ve zmíněných 
oborech.  Podporujeme jejich zapojení do 
správy církve, které ulehčí kněžím a dovo-
lí jim více se soustředit na duchovní péči,  
k níž jsou povoláni. Je pak otázkou konkrét-
ní oblasti činnosti a podmínek dané farnosti/
vikariátu/biskupství, jak se s laiky domluví 
na podmínkách takovéto spolupráce. 

Povzbuzení uměleckého a kulturního 
života církve

Součástí života člověka je i umění a živá 
společnost. Církev by mohla více podpo-
rovat mladé křesťanské hudebníky, malíře, 
grafiky, spisovatele… Oživení církevního 
umění na vysoké úrovni by mohlo být další 
významnou cestou evangelizace. 

Následování papeže v environmentální 
otázce

Papež František vyzval celý svět (mj.  
v Laudato Si) k větší snaze o ochranu život-
ního prostředí. Každá farnost by mohla jít  
v rámci svých maximálních možností příkla-
dem. Ne vždy je možné přebudovat celou 
faru podle přísně ekologických standardů, 
ale vždy je možné třídit odpad či podpořit 
ekologické aktivity mezi členy farnosti či 
celé obce. Kromě úlevy přírodě by podobný 
postup byl i významným vzkazem nevěřící 
společnosti o dobré vůli církve. 

Vzájemná spolupráce na všech úrovních 
Navrhujeme posílení vzájemných kon-

taktů na úrovni farností, vikariátů i diecé-
zí. Každá farnost má jiné dary a podmínky 
ke svému fungování. Rozvoj vzájemných 
projektů, akcí, poutí atd. by byl impulsem 
pro rozvoj duchovního života všech zúčast-
něných. Zároveň navrhujeme podporu 
„farní výměny služeb“ mezi členy farnosti 
- např. společné hlídání dětí, profesní pomoc 
aj. Další rovinou možné spolupráce jsou 
kontakty s místními centry např. rodinné 
péče, Sokolem, sportovními sdruženími aj. 
ne konkrétně z hlediska přímé evangelizace, 
ale praktických každodenních starostí. 

Podpora mladých manželských párů
Je mnoho programů na podporu snou-

benců a mládeže, rozvíjí se i podpora seni-
orů. Vidíme však velký prostor pro zlepšení 
přístupu k mladým párům a rodinám s ma-
lými dětmi. Například setkávání maminek  
s dětmi (z osobní i bezprostřední zkušenos-
ti) pomáhá nejen v duchovním životě, ale  
i k obecné psychické pohodě. Na rozdíl od 
dříve jmenovaných skupin potřebují tito sa-
mozřejmě odpovídající zázemí.
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sPOLEČNOST sEstEr jEŽÍšOVýCH
Díky povolání k zasvěcenému životu 

máme své místo v církvi Pánem Bohem jasně 
dané. Jsme tedy mladými lidmi, ale už zařa-
zenými - už víme, kam patříme, kým jsme 
a kým se den ode dne víc stáváme. Víme 
už, co od nás konkrétně církev očekává.  
V našem případě se jedná o poslání především  
k mladým lidem, našim vrstevníkům, ale  
i k mladším či starším, abychom jim svědčily 
o Boží lásce, že je schopná naplnit srdce a ži-
vot člověka. Toto svědectví je určené zvláště 
těm, kteří třeba tajně v sobě cítí touhu dát 
Pánu Bohu něco víc, aby se upřímně ptali, 
k čemu je zve. Máme a chceme být lidem 
nablízku svou službou, ale především mod-
litbou a obětí, a tak pomáhat dalším mla-
dým k rozhodnutí jít za chudým, čistým  
a poslušným Ježíšem. 

Co se týče postavení věřící mládeže u nás, 
je vnějšně stejné jako postavení všech ostat-
ních mladých. Mladí věřící však zažívají 
více tlaků zevnitř. Ač společnost křesťanství 
vnějšně toleruje, nenápadně a lstivě vnucuje 
postoje, které se s ním neslučují a dokonce 
ho popírají. Tyto postoje se potom promítají 
do všech našich vztahů i do naší víry, naše-
ho vztahu k Pánu Bohu. Mladému člověku 
je v dnešním světě vše dovoleno, vše může, 
neexistují hranice. Všeho může dosáhnout 
snadno a hned. Mladý křesťan je tak vysta-
ven nebezpečí, že ztratí hranice mezi dobrem 
a zlem. Snadno ztrácí vědomí, že může volit 
mezi dobrým a lepším, schopnost rozlišovat 
a rozhodovat se. To znamená, že přestává být 
zodpovědný za svůj život. Pak se mladý křes-
ťan stává zcela průměrným občanem jdou-
cím s proudem, člověkem, který nemůže 
druhé nadchnout křesťanskými hodnotami. 

Naše touhy, ideály, odvaha, schopnost 
sebereflexe a velkorysost ale současnými 

okolnostmi trpět nejen nemusí, ale mohou 
naopak růst. Vždyť dnešní doba nám právě 
svou náročností dává výbornou příležitost 
stát se skutečnými, svatými křesťany. Zá-
kladní podmínkou pro to je osobní setkání 
s Kristem. Jedině tak dnešní svět mladému 
člověku neublíží, ale stane se katalyzáto-
rem jeho křesťanského života. Musíme si 
ale poctivě vybojovávat - jak proti tomu, co 
nás obklopuje, tak proti tomu, co je v nás 
samotných - to, co bylo dříve samozřejmé  
a co patří k pilířům křesťanského života: 
nezištnou službu, schopnost se rozhodnout, 
trpělivost čekat, ochotu podřídit se, chuť 
podstoupit námahu a oběť.  

Každý mladý člověk touží po lásce a napl-
nění života. My jsme ve svém povolání od-
pověď na tuto touhu našly a Bůh ji stále pro-
hlubuje, abychom nezůstaly stát, ale šly stále 
blíž k Němu. Toužíme po tom, aby každý 
mladý člověk našel pravé naplnění svého ži-
vota a nezůstal stát nebo se netočil v začaro-
vaném kruhu svého já, ale aby měl dostatek 
odvahy vykročit za hlubokou touhou svého 
srdce, aby měl odvahu důvěřovat Bohu.

Prosíme tedy především vás, kněží a za-
svěcené osoby, nebojte se být na mladé lidi 
nároční - a nenechte se odradit jejich prv-
ní reakcí. Nedovolte mladým spokojit se  
s průměrností života a doprovázejte je na 
cestě zrání lidského i duchovního. Pomáhej-
te jim rozlišovat hlas Boží v jejich srdcích, 
tichý, ale volající k naplněnému životu.  
Nebojte se ukázat, že není jedno, kterou ces-
tou se v životě člověk vydá, protože povolá-
ní k zasvěcenému životu se nedá srovnávat  
s manželstvím. Jsou to naprosto nesrovnatel-
né cesty, chtěné Bohem. Pomáhejte mladým 
hledat, na které z nich je chce Bůh učinit 
šťastnými.
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tEologiE TĚLA ZÁŽITKOVOu PEDAgOgIKOu
Díky tomu odkud přicházíme, se v církvi 

cítíme jako doma. Byl nám totiž dán prostor 
již od dětství zužitkovávat naše nadání, dary, 
talent. 

Toužíme, aby bylo vytvořeno více míst, 
kde pastoraci dětí a mládeže zprostředková-
vají manželské páry, které spolu s nezbytným 
svátostným působením kněze tvoří nejen jis-
totu, ale i živý příklad manželství a rodiny 
vystavěné na křesťanských hodnotách a opře-
né o původní povolání muže a ženy v soula-
du s teologií od Jana Pavla II. 

Narodil se někdy někdo apoštolem? Asi 
ne…. Manželem nebo manželkou se také 
nikdo nenarodil, natož rodičem. 

Vnímáme zoufalou potřebu dalších míst, 
kde je např. krása předmanželské sexuální 
zdrženlivosti předávána s lehkostí a samo-
zřejmostí. 

Máme dobu techniky, přesycenosti infor-
macemi, víc než vzdělávání potřebuje mlá-
dež živý příklad, který by do jejího srdce 
vtiskl učení církve.

Nedávejme mládeži jen střídavou péči 
úžasných a ještě úžasnějších akcí, nedělejme 
z nich vybíravé spotřebitele… Dejme jim 
přirozený prostor k osobnostnímu růstu ve 
všech oblastech: duchovní, duševní, tělesné 
i vztahové. 

Na základě vedení manželů postupně 
cca od 12 let předávejme zodpovědnost za 
církev. A to skrze konkrétní kompetence  
a týmovou spolupráci, která prorodinné pro-
středí přirozeně vytváří. 

Církev by měla dávat světu to, co v dané 
chvíli nejvíce potřebuje. Jako za sv. Františ-
ka nebo sv. Dona Bosca. Žádáme hierarchii 
církve, aby podporovala rodiny, třeba tím, že 
jim bude důvěřovat.

A prosíme, aby Teologie těla zážitkovou 
pedagogikou skrze stínohru Tajemství mezi 
mužem a ženou a ucelenou metodiku byla 
zařazena do pastoračních plánů za účelem 
podpory manželství a rodičovství.
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VYSOKOšKOLSKÉ KATOLICKÉ HNuTÍ brno
Vysokoškolští studenti se vyznačují jistou 

specifičností oproti „klasické“ mládeži. Vy-
sokoškoláci tvoří předěl mezi středoškoláky 
a dospělými. Již se osamostatňují, ale stále 
dotvářejí vlastní identitu - právě zde je pro-
stor pro pastoraci. Od jejich postavení se od-
víjí i tužby, očekávání a pohled na svět.

Vysokoškolští studenti touží po přístupu 
k informacím. Pohybují se v akademickém 
prostředí, kde se dbá na transparentnost, při-
čemž v médiích se církev často zdá zastřena 
tajemstvím a kauzami, o nichž se nemluví. 
Taktéž je mezi vysokoškoláky hlad po „kon-
troverzních“ diskuzích, nechtějí dostávat in-
formace “naservírované”, ale chtějí si je sami 
utvářet díky dostatku podkladů a vlastnímu 
kritickému uvážení. V tomto je rozdíl ve 
srovnání s mladšími, kteří pro budování své 
identity potřebují spíše pevné základy, jisto-
ty a důvěryhodné zdroje. Stává se, že se vy-
sokoškoláci chtějí účastnit setkání mládeže, 
protože touží po setkávání, ale program už 
jim nevyhovuje - většinou však velmi uvítají 
možnost zapojit se do příprav.

Vysokoškoláci chtějí být platnými členy 
občanské společnosti, chtějí přispívat k je-
jímu rozvoji. Aby tak mohli činit, vyžaduje 
to ocenění jejich práce. Jestliže chtějí za-
kládat křesťanské rodiny, v nichž se budou 
šířit hodnoty evangelia, je nutné, aby k tomu 
měli podmínky. V současnosti to znamená  
i slušné finanční ohodnocení.

Velká část vysokoškoláků je velmi talentova-
ná. Mezi svými vrstevníky občas nevynikají 
jen díky tomu, že své dary poskytují v řadě 
mimoškolních aktivit, které upřednostňují 
jakožto smysluplnější. Je dobré, že své dary 
využívají v církvi – nikdo by neměl promr-
hat své hřivny. Je ale riziko, že se díky svému 

talentu stanou obětí, která bude jen vyčerpá-
na a poté nahrazena.

Základ životnosti křesťanského života tvo-
ří společenství, někomu stačí malá skupinka 
v rodné vesnici, někdo oplývá mnoha kon-
takty a velkým společenstvím. Každý by měl 
ale mít příležitost se do některého společen-
ství zapojit. Shora naplánované aktivity ov-
šem často nenarazí na úspěch. Proto vnímá-
me jako přínosnější podporovat spontánně 
vznikající skupiny, projekty, nápady.

V pastoraci mládeže hrají důležitou roli 
kaplani pro mládež, v mnoha děkanátech 
jsou, v mnoha stále chybí. Kaplanovi pro 
mládež by měla být svěřena tato služba mi-
nimálně na tři roky s tím, že na ni dostane 
dostatek prostoru (i za cenu toho, že jiná 
práce se přidělí laikům). S tím může souvi-
set uplatnění studentů laické teologie, kteří 
nenachází zaměstnání neodpovídající jejich 
kvalifikaci – nebojme se jejich zapojení.
Evangelizace je pro mnohé z nás stále nejas-
ný a téměř odpudivý pojem. Z tohoto stano-
viska vychází i nízká motivace. Zahraniční 
zkušenost (USA) ukazuje, že úspěch slaví 
placení evangelizátoři, kteří jsou „výjezd-
ním týmem“, prostě se baví s mládeží, účast-
ní se jejich aktivit. Tuto funkci by v podstatě 
měli vykonávat zaměstnanci DCM, ale ti na 
to už nemají kapacity.

Vzhledem k restitucím a nutnosti samo-
statného zaopatření se církve vnímáme jako 
důležité dobře rozmýšlet, jací lidé budou vy-
konávat určitá zaměstnání. Církev by měla 
být alternativou k tržně nastavené společnos-
ti a dávat šanci těm, jejichž hodnota je jinde 
snižována, avšak bez toho, aby podkopávala 
profesionalitu a kvalitu vlastních služeb.

 



53

Budoucnost církve 1-2/2017

studium

Za nutné považujeme, aby česká pastora-
ce mládeže dokázala vyjít tam, kde mládež 
skutečně tráví svůj čas. Jsou to sociální sítě, 
média. V tomto směru stále pokulháváme. 
Nejde o to, podřídit se diktátu doby, ale být 
s mladými lidmi tam, kde jsou oni, i když 

osobitým způsobem. Mládež potřebuje za-
ujmout, zpočátku to může být třeba jen 
plakátem s moderním designem. Nechceme 
být poznatelní křesťané podle toho, že jsme 
“out” či krok za dobou.
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VYSOKOšKOLSKÉ KATOLICKÉ HNuTÍ oLOMOuC
Drazí biskupové, delegáti, pozorovatelé, 

ctihodní bratři a sestry!
Jako předseda si dovoluji vystoupit s pří-

spěvkem Vysokoškolského katolického hnu-
tí Olomouc.

Ačkoli se může role mladých zdát jako 
zrnko písku v poušti, přece je náš hlas důle-
žitý, protože jsme součástí církve. Jako mla-
dí lidé přinášíme do církve dynamiku, nové 
způsoby a náhledy vidění světa, řešení jeho 
problémů. Přebíráme štafetu od moudrých 
a zkušených a nově ji aplikujeme. Vnímáme 
znamení doby, kterou žijeme. 

Díky vysokoškolskému studiu máme ne-
uvěřitelné množství podnětů, setkáváme se 
díky studiu s mnoha situacemi a postoji a to 
nás obohacuje. Snažíme se být lidmi na ces-
tě, nebýt zabarikádovaní v zažitých stereoty-
pech, které i v církvi jsou, a to přiznáváme 
a varujeme před tím. Vnímáme však, že si-
tuace a postoje v akademické farnosti jsou 
hodně rozdílná oproti farnostem městským 
nebo vesnickým, ze kterých pocházíme.

Chci zde říci, že mladí počítají s církví  
a chtějí, aby církev počítala s námi.

Mladí věřící lidé by měli být ve společnos-
ti světlem světa a solí země. Chceme hlásat 
evangelium především autentickým a prav-
divým životem, být nablízku lidem doby, 
ukazovat na podstatu a nelpět na nefunkč-
ních formách.

Velmi toužíme po ocenění, přiznání zod-
povědnosti a hodnoty. Stojíme za tím, že 
mladí lidé mají co říci církvi a trváme na 
tom, že církev musí mladým naslouchat -  

a ne pouze poslouchat a dál tvrdit a konat 
to, co bylo vždy. Toužíme po velkých vě-
cech a čekáme, že jich budeme moci v církvi  
a s církví dosáhnout.

Říkám vám jako předseda VKH Olomouc, 
že mladí lidé jsou připraveni být tu pro dal-
ší mladé lidi. Jsme připraveni a ochotni ve 
všem lidském poznávat Boha a neslevovat  
z požadavků. Možná si církevní esta-
blishment myslí, že jsme nezkušení, ale není 
tomu tak. Prožíváme své bolesti, ale jsme 
taveni jako zlato v tavícím kelímku. Jsme 
připraveni nést odpovědnost a chceme, aby 
nám ji církev dala.

Děkuji za pozornost.
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VYššÍ ODbORNÁ šKOLA ZDRAVOTNICKÁ 
MALTÉZSKýCH RYTÍřů

Jsme delegátky z Vyšší odborné zdravot-
nické školy Suverénního řádu Maltézských 
rytířů. 

Sledujeme, že na církevních školách jsou 
mladí věřící v menšinách. Je to trochu pa-
radox, že na církevních školách je tak málo 
věřících. 

Všichni víme, jak je těžké stát si za svojí 
vírou v kolektivu nevěřících. A proto si my-
slíme, že by bylo dobré, abychom se těmto 
mladým více věnovali. Aby věděli, že být vě-
řícím není nic, co by je mělo vylučovat z ko-
lektivu, ale naopak, že mohou obohatit své 
spolužáky a možná jim ukázat jiný svět, než 
ten, který znali doposud. 

Když bychom se snažili o sblížení věřících 

a nevěřících ve třídách tím, že jim ukážeme, 
v čem se navzájem mohou obohatit, může to 
mít pozitivní vliv na atmosféru v kolektivu 
a způsob přijetí sebe navzájem. Mohly by 
vzniknout pravidelné řízené diskuse za pří-
tomnosti kněze nebo jakéhokoliv odborníka 
v rámci tříd, kde by všichni měli možnost 
se ptát a jejich otázky by byly zodpověze-
ny. Měli by příležitost projevit svoje názory  
a tím upevňovat vztahy mezi sebou. 

My mladí lidé toužíme po vzdělání a vě-
domostech. Chceme více porozumět Bibli. 
Chtěli bychom, aby nám mladým lidem 
byla Bible přiblížena. Toužíme po intenziv-
ních seminářích, kde se pro nás Bible stane 
součástí naší víry a už nebude knihou na po-
ličce, ale knihou našeho srdce.
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oSObNÍ PřÍSPĚVEK - MiChal šTVERÁK
Drazí biskupové, pozorovatelé, delegáti, 

ctihodní bratři a sestry,

díky tomu, že jsem zapojen do pastorace 
ve farnosti, děkanátu a v olomoucké akade-
mické farnosti a díky akcím, jako je třeba 
arcidiecézní fórum mládeže, jsem získal ná-
hled na různé bolesti církve. Tento náhled se 
neustále rozšiřuje, jak se potkávám se stále 
větší skupinou lidí, se kterými si mám co říct 
a mj. se dovídám často právě různé bolesti, 
které cloumají tou či onou farností, spole-
čenstvím, skupinou, člověkem…

Troufnu si před Vámi přijít možná s od-
vážnými a popudlivými myšlenkami. Mládí 
je však progresivní a snaží se jít za svým. Tak 
třeba nebude všechno špatně.

Možná to znáte – kněží jako brzda naděj-
ných věcí, moderátor ve farnosti, pastýř, za 
kterým lidi jdou. Neřekl bych, že u kněží to 
začíná, ale nelze je pominout. Zastupují bis-
kupa ve farnosti a v jednotě s ním slouží eu-
charistii. Jsou pastýři svých farností. Je zcela 
evidentní, že výchově kněží se musí přiklá-
dat velká péče. Vždyť jsou to oni, na kterých 
bude stát spousta věcí ve farnosti – a to nejen 
pastýřských, ale dost často správních a úřed-
ních. Je důležité vychovávat z kněží osobnos-
ti, aby to byli pastýři, jejichž ovce slyší jejich 
hlas a jdou za ním a důvěřují mu a nebojí se. 
Vím, že je to náročné, ale řekl bych, že z to-
hoto nároku nelze slevit. Jak dopadá stádce, 
které nezná hlas toho, který ho pase – nebo 
neví jak? Rozuteče se a už nikdo ho nedá do-
hromady, leda s velkou námahou. Nemůže-
me si dovolit nemít pastýře. Pastýřů je třeba 
a všichni to víme a vidíme. Možná to bude 
znít hrozně, ale řekl bych, že je lépe méně 
dobrých kněží, než více špatných. Kvantita 
neznamená kvalitu.

Druhou sférou výchovy jsou děti. Děti 
je třeba formovat nyní na prvním místě!  
Z nich budou za chvíli lidé, kteří budou 
plodit a rodit, vstupovat do nejen kontem-
plativních klášterů, seminářů a my je nemů-
žeme ztratit. Chci velmi ocenit snahu všech, 
kteří jsou zapojeni do animátorských kurzů. 
Tento kurz vychovává. Když se v Olomou-
ci setkávám s různými lidmi, hned se pozná 
animátor a hned se pozná ten, který ničím 
takovým neprošel. Animátoři (myslím ab-
solventi, nemusí konkrétně vykonávat ani-
mátorskou službu kdekoli) jsou vychováni 
a odchováni k určitému stylu života, k na-
sazení pro církev, pro službu, jsou k tomu 
formováni. A všem, kteří tuto formaci pro-
vádějí svou obětavou a stálou službou patří 
nesmírný dík a nespočet modliteb, protože 
vy vychováváte ty, na kterých bude církev za 
pár let stát.

Proč mluvím o výchově dětí. Děti se sta-
nou brzy dospělými a oni budou určovat 
běh dějin. A oni musí být dobře formováni 
– aby obstáli a aby obstáli dobře. To má být 
naší primární snahou. Co pozoruji – vidím, 
že schází příklad dobrých otců a dobrých 
matek. Skoro nejsou. Tyto děti a mladí lidé, 
které formujeme a doprovázíme, musí být 
schopny nalézt svou identitu otců a matek  
a tuto identitu žít. Nemůžeme si dovolit 
špatné otce a špatné matky, které nevychová-
vají. Ztrácíme tím příliš mnoho. A je to i na 
vás drazí, abyste své rodičovství skutečně žili 
s nasazením a opravdově. Není to o tom vzít 
si manželku a nechat tak, zplodit děti a ne-
chat tak, postavit dům a nechat tak, zasadit 
strom a nechat. Musíte se skutečně všemu 
více než naplno věnovat, protože v dnešním 
a budoucím světě nebude stačit a nestačí. Vi-
díme to na víře našich předků. Dnes o ní ho-
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voříme jako o tradiční, která ani neví, proč 
do kostela chodí. Něco takového se nesmí 
stát a mám bohužel dojem, že se děje, s vý-
chovou v rodinách – nikdo vlastně neví jak, 
protože nejsou vzory. Vzory chybí. Pokud 
nejsou teď, musíte se jimi stát vy, aby vaše 
děti již vzory měly a napodobovaly je. Díky 
výchově dneška můžeme získat dobré vzory, 
otce, matky, kněze, zasvěcené osoby zítřka.

Třetím bodem výchovy jsou manželé. Je 
třeba manžele učit a vzdělávat. Nemůžeme 
si dovolit mělké vztahy, kdy jeden druhého 
nezná ani po dvaceti letech manželství. Ne-
můžeme si dovolit žití ve stylu manželství, 
které teda spolu je, ale vlastně ani neví proč  
a jak. Potřebujeme to, co slibujeme při svat-
bě – odevzdat se druhému. Proto, já říkám, 
to není „braní si někoho“, ale „odevzdávání 
se někomu“. Není to jednoduché, ale roz-
hodně to stojí za to. Musíme objevit nástro-
je, jak vychovávat dobré otce a dobré matky, 
protože bez rodiny se neobejdeme. A rodinu 
budují z velké části právě manželé. Špina-
vou práci za nás nikdo neudělá a poctivými, 
pravdivými a otevřenými vztahy to musí 
začít. Manželé musí v sobě spočívat, ode-
vzdávat se, svěřovat se s radostmi a bolest-
mi, odkrývat věci, o kterých dosud s nikým 
nehovořili – s kým jiným, než s manželem 
nebo manželkou by měli sdílet všechno?

A jak to všechno souvisí s evangelizací? 
Jestli tuším správně, evangelizace znamená 
přinášet Krista tam, kde ještě není, nebo 
aktualizovat jeho obraz tam, kde už je. Jak 
chceme evangelizovat, když budeme nedů-
věryhodní a lidé budou před námi uzavírat 
srdce a domy? Budeme důvěryhodní s kně-

žími, kteří budou zavírat fary a sakristie, 
budou nerudní, nešťastní? Budeme důvěry-
hodní, když naši manželé nebudou co nej-
dokonaleji zobrazovat tajemství a doslova 
bohoslužbu manželům svěřenou? Budeme 
důvěryhodní, když plody naší výchovy bude 
rozvrat, nepřátelství a překážky, když děti 
nebudou vědět, co napodobovat. To sotva… 
Pokud chceme být dnešnímu a zítřejšímu 
světu za důvěryhodné, autentické a pravdivé, 
abychom opět vzbudili hlad po křesťanství, 
nepůjde to jinak než skrze krev, pot a slzy. 
Bude to náročné, ale bude to stát za to.

Prosím vás, buďte autentičtí a buďte sví. 
Musíte být pravdiví, otevření, stateční, cit-
liví. Dělejte více, než se od vás žádá nebo 
než kdokoli vidí. Nebojte se a buďte sta-
teční. Není to jednoduché. Bůh nám svěřil 
celý svět a věří nám, že to tady zmákneme, 
dokud nepřijde. Buďte solí země a světlem 
světa. Možná je to banální parafrázování 
evangelia, které už jsme milionkrát slyšeli  
a už to ani nevnímáme. Řekl bych však, že je 
to dost podstatné. Když my nebudeme svět-
lem světa a solí země, kdo to za nás udělá? 
Necháme ležet hřivny zakopány ze strachu, 
co nám pan policajt udělá, až přijde, nebo 
je vezmeme a s odvahou se pustíme do práce 
spolu s tím, který po předání hřiven kvapně 
odcestoval a řekl nám, že je tu s námi až do 
konce světa?

Chci do toho jít a chci se podílet na tvo-
ření věcí nových. A doufám, že budu buď 
studený, nebo horký, ale v žádném případě 
vlažný, aby mě někdo nevypliv z úst.

Děkuji za pozornost.
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PLÉNuM - PÁTEK 24. února 2017
SKUPINA Č. 1

My jsme se dneska zaměřili na to, co by-
chom chtěli mladým lidem předat, k tomu 
je našich 6 - 7 bodů, které bych ráda řekla.

1) Rádi bychom předávali, že to nejsme 
my (aktivní, vedoucí lidé) kdo předává zku-
šenosti, modlitby, ale je to Boží působení  
v nás, my dáváme jen ta semínka, chceme 
předávat tu jiskru, kterou zapaluje Bůh. To 
je třeba vidět ve všem, co děláme.

2) Chceme vést a zároveň být vedeni. Tou-
žíme po tom mít dobré duchovní vedení od 
kněží nebo i řeholníků. A pak díky tomu 
umět doprovázet i lidi kolem nás, ať už vě-
řící, nebo nevěřícími. Chceme být dobrými 
průvodci v tom, co prožívají.

3) Nežít schizofrenní život. Abychom do-
kázali to, co prožíváme v kostele a na akcích, 
prožívat i v „normálním“ životě (škola, prá-
ce) a umět o tom mluvit a být v tom auten-
tický. Nejen to, co říká Bible, ale i to, jak já 
tu Bibli žiji. 

4) Nenechat se unést duchovními narko-
tiky (velkými zážitky). Nesmíme žít jen to 
velké zapálení z různých akcí a modliteb, ale 
musíme umět žít i běžný život.

5) Předávat hrdost víry. Nebát se jít do 
dialogu, hledat cesty k tomu, jak lidi přivá-
dět k modlitbě, četbě Písma - předávat víru 
zkušeností.

6) Společenství by mělo sloužit, aby doká-
zalo zažít pocit užitečnosti ve službě v celku 
církve.

 

SKUPINKA Č. 2

Bavili jsme se o evangelizaci a shrnuli jsme 
to, co jsme slyšeli na katechezi.

Bavili jsme se o PPR. Myslíme si, že je 
pozdě mluvit o manželské a předmanželské 
čistotě až v rámci příprav na svátost manžel-
ství. Toto téma považujeme za důležité zařa-
dit již do přípravy k biřmování. 

Chybí nám animátoři rodin, kteří by 
mohli utvářet společenství rodin, vhodná by 
byla pastorace aktivit k tomu, jak animáto-
ry rodin formovat. Pastorační centra jsou, 
ale častokrát v nich chybí profesionálové. 
Někdy se nám zdá, že chybí spolupráce psy-
chologů a kněží. Chybí křesťanské psycho-
logické poradny, i např. pro rodiny, které by 
mohly pracovat na biskupské půdě a mohly 
je biskupství podpořit. 

Rádi bychom, aby fungovala platforma 
(zázemí, asociace) kněží, kteří jsou zároveň 
psychology, kde by na sebe našli kontakt, 
aby mohli spolupracovat. 

Rádi bychom podpořili, aby fungovala 
zajímavá forma evangelizace, kde bychom 
mohli využít různé druhy umění - divadla, 
tance, hudby,… Vnímame to jako atraktiv-
ní. Stejně tak kvalitní a zajímavá křesťanská 
videa na internetu a otevřít tímto i tabuizo-
vaná témata. 

Spoustu akcí již probíhá, nicméně je 
škoda, že o sobě vzájemně nevíme. Byla by 
dobrá platforma pro vzájemné obohacení  
a sdílení. Rádi bychom uvítali akce, kam 
bychom mohli pozvat nevěřící kamarády  
i v rámci farností (kroužky apod.).

Během Celostátního fóra mládeže spolu jednotliví delegáti diskutovali ve skupinách. 
Po skončení diskuzí přednesla každá skupina to nejdůležitější, na čem se shodli, že 
chtějí ostatním prezentovat.

Zde si můžete jednotlivé výstupy přečíst.
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SKUPINKA Č. 3

Věnovali jsme se především tomu, co po-
třebujeme my mladí, abychom byli aktivní-
mi evangelizátory. Jsou to tři témata.

Odpověď na otázku: Jaké podmínky  
si představujeme od církve (biskupa, kněží, 
farnosti), abychom mohli být přirozeně aktiv-
ními křesťany? 

Především je to duchovní zázemí, bezpeč-
ný prostor, důvěra kněze a důvěra knězi. 

Otevřená komunikace - důležité je pro nás 
vyjádření vděčnosti (oboustranné).

Aktivní společenství.
Svátost smíření. Vnímáme důležitou for-

maci kněží i mladých. Konkrétně učení se 
zpětné vazby. Z pohledu kajícníka: „Otče, 
poraďte mi, jak se mám zpovídat“ a z po-
hledu kněze, jak mu porozuměl a sdílením 
zkušeností ze zpovědí. Mladí mohou dopo-
ručit zpovědníka, mohou o zpovědi mluvit 
otevřeně.

Je třeba mladé povzbudit k tomu, aby měli 
stálé duchovní vedení a to jak ve zpovědi, tak 
i mimo ni.

Je důležité, aby církev dávala mladým pro-
stor k tichu. Je třeba, aby církev učila tichu  
a vychovávala nás v něm. Ať nás ticho při-
vádí k Bohu, bylo by zde třeba duchovního 
vedení, aby ticho nevedlo k něčemu jinému. 
Chceme, aby se o důležitosti ticha v církvi 
mluvilo a vedlo k němu. 

Setkání s Bohem v tichu nás naplňuje 
radostí, což se na nás nutně musí projevit  
a to nás vede k evangelizaci vlastním živo-
tem.

SKUPINKA Č. 4

Je pro nás velice důležitá spolupráce mezi 
farnostmi, ať mají farnosti společné akce. Ať 
se za sebe modlí.

Pravidelné setkávání v rámci vikariátů, 

osvědčilo se střídání farností, kde se takové 
setkání koná. 

Propagace akcí pro mladé. Jednak v rámci 
vikariátů i farností. Je pro nás důležité osob-
ní pozvání, přesto je důležitá i specializovaná 
propagační kampaň. Bavili jsme se o jejich 
vizuální stránce. Byli bychom rádi, kdyby-
chom dokázali být trendy a ne o dva roky 
zpátky (někdy i hůř). V dnešní je době po-
třeba uvolňovat peníze na facebookové pro-
pagace a pracovat kvalitněji s propagací na 
facebooku.

Zvát lídry společenství do poradních a or-
ganizačních týmů (příkladem může být Le-
aders for God). 

Je pro nás důležité vytvářet prostor pro se-
tkávání věřících a nevěřících, vytvářet akce, 
které nemusí mít ani duchovní náplň (nebo 
alespoň půl na půl). Je třeba se zaměřit na to, 
co mladé - věřící nebo nevěřící - motivuje.

Akce je důležité dělat profesionálně  
a je třeba využívat to, co nám nabízí dnešní 
svět. Takové akce mohou být koncerty apod. 
Spontánně se vytváří prostor pro diskuzi. 
Mezi tyto akce také patří prostor, kde lidem 
vytváříme prostor pro diskuzi, jako např. Su-
mmer Job.

Aktivity je třeba dělat opakovaně. Zvláště 
ty formačního charakteru. Dochází k vytvá-
ření „domova“, kde mladí mohou žít vztaho-
vost a vzájemně se evangelizovat - příklady 
táhnou.

Nezapomínejme na život ve svém spole-
čenství. Je důležité být formován a pak tepr-
ve jít svědčit. Je důležité se společně modlit, 
bavit, svědčit si, žít důvěrné vztahy a až pak 
bude možné sloužit skutkem nebo slovem.

SKUPINKA Č. 5

Věnovali jsme se tématu zážitkových akcí  
- setkání mladých. Shodli jsme se na tom, 
že je to dobrý impulz do duchovního života, 
ale víra by neměla být výlučně založena na 
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takovýchto zážitcích. Tyto zážitkové akce by 
měly být zakončeny katechezí nebo přednáš-
kou. 

Jak rozvíjet duchovní život na základě zá-
žitků z těchto akcí? Shodli jsme se na dů-
ležitosti duchovního doprovázení. Mezi 
mladými by se mělo o této možnosti více 
informovat, protože často si mladí neumí 
představit co si pod tím pojmem „duchovní 
doprovázení“ představit. 

Mělo by se dát více prostoru pro formaci 
doprovázejících. 

Osobní evangelizace, jakým způsobem 
evangelizovat tváří v tvář? Shodli jsme se, 
že zvaní na mši svatou není vhodný způsob. 
Lepší se jeví pozvání do společenství nebo 
zážitkovou akci. 

Myslíme si, že v evangelizaci má nezastu-
pitelnou roli četba knih. Jsou dostupné nové 
technologie. Praktickým podnětem od nás je 
veřejný dosah těchto knihoven. 

SKUPINKA Č. 6 

Nebojíme se velkých cílů, a proto vám ně-
které předneseme.

Vnímáme, že je mnoho nevyužitých mla-
dých lidí, kteří jsou aktivní, ale protože jsou 
nevyužití, odchází jinam, kde využijí jejich 
potenciál. 

Dále vnímáme, že animátorský kurz může 
být odrazovým mostem pro aktivní působe-
ní ve farnosti. Často se ale stává a setkáváme 
se s tím, že se nakonec aktivně nezapojují, 
ale jejich aktivita končí s absolvováním je-
jich kurzu. Proto navrhujeme, že by kněží 
měli být více informováni o tomto kurzu, 
aby oni mohli více zapojovat tyto animátory. 
Farnosti by mohly tyto animátory podporo-
vat nejen morálně, ale i finančně. Účastníci 
by tak mohli pocítit určitou zodpovědnost 
ke své farnosti.  

Byli bychom rádi, kdyby vznikly směrnice 

pro přípravy na svátosti, např. křest dětí ve 
školním věku. 

Navrhujeme, že by mohla být propracova-
nější příprava na manželství a to konkrétně 
manželskými páry, které by předávaly prak-
tické zkušenosti z manželství a ne jen teore-
tické poznatky od kněží. 

Uvědomujeme si, že kněží nejsou psycho-
logové, proto bychom uvítali větší informo-
vanost, na koho se případně obrátit. Možná 
vytvořením seznamu křesťanských psycholo-
gů, kteří působí na území dané diecéze. 

Jsme rádi, že vznikl YOUCAT, a jsme si 
vědomi, že příprava na biřmování v naší 
zemi je s porovnáním s ostatními zeměmi na 
vysoké úrovni. Přesto je stále na čem praco-
vat. A to spoluprací kněží s laiky a to tak, 
aby aktivní laici vypomáhající ve farnosti 
byli formováni a aby byl podporován u biř-
movanců osobní vztah s Bohem.

SKUPINKA Č. 7

1) Pocity, dojmy z příspěvků - jsme nad-
šení z toho, že je zde touha posunout se dál. 
Nejen, abychom čerpali, ale že se sami chce-
me angažovat. Máme radost, že nám bisku-
pové naslouchají. Máme pozitivní dojmy  
z pestrostí příspěvků. 

2) Co pro nás znamená evangelizace a co 
pro nás znamená? Shodli jsme se, že primár-
ně je nutné, aby lidé v církvi měli zkušenost 
s Kristem, aby ji mohli předávat dál. Často-
krát zažíváme, že víra je založena pouze na 
tradici. Nemít strach a předsudky ohledně 
své víry, protože i malé světlo může zažeh-
nout velký oheň. Neomezit se jen na jednu 
formu, ale být kreativní. Nebát se konkrét-
ních projevů, sebrat odvahu, vykročit a začít. 

3) Naše zkušenosti s evangelizací a nápady. 
Osobní rozhovor a radostná zvěst o tom, 

že Ježíš je spasitel.
Pozvání lidí na ulici pro ztišení a zapále-

ní svíčky v kostele s vystavenou Nejsvětější 
svátostí.
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Akce v oblastech, kde je málo věřících.
Je důležité se nebát, i když lidé odmítají. 

Nebát se, že si o nás lidé myslí, že jsme ne-
normální.

Měla by předcházet preevangelizace - měli 
bychom lidem ukazovat víru svým způso-
bem života. Středem veškeré evangelizace by 
neměla být nauka, ale naše svědectví (to, jak 
my jsme se setkali s Pánem). Není to o kate-
chezi, ale o tom být jim na blízku, věnovat 
jim čas, být trpělivý. 

Musíme mít sny a očekávání, jinak se do 
ničeho nepustíme, ale neleknout se neú-
spěchů. Být horliví, ale výsledek nechat na 
Bohu. Musíme mít radost i z malých úspě-
chů. Nesmíme se bát i prvních neúspěchů.

Obtíže evangelizace vnímáme především 
sami v sobě (jsme si překážkou v předsud-
cích, ve studu, v lenosti,…) Často člověka 
evangelizujeme, ale nepřijmeme jej do své-
ho společenství, čímž proces formace končí. 
Bojíme se, že nemáme dostatek informací, 
abychom věřícím dokázali zodpovědět jeho 
otázky, a častokrát zapomínáme na Ducha 
Svatého. Je třeba se k němu modlit, vzývat 
ho. 

Možností je mnoho, ale člověk musí být 
kreativní a hlavně se nebát. Musí vykročit. 
Je důležité věnovat člověku čas, být mu na-
blízku. 

Na závěr jsme se shodli, že evangelizovat 
se člověk naučí pouze evangelizací. Hlavně 
je třeba mít živý vztah a zkušenost s Ježíšem.

SKUPINKA Č. 8

Diskutovali jsme o naší touze po argumen-
tech. Často diskutujeme témata aktuální  
a kontroverzní (homosexualita, tender) a po-
třebovali bychom portál a videa zobrazující 
postoj církve k těmto tématům. Navrhujeme 
krátké video (1,5 min), článek odborníků  
a zdroje, z kterých by se dalo čerpat a mož-
nost komentářů pod příspěvky. 

Propagace. Existují četné zdroje, ale je-
nom se o nich neví. Stojíme o souhrn, vi-
díme v tom velký potenciál pro signály.cz. 
Navrhujeme možnost tipů na film, knihu, 
kde by byla recenze, možnosti hodnocení  
a komentářů. 

Různorodost. Při organizování akcí pro 
mládež hledáme jednotící prvek, zároveň 
chceme nabídnout různorodost, kterou 
církev poskytuje. Chtěli bychom, aby byly 
zobrazovány pestré struktury a tak bychom 
mohli dát vědět našim bratrům a sestrám, že 
spoustu věcí v naší církvi je OK. 

Navrhujeme na setkání mládeže prezenta-
ci různých forem spiritualit (např. nabídkou 
modliteb, prezentaci řádů a hnutí). 

Různorodá jsou i povolání. Shledáváme 
za důležité setkání s řeholníky a kněžími  
a biskupy v neformálním prostředí (zážitky, 
tábory, jiné akce). 

Evangelizace. Na prvním místě je vnitř-
ní evangelizace a stabilní společenství, kam 
mohu pozvat člověka z vnějšku a samozřej-
mě osobní pozvání na nějakou akci případ-
ně mši svatou. Jmenujeme fungující buňky 
evangelizace, jako jsou např. Antiochia nebo 
Tříkrálová sbírka, která spojuje službu s tra-
dicí, a také skrze ni někteří mohou pronik-
nout do věřícího společenství.

Je pro nás také důležité stát se odborníky 
ve svých oborech. Shledáváme v tom mož-
nost evangelizace.

Nechceme soudit, chceme naslouchat  
a upevňovat co je dobré a zároveň být čistí  
a neústupní ve svých názorech.

SKUPINKA Č. 9

Snažili jsme se nastínit konkrétní věci, 
konkrétní řešení. 

1) Knižní zdroje, které máme. Máme bo-
haté knižní nabídky. Je potřeba nějaké křes-
ťanské knihovny, zmapujme prostor, jak to 
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vypadá s knihovnami na centrech mládeže, 
podporujme je a rozšiřujme.

Katalog knih – online, odborné knihy, aby 
se dal využít ke studiu a osobnímu rozvoji. 

Využít potenciál aplikací na mobilu.
2) Grafická prezentace církve a knih. Je 

třeba zatraktivnit a investovat do propagace 
akcí. Je dobré najít profesionála nebo hledat 
tyto lidi ve vlastních řadách. Napadlo nás 
udělat grafické kurzy pro mládež, aby měly 
kompetenci k utváření dobré grafiky.

3) „Náročný divák“ - když děláme nějaké 
akce (umělecké, divadelní) bijí se tam dvě 
věci - umělecká kvalita a humor. Některé 
akce jsou „divné“ a spoléháme na toleranci 
katolického publika a kvalita může být tris-
tní. 

Apelujeme na požadování kvality a dota-
hování věcí do konce.

Kaplani pro mládež - objevuje se časté stří-
dání kaplanů pro mládež a tak chybí kon-
tinuita. Byl vznesen požadavek, aby vydržel 
kaplan na místě alespoň 3 roky, aby mohl 
něco vybudovat. 

Konstatujeme, že často je život farnosti 
především založen na knězi a ne na laicích. 
Stojíme o větší zapojení laikům.

SKUPINKA Č. 10

My jsme se shodli na základních 3 bodech.
1) Hlavní potenciál (pre)evangelizace 

je náš vlastní život, naše vlastní svědectví  
o Kristu druhým. Nechceme se skrývat, ale 
ani vnucovat. Předtím, než je možné něko-
ho evangelizovat, je nutné vidět toho dru-

hého člověka, naslouchat mu, navázat vztah 
důvěry a přátelství. Musíme se snažit neu-
poutávat na sebe samého, ale na Boha, na 
společenství církve, které můžeme společně 
utvářet a chceme druhým zprostředkovat.

„Duchovní vyprahlost“ - často přicházíme 
k lidem, kteří mají základy z rodiny, ale poz-
ději vztah ztratí - chápeme, že velice touží 
po tom, aby jim někdo naslouchal a aby jim 
někdo zprostředkoval vztah lásky a v tom je 
velký potenciál křesťanství, protože hlásá, 
abychom se věnovali druhému. 

Chceme vycházet konkrétnějším způso-
bem k biřmovancům a k formaci biřmovan-
ců.

2) Na některé cílové skupiny nemáme 
dostatečný prostor, nemáme dostatečné 
prostředky k tomu, abychom je oslovovali. 
Mladí na druhém stupni ZŠ nemají moc 
možností, jak se zapojit v církvi. Cítíme 
malé zapojení laiků v církvi. Stojíme o větší 
spolupráci kněží a laiků (nejen na hmotných 
a přípravných věcech, ale i na duchovních).

Rádi bychom pořádali akce, které by byly 
otevřeny i nevěřícím, kam bychom je mohli 
pozvat.

3) Stojíme o internetový portál, který by 
byl kompendiem materiálů pro společenství 
s možností formace a poznávání. 

Myslíme si, že kdo jiný než církev tu má 
být domem pro zraněné a ztrápené tímto 
světem. Kdo jiný než církev by se těchto lidí 
měla ujímat.
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PLÉNuM - sobota 25. února 2017
SKUPINA Č. 1

1) Služba - chceme vycházet ven, pomáhat 
potřebným i za hranicí církve, potřebujeme 
ovšem trochu pomoci - přehledem toho, co 
můžeme poskytovat (charitní organizace, 
služby). Chtěli bychom se dát k dispozici 
kněžím, zvláště ve farnostech s malým po-
čtem farníků (pomoc na vinicích).

2) Vzdělávání a podpora laiků - Chybí 
formace pro specifické služby, např. vedoucí 
společenství. Udělejme odborné kurzy (nad-
stavba animátorů - leaderský kurz, práce  
s dětmi). Mohly by vznikat i podpůrné sku-
piny pro vzájemnou podporu a inspiraci. 
Rádi bychom, aby se kněží nebáli dávat pro-
stor laikům a mladým.

3) Chceme, aby probíhala komunikace 
mezi kněžími a laiky, aby byla otevřená ko-
munikace a nebyla zavrhována inovace. 

4) Platformy - Informační webový portál 
nebo rozcestník pro celou Českou republiku 
(možná využít signály.cz)

5) Propagace - dejme prostor kreativitě, 
aby příspěvky byly na úrovni.

SKUPINA Č. 2

Musíme o sobě vědět v rámci diecéze. Je 
třeba podporovat setkávání různých hnutí 
na diecézní úrovni. Považujeme za důležité, 
aby i Sekce pro mládež připravovala setkání 
a zvala hnutí a aby nabízela prostor v rám-
ci různých akcí. Považujeme za důležité mít 
laické vikariátní zástupce v diecézích, kde 
dosud nejsou.

Na akcích Sekce pro mládež oceňujeme 
dělený program pro různé skupiny. Navr-
hujeme existenci modlitebního týmu, který 
by podporoval celé setkání. Dobrá součást 
setkání je i otevřený kostel s výstavem Nej-

světější svátosti. Nebojme se prohlubovat 
duchovní program na CSM. Jako nutné vi-
díme možnost volby a různorodost progra-
mu. Program je často stereotypní a nereflek-
tuje trendy. Proto se někteří mladí nevracejí 
na setkání. Dochází k nedostatečné reflexy 
doby – zapojme věřící – profesionály a mo-
derní technologie (videa, instagram, kate-
cheze biskupů na YT…)

Stojíme o společenství jako charismatic-
ká hnutí jako např. GodZone, United ad., 
a aby byly přijímány. Chceme, aby se kněží 
a biskupové kriticky vyjadřovali ke kontro-
verzním tématům jako gender, homosexuali-
ta, sexualita. Důležitá je i podpora mladých, 
duchovní vedení. Podporovat srozumitelnou 
formou myšlenky teologie těla apod.

SKUPINA Č. 3

Vnímáme, že prvotní potřeba je setká-
ní křesťana s živým Kristem. Evangelizační 
akce jsou až důsledkem tohoto vztahu. Zá-
kladem pro všechny naše činnosti by měla 
být modlitba. Navrhujeme proto systema-
tickou modlitbu za evangelizaci v diecézích, 
vikariátech apod. Navrhujeme modlitební 
školu a učit se modlitbě jako vztahu. Chce-
me podporu modlitebních společenství. 

Uvítali bychom kurzy cíleného vzdělávání 
učitelů občanské nauky a biologie v tématu 
PPR. 

Propagace materiálů - ať je YOUCAT 
distribuován i do menších měst a školních 
knihoven. Udělejme revizi farních knihoven, 
nechme dotisknout kvalitní tituly, které nám 
v knihovnách a na prodejních pultech chy-
bí. Nechme zavést online recenze duchovní 
literatury, pokud existuje, tak ji lépe propa-
gujme. 

Vnímáme velkou přehlcenost nejrůznější-
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mi akcemi a špatnou komunikaci o termí-
nech, co by se dalo vyřešit např. společným 
google kalendářem.

Chceme, aby se církev vyjadřovala k fe-
noménům doby vzhledem ke křesťanskému 
učení (jóga, Hra o trůny, Harry Potter). Lep-
ší propagace výkladu liturgických symbolů, 
například formou komentované mše. 

SKUPINA Č. 4

Rádi bychom, aby církevní představitelé 
odůvodňovali vhodnou formou svá rozhod-
nutí. Toužíme po pochopení těchto rozhod-
nutí, které se nás také týkají. Poskytněme 
mladým členství ve farních a pastoračních 
radách. 

Stojíme o to, aby kněží aktivně vybízeli  
a zvali k účasti na nabídnutých akcích. 

Využívejme veřejné diskuze o ožehavých 
tématech církevního života, jako zpětnou 
vazbu a zároveň evangelizační nástroj. Vyu-
žívejme multimédia jako nástroj propagace  
a evangelizace. Chceme, aby kněží zapojovali 
dobrovolníky a svěřili jim díl zodpovědnosti. 

Podporujme neformální setkávání v rámci 
farností, zapojit všechny generace do jejich 
přípravy a průběhu.

Rádi bychom, aby vznikl webový portál 
pro vedoucí společenství a animátory, který 
by obsahoval tipy, triky, videa, články, tipy 
na ubytování. Prostor by mohly poskytnout 
signály.cz.

SKUPINA Č. 5

Ve společenstvích mládeže ve farnostech 
by měl být leader, aby kněz nebyl přetížený. 
Měl by ovšem být v úzké spolupráci s kně-
zem, jako duchovním doprovázejícím. Rádi 
bychom pak přivítali formaci (nejen v rámci 
animátorského kurzu, ale i v jiné formaci) 
takových společenství. 

Důležitost vnímáme ve vedení dětí. Je 

třeba je podchytit v raném věku, abychom 
mohli navázat ve věku mládeže. Můžeme je 
zapojit v rámci církve v úkolech přiměře-
ných věku, aby cítili potřebnost. Společen-
ství je třeba rozlišovat podle věku a pohlaví. 

Jako potřebné vnímáme zakládání spole-
čenství pro muže. Je třeba dávat pozor na 
odlišnou spiritualitu mužů. Přijde nám, že  
v církvi převažuje ženská spiritualita.

Formace kněží by měla probíhat ve větší 
návaznosti na život ve farnosti. Semináře to 
nedostatečně reflektují.

Animátorský kurz - vnímáme, že animá-
toři jsou dobrou formací. Ne každý jde na 
animátorský kurz jako na formační kurz, ale 
třeba hledá „diecézní“ spolčo. Rádi bychom, 
aby kněží o animátorech věděli a využívali 
jejich schopnosti. Inspiraci hledejme i u sale-
siánských animátorů – kontinuita vzdělává-
ní a pravidelné setkávání aktivních mladých 
lidí v diecézi.

SKUPINA Č. 6

Láska, přijetí a osobní vztah je to, co lidem 
dnes chybí. Když to zažijí, otevírají se více 
Bohu. Nechceme, aby byla zeď mezi knězem 
a lidmi - aby se nebáli potkávat se neformál-
ně, spontánně. 

Měli bychom více podporovat různé křes-
ťanské akce. Kulturní programy jsou dob-
rým prostředkem evangelizace. Stěžejním 
prostředkem jsou média. 

Pozastavili jsme se nad funkčností portálu 
signály.cz, kde panuje nepřehlednost, mladí 
nemají potřebu tento web využívat. Poziti-
vum v tomto prostoru vidíme především  
v tom, že shromažďuje lidi v Bohu. Facebook 
nám může dát nové možnosti k evangelizaci. 
Působení na této sociální síti je služba, díky 
které máme možnost oslovit více lidí - chce-
me více lidí a institucí na Facebooku a také 
prosíme o revitalizaci serveru signály.cz do 
funkční podoby. 
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Reiki, Tai chi apod. jsou špatná - ale ne-
slyšíme to samé o józe. Někteří říkají, že to 
nemůže uškodit, ale není to tak. Prosíme  
o větší informovanost! 

Podobné problémy vnímáme v tématech 
homosexuality, tenderu a homeopatie. Mrzí 
nás, že zaznamenáváme názorovou benevo-
lentnost i ze strany kněží.

SKUPINA Č. 7

Bylo by třeba vytvořit platformu s nabíd-
kou křesťanské literatury, která je ve stáva-
jících knihovnách. Tento web by pak mohl 
fungovat na bázi CSFD.cz, kde by byly re-
cenze, odkaz na prodejnu…

Máme facebook. Navrhujeme pro signály.
cz - nemohou fungovat na bázi komunikace, 
ale ať fungují jako informační nástroj pro 
spolupráci laiků a církevních představitelů. 

Bylo by dobré využít potenciál k diskuzím 
na kontroverzních tématech. Kněží, nebojte 
se sdílet a komentovat na facebooku.

Dělejme radši kvalitativní akce, než kvan-
titativní. Dotahujme věci do konce. Dělejme 
akce profesionálně, nebojme se to i zaplatit. 
Zaměřme se na originální témata. 

Umožňujme debatu mladých farníků nad 
různými tématy přímo ve farnostech (to dělá 
např. Česká křesťanská akademie). Ať je dán 
prostor pro diskuzi i na CSM v Olomouci. 
Prostor je potřeba.

SKUPINA Č. 8

Vnímáme strach a nevoli mluvit o kontro-
verzních tématech (homosexualita, odcháze-
jící kněží, rozvedení manželé). Stojíme také 
o diskuze a přednášky nejen s odborníky, ale 
i s lidmi, kterých se to týká.

Žádáme, aby byly zdůvodňovány důležitá 
rozhodnutí, proč se některé věci dějí tak či 
onak.

Vzdělávání kněží v našich seminářích se 

za posledních 27 let o moc neposunulo, po-
dle nás to nereflektuje praktické dovednosti 
a nároky, které jsou nyní na kněze kladeny. 
Bylo by třeba omezit předměty, které pro se-
minaristy nemají praktický dopad. Bylo by 
dobré učit bohoslovce v seminářích mluvit  
i o kontroverzních tématech.

Chceme větší zapojení laiků, nebát se 
toho. Laiky je pak možné podpořit společ-
nými setkáními. 

Bylo by dobré vyjasnění cílů animátorské-
ho kurzu, zda má být formační nebo vzdělá-
vací. Důležité je, aby se aktivní lidé setkávali 
i po zakončení animátorského kurzu. Na ta-
kovém setkání by se mohly vytvářet seznamy 
pro kněze, kde by byli uvedeni animátoři ve 
farnostech a okolí. 

Chceme, aby mladí kněží zůstali ve far-
nostech déle - alespoň 3 roky - aby měli čas 
na budování společenství.

SKUPINA Č. 9

Opět jsme se věnovali tabuizovaným té-
matům. Ať se o nich církevní představitelé 
nebojí mluvit. Příklady jsou gender, euta-
nazie. Tam je již diskuze rozvinutá. U témat 
(homosexualita a svátostný život) znovu se-
zdaných párů se moc nemluví. Mnoho lidí 
na toto téma nějaká řešení navrhovali, ale 
setkali se se zamítnutím. Prosíme církevní 
hierarchii, aby ke každým výnosům a záka-
zům přikládala důvod, ať to nepůsobí jako 
církevní cenzura a diktát. 

Zaměstnanci v církvi - přijde nám, že 
duchovní život těchto lidí upadá. Ve snaze 
dosáhnout kvality výstupu. Navrhujeme, 
abychom neodsuzovali člověka, který udělá 
něco špatně nebo nekvalitně.

Duchovní život lidí pracujících v církvi. 
Připadá nám, že duchovní život těchto lidí 
často upadá pod množstvím úkolů a činnos-
tí, které dělají.
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Když někomu svěříme úkol a nesplní jej, 
jak si představujeme, řekněte mu to. 

SKUPINKA Č. 10

Rádi bychom znovu apelovali na zapoje-
ní laiků do chodu církve a jejich vzdělávání. 
Rádi bychom, kdyby byla nadstavba animá-
torského kurzu. Nechceme, aby na kněze 
byly kladeny nereálné požadavky, chceme 
jim pomoci, ale musí si chtít nechat pomoci. 

Apelujeme, aby církev více podporovala 
hnutí a komunity. Žádáme, aby se v círk-
vi podporovala komunikace „narovinu“ -  
s konkrétními vysvětleními církevních před-
stavitelů. 

Chceme být církví inkluzivní a ne exklu-
zivní. 

Žádáme, aby nebyla tabuizována důležitá 
témata, jako homosexualita, pedofilie, por-
nografie. Odmítáme odmítání lidí, kteří ne-

zapadají do chodu církve - odcházející kněží, 
rozvody.

Přijde nám, že se málo mluví o pornogra-
fii, chceme svědectví, přednášku o tom, proč 
je to špatné. Například i v rámci CSM.

Rádi bychom, aby došlo k rozšíření kurzů 
pro manželské páry, např. po 10, 15, 20 le-
tech manželství.

Chtěli bychom, aby fungovala animátor-
ská školka pro mladší mládež, resp. žáky  
2. stupně ZŠ.

Prosíme o duchovní doprovázení a vede-
ní, aby si kněží a řeholníci našli čas. Stojíme  
o to, a děkujeme za to, že nás podporují.

Církevní zaměstnanci - často se stírá za-
městnání a služba. 

Podporujeme založení seznamů specialistů 
na signály.cz, či základního knižního kom-
pendia křesťanské literatury.



nAKLADATELSTVÍ PAuLÍNKY

Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1, tel.: 224 818 757, 733 755 999,  
on-line knihkupectví: www.paulinky.cz, objednavky@paulinky.cz.

Silvano Fausti
Skutky apoštolů
Jako Nový zákon po evangeliích plynule 

pokračuje knihou Skutky apoštolů, tak i vy-
dání čtyř svazků komentářů k jednotlivým 
evangeliím by nebylo úplné, kdyby chyběla 
část, jež se týká období vzniku a šíření prvot-
ní křesťanské církve.

1. díl (kapitoly 1 – 12), pevná vazba,  
639 stran, 595 Kč

2. díl (kapitoly 13 – 28), pevná vazba,  
518 stran, 495 Kč

Ermes Ronchi
Klíčové otázky evangelia
Meditace pronesené při duchovních cvi-

čeních pro papeže Františka a římskou kurii 
v roce 2016. Papež na závěr exercicií podě-
koval za to, že „Ježíšova slova, o nichž jsme 
rozjímali, nám ukázala cestu, která vede 
k přilnutí k Bohu, abychom mu pomáhali 
vtělovat se do tohoto světa, do našich ulic  
a náměstí.“

Váz., 184 str., 249 Kč

Peter Kreeft
Tolkienovo vidění světa
Křesťanská filozofie Pána prstenů
Dobrodružné a strhující čtení Tolkieno-

Jacques Philippe
Hledej pokoj a zůstávej v něm
Naše doba je dobou neklidu. Ten často 

zasahuje i do duchovního života. Naše hle-
dání Boha a služba bližním je jím ohrožena. 
A stačilo by se jen navrátit k pokoji a důvěře 
malých dětí, tak jak nás vybízí evangelium…
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Burgun, Cédric – Lucereau, Bénédicte
Co kdybychom se vzali?
Jak poznat, že jsme připraveni
Jít do tohoto vzrušujícího dobrodružství, 

kterým je manželství? Ale máme na to? Jak 
poznáme, že jsme na to dostatečně připra-
veni? Jak zajistit, aby naše rozhodování bylo 
opravdu svobodné? Na takovéto a podobné 
otázky se pokoušejí dát odpověď autoři této 
knihy. Je určena nejen těm, kteří se chtě-
jí připravovat na svatbu, ale i těm, kteří je 
doprovázejí. Otevírá řadu témat, o kterých 
by měli zamilovaní mluvit a formou velmi 
osobních otázek, které uzavírají téměř kaž-
dou kapitolu, umožní dvojicím o nich pře-
mýšlet a spolu o případných problémech 
otevřeně mluvit.
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vých děl nelze jistě napodobit. Nicméně ne-
málo zajímavá a přitažlivá může být i „výpra-
va“ do myšlenkového světa tohoto známého 
autora.  Objevte bohaté křesťanské poselství 
ukryté v literární tvorbě autora.

V této edici vyšla i novinka „C. S. Lewis: 
Ve světě fantasy a evangelia“.

Dotisk, váz., 335 str., 349 Kč

Anselm Grün
Proměň svůj strach
Cesta k nové chuti do života
Publikace o strachu ve všech možných podo-
bách: o strachu z nového, z osamění, o naše 
vztahy, z budoucnosti, atd.  Autor svým čte-
nářům radí: Podívejte se na Ježíše. Zaposlou-
chejte se do jeho výzvy: „Neboj se!“
Dotisk, brož., 136 str., 189 Kč
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Nebojte se!
Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017

XXXII. světový den mládeže
“Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ 
(Lk1,49)


