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JEŽÍŠ JE TRPITELEM
LIDSKÝCH BOLESTÍ
papež František
Homilie na Květnou neděli u příležitosti XXXII. SDM
Tato bohoslužba má jakousi dvojí chuť,
sladkou i hořkou. Je radostná i bolestná,
protože v ní slavíme Pána, který vjíždí do
Jeruzaléma a jeho učedníci Jej provolávají
králem; zároveň jsou zpívány Pašije. Proto
ve svém srdci vnímáme trýznivý kontrast
a v jakési nepatrné míře tak zakoušíme to,
co musel cítit Ježíš ve svém srdci onoho dne,
kdy se radoval spolu se svými přáteli a plakal
nad Jeruzalémem.
Před dvaatřiceti lety obohatila radostnou
dimenzi této neděle slavnost mládí. Světový
den mládeže, který je letos slaven pouze na
diecézní úrovni, se však za okamžik na tomto náměstí podmanivě projeví otevřením

horizontů, až mladí lidé z Krakova budou
předávat těm z Panamy putovní Kříž.
Evangelium, které se četlo před procesím
(srov. Mt 21,1-11), popisuje Ježíše, jak sestupuje z Olivové hory na hřbetě oslátka,
na kterém ještě nikdo neseděl; zdůrazňuje
nadšení učedníků, kteří provázeli Mistra
radostnými aklamacemi, čímž byla velmi
pravděpodobně uchvácena městská mládež,
jež doprovázela procesí svým křikem. Ježíš
sám spatřuje v tomto radostném přijetí nezadržitelnou Boží sílu a pohoršeným farizeům
odpovídá: „Říkám vám: Budou-li oni mlčet,
bude křičet kamení“ (Lk 19,40).
Budoucnost církve 3/2017
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Tento Ježíš, který podle Písem vstupuje do
svatého města právě tímto způsobem, není
snílkem, který rozsévá iluze, není prorokem
new age ani podvodníkem, vůbec ne. Je to
přesně určený Mesiáš, jehož konkrétní fyziognomií je služba; je to služebník Boha
i člověka jdoucí vstříc utrpení. Je velkým
Trpitelem lidských bolestí.
Když tedy i my slavíme svého Krále, mysleme na utrpení, které na Sebe tento týden
vezme. Mysleme na pomluvy, posměch, pasti, zrady, opuštěnost, mrzké odsouzení, rány,
bičování, korunování trním... a mysleme nakonec na via crucis a ukřižování.
Jasně to řekl svým učedníkům: „Kdo chce
jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mě“ (Mt 16,24). Nikdy nesliboval pocty a úspěchy. Evangelia mluví jasně.
Vždycky svoje přátele upozorňoval, že taková je Jeho cesta a že konečné vítězství povede
skrze utrpení a kříž. A totéž platí pro nás.
Prosme Ježíše o milost věrně Jej následovat
nikoli slovy, nýbrž skutky, abychom měli
trpělivost nést svůj kříž, neodmítat jej, neodhazovat, nýbrž s pohledem na Něho přijímat
kříž a den za dnem jej nést.
A tento Ježíš, který přijímá provolávání
slávy, ačkoli dobře ví, že Jej očekává volání „ukřižuj!“, nás nežádá, abychom o Něm
rozjímali pouze nad obrazy či fotografiemi
anebo na videích dostupných na internetu.
Nikoli. On je přítomen v mnoha našich
bratřích a sestrách, kteří dnes snášejí stejné
bolesti jako On, trpí otrockou prací, trpí rodinnými dramaty, trpí nemocemi... Trpí válkami a terorismem v důsledku zájmů, které
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šíří zbraně a ostřelují. V mužích a ženách,
kteří jsou oklamáni, zdeptáni ve svojí důstojnosti a skartováni... Ježíš je v nich, v každém
z nich a se znetvořenou tváří a zlomeným
hlasem prosí, abychom na Něho pohlédli,
poznali Jej a měli rádi.
Žádný jiný Ježíš není. Je to tentýž, který
vstoupil do Jeruzaléma uprostřed třepotání
palmových a olivových ratolestí. Je to tentýž,
který byl přibit na kříž a zemřel mezi dvěma
zločinci. Nemáme jiného Pána kromě Něho,
Ježíše, pokorného Krále spravedlnosti, milosrdenství a pokoje.
„Na konci této bohoslužby srdečně zdravím vás, všechny přítomné, zejména účastníky
mezinárodního setkání věnovaného chystané biskupské synodě o mládeži a pořádaného
úřadem pro laiky, rodinu a život ve spolupráci
s generálním sekretariátem biskupské synody.
Tento pozdrav je dále určen všem mladým
lidem, kteří dnes spolu se svými biskupy ve
všech diecézích světa slaví Světový den mládeže. Je to další etapa velké pouti, kterou zahájil
svatý Jan Pavel II. a která nás loni přivedla
do Krakova a svolává nás do Panamy na leden
roku 2019.
Proto za pár okamžiků mladí Poláci předají
Kříž Světových dnů mládeže mladým Panamcům. Jedni i druzí jsou zde přítomni spolu se
svými pastýři a občanskými představiteli. Prosme Pána, ať Kříž spolu s mariánskou ikonou
Salus Populi Romani všude, kudy bude procházet, šíří víru a naději a vyjevuje nepřemožitelnou Kristovu lásku.
Přeložil Milan Glaser
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POTŘEBUJEME DIALOG
MLADÝCH A STARÝCH
papež František
Promluva papeže Františka na setkání s mládeží římské diecéze, baziliky Panny
Marie Větší, které proběhlo 8. dubna 2017
„Drazí mladí,
Děkuji, že jste tady. Tento večer je dvojím začátkem. Jednak začíná období příprav
na synodu, jejímž tématem jsou mladí, víra
a rozpoznávání povolání. Říkejme synoda
o mládeži – to je srozumitelnější. A také druhý začátek, totiž cesty do Panamy. Je tady
přítomný arcibiskup Panamy, kterého moc
zdravím.
Slyšeli jsme evangelium, modlili jsme se,
zpívali... přinesli jsme květiny Matce Boží...
a nesli jsme kříž, který připutoval z Krakova a zítra bude předán mladým z Panamy.
Z Krakova do Panamy. Mezitím však bude
synoda. Synoda, z níž žádný mladý člověk
nesmí být vyloučen. Někdo možná řekne:
»Uděláme synodu pro mladé katolíky a také
pro mladé, kteří patří do katolických sdružení, to bude silnější...«. Nikoli. Synoda je synodou pro mladé a synodou všech mladých!
Mladí lidé jsou protagonisté. »A co mladí,
kteří se považují za agnostiky?« - Pro ně
také! - »A pro mladé, kteří mají vlažnou víru
také?« - Také! - »A pro ty, kdo se od církve
vzdálili?« - Ano. - »Také pro mladé ateisty nevím, jestli se někdo takový vyskytne - Pro
ně také?« - Ano. Toto je synoda mladých
a my všichni vám chceme naslouchat. Každý mladý má druhým co říci, má co říci
dospělým, má co říci kněžím, řeholnicím,
biskupům i papežovi. Všichni potřebujeme
naslouchat vám!

Připomeňme si trochu Krakov. Kříž nám
jej připomene. Řekl jsem tam dvě věci, možná si je někdo pamatuje. Je nepěkné vidět
mladého člověka, který je ve dvaceti důchodcem. To je nepěkné. A není ani pěkné vidět
mladého, který žije na pohovce. Co říkáte?
Ani mladí důchodci, ani mladí z pohovky.
Mladí ať kráčejí, mladí z ulice, mladí, kteří
jdou vpřed, jeden vedle druhého a hledí do
budoucna.
Slyšeli jsme evangelium. Když se Marii
dostane onoho daru, onoho tak obrovského povolání přinést nám Boží dar, jak praví evangelium, dozvěděla se přitom také
o svojí starší příbuzné Alžbětě, která čekala
děťátko, potřebovala pomoc a spěchala za ní,
spěchala! Dnešní svět potřebuje mladé, kteří
spěchají, neunaví se spěcháním, mladé, kteří
jsou povoláni vnímat, že jim život nabízí poslání. Marie Lisa ve svém svědectví častokrát
použila výraz „mladí na cestě“. Vyprávěla
o sobě a svojí zkušenosti z cesty. Potřebujeme mladé na cestě. Svět se může změnit
pouze tehdy, pokud jsou mladí na cestě.
Dramatem tohoto světa a dnešních mladých
je však to, že bývají skartováni. Nemají práci, nemají žádný ideál, chybí výchova, chybí
integrace... mnozí mladí musejí utíkat, odcházet ze svojí vlasti... dnešní mládež – a je
tvrdé to říci – je často odpadovým materiálem. A to nesmíme tolerovat! Musíme udělat tuto synodu, aby bylo řečeno »my mladí
Budoucnost církve 3/2017
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jsme tady a jdeme do Panamy. Jsme na cestě.
Nechceme být pouhým odpadem! Máme, co
dávat.« Přemýšlel jsem o tom, když mluvil
Pompeo o svých zkušenostech a o tom, jak
se dvakrát ve svém životě ocitl v krajní situaci, když se v osmi a osmnácti letech málem
stal skartačním materiálem. A obstál! Byl s to
povstat. Život, když se díváme k horizontu,
jak řekla i Marie Lisa, nás vždycky překvapuje. Vždycky. Řekli to oba dva.
Jsme na cestě k synodě a k Panamě. Tato
cesta je riskantní, ale pokud mladý člověk
neriskuje, je starý. A my máme riskovat.
Maria Lisa řekla, že po přijetí svátosti biřmování se od církve vzdálila. Vy víte, že tady
v Itálii se biřmování nazývá „svátost na rozloučenou“. ... Po biřmování se přestává chodit do kostela. Proč? Protože mnozí mladí
nevědí, co dál. Maria Lisa se však nezastavila
a stále šla. Občas temnými cestami beze světla, bez ideálů anebo s ideály, kterým dobře
nerozuměla, ale nakonec to dokázala. I ona
obstála. Vy mladí musíte v životě riskovat.
Dnes musíte připravovat budoucnost. Budoucnost je ve vašich rukou.
Na synodě chce celá církev slyšet mladé.
Co si myslí, co cítít, co chtějí, co kritizují
a čeho litují. Všechno. Církev potřebuje více
jara a jaro je období mládí.
Chtěl bych vás pobídnout k cestě na synodu, do Panamy, abyste se na ni vydali s radostí, s neklidem, beze strachu, bez ostychu
a odvážně. Odvahy je zapotřebí... Snažte se
čerpat krásu v maličkostech, jak řekl Pompeo. Chopit se každodenní krásy a nenechat
si ji ujít. A děkovat za to, čím jsi. Jsem takový, děkuji! Častokrát v životě nemáme
čas položit si otázku »Kým jsem?«. Můžeš se
ptát, kým jsi, a celý život hledat, kým jsi. Zeptej se však: »Pro koho jsem?«, jak se uměla
ptát Matka Boží. Pro koho jsem já, nikoli kdo
jsem. To přijde potom.
Budoucnost církve 3/2017
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Chtěl bych vám říci ještě jedno. Synoda
není hovorna. Nebude to hovor o něčem
hezkém, svátek, který skončí, a potom ciao
a všechno zapomenu. Nikoli. Bude konkrétní. Život od vás i od nás žádá konkrétnost.
V této tekuté kultuře je zapotřebí konkrétnosti a konkrétnost je naším povoláním.
Chtěl jsem číst tento napsaný text, ale nevím..., jakmile jsem vás uviděl, vyslechl vaše
svědectví, napadlo říci vám toto všechno.
Objevují se momenty, kdy nevíte nic,
temné, nepěkné chvíle, ale i krásné, světlé...
chtěl bych však zdůraznit jedno. My žijeme
v přítomnosti. V mém věku jsme na odchodu, ne? Kdo zaručuje život? Nikdo. Vy
máte život před sebou. Život však po dnešních mladých požaduje poslání, církev pro
ně žádá poslání a já bych vám chtěl dát následující úkol: až se vrátíte domů, mluvte
se svými prarodiči. Dnes více než kdy jindy
potřebujeme tento most dialogu prarodičů
a mladých, starých a mladých. Prorok Joel
ve 3. kapitole druhém verši pronáší proroctví: »starci budou mít věštecké sny, mladí
budou prorokovat«, to znamená, že ponesou
dál konkrétní věci. Toto je úkol, který vám
dávám jménem církve: mluvte se starými
lidmi. Někdo možná řekne: »Ale to je nuda.
Říkají stále totéž...« - Nikoli. Naslouchej starým lidem. Mluv, ptej se. Umožni jim snít
a z jejich snů potom čerpej, abys v tom proroctví pokračoval a konkretizoval ho. Toto je
vaše dnešní mise. Toto je poslání, které od
vás dnes církev chce.
Drazí mladí, buďte odvážní. Někdo namítne: »Ale, otče, já mám hřích, a často padám...«. Napadá mne jedna krásná horalská
píseň: »Umění stoupat vzhůru nespočívá
v tom, že se neupadne, nýbrž že se nezůstává
ležet«. Vpřed. Padneš? Vstaň a jdi dál. Přemýšlej však o tom, o čem snil dědeček a babička a nech je mluvit. Čerpej z toho a stav
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most k budoucnosti. Toto je úkol a poslání,
které vám dnes církev dává.
Děkuji za vaši odvahu. Do Panamy! Nevím, zda tam budu já, ale papež v Panamě
bude a zeptá se vás: »Mluvili jste se starými
lidmi? Převzali jste sny starců a přetvořili na

7

konkrétní proroctví?« Toto je váš úkol. Pán
ať vám žehná. Modlete se za mne a všichni
se připravujme společně na synodu a na Panamu.
Děkuji.“

Budoucnost církve 3/2017
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EVANGELIZACE A VHODNÉ
PŘÍKLADY DOPROVÁZENÍ
S.E. Mons. Rino Fisichella
Ve dnech 28. - 31. 3. 2017 proběhlo v Barceloně Sympozium pořádané CCEE,
přinášíme vám přednášku, která během těchto dní zazněla.
Úvod
Na úvod se podívejme na jednu z úvah
Přípravného dokumentu k příštímu synodu,
díky níž se můžeme rovnou ponořit do tématu, které nám bylo svěřeno: „Nejrůznější
výzkumy ukazují, jak mladí lidé potřebují
blízké, věrohodné, konzistentní a poctivé
doprovázející osoby, stejně jako místa a příležitosti, ve kterých by si mohli vyzkoušet
svou schopnost vycházet s ostatními (jak
s dospělými, tak s vrstevníky) a nakládat
s citovou dynamikou. Hledají osoby, které
s nimi dokážou souznít a které jim dokážou
nabídnout podporu, povzbuzení a pomoc
s rozpoznáním hranic, aniž by je zatěžovali
hodnocením“ (I,2). Jako by chtěl Dokument
zdůraznit právě tento rozměr, zmiňuje v souvislosti s „osobními vzory“ následující: „Úloha důvěryhodných dospělých osob, s nimiž
je možné navázat pozitivní spojenectví, má
zásadní význam na všech cestách lidského
zrání a rozlišování povolání. Potřebujeme
spolehlivé dospělé s čitelnou osobní identitou, neochvějnou církevní příslušností, zřejmými duchovními kvalitami, neutuchajícím
nadšením pro vzdělávání a hlubokou schopností rozlišování“ (II,3).
Tento popis v sobě skrývá důležité ukazatele pro ještě přímočařejší cestu do problematiky doprovázení; zejména je-li žádoucí,
aby se v této fázi „jednalo o podpoření vztahu člověka k Pánovi a o společnou práci na
Budoucnost církve 3/2017

odstraňování toho, co mu brání“ (II,4). Perspektiva tohoto druhu doprovázení se stává
ještě náročnější v okamžiku, kdy je vsazena
do horizontu evangelizace, představující
specifické poslání církve a určující samotnou
její podstatu. Církev žije v každodenním úsilí evangelizace; pokud by tomu tak nebylo,
pak by selhala ve své podstatě a ochudila svět
o slovo lásky a naděje, které evangelium přináší.
Doprovázení mimo jiné vyžaduje mimořádnou pozornost vůči osobě, s níž kráčíme
společnou cestou. Vyžaduje naslouchání,
a tedy nezbytné ticho, v němž by bylo možné zachytit intimitu a hloubku toho, kdo
vypráví. V tomto kontextu je důležité si
uvědomit, že jdeme-li společnou cestou, pak
také doprovázíme jeden druhého navzájem,
a naše cesta proto nikdy není jednosměrkou.
Papež František v této souvislosti představuje v apoštolské exhortaci Evangelii gaudium
důležitého ukazatele směru, když píše: “Vycházet ven k druhým a vydávat se na periferie lidstva neznamená bezhlavě a beze smyslu
běžet do světa. Častokrát je lepší zpomalit
krok, odložit neklid, pohlédnout druhým
do očí a naslouchat jim, anebo odložit naléhavé povinnosti a doprovodit toho, kdo
zůstal na kraji cesty.“ (Eg 46). Tak i ten, kdo
doprovází, je rovněž doprovázen tím, komu
je sám průvodcem; a nemůže tomu být jinak. Putování je společné, jinak se nutně
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míjí činkem. Kromě toho klade doprovázení
v procesu evangelizace na první místo kategorii svědectví, a to v celém jeho významu.
Na mysl nám téměř sama od sebe přijdou
slova Pavla VI. z Evangelii nuntiandi: „dnešní člověk raději naslouchá svědkům, kteří
něco dokazují činy, než učitelům, kteří to
vykládají slovy, a učitelům naslouchá jen
tehdy, jsou-li zároveň i svědky“ (EN 41).
Doprovázení tak není jednosměrnou cestou; vyžaduje moudrost člověka, jenž si je
vědom, že nese zodpovědnost za to, aby druhého přiváděl ke svobodě. To znamená být
účasten dynamického pohybu, umožňujícího spojení pravdy evangelia a hluboké potřeby, skryté v nejhlubším nitru každého člověka.
Jinými slovy, doprovázet rovná se vést člověka do nejhlubšího nitra jeho vlastního bytí,
aby tam mohl objevit přítomnost povolání
k pravdě, klíčového bodu k uskutečňování
svobody, umožňujícího člověku vyjít ze sebe
a plně se svěřit Božímu tajemnému plánu,
jenž dává lidské existenci smysl a význam.
Konečně jsme postaveni před odhalení skutečného, pravého povolání, které otevírá
nové obzory, neboť nám umožňuje odhalit to, co je skryto hluboko v našem nitru,
a proto by nás bývalo vůbec nenapadlo, že je
možné to uskutečnit.
Dvě biblické ikony
Z mnoha textů Nového zákona, vyjadřujících potřebu nacházet jedince schopné doprovázet druhé na cestě evangelijní zvěsti, se
zde zaměřím speciálně na dva z nich. Víc než
ostatní nám snad pomohou porozumět jednomu z mnoha nabízených způsobů, jímž
jsme povoláváni k tomu, abychom doprovázeli zejména dnešní mládež. Při pojednání
o této problematice pro mě byla volba Božího slova obzvlášť užitečná zejména proto,
že se tak lze vyhnout nezbytným rozdílům,
které se ve spojení s tímto tématem nabízejí
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a které toto téma vyvolává. Konkrétně mám
na mysli církevní, kulturní a společenské
podmínky, určující rozdílnost jednotlivých
přístupů, zatímco slovo Boží umožňuje mít
pozitivní horizont, který tato schémata překračuje, protože se dotýká každého člověka
v hloubi jeho srdce a představuje se jako univerzální zkušenost.
1. První text nás zavede k Listu Židům.
Novozákonní autor použil lapidární vyjádření, které by nás zejména tváří v tvář tématu „nové evangelizace“ nemělo nikdy
zastihnout nepřipravené. Píše: „Ježíš Kristus
je stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 13,8).
Zvěst evangelia se nemění v závislosti na
plynutí času ani generací. Je stále stejná,
tak jako v počátcích církve. Biblický autor
navíc tento výrok uvedl skutečně významným textem: „Pamatujte na své představené,
kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni
skončili život, a napodobujte jejich víru“
(Žid 13,7). Nikterak se neodchýlíme od
konzistentní interpretace textu, vztáhneme-li ho na ty, kdo se věnují poslání doprovázet.
Kdo toto poslání vykonává, stává se natolik
věrohodným, že to druzí rozpoznají, a proto má takový člověk veškeré předpoklady
k tomu, aby byl průvodcem.
S toutéž výzvou jako od autora Listu bychom se mohli obrátit na mladého člověka
dnešních dnů: pamatuj na toho, kdo tě doprovází! Ještě než se zastavíme u textu samotného, povšimněme si jedné zajímavosti,
totiž že slovo „představení“ je v tomto specifickém verši nositelem zvláštního významu.
V celém Listu se o „představených“ biblický
autor zmiňuje jednoduše tak, že je nazývá
„knězi“ či „biskupy“; na tomto místě však
použil termín „εγουμενοι“. Abychom tomuto termínu porozuměli, musíme se vrátit
k evangeliu podle Lukáše, kde Ježíš reaguje
na dohady apoštolů, kdo z nich je „největší“,
následujícími slovy: „Ale kdo je mezi vámi
Budoucnost církve 3/2017
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největší, ať je jako nejmenší, a kdo je představený, ať je jako ten, kdo druhým slouží...
Já však jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží“
(Lk 22,26-27). Základním smyslem „představeného“ je služba; jakákoli jiná logika by
nás odváděla od horizontu Ježíšova učení.
První „službou“, kterou tito představení
vykonávají, je však poslání hlásat: „hlásali
vám Boží slovo“. Služba doprovázení tedy
v prvé řadě spočívá v tom přivádět člověka
k živému setkání se slovem Božím, živoucím
v životě církve. Hlásání není statickým, nýbrž
dynamickým procesem. Odkazuje na slovo,
které zůstává jako vyjádření otázky, výzvy,
příběhu, podpory, útěchy... vždyť slovo samo
o sobě je ze své podstaty dynamické. A když
se předává Slovo, které bylo „na počátku“,
pak i ono je zakotveno v Logu, tedy v osobě
Božího Syna, který překračuje dějiny i kultury, aby vstoupil do osobního vztahu s jakýmkoli člověkem, nikoho nevyjímaje.
Druhým momentem, který z textu vyplývá, je úvaha týkající se „životního stylu
představených“. Jejich chování (αναστοφη)
je v souladu s hlásáním Slova; nikoli jen
v určitém okamžiku v životě, ale až do konce. Jedná se o umění doprovázení, vytesané
v životním stylu toho, kdo doprovází. Průvodce tak má být vyjádřením života ve stínu Božího slova, protože poznamenává jeho
bytí jako živoucí prostor, utvářející podobu
učednictví. Příklad trávení dlouhého času
v naslouchání, tiché modlitbě, studiu Božího slova není jen přechodným cvičením,
ale životním úkolem, který formuje bytí až
k jeho veskrze pravdivému vyjádření v každodenním životě.
Jestliže se všechno to, co bylo řečeno dříve, týkalo zvláště doprovázející osoby, pak
jiný verš z téže kapitoly Listu Židům důrazně poukazuje na způsob, týkající se doprovázeného: „Své představené poslouchejte
a podřizujte se jim! Oni bdí nad vaší duší
Budoucnost církve 3/2017
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a jednou za ni budou odpovídat. Ať to mohou dělat s radostí, a ne se vzdycháním. To
by vám neprospělo“ (Žid 13,17). Poslušnost
a podřízenost nepředstavují pasivní akt ze
strany mladého člověka, jenž je doprovázen, ale cvičení svobody. Důvěryhodnosti,
která doprovází toho, kdo vede, odpovídá
poslušnost toho, kdo se svěřuje. Je zajímavé si povšimnout, že tentýž výraz používá
Lukáš, když mluví o dvanáctiletém Ježíšovi,
který se po třídenním odloučení od Josefa
a Marie vrátil do Nazareta a „poslouchal je“
(Lk 2,51). Základem křesťanské poslušnosti
není nic jiného než právě poslušnost Kristova. Ježíšovo chování je skutkem poddajného
a přesvědčeného naslouchání a poslušnosti
vůči Otci. To je norma pro jakoukoli další formu poslušnosti, která je požadována
v církvi. Ježíš není poslušný svému „vědomí“ ani svému „přesvědčení“, jimž jsme tak
snadno poslušní my dnes. Poslušnost Božího Syna je plodem lásky, je jejím důsledkem.
Nezapomínejme však, že v novozákonních
spisech se poslušnost vztahuje k pravdě; to,
co je tedy požadováno, je poslušnost evangeliu, jež je slovem pravdy. Tvrdíme-li to,
nejsme příliš daleko od toho, co bylo řečeno
dříve o setkání s Božím slovem. Poslušnost
tomu, kdo doprovází, je pouze prostředkem,
protože ve skutečnosti se jedná o poslušnost
Božímu slovu a podřízení se Jeho vůli. Celou tuto problematiku nelze chápat mimo
horizont lásky: „V církvi není naprosto nic
– ani vztah mezi příkazem a poslušností, co
by se mohlo odehrávat mimo lásku“ (H.U.
von Balthasar, „Cristologia e obbedienza
ecclesiale“ [Christologie a církevní poslušnost], Saggi [Eseje] IV,129). Poslušnost jako
vyjádření osobní odpovědnosti toho, kdo
se dokáže vzdát něčeho v zájmu svobody, je
podmínkou pro osobní růst ve víře a životě
Ježíšových učedníků. Právě proto ten, kdo
vede, musí být schopen bdít; tedy diskrétně a s úctou sledovat přijatá rozhodnutí, aby
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jeho doprovázení mohlo být plodem lásky,
které člověka učí, a nikoli žárlivým lpěním
na vlastním přesvědčení či na konkrétním
člověku, který přece vždy stojí před Kristem,
a ne před někým jiným.
V tomto ohledu představuje modlitba
rozhodnou výzvu k tomu, aby si oba zúčastnění dokázali uvědomovat onen velký dar,
kterým se vzájemně obdarovávají v Duchu
Svatém, jenž vede jejich kroky.
2. Druhý text se vztahuje k apoštolu Pavlovi následujícími slovy: „Nepíšu to, abych vás
zahanbil, ale napomínám vás jako svoje milované děti. Neboť i kdybyste měli na tisíce
vychovatelů v křesťanské víře, otců nemáte
mnoho. Tím, že jsem vám zvěstoval evangelium, stal jsem se já vaším otcem v Kristu
Ježíši. Proto vás vybízím: Buďte takoví, jaký
jsem já! Z toho důvodu k vám také posílám
Timoteje, svého milovaného a věrného syna
v Pánu. On vám připomene, jak jednám
jako křesťan, jak tomu také učím všude v každé církevní obci“ (1 Kor 4,14-17). Ve svém
dialogu s korintskými křesťany Pavel načrtává základní rysy člověka, jenž hlásá evangelium: napodobuje Krista. Je člověkem ve
službě Kristu, aby mohlo vzniknout a růst
společenství. To, jak se Korinťané odvolávají
na jednoho z apoštolů či na někoho jiného,
nedává smysl (srov. 1,12); smysl stejně tak
nedává ani honba za duchovními dary pro
větší vliv nad ostatními (srov. 12-13). To, oč
tu skutečně jde, je vzít na sebe logiku kříže,
jež se vymyká jakékoli formě sebe-oslavování, a vést každého zpět k tajemství vlastního povolání. Kategorie napodobování není
v Novém zákoně nijak častá; mnohem víc
náleží k řecko-římské tradici. Z pouhých
šesti případů, v nichž se setkáváme s termínem „napodobování“ (srov. Ef 5,1; Flp 3,17;
1Sol 2,14; Žid 6,12), se pět z nich vyskytuje
u Pavla. V témže listu opakuje se stejným
důrazem: „Napodobujte mne, jako já (na-
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podobuji) Krista“ (11,1). Tedy: já, apoštol,
jsem jen napodobeninou Krista. Skutečným
vzorem, k němuž máme vzhlížet a s nímž
máme spojit celý svůj život, je jedině Ježíš.
Apoštol nicméně poukazuje na svůj styl života: „jak jednám“. Nejedná se o nějakou bezvýznamnou zmínku, a to zejména ve vztahu
k našemu tématu. Život ve víře je takovým
„životem“, který je poznamenán setkáním
s Pánem, uchvácením jeho láskou a tím,
že se den za dnem stáváme jeho učedníky.
Ve vizi takového života může Pavel v Galii
s klidným svědomím prohlásit: „Už nežiji
já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život
v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on
mě miloval a za mě se obětoval (Gal 2,20).
Pavlův příklad je svým způsobem překvapující. Zaobíráme-li se jeho odkazem, dotýkáme se téměř hmatatelně jeho přesvědčení,
že nehledě na svůj rozporuplný život si Bůh
vybral právě jeho: „Děkuji tomu, který mi
dal sílu, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě
uznal za věrného a vzal mě do služby, ačkoli jsem byl dříve rouhač, pronásledovatel
a násilník. Dostalo se mi však milosrdenství, protože jsem to dělal z nevědomosti ve
(své) nevěře. Milost našeho Pána se však na
mně tím hojněji projevila s vírou a láskou
v Kristu Ježíši... Ježíš Kristus přišel na svět,
aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na
prvním místě. Ale právě proto jsem došel
milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně
jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost; já jsem měl být příkladem pro ty, kdo
v něho v budoucnosti uvěří, (a tak dosáhnou)
věčného života“(1 Tim 1,12-16). Dovolit,
aby na mě působila Boží „shovívavost“, tedy
jeho neobyčejná velkomyslnost, protože si
mě vybral i přes mé slabosti a rozporuplnost,
abych hlásal jeho evangelium.
Horizont povolání proto zůstává jakýmsi
zázemím, z něhož mámě při našich činech
vycházet a zakusit tak nezměrnost cesty, po
Budoucnost církve 3/2017
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níž se máme vydat, abychom došli k vytouženému cíli. Právě to mi pomůže objevit, že
Bůh mě potřebuje. Vždyť povolání se nezakládá v prvé řadě na kvalitách, jimiž je člověk obdařen; dokonce bychom mohli říci, že
je tomu právě naopak: je-li člověk v souladu
s povoláním, může ocenit a podpořit to, kým
skutečně je. Pomáhat objevit, že Bůh je v našem životě na prvním místě, objevovat sílu
jeho milosti, to jsou nástroje, pomocí nichž
můžeme dosáhnout vědomého nasměrování
svého života. Koneckonců povolání není nikdy improvizací; je spíše objevováním plánu, přicházejícího odkudsi z dálky, jehož
jsem si nebyl – snad kvůli své roztěkanosti –
dosud vědom. Měli bychom opakovat s Pavlem: „(Bůh) si mě však už v lůně mé matky
vybral (αφορισας) a svou milostí povolal“
(Gal 1,15). Vnímat trvalou a nepomíjející
Boží přítomnost ve svém životě je základní službou, kterou má ten, kdo doprovází,
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považovat za svou osobní zodpovědnost. Jsi
součástí Božího plánu, uvnitř něhož objevuješ svou lidskou důstojnost, abys mohl uskutečňovat své bytí.
Závěr
Výše zmíněné úvahy nás znovu vrací k Přípravnému dokumentu, jenž může právem posloužit jako slovo na závěr: hlásání evangelia
vyžaduje schopnost uvádět ho do konkrétní
kultury jakožto základního prostředku komunikace. Existuje tzv. „kultura mladých“,
kterou je třeba evangelizovat (srov. III,1),
a to díky nadšení těch, kteří jsou povoláni,
aby v srdcích mladých lidí probouzeli touhu
po setkání s Ježíšem Kristem a se silou lásky,
která proměňuje.
S.E. Mons. Rino Fisichella
Předseda Papežské rady pro
novou evangelizaci
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ZÁVĚRY Sympozia CCEE
J. Em. kard. Angelo Bagnasco
Ve dnech 28. - 31. 3. 2017 proběhlo v Barceloně Sympozium pořádané CCEE,
přinášíme vám závěry, jak je shrnul výše jmenovaný kardinál.
1. Vychovatel
Dospěli jsme ke konci těchto intenzivních dní tvořených modlitbou, reflexemi,
nasloucháním a dialogem o tématech, jež se
dotýkají života mladých, ale – dovolíte-li –
i dospělých a nás pastýřů. Je to tak – a to
je moje první úvaha – neboť svět mladých
je výzvou pro dospělé, kteří mají ve vztahu
k novým generacím závažnou odpovědnost.
Nezapomínejme totiž, že první otázka, kterou si všichni vychovatelé – rodiče, kněží,
učitelé – musejí klást, nezní „Co mohu pro
ně udělat?“, ale „Kdo jsem já?“. Pokud vychovávat znamená dodávat onomu člověku
odvahu vůči němu samému, pomáhat mu
při získávání jeho svobody, uvádět ho do
života, aby skutečně žil a nepodléhal přízrakům, potom chápeme, že formace není
především otázkou proslovů, napomínání,
připomínání, stimulů a metod; to vše je potřebné, ale není to ještě zásadní činitel. Život
se podněcuje pouze životem, světlo světlem,
svoboda svobodou, láska láskou! První otázka se tedy týká mě, který mám výchovnou
úlohu, a musím se ptát, zda jsem člověkem
živým, svobodným, a zda moje osoba, spíše
než by byla výkonná, vyzařuje, zda přináší
světlo, a tedy působí blahodárně na toho,
kdo se k ní přiblíží.
Je-li pravda, že při výchově každý věk potřebuje svůj skalpel a svoje rydlo, platí i to,
že dospělejší generace mají větší zodpovědnost za ty mladší. Nikdo nedošel nikdy „na
konec“, ale dospělí mají vždy umět říci něco

pravdivého a krásného, závažného a dobrého tomu, kdo se nachází na začátku křivky
– říci něco slovy a dosvědčovat to skutky.
Kdyby tomu tak nebylo, dospělý by ztratil
léta, která se nevrátí.
Nebudu se teď snažit vyvozovat jediné
a pravé závěry, ale předložím některé úvahy
s nadějí, že budou užitečné a zarámují obraz
těchto bohatých dní.
2. Vychovávat
Vrátím se k onomu mimořádnému výchovnému dobrodružství, které nazýváme
„doprovázení“. Již jsem se zmínil, že prvním
dotčeným subjektem je vychovatel. Chci
však upřesnit povahu výchovného procesu.
Předtím jsem se zmínil o svobodě, o lásce,
o světle. To jsou obrazy něco vyvolávající, ale
chtěl bych to říci jinak. Vychovávat znamená
otevírat někoho životu, setkávat se se životem a vést s ním dialog.
Co to znamená?
Život mi každý den jde naproti skrze malé
věci, které předvídám ve svém pracovním
nebo studijním programu, i skrze mnohé
jiné, které předvídat nedokážeme, skrze události, jež se dějí mimo nás anebo v našem
vnitřním světě – pocity, dojmy, myšlenky,
změny… věci příjemné, či bolestné, úspěchy, nebo porážky, radosti a obavy. Musíme se setkávat se životem každý den, dívat
se mu do tváře tak, jak přichází, bez útěků,
bez iluzí, bez očekávání; přijímat ho takový,
Budoucnost církve 3/2017
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jaký je. Přijímat ho znamená odpovídat na
něj, přinášet něco svého, dokonce přinášet
sebe samého se svým jedinečným bytím, aby
dni a události nepůsobily jako zátěž, která
na mně leží a kterou musím snášet pasivně,
ale jako něco osobního, co si beru za své, co
přijímám a co mi patří – jako svoji historii. Taková je lidská zralost, kterou od nás
vyžaduje i křesťanská víra. Je to závažnost,
jež přináší radost a stejně tak i pokoj a mír.
Krátce řečeno, vychovávat se a vychovávat
někoho znamená proměňovat život, jenž se
nám dostává bez naší žádosti, v dar a plod
naší svobody. Pro vedení dialogu se životem
je vhodné vést dialog s někým, kdo nás doprovází a jako Ježíš nám naslouchá, má trpělivost, umí počkat, dává nám důvěru, máme
prospěch z jeho duchovního světla, hovoří
k nám Božími slovy a nepoutá nás k sobě.
Velký Učitel
Kristus si na začátku svého působení volí
dvanáct mužů a formuje je, aby z nich udělal apoštoly. Byli to dospělí muži zvyklí na
život oběti a zodpovědnosti. Život byl pro
ně každodenní výzvou a oni odpovídali na
to, k čemu je volal: práce, rodina, přátelé,
židovská víra, společnost, k níž patřili, vesnice… Každý den žili z podnětů, které byly
zkouškou a zároveň obohacením jejich lidství i jejich víry. Najednou Ježíš vstupuje
do jejich života a mění ho od základů, dělá
z nich svědky; bude je očekávat přijetí i neúspěch, sláva i zrada, lichotky i pronásledování. Učitel je formoval a vychovával pro
setkání s jejich novým životem, aby tam zapájeli své lidství. Jak? Stačí projít evangelia
a vidíme, že škola je tvořena slovy i mlčením,
každodenními úkony i zázraky, výtkami
i něžnostmi, nároky i trpělivostí, námahou
i slavením, modlitbou i dialogem, společenstvím i samotou. Ale vždy láskou a důvěrou k těmto chudým lidem, jednoduchým
a téměř bez vzdělání, kteří se najednou ocitli
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uprostřed dobrodružství, jež je přesahovalo.
Podobenství a velké proslovy na hoře nebo
na břehu moře, zázraky, sláva v Jeruzalémě,
bolestná potupa na Kalvárii, tajemná intimita večeřadla, úsvit zmrtvýchvstání, fyzický
odstup po nanebevzetí, letnice… všechno
znamenalo milost spásy pro svět i pro ně
a také katedru, která je vychovávala pro
novou budoucnost. Ježíš je tedy dokonalým Učitelem, ale i úplným a fascinujícím
vzorem, na který se máme dívat, abychom
vychovávali druhé i sebe. Je jednotící mírou humanismu, jak připomněl Svatý otec
na setkání italské církve ve Florencii v roce
2015. V něm, pravém Bohu, objevujeme
rovněž tvář pravého a kompletního člověka
a nacházíme zdroj síly a milosti, bez níž nemůžeme dělat nic. V Ježíšovi září ve výsostné
podobě všechny lidské ctnosti, září v něm
plné lidství člověka, ono lidství, jemuž hrozí
v naší době riziko, že už nebude rozpoznáváno, protože lidská osoba je redukována na
tekutou podobu a na stopu v písku, jak říká
M. Foucault, když ohlašuje smrt člověka.
Kultura nicoty
Zdá se, že současná kultura nemůže mladým nic říci, nic významného, co by zahřívalo jejich srdce a naplňovalo jejich život.
Navzdory tomu obsahuje jednu příležitost,
kterou nesmíme ztratit, a sice šanci myslet
a volit si. V tekuté kultuře je každý volán
k tomu, aby uvažoval; může se toho zříkat
a přizpůsobovat se jednotnému myšlení anebo může naslouchat hlasům v hloubi duše
a pak se dostane na břeh pravdy a dobra
a snadno dospěje k Bohu. Můžeme říci, že
dnes se málo věří, protože se málo myslí! Na
myšlení se nazírá jako na nebezpečí moci,
pokud se chápe nikoli jako služba, ale jako
ovládání. Proto se aplikují všechny možné
formy rozptýlení: mýtus úspěchu a zdánlivosti, konzumismu, který pohlcuje duši,
štěstí jako okamžitého a těkavého uspokoje-
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ní, absolutní autonomie, která vyprazdňuje
vnitřní svět a brání stavět na pevné skále.
Kultuře nicoty hodnot a ideálů chybějí důvody pro život, nedostává se jí smyslu života a světa. Kolektivistický materialismus
a konzumistický individualismus jsou dvě
formy totalitarismu: každá z nich různým
způsobem anuluje osobu a činí z ní ostrov.
Klamou různými způsoby, ale výsledek je
totožný: úzkostná samota. Když společnost
místo toho, aby byla společenstvím života
a údělu, je množstvím individuí, potom ten,
na kom je řada, aby byl u moci, lépe manipuluje a získává větší výhody. Počítá se s tím,
že prázdnota chce být zaplněna, a snadno se
podléhá klamnému dojmu ideologií, které
se ukazují jako silné a smrtící. Řekl jsem, že
příležitostí přítomné doby je výzva myslet
a volit si: volit si, kým být a jak být, jaká je
společnost a jaký je smysl doby, odkud přicházíme a kam spolu s lidstvem směřujeme,
jakou úlohu máme mít nejen v soukromém
životě, ale i v dějinách, zda věřit v Boha nebo
také s Bohem žít.
Požadavek mladých
Zdá se, že srdce mladých – navzdory různým zobrazením a bolestným skutečnostem
z mediálních zpráv – tluče jinak; vypovídá
o tom šířící se nepokoj, který – navzdory
problémům souvisejícím s těžkým hledáním
práce, s těžkostí založit si nemálo vytouženou rodinu – odhaluje nostalgii po plnosti,
jež uniká i těm nejschopnějším a nejrozhodnějším rukám. Je to neklid nikoli podmíněný okolnostmi, ale radikální, který zasahuje
srdce v jakékoli situaci jako ostrá rána, jako
šíp přesně namířený na cíl; je pociťován jako
něco vlastního, ale lze ho očekávat a vzývat
jako dar shůry. Mladý touží vysvětlit si tuto
trvalou ránu, která ho činí nenaplněným,
stojícím stále na hraniční čáře mezi dvěma
břehy, mezi konečným a nekonečným, mezi
časem a věčností. Cítí potřebu být doprová-
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zen v zemi neznámých významů a neznámého smyslu věcí. Očekává, že si někdo všimne
jeho nejistot, které spíše než psychické jsou
strukturální a ontologické, a proto patří
k situaci každého člověka. Musí získat jistotu
před něčím, co může chápat jako neznámý
labyrint.
Mladý věk může také být sevřen určitým
pocitem dezorientace a klamán nutkavou
představou, že počet zážitků znamená míru
kvality života a osobní zralosti. Kdyby tomu
tak bylo, člověk by nebyl dezorientován, ale
měl by větší jistotu. Je třeba připomenout,
že člověka neutváří množství zážitků, ale
obohacuje ho zkušenost a zpracování toho,
co viděl. Nikoli extenzita, ale intenzita a síla
prožitých zkušeností utváří smysl života.
Další aspekt, v jehož rozluštění mladý –
a nejen on – doufá, je častá zranitelnost,
která zachvacuje všechny, ale především ty
mladší. Zranitelnost, která se projevuje nesnášením nezbytných těžkostí, neúspěchů,
zklamání, včetně citových, a nepochopení,
jaká život přináší. S přibližující se dospělostí je rozhodujícím prvkem formace výchova
charakteru a umění stát na vlastních nohou.
Charakter znamená vnitřní stabilitu osoby;
není to rigidita ani zkostnatělost pohledů
a stanovisek, ale spočívá v propojení myšlení, cítění a chtění s vlastním duchovním
centrem. Pokud vlastní duchovní centrum
ještě není jasné a rozhodné, člověk má dezorientující pocit, jako by mu chyběla syntéza
udávající smysl a směr. Na mysl přichází to,
co napsal Ditrich Bonhoeffer: „My křesťané
se musíme vrátit pod širé nebe, musíme se
vrátit pod širé nebe duchovní konfrontace se
světem“ („Odpor a kapitulace“).
Rozhodujícím bodem je vlastní vnitřní
centrum, okolo něhož osoba, tvořená myšlenkami, pocity, volbami, činnostmi…,
dokáže vytvářet jednotu a dynamický řád.
Budoucnost církve 3/2017
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Pro křesťana není tímto centrem nějaká idea
nebo lidská moudrost, ale je to Ježíš. Víme,
že křesťanství není únikem lidí do Božího
světa, ale vniknutím Boha do světa lidí; pouze budeme-li dotčeni Bohem, může se Bůh
navrátit k lidem.
Drazí přátelé, naše Evropa je mimořádným světadílem: je místem míšení lidí a národů, dějin a kultury, je souhrnem Athén,
Jeruzaléma a Říma. Evangelium je úrodným
řečištěm, do něhož se slily a byly přivedeny
k vysoké syntéze všechny další příspěvky. Ale
nemůžeme zapomenout na to, co prohlásil
největší český myslitel 20. století: „Bez péče
o duši jako duchovní základ Evropa umírá
a znova upadá v zapomnění („Platón a Evropa“). Je na nás všech, abychom společně jako
křesťanské společenství vzali do rukou tuto
velikou zemi a učinili z ní „domov národů“,
jehož jednotící základ není třeba vynalézat
od nuly, protože existuje už po tisíciletí. Je
na nás všech – příslušnících různých generací – abychom rostli sami a nechávali růst
humanistickou kulturu a civilizaci, jež je
darem pro všechny; připomeňme si slova
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T. S. Eliota: „Pokud křesťanství odejde, odejde celá naše kultura. Vy tedy budete muset
s námahou začínat od začátku a nebudete
si moci obléknout kulturu již hotovou. Budete muset překonat mnoho staletí plných
barbarství“ („Poznámky k definici kultury.
Dodatek: Jednota evropské kultury“, viz Díla
1939-1962). Hleďme na mladé generace
s velkou sympatií a důvěrou; na nich bude,
aby se stali novými evangelizátory, přesvědčenými, že dnešní evangelizace znamená učit
lidi umění žít!
Naše doba je dobou podivuhodně náročnou; je to hodina, kterou nám dala Prozřetelnost. Přijměme ji s důvěrou a láskou s vědomím toho, co napsal sv. Augustin: „Žijte
dobře tuto dobu a proměníte ji; a když ji
proměníte, už si nebudete mít na co stěžovat“ („Promluvy“ 311,8,8). Ano, chceme ji
žít dobře a začít proměňovat sebe tím, že si
budeme navzájem jedni druhým pomáhat.
Děkuji.
J. Em. kard. Angelo Bagnasco
předseda CCEE,
janovský arcibiskup metropolita

kultura
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Popis vlastní práce s mládeží
Hana Přivřelová
Mladí lidé jsou radostnou nadějí! Snad tohle, snad letní tábory či dětská touha po
hře s vrstevníky mě vedla k tomu, abych společnost lidí stejného nebo mladšího
věku vyhledávala častěji od svého raného věku. Bylo mi mezi nimi dobře, záleželo
mi na nich a brzy jsem zjistila, že můžu svým málem přispět k vytvoření společných
zážitků, popř. k našemu růstu.
Přes vlastní zkušenost s letními tábory,
sbory, scholami, dramatickým kroužkem,
společenstvím, později díky zkušenosti s vedením (společenství mladších, redakční rady
školního časopisu, dramatického kroužku)
se zrodila má touha pracovat s mladými
i dále. Rozhodla jsem se studovat pedagogiku a poté pracovat v oboru.
V květnu roku 2015 jsem zaslechla nečekané povolání ke změně a rozhodla se pro
novou zkušenost v práci pastorační asistentky na ADCŽM Přístav v Rajnochovicích.
Na rozdíl od pevně limitovaných 45 minut klasické školní výuky, při kterých člověk
snadno sklouzne k tomu, že si v problematických chvílích „odučí svoje“, opustí školní
třídu, zavře za sebou dveře a (pokud to dokáže) opustí své svěřence i myšlenkově, na
centru pro mládež tohle nejde. Neunikneš!
Možná to zní děsivě, ale já jsem za to teď už
velmi ráda. Proč?
Snaha o věrnost tomu, co představujeme
a budujeme, co věříme, že je ve shodě s Jeho
vůlí, mě vedla k překonání strachu a dalších
překážek, k většímu úsilí budovat vztahy
a neutíkat od problémů a k důležitému uvědomění, že k tomu mám sklony.
ADCŽM je druhý domov pro mladé
a to na prvním místě! Ale je to domov druhý, kam mladí zavítat můžou a také nemusí.

Jak se u nás budou cítit? To je důležité a to
z velké části tvoří právě naše vztahy!
Mladý člověk se dlouhé roky puberty
„pere sám se sebou“ (vzpomínám na sebe).
Objevuje, kým je, kým by chtěl být a to, jak
ho vnímá okolí. Hledá svou cestu metodou
pokus - omyl. Mnohokrát padá a znovu
vstává, nebo ze strachu neudělá ani krok.
Více než kdy jindy v životě potřebuje „přijetí“. Potřebuje, aby na něj někdo pohlédl
s láskou. V tomto věku často nestačí, že se
tak na něj dívají rodiče. Klade si otázku:
Přijme mě velký svět? Budu v něm mít svoje
místo?
Jezdí k nám mladí lidé, kteří ve velkém
světě zažili opovržení, nepřijetí a výsměch,
protože nebyli jako ostatní. Ať už to bylo
kvůli vyznání, kvůli tělesné, řečové nebo
jiné zvláštnosti, postavě nebo z jiných důvodů! Vnější (někdy bohužel ani ten vnitřní,
rodinný) svět na ně nedokázal pohlédnout
s láskou. Ježíš to dokázal. My ho máme
následovat a pokračovat v tom, co začal.
Uvidíme zázraky!
A to opravdu vidíme! Každý z těch mladých, kteří k nám jezdí, má cosi zázračného
v sobě. Je to síla mládí, odhodlání, jedinečná kombinace darů, které mu byly svěřeny,
chuť zažít velké dobrodružství, vykonat velké věci. Jenomže to ne vždy je to vidět a ne
vždy o tom ví on sám…
Budoucnost církve 3/2017
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A toho si všiml a pojmenoval papež František: „Nemůžu pochopit, že mladý člověk
nechce udělat něco velkého, vsadit na velké
ideály budoucnosti.“
Ano, je to nepochopitelné. Co mladého
člověka brzdí v tom, aby v sobě tuto touhu
tak vlastní mladým lidem objevil? Myslím,
že ono přebývání sám v sobě, protože ho
okolí nepřijalo, nebo pak lenost, pohodlnost
a strach z neúspěchu, možná také mnoho
dalšího.
Proč tady jsem? Asi také proto, abych tohle pochopila a abych s tímto náhledem dokázala teď i v budoucnu sloužit druhým.
Od začátku své služby na ADCŽM jsem
prožívala zmatek v tom, jak mám stíhat
vše, co je na centru potřeba a ještě k tomu
právě osobně přistupovat k mladým, kteří
k nám přijíždějí. Práce je tu rozmanitá a je
jí opravdu hodně. Mám sklony k perfekcionismu, když proto tvořím program, chci,
aby byl opravdu dobrý, a to stojí čas a námahu. Osobně jsem spíše výkonností typ,
který by byl spokojen, kdyby si ráno napsal
seznam položek, které chce zvládnout a večer měl všechny odškrtané. Snad ani jednou
mi na centru „do puntíku“ nevyšlo stihnout
potřebnou práci. Vždy se „něco vyvrbí“ a je
potřeba aktuálně řešit nebo prostě jen tak
být s druhými, dále jsou tu limity režimu
a osobní limity (únava, alespoň trošička soukromí…). Proč, Pane? Pochopila jsem. Konečně. I naše možnosti tvořit dobro jsou až
na třetím (ne-li některém dalším) místě. Na
prvním je Bůh, poté vztahy s lidmi (všemi)
a pak naše práce. A když se nestihne nebo
nebude tak kvalitní? Pán to umí nahradit jinak! Když budeme v lidských očích souzeni
za své nedokonalosti? No a co!
Škoda, že jsem pochopila až teď a učím se
to teprve žít.
Budoucnost církve 3/2017
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A tak se učím jít po boku mladého člověka a snažit se porozumět tomu, co prožívá
a ukázat mu, jak se ho snažím vidět já a jak
ho jistě vidí milující Otec. Učím se vidět to
dobré, co vložil do jeho srdce, učím se pomáhat mu odhalit jeho dary a možnosti, ukázat
mu, že o Pána se může opřít po celou dobu
svého života a Jeho nechat působit ve svém
životě. Že On uzdravuje zranění, dává dary,
používá i naše slabosti a je věrným Přítelem
na cestě životem. A chci v tom pokračovat
i poté, co opustím „druhý domov“. Po světě chodí mnoho malých i velkých dětí, které touží, aby je někdo uviděl a pomohl jim
v tom chaosu najít ztraceného Tátu.
Občas bojuji se svým strachem přijít do
blízkosti druhého člověka a vstoupit do
osobního vztahu s ním. Snad z obavy, že nebudu schopna tak velké přijímající lásky, že
nedokážu předat pohled víry jazykem daného člověka, že opět (jako již mnohokrát) selžu a upřednostním svůj lidský pohled, který
bohužel hodnotí podle úzkého spektra své
zkušenosti, z obavy, že dám naději člověku
a nedokážu mu již ukázat, že tou nadějí je jedině Pán sám. Bojím se zranění, které svým
přístupem mohu způsobit, ale i odmítnutí.
Ve světlých chvilkách mé služby však za
mě v těchto bitvách vítězí můj Zachránce,
kterého volám na pomoc a prosím, aby jednal a pomohl mi odhlédnout od sebe, dát
alespoň to nedokonalé málo, co můžu dát.
V těchto chvílích nacházím nové síly a bez
zábran se vydávám mezi mladé.
V závěru svého působení na centru tak
vidím i zázraky. Ve svých mladších sestrách
a bratrech vidím stále více naději společnosti, budoucnost církve v jejich opravdové
snaze o věrný život s Kristem, v živých společenstvích, která mezi sebe ochotně přijímají
své nevěřící kamarády, v osobitých vyjádřeních vztahu s Bohem, v návratech a svě-
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dectvích o čerpání nových sil v duchovních
bojích u nás na centru, v odvážných rozhodnutích uskutečnit svá duchovní povolání
i povolání k manželství, ve svých spolupracovnících, kteří měli odvahu kladně odpovědět na pozvání ke službě, v obnovování
starých struktur programů i budov, v pastýřích, kteří opravdově dávají život za své ovce
po kapkách osobních sil daleko za hranicí
únavy.
Je mi velkou ctí kráčet po boku právě
s nimi, kněžími a „týmáky“, se kterými tvoříme tu pestrou mozaiku letošního týmu.
Je pro mě velkou radostí vědět, že jsem jen
malá součástka, která je ale na svém místě
- proto, že je hranami podpírána a hranami
zároveň podpírá druhé.
Doufám, že i v budoucnu mě Pán postaví na své místo, kde budu moci tvořit onu
mozaiku spolupráce, že s mým snoubencem,
přáteli a všemi mladými vytvoříme struktury
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a společenství, která ponesou dobré ovoce
a pod vedením Ducha obnoví vše chátrající. Snad si nás Pán i v dalších etapách života
použije pro budování svého království ať už
v rodině, ve škole či v politice.
Přístavu také přeji, aby se již brzy našli takoví, kteří budou v našem úsilí pokračovat
a dokážou plně použít svoje dary proto, aby
centrum bylo stále „druhým domovem“.
Kéž v naší vlasti rostou další a další svobodní mladí lidé, kteří zaslechnou prosby
papeže Františka a odpoví na ně svými životy
- budou dost odvážní, dokážou využít svých
možností a se nebudou bát jít proti proudu.
Mgr. Hana Přivřelová,
absolventka Studijně formačního kurzu
Sekce pro mládež ČBK,
týmačka na ADCŽM Přístav
v Rajnochovicích.
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Společenství mládeže v Osové Bítýšce
Karel Adamec
Popis vlastní práce s mládeží. Co je na ní dobré a kde je třeba práci prohloubit a to
ve světle učení papežů Jana Pavla II., Benedikta XVI. a Františka.
Když jsem o velkých prázdninách roku
2015 byl poslán do farnosti Osová Bítýška
a na místní DCŽM, jako jeden z prvních
úkolů ve farnosti jsem dostal vedení přípravy na biřmování. Tato příprava začala dva
měsíce před mým příchodem, proto jsem
chtěl pokračovat ve způsobu vedení, jak ho
začal můj předchůdce. Scházeli jsme se každých 14 dní na faře. Jeli jsme přesně podle
metodiky Jozef Šelinga s názvem Metodický
materiál k přípravě svátosti biřmování.
Příprava na svátost proběhla podle daného
plánu. Vše jsme zvládli probrat. Při přípravě
jsem se snažil biřmovance zapojovat, aby příprava nebyla jen o nauce, ale aby biřmovanci
zažili radost ze společenství. Snažil jsem se
používat obrazový materiál. Každá příprava
měla svoji animaci nebo hru. Ať jsem se snažil sebe více, biřmovanci chodili na přípravy, jen protože museli a i přes všechnu mou
snahu je příprava neoslovila. Zpětně svoji
největší chybu vnímám v silném lpění na
práci podle metodiky. Mnohá setkání měla
poměrně komplikovanou strukturu, kterou
jsem stěží pochopil. Pak jsem se snažil předat dál to, čemu jsem plně neporozuměl,
a to mladého člověka nemohlo oslovit. Po
samotném biřmování projevili někteří zájem
potkávat se i nadále. Po předchozích zkušenostech jsem sám nevěřil tomu, že by tato
setkání byla dlouhodobě udržitelná.
První setkání moje neblahé předtuchy
potvrdilo. Sice to už nebylo o nauce, ale
vše bylo strojené a studené. Snažil jsem se
Budoucnost církve 3/2017

o vyvážený program, který začínal modlitbou. Mělo následovat představení biřmovacího patrona jednoho z biřmovanců.
Kvůli nemoci toho, který měl prezentaci na
starosti, jsem vše připravil sám. Touto náhradou byl rozbor textu úvodu do DoCat.
Poté začal volnější program, kdy se povídalo
u občerstvení a hrála se karetní hra. Mladí
myšlenku společenství nepřijali za vlastní.
Při dalším a dalším setkání se počet účastníku stále zmenšoval. Při našem třetím pokusu
se už objevili pouze dva vytrvalci. Osobně
jsem celý projekt společenství začal považovat za ukončený a života neschopný.
Čekalo nás další setkání, podle mého
úsudku poslední. Do celé situace se ale aktivně zapojila členka našeho týmu na DCŽM.
Místo pouhého ohlášení času společenství
při ohláškách a oznamu na Facebooku začala po mši svaté před kostelem navíc osobně
mladé do společenství zvát. Výsledek byl
z mého pohledu dost nečekaný, protože
přišlo asi 7 účastníků. Atmosféra byla stále
trochu strojená a chladná. Stále přetrvávala
velká vzdálenost mezi mou osobou kaplana
a mládeží, i když ledy začaly pomalu tát...
Výrazně k tomu napomohla bezprostřednost zmiňované členky týmu, která se stala
jakýmsi mostem mezi mnou a mládeží
i mezi nimi navzájem.
Po měsíci jsme se setkali opět. Zvali jsme
v ohláškách při mši svaté, přes Facebook
a hlavně jsme kladli důraz na osobní pozvání, do kterého jsem se nesměle zapojil i já.

kultura
Přišlo opět o něco málo účastníků více než
minule a od první chvíle bylo cítit, že je baví
být spolu, jsou uvolněnější a spokojenější.
Bylo to i díky tomu, že jsem se snažil co nejvíce přiblížit způsobem modlitby na začátku
setkání.1 Celou modlitbu jsem zjednodušil
a proložil ji animací. Mladé tento přístup
více oslovil a někteří překonali strach se zapojit. Následovalo představení dalšího patrona jednoho z biřmovanců, které přešlo
do uvolněného povídání při občerstvení. Po
společném úklidu jsme se rozešli.
Následující měsíc jsme mladé zvali obdobným způsobem. Opět jich přišlo o pár
více. Bylo nás už 11. V modlitbě se reflektovala postní doba a modlili jsme se křížovou
cestu netradičním a spontánním způsobem.
Na začátku jsme si připomněli jednotlivá
zastavení křížové cesty. Poté si každý jedno
vybral a bez určení pořadí řekl jeho název
a jednu myšlenku nebo úkol, který z daného
zastavení vyplýval. Poté vložil zrnko kadidla
na uhlík. Po písni jsme v kapli pokračovali
prezentací o dalším biřmovacím patronu.
Následovalo několik dotazů. Z kaple jsme se
přesunuli do tzv. obýváčku v místě, kde bydlí tým. Mladí oceňovali, že jsme je pozvali do
svého osobního prostředí a nezůstali v oficiálních prostorách.2 Po příjemně uvolněném
povídání a jednoduché hře pro pobavení
jsme si uvědomili, že se stanovený čas pro
společenství protáhl o hodinu. Čas plynul
velmi rychle a nikdo si to ani neuvědomoval.
Zatím posledního setkání se účastnilo
15 mladých lidí. Program byl podobný
s předcházejícími. Na konci jsme se domlouvali na dalším termínu. Bylo krásné
pozorovat, že každému záleželo na tom, aby
se mu datum nekryl s jinou jeho akcí a mohl
se účastnit. Domluvili jsme se na květen
i na závěrečné setkání v tomto školním roce
v červnu, které bude mimo areál fary. Pojedeme nejspíše na bowling. Nejkrásnější na
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těchto dvou setkáních byla nečekaná zpětná
vazba přímo od mladých, kteří vyjádřili veřejně svůj dík za připravený program a prostředí. Při loučení mládež sama měla nápad
do budoucna vyjet na delší akci ve formě
víkendovky nebo většího výletu.
Uvědomuji si, že toto společenství je stále na začátku, pomalu roste a je stále zřetelnější radost z toho, že se mladí mohou sejít
a že mohou mezi sebou sdílet víc, než co by
sdíleli kdekoliv jinde.3 Zároveň však vím, že
zatím ještě vše závisí na mně a týmačce, která si vzala toto společenství jako svůj úkol,
samotní mladí ještě nenesou odpovědnost,
kterou jim bude třeba, v další fázi existence
tohoto společenství, předávat.
Vedení tohoto společenství je pro mě velikou a krásnou zkušeností. Uvědomil jsem
si, nesmírnou důležitost osobního pozvání
konkrétního člověka, které proběhne v rozhovoru. Dalším mým důležitým poznatkem
je to, co jsem předtím věděl pouze teoreticky, ale nebylo to podloženo zkušeností, že
od mladého člověka nesmíme očekávat vše
najednou, ale nechat mu prostor a šanci růst.
To že přijal svátost biřmování, automaticky
neznamená, že může sám vést společenství,
anebo že se aktivně zapojí beze strachu do
modlitby. Jsem si vědom, že je k tomu zapotřebí postupně růst. Člověk se tyto věci
nenaučí s přibývajícím věkem nebo zkušenostmi ani během teoretické přípravy na biřmování. Vidím i u samotných mladých, jak
jim společenství pomáhá posouvat se dále.
Předtím jim bylo spolu dobře a drželi při
sobě, ale bohužel se nedovedli bavit o vážnějších tématech a neměli odvahu se projevit při
modlitbě. Vnímám jak se i toto mění a mladí
jsou více ochotnější se projevit při společné
modlitbě i při povídání o něčem vážnějším.
A konečně se mění i jejich postoj k nám kněžím ve farnosti i členům týmu na DCŽM,
více nás berou jako součást jejich života.
Budoucnost církve 3/2017
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Mgr. Karel Adamec,
absolvent Studijně formačního kurzu
Sekce pro mládež ČBK,
kaplan DCŽM v Osové Bítýšce.
1
Z mé strany šlo o přiblížení se ideálu přijetí Panny
Marie učedníkem (srov. Jn 19, 27) a zároveň přijímání
a rozvažování o nových věcech Marií (srov. Lk 2, 19).
Srov. Poselství svatého otce ke dni mládeže v diecézích na
květnou neděli 13. Dubna 2003, čl. 3.
Šlo o nevědomé rozpoznávání znamení, co tato konkrétní skupina mladých potřebuje a co prožívá. Pokud
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se povede vše rozpoznat a správně nastavit, vedoucí vidí
radostnou odezvu u mladých a sám zařívá splu s nimi
radost. Srov. Poselství svatého otce Jana Pavla II. K XX.
Světovému dni mládeže (Kolín, srpen 2005), čl. 2.
2
Nabízí se podobnost s popisem starozákonního slova rahamim: „Láska tohoto druhu znamená, že v sobě
necháváme prostor pro druhého a že s bližním cítíme,
trpíme a radujeme se s ním.“ Poselství papeže Františka
k SDM v Krakově, čl. 2.
3
Srov. Poselství papeže Benedikta XVI. k XXVII. Světovému dni mládeže 1.dubna 2012.
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Má práce s mládeží
Markéta Lokočová
Dříve než se dostanu k samotné mé práci s mládeží, ráda bych v krátkosti popsala
svou cestu a svůj život s Kristem, který mi následně umožnil více se zapojit a věnovat
část svého života mládeži.
Pocházím jako mnoho mladých z věřící praktikující rodiny. Do velké křesťanské
rodiny jsem byla přijata jako novorozeně
v necelém měsíci života. V naší rodině měl,
a stále má Bůh místo. Po vzoru mé starší sestry jsem se stala členkou naší farní scholy.
Tento krok ve mně do nynějška zanechal
určitou stopu, a to poznání i jiného způsobu modlitby a chválení Pána, za kterou jsem
vděčná. V té době mi můj vztah s Bohem vyhovoval. Chodila jsem do náboženství, zpívala jsem ve schole, účastnila jsem se farního
tábora. Co by mi mohlo ještě chybět? Něco
však ano. Na tuto odpověď mi pomohla odpovědět má sestra. Tedy její pozvání a má
první účast na Diecézním setkání mládeže
v mých 13 letech. Najednou jsem se ocitla
na místě, kde bylo asi 500 dalších podobně starých mladých lidí, kteří sdílejí stejné
či podobné hodnoty, názory a život. Zde se
mi i částečně otevřeli oči ještě více dokořán.
Pochopila jsem, že život s Kristem nekončí
v naší farnosti ba naopak. Kristus je živý všude. Nejen v naší farnosti ale také děkanátu,
diecézi a později jsem zjistila, že i v republice
a v celém světě. Toto setkání s živým Kristem
skrze mladé z celé diecéze ve mně rozdmýchalo touhu Jej více poznávat. Začala jsem jezdit
pravidelně na diecézní setkání mládeže. Následně jsem také poznala Diecézní středisko
mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (dále
DSM), kde jsem prožila spoustu krásných
chvil a okamžiků na táboře. Má touha po

„živé víře“ však byla stále větší a proto jsem
se v létě 2009, po Diecézním setkání mládeže ve Zlatých Horách, rozhodla nastoupit do
kurzu animátorů na DSM. Když si na tyto
2 roky zavzpomínám, tak si zpětně uvědomuji, jak velkým darem pro mě tento kurz
byl. Nejen že jsem poznala mnoho skvělých
lidí, slyšela jsem spoustu zajímavých katechezí a přednášek, zahrála jsem si zajímavé
a akční hry, ale především jsem mohla poznat více sebe samotnou a hlavně Boha.
Uvědomila jsem si, že Bůh není pouze přísný soudce, ale milující otec, který mi naslouchá. Pro mnohé samozřejmost, pro mě však
zpráva k nezaplacení a i díky této informaci,
jsem mohla a stále můžu více budovat svůj
vztah s Bohem. Tímto krátkým exkurzem do
mého duchovního života, jsem chtěla přiblížit mou cestu k Bohu a k církvi. Domnívám
se, že pokud chce člověk pracovat s mladými
v kontextu evangelizace, tak nejspíš musí začít u sebe. Neříkám však, že můj duchovní
život je dokonalý. Sama pociťuji, že skrze
službu nebo spíš život, který momentálně
vedu, se stále více formuji a poznávám nejen
sebe samotnou, ale především Boha.
Když se nyní zaměřím na hlavní téma této
práce, kterým je má vlastní práci s mládeží,
nejdřív se mi vybaví doba, kdy jsem několik
let vedla společenství dětí ve farnosti. Tato
zkušenost ve mně zanechala nezapomenutelnou stopu. Především z toho důvodu, že
to byla moje první zkušenost, při vedení
Budoucnost církve 3/2017
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skupiny dětí a mládeže. Jako každé začátky,
tak i tyto byly pro mě velice těžké a náročné. I když jsem jako již vysloužilá animátorka měla 2 roky formace za sebou, tak jsem
se ujistila, že praxe je náročnější a složitější
než teorie. Pro mnohé samozřejmost, pro
mě však fakt, který mi otevřel ještě více oči,
při následné práci s mládeží. V době vedení
společenství, které bylo pro mě náročné ale
zároveň naplňující a obohacující, jsem byla
přizvána do skupiny děkanátních animátorů. Tuto skupinu tvořili mladí z různých
farností z našeho děkanátu, některé jsem již
znala a ostatní jsem poznala. Prostřednictvím této skupiny jsem se mohla podílet na
přípravě a realizaci akcí pro mladé z celého
našeho děkanátu. Od akcí více duchovních
jako bylo noční bdění až po sportovní aktivity v podobě volejbalového turnaje. Tato
příležitost a zkušenost mi více otevřeli obzory v podobě evangelizace a sdílení křesťanských hodnot. Každá z těchto akcí, byla
pro mě osobním přínosem. Nejen v podobě
nových zkušeností ale v podobě poznávání
zajímavých mladých lidí, kteří mají touhu ba
i potřebu více Krista poznávat. V tu dobu mi
to někoho připomínalo – mě samotnou před
několika lety. A tehdy ve mně začala klíčit
myšlenka, že bych mohla část svého života věnovat službě Bohu v podobě bližních.
I proto jsem se rozhodla po maturitě studovat obor sociální práce, která je z části založena i na křesťanských hodnotách. Studium
a především praxe byly pro mě velkým obohacením a povzbuzením do služby bližnímu.
Čím víc jsem byla v kontaktu s druhými
lidmi, tím více mně tento typ práce vyhovoval a naplňoval. V posledním ročníku studia
jsem dostala nabídku stát se součástí týmu
na Středisku pro mládež.
Pro mě tato nabídka byla velká výzva
a především šance, jak jsem mohla alespoň
z části prokázat svou vděčnost za dary, které
jsem přijala a získala.
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studium
Nyní jsem na středisku již druhým rokem
a pokouším se subjektivně ohodnotit či popsat mou práci s mládeží. Po více jak roce
a půl co zde pracuji s mládeží, pociťuji určité
změny, které během mé práce či služby nastaly. A jak v rámci mého samotného osobního růstu, tak i následné práce s mladými.
Neříkám, že má práce je nyní dokonalá, to
v žádném případě, ale pociťuji, že každé zaváhání či nejistota mě stále více učí k pokoře
a nespoléhat se jen na sebe, ale nezapomínat
na spolupráci. Nejen na spolupráci s druhými lidmi v týmu, ale především na spolupráci s Duchem Svatým. Protože On může být,
a je, tou největší inspirací do práce samotné ale také do života. Když se takto zamyslím, tak věřím, že i samotný sv. Jan Pavel
II., svatý otec Benedikt XVI. i nynější svatý
otec František spolupracovali či spolupracují
s Duchem Svatým. Po mnoha zkušenostech,
které jsem zde již nyní zakusila, si uvědomuji, jak velkou moc a sílu má. A jsem za toto
zjištění velmi vděčná.
Když se jedná o samotnou práci s mladými, nezaměřuji se především na samotný
program, který s týmem předem připravujeme, ale také se snažím zaměřit na osobní
poznání a kontakt s každým jednotlivcem.
I když je to často náročné, uvědomuji si, že
každý z těchto mladých, kteří přijíždějí na
středisko, mají svůj osobní příběh. Mnohdy
mají v sobě mnoho otázek a obavy. I když ne
vždy znám odpověď na jejich otázky, tak si
uvědomuji a sama pociťuji, jak je pro mladé velmi důležité se vypovídat. A proto tady
taky jsme. Nejen, že máme skrze naše životy
ve společenství předávat živého Krista druhým, ale také hledat Krista i v těchto potřebných mladých lidech a v jejich starostech.
Především je důležité nebát se vyjít mladým
vstříc, tak jak to dělal sv. Jan Pavel II. Být
jim otevřena dokořán a všímat si jich. Nejen
svýma očima, ušima ale především srdcem.

studium
Lehce se mi to píše, ale hůře se to koná. Ne
vždy dokážu dle vzoru sv. Jana Pavla II. žít.
Jsou chvíle kdy bojuji sama se sebou a pomoc druhým jde stranou. Tento pocit zejména zažívám v době, kdy bývám unavená či
„utlumena“ svým nezdarem. V tu chvíli je
pro mě těžké být oporou pro druhé a jsem
vděčná za jakoukoli pomoc od druhých. Naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří jsou mou
takzvanou „baterií“ do mé služby. Takovou
baterií pro mě bývají i samotní mladí, kteří
na středisko jezdí. Často si říkám, že i když
chci dávat víc, tak mám pocit, že více dostávám, než dávám. Však jak se říká: „Čím víc
dáváš, tím víc dostáváš.“
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I když jednou skončím svou službu na
středisku, ráda bych se dále chtěla aspoň
z části věnovat práci s mladými, protože věřím, že tato práce má smysl. Možná někdy
i z těchto mladých vzejde někdo, kdo jako
já bude chtít pomáhat druhým a to pak má
smysl .
Dis. Markéta Lokočová,
absolventka Studijně formačního kurzu
Sekce pro mládež ČBK,
týmačka na DSM
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
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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.
Kapesní diář na rok 2018
Ke každému dni je uveden církevní a občanský svátek, odkaz na denní modlitbu
církve a na liturgické texty, antifona k žalmu. Jedna dvojstrana zahrnuje jeden týden
s místem na poznámky u každého dne. Do
jednotlivých liturgických období roku vás
uvedou myšlenky papeže Františka.
Plastové desky v barvě modré a bordó.
Brož., 144 s., 90 Kč
Liturgický kalendář 2018
Praktické vydání na cesty nebo k vložení
do velkých pracovních diářů či vašich biblí.
Každá stránka obsahuje jeden týden. Dny
jsou barevně odlišeny podle liturgického
období. Obsahuje modlitby na přímluvy
evangelistů a také popis metody lectio divina. Nechybí ani další informace, na které jste
zvyklí z předešlých diářů.
Brož., 64 s., 48 Kč
Evangelium na každý den 2018
Knížka kapesního formátu chce být každodenním průvodcem pro ty, kdo touží
číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie
církve. Evangelní úryvek příslušného dne je
doprovázen krátkým komentářem. Autorem
komentářů na rok 2018 je papež František!
Evangelium dne je uvedeno v plném znění.
Nechybí však odkaz na ostatní liturgická čtení a informace o slavnosti svátku či památce
daného dne.
Brož., 479 s., 99 Kč, vyjde 27. června
Lze zakoupit i s přenosným plastovým průhledným obalem za 20 Kč
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S Bohem na cestách
Modlitby nejen na prázdniny
Knížečka obsahuje modlitby a zamyšlení
pro dny volna, cestování, poznávání i na
brigádu, žalmy pro různé příležitosti, zcela
originální litanie poutníka, blahoslavenství a
běda turistů, prosby o dary Ducha Svatého
na dovolenou a další. Malý formát zaručuje,
že opravdu může být vždy po ruce pro toho,
kdo ani v čase volna nechce zapomenout na
Boha.
Brož., 48 s., 35 Kč
Jako aplikace pro android zdarma ke
stažení na Google play!
Gabriele Amorth
S růžencem v ruce
Slavný exorcista se v této knížce se čtenáři dělí o svou zkušenost s růžencem jako s
jednou z nejdůležitějších modliteb jeho života. Jednotlivá tajemství růžence doprovází
svými zamyšleními. Knihu ukončuje výběr
z promluv a dokumentů posledních papežů
věnovaných modlitbě růžence.
Váz., 160 s., 199 Kč
Isidora Pérez FSP (uspořádala)
Fatima
Drobná publikace k 100. výročí. Obsahuje stručně základní data o zjeveních anděla
a Panny Marie a je doplněna modlitbami,
které s touto událostí i letošním jubileem
souvisí.
Brož., 32 str., 35 Kč
Michel Remery Tweetuj s Bohem
Připravujeme 2. vydání.
Plánováno na srpen 2017.

Modlitba za
Světový den mládeže 2019 v Panamě
Milosrdný Otče,
ty nás voláš k tomu, abychom svůj život prožívali jako cestu spásy.
Pomoz nám hledět s vděčností na minulost,
osvojovat si s odvahou přítomnost a zakládat s nadějí budoucnost.
Pane Ježíši, příteli a bratře,
děkujeme ti, že na nás hledíš s láskou.
Dej, ať nasloucháme tvému hlasu,
který silou a světlem Ducha Svatého zní v každém srdci.
Dej nám milost být církví vycházející ze sebe,
která s živou vírou a mladou tváří hlásá radost evangelia
a přispívá k vytváření spravedlivější a bratrštější společnosti,
o které všichni sníme.
Prosíme za Svatého otce a za biskupy, za mládež a všechny ty,
kdo se zúčastní Světového dne mládeže v Panamě,
i za ty, kteří se připravují na jejich přijetí.
Panno Maria, odvěká patronko Panamy,
dej, ať se dovedeme modlit a žít velkoryse jako ty:
„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38).
Amen.

Nebojte se!
Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017
XXXII. světový den mládeže
“Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“
(Lk1,49)

Vydává
Sekce pro mládež ČBK a
Asociace křesťanských spolků mládeže z.s.
Thákurova 3
160 00 Praha 6

