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Editorial
Vážení čtenáři časopisu Budoucnost církve.

Toto číslo je věnováno hlavně presynodě a synodě.

Presynoda proběhla v týdnu před Květnou nedělí v Římě, kdy si papež František 
pozval k sobě „domů“ mladé z celého světa, aby jim naslouchal. Otiskujeme závěrečný 
dokument, který napsali sami mladí a předali ho Svatému otci. 

V říjnu se uskuteční Synoda o mládeži, které se za Českou republiku zúčastní biskup 
Tomáš Holub. Nechce však, aby tam mluvil o mladých a přitom neznal jejich názory 
na konkrétní věci, které se budou na Synodě probírat. Proto vás prosíme a spolupráci 
v diskuzi s mladými, které máte ve svém okolí na jednotlivá témata, která přinášíme  
v tomto čísle. Děkujeme

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

Děkuji vám za vaši přízeň.

        Veronika Lehrlová
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bůh sE projEvujE vE spolupráci

Uvádí se tři události zjevení Boha: mudr-
cům v Betlémě, při křtu Ježíše v Jordánu a při 
proměnění vody ve víno na svatbě. Zjevení 
Boha jsou jistě mnohá a dál pokračují v ději-
nách našich duší. Ukazuje se však, že Bůh se 
rád zjevuje, když tomu člověk pomůže. Ko-
lik úsilí museli vyvinout tři panovníci, když 
hledali Mesiáše! A Bůh se jim podivuhodně  
a překvapivě zjevil. Jan při křtu v Jordánu? 
Nepochybujeme o jeho spolupráci. A při 
svatbě v Káni?  Asistovalo se tentokrát v čele 
s Marií. 

Nic tedy nepokazíme, když řekneme, že 
Bůh rád staví své jednání na naší spolupráci. 

Jsme pak plni úžasu, jak záleží na nás, jed-
notlivcích. Defilují nám před očima stovky 
svatých, které známe. Ohromeni zjišťujeme, 
že skrze člověka může vzniknout tak velké 
dílo jako třeba skrze svatého Františka, pro-
střednictvím svaté Terezičky nebo Jana Pavla 
II.  Stejně tak můžeme mnoho pokazit při 
odmítnutí spolupráce. 

Zdá se, že Bůh staví vrcholný způsob svého 
zjevování – přítomnosti mezi námi – na vr-
cholném způsobu spolupráce lidí. Opravdo-
vá vzájemná láska lidí je pro Boha důkazem 
zvláštní vyzrálosti a připravenosti jednotlivců 
stát se jeho nositeli uprostřed světa.
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Předsynodální setkání mladých v mezinárodní papežské koleji „Maria Mater 
Ecclesiae“. Promluva Papeže Františka z pondělí 19. března 2018.

PŘEDSYNODNÍ SETKÁNÍ SVATÉHO 
OTCE FRANTIŠKA S MLADÝMI
papež František

Slova Svatého otce před modlitbou

Nyní nechť každý se svou vlastní vírou, 
se svou pochybností, se vším, co má v duši, 
myslí na Boha, nechť myslí na potřebu 
Boha, nechť myslí na pochybnost, kterou 
má (zda Bůh existuje…), nechť myslí na své 
svědomí a prosí o požehnání a dobro pro nás 
všechny. Amen.

PROJEV SVATÉHO OTCE

Drazí mladí, dobrý den,

zdravím vás všechny, vás 15 340 mladých! 
Doufám, že zítra vás bude ještě více při tom-
to našem povídání, při němž chceme vypo-
vědět to, co každý z vás a každý z nás máme 
ve svém srdci. Hovořit s odvahou. Nestydět 
se. Stydění necháváme za dveřmi. Zde se ho-
voří s odvahou: říkám to, co cítím, a pokud 
se někdo cítí uražen, poprosím za prominutí 
a jdu dál. Vy umíte takhle hovořit. Ale je tře-
ba naslouchat s pokorou. Když někdo říká 
něco, co se mi nelíbí, musím mu naslouchat 
tím víc, protože každý má právo, aby se mu 
naslouchalo, stejně tak jako každý má právo 
hovořit.

Díky, že jste přijali pozvání a přijeli sem. 
Někteří z vás museli vážit dlouhou cestu. 
Jiní místo toho, aby šli spát – protože teď je  
u nich hodina, aby šli spát – se s vámi spo-
jili. Stráví večer nasloucháním. Přicházíte  
z mnoha částí světa a přinášíte s sebou vel-

kou různorodost národů, kultur a také ná-
boženství; ne všichni jste katolíci a křesťané, 
dokonce ani ne všichni věřící, ale všichni jste 
určitě vedeni touhou vydávat ze sebe to nej-
lepší. Já o tom nepochybuji. Zdravím i ty, 
kteří se připojí nebo už se připojili: díky za 
váš příspěvek!

Chci zvláště poděkovat synodnímu se-
kretariátu, kardinálu sekretáři, arcibiskupu 
sekretáři i všem těm, kdo pracují na synod-
ním sekretariátu. Pracovali usilovně a byli 
schopni kreativně vymyslet velmi velké věci. 
Veliký dík vám, kardinále Baldisseri, i všem 
vašim spolupracovníkům.

Jste pozváni, protože váš příspěvek je ne-
zbytný. Potřebujeme vás, abychom připravili 
synodu, na níž se v říjnu shromáždí bisku-
pové na téma Mladí, víra a rozlišování povo-
lání. V mnoha okamžicích církevních dějin, 
jakož i v mnoha biblických epizodách chtěl 
Bůh hovořit skrze ty nejmladší, Mám na 
mysli například Samuela, Davida a Daniela. 
Mám velmi rád příběh Samuela o tom, jak 
slyší Boží hlas. Bible říká: „V té době nebylo 
obvyklé slyšet Boží hlas. Lid byl pomýlený.“ 
A byl to mladík, kdo otevřel bránu. V obtíž-
ných chvílích vede Pán dějiny dopředu skrze 
mladé. Říkají pravdu a nestydí se. Neříkám, 
že jsou „nestoudní“, ale nestydí se říkat 
pravdu. I David jako mladík začíná odvážně.  
I se svými hříchy. Je zajímavé, že ti všichni 
se nenarodili jako svatí, nenarodili se jako 
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spravedliví, jako vzory pro ostatní. Jsou to 
všechno hříšní muži a ženy, ale pocítili tou-
hu udělat něco dobrého. Bůh jim dal podnět 
a oni šli vpřed. A to je krásné. My si může-
me pomyslet: „Tyhle věci jsou pro správné 
lidi, pro kněze, pro řeholnice.“ Ne, je to pro 
všechny. A pro vás mladé tím více, protože 
vy máte velkou sílu věci říkat, cítit je, smát se 
a také plakat. My dospělí jsme tolikrát, toli-
krát ztratili schopnost plakat. Zvykli jsme si, 
že „takový je svět … ať se každý podle toho 
zařídí“. A jdeme dál. Proto vás vyzývám: 
buďte, prosím, v těchto dnech odvážní, řek-
něte všechno, co vás napadne; a jestli se sple-
teš, někdo tě opraví. Ale s odvahou vpřed!

1. Příliš často se hovoří o mladých bez 
toho, že by se jim umožnilo, aby se nás táza-
li. Když někdo chce udělat nějakou kampaň 
nebo něco podobného, jak jen při tom chvá-
lí mladé, že je to tak? Ale neumožní, aby ho 
mladí interpelovali. Chvála představuje způ-
sob, jak lidi uspokojit. Lidé však nejsou po-
šetilí nebo hloupí. Ne, nejsou. Lidé chápou. 
Pouze hlupáci nechápou. Ve španělštině 
existuje velmi krásné rčení, které říká: „Po-
chval hlupáka a uvidíš, jak bude pracovat.“ 
Poplácej ho po zádech a on bude spokoje-
ný, protože je hlupák a nevšimne si toho. 
Ale vy nejste hloupí! I ty nejlepší analýzy  
o světě mladých, jakkoli mohou být užitečné –  
a jsou užitečné – nenahradí potřebu setkat se 
tváří v tvář. Hovoří se o dnešní mládeži. Vy-
hledejte si pro zajímavost, v kolika článcích 
a v kolika přednáškách se hovoří o dnešní 
mládeži. Chci vám říci jednu věc: mládež 
neexistuje! Existují mladí a jejich příběhy, 
tváře, pohledy, iluze. Existují mladí. Hovo-
řit o mládeži je jednoduché. Dělají se různé 
abstrakce, procentní počty… To ne. Co říká 
tvoje tvář a tvoje srdce? Vstoupit do rozho-
voru, naslouchat mladým. Samozřejmě, že 
vy někdy nejste, mladí nejsou držiteli No-
belovy ceny za rozvážnost. To ne. Někdy ho-

voří tím, že „dávají políčky“. Život je takový, 
ale je třeba jim naslouchat.

Někdo si myslí, že by bylo jednodušší dr-
žet vás v „bezpečné vzdálenosti“, abychom se 
vámi nenechali vyprovokovat. Avšak nestačí 
vyměnit si pár zpráviček nebo si posílat sym-
patické fotky. Mladé je třeba brát vážně! Zdá 
se mi, že jsme obklopeni kulturou, která na 
jedné straně zbožšťuje mládí a snaží se, aby 
nikdy nepominulo, a na druhé straně zabra-
ňuje mnoha mladým, aby se stávali hlavními 
představiteli. Je to podvodná filosofie líčení. 
Lidé rostou a snaží se nalíčit tak, aby se stali 
mladšími, ale mladým nedovolují, aby rostli. 
To je velice obvyklé. Proč? Protože nedovolí, 
aby byli tázáni. To je důležité. Často jste sta-
věni na okraj běžného veřejného života a oci-
táte se v situaci, že musíte žebrat o zaměstná-
ní, které vám nezaručí zítřejší život. Nevím, 
zda k tomu dochází ve všech vašich zemích, 
ale v mnoha ano… Pokud se nemýlím, tady 
v Itálii činí míra nezaměstnanosti mladých 
nad pětadvacet let téměř 35%. V jiné evrop-
ské zemi hraničící s Itálií je to 47%. V jiné 
evropské zemi blízko Itálie více než 50%. Co 
dělá mladý, který nenajde práci? Onemocní, 
přijde deprese, upadne do závislosti, spá-
chá sebevraždu (je k zamyšlení, že statistiky  
o sebevraždách mladých jsou všechny zfal-
šované, všechny!), stane se rebelem (ale to 
je také způsob sebevraždy), anebo sedne na 
letadlo a odebere se do jednoho města, které 
nechci jmenovat, a vstoupí do Islámského 
státu anebo do nějakého z takovýchto zá-
škodnických hnutí. Alespoň má smysl života 
a dostává měsíční mzdu. A to je hřích spo-
lečnosti! Společnost je za to zodpovědná. Ale 
já chci, abyste to byli vy, kdo řekne, jaké to 
má příčiny; neříkejte: „Ani já vlastně nevím, 
proč to tak je.“ Jak vy prožíváte toto drama? 
Velmi by nám to pomohlo. Příliš často jste 
ponecháváni sami. Ale pravdou je i to, že vy 
s vaším stylem a vaší originalitou jste tvůrci 
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kultury. Je to relativní odloučení, protože vy 
jste schopni vytvářet kulturu, kterou možná 
není vidět, ale která postupuje vpřed. Toto 
je prostor, kde chceme, aby byla slyšena vaše 
kultura, ta, kterou vy vytváříte.

Jsem přesvědčen, že v církvi to tak ne-
smí být: zavřít dveře a neslyšet. Vyžaduje to 
evangelium; jeho poselství o blízkosti vyzývá 
k setkání a k porovnání, k tomu, abychom 
se přijímali a vážně se měli rádi, abychom 
kráčeli spolu a komunikovali mezi sebou 
beze strachu. Toto předsynodní setkání chce 
být znamením něčeho velkého: vůle církve  
k naslouchání všech mladých bez výjimky.  
A to ne proto, abychom dělali politiku. Ni-
koli z nějaké umělé „juvenofilie“ (náklon-
nosti k mladým); to ne, ale proto, že máme 
zapotřebí lépe pochopit to, co Bůh a dějiny 
od nás vyžadují. Pokud chybíte vy, chybí 
nám jedna přístupová strana k Bohu.

2. Nastávající synoda si zvláště klade za cíl 
rozvíjet podmínky pro to, aby mladí moh-
li být s láskou a odborností doprovázeni při 
rozpoznávání svého povolání, to znamená, 
„aby rozpoznali a přijali povolání k lásce 
a k životu v plnosti“ (Přípravný dokument, 
Úvod). My všichni máme toto povolání. 
Vy jste v počáteční fázi, jste mladí. To je 
základní jistota: Bůh miluje každého a ka-
ždému osobně adresuje nějaké povolání. Je 
to dar, a když ho objevíme, naplňuje nás ra-
dostí (srov. Mt 13,44-46). Buďte si tím jisti: 
Bůh má ve vás důvěru, miluje vás a volá vás. 
On to ze své strany dodrží, protože je věrný  
a skutečně ve vás věří. Bůh je věrný. Věří-
cím říkám: „Bůh je věrný.“ Obrací se na vás  
s otázkou, kterou jednoho dne položil prv-
ním učedníkům: „Co byste chtěli?“ (Jan 
1,38) I já se v této chvíli na vás, na každého 
z vás, obracím s otázkou: „Co bys chtěl? Co 
hledáš ve svém životě?“ Řekni to, my si to 
rádi vyslechneme. Řekni to. To máme zapo-
třebí: slyšet něco o vaší životní cestě. Co hle-

dáš? Je to pozvání, abyste se s Ním podělili 
o vaše životní hledání, abychom kráčeli spo-
lečně. A my si přejeme udělat totéž, protože 
nemůžeme nic jiného než s nadšením sdílet 
hledání pravé radosti pro každého; a nemů-
žeme si nechávat jen pro sebe Toho, který 
změnil náš život: Ježíše. Vaši vrstevníci a vaši 
přátelé, i když o tom nevědí, také očekávají 
povolání ke spáse.

3. Nastávající synoda bude rovněž výzvou 
adresovanou církvi, aby znovu objevila no-
vou mladistvou dynamiku. Četl jsem někte-
ré maily z dotazníku umístěného na web 
synodním sekretariátem a oslovil mě apel 
některých mladých, kteří žádají od dospě-
lých, aby jim byli nablízku a pomáhali jim 
při důležitých rozhodnutích. Jedna dívka 
konstatovala, že mladým chybí opěrné body  
a že nikdo je nepobízí, aby aktivizovali zdro-
je, které mají. Potom vedle pozitivních as-
pektů světa mladých zdůrazňovala různá 
nebezpečí, mezi nimi alkohol, drogy a sexua-
litu prožívanou konzumistickým způsobem. 
To jsou závislosti, že? A zakončila téměř vý-
křikem: „Pomozte našemu světu mladých, 
který se stále více hroutí.“ Nevím, jestli se 
svět mladých stále více hroutí, to nevím. Ale 
cítím, že výkřik této dívky je upřímný a vy-
žaduje si pozornost. Je na vás, abyste té dívce 
odpověděli, abyste s ní vstoupili do rozhovo-
ru. Ona je jednou z vás a je třeba vidět, kam 
nás vede tento „pohlavek“, který nám dává. 
I v církvi se musíme učit novým způsobům 
účasti a blízkosti. Je to velmi důležité. Na-
padá mě, jak Mojžíš říká Božímu lidu, jaké 
je jádro Boží lásky. Říká: „Pomyslete na to, 
který národ měl Boha tak blízko?“ Láska 
znamená blízkost. A oni, dnešní mladí, žá-
dají od církve její blízkost. Vy křesťané, vy, 
kteří věříte v Kristovu blízkost, vy katolíci, 
buďte blízko, ne daleko. A vy víte dobře, že 
je tolik, tolik způsobů, jak se vzdálit; je jich 
tolik. Vychovávejte všechny, v bílých rukavi-
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cích a s odstupem, abyste si neušpinili ruce. 
Dnešní mladí od nás žádají blízkost: katolí-
ci, křesťané, věřící i nevěřící. Všichni. Jeden 
mladík vyprávěl na toto téma s nadšením 
o své účasti na některých setkáních. Říká: 
„Nejdůležitější věcí byla přítomnost řeholní-
ků jako přátel uprostřed nás mladých; řehol-
níků, kteří nám naslouchají, poznávají nás  
a radí nám.“ Zasvěcení muži a ženy, kteří 
jsou blízko. Naslouchají, poznávají a radí 
tomu, kdo o radu žádá. Já znám některé  
z vás, kteří to tak dělají.

Přichází mi na mysl nádherné Poselství 
mladým Druhého vatikánského koncilu.  
I dnes je stimulem pro boj proti veškerému 
sobectví a pro odvážné vytváření lepšího svě-
ta. Je výzvou k tomu, jak hledat nové cesty 
a jak po nich s odvahou a důvěrou kráčet 
a mít přitom pohled zaměřený na Ježíše  
s otevřeností k Duchu Svatému, aby se tím 
omlazovala samotná tvář církve. Právě v Je-
žíši a v Duchu Svatém nachází církev sílu ke 
své trvalé obnově a přezkoumává svůj život 
ve způsobu svého bytí, prosí za odpuštění za 
své slabosti a nedokonalosti, přičemž nešetří 
sil, aby se dávala do služby všem, vedena je-
diným úmyslem: zůstat věrná tomu poslání, 
které jí Pán svěřil, totiž žít a hlásat evange-
lium.

4. Drazí mladí, srdce církve je mladé prá-
vě proto, že evangelium je jako životodárná 
míza, která církev trvale obnovuje. Je na 
nás, abychom byli učenliví a spolupracovali 
s touto plodností. Vy všichni můžete s touto 
plodností spolupracovat, ať už jste křesťané 
katolíci, příslušníci jiných náboženství, nebo 
nevěřící. Prosíme vás, abyste spolupracovali 
na naší plodnosti a dávali jí život. Činíme 
tak i na této synodě tím, že máme na mysli 
život mladých z celého světa. Máme zapo-
třebí znovu uchopit nadšení víry a radost  
z hledání. Máme zapotřebí toho, abychom 
v Pánovi znovu nalézali sílu pozvednout se 

z našich pádů a jít vpřed, posílit svou víru 
v budoucnost. Máme zapotřebí odvahy, 
abychom šli po nových cestách. Nelekejte 
se: odvaha jít po nových cestách zahrnuje 
také riziko. Muž, nebo žena, kteří nerisku-
jí, nedozrávají. Instituce, která se rozhoduje 
tak, že neriskuje, zůstává dětskou, neroste. 
Riskujte, doprovázeni rozvahou a radou, 
ale jděte vpřed. Víte, co se stane mladému, 
když neriskuje? Zestárne! Ve dvaceti letech 
jde do penze. Mladý člověk zestárne a také 
církev zestárne. Říkám to s bolestí. Kolikrát 
nacházím křesťanská společenství tvořená 
i mladými, ale stará. Zestárli, protože měli 
strach. Strach z čeho? Strach vycházet ven, 
vycházet na existenciální periferie života, jít 
tam, kde se hraje o budoucnost. Jedna věc je 
rozvážnost, to je ctnost, ale jiná věc je strach. 
Potřebujeme vás mladé, živé kameny církve 
s tváří mladou, ale nenalíčenou, jak jsem už 
řekl; s tváří, která není omlazena uměle, ale 
je oživovaná z nitra. Vy nám pomáháte vy-
cházet z logiky „ale tak se to dělalo vždycky“. 
Tato logika je jedovatá. Je to sladký jed, pro-
tože ti uklidní duši a je jako anestetikum, ale 
neumožní kráčet. Vyjít z logiky „tak se to dě-
lalo vždycky“, abychom tvůrčím způsobem 
zůstávali v brázdě křesťanské tradice, auten-
tické, ale kreativní. Doporučuji křesťanům, 
aby četli Skutky apoštolů, kreativitu těch 
lidí. Tito lidé dokázali jít vpřed s takovou 
kreativitou, že když si ji převedeme do dneš-
ních poměrů, tak nás to leká! Vy vytváříte 
novou kulturu, ale dávejte pozor: tato kul-
tura nemůže být „vykořeněná“. Dělej krok 
vpřed, ale dívej se na kořeny! Nevracej se 
ke kořenům, protože by ses pohřbil; udělej 
krok vpřed, ale vždy s těmi kořeny. A těmito 
kořeny jsou – odpusťte mi to, nosím to ve 
svém srdci – staří lidé, schopní staří lidé. Ko-
řeny jsou dědečkové a babičky. Kořeny jsou 
ti, kteří prožili tento život, ale které kultu-
ra „skartace“ vyřazuje; neslouží k ničemu, a 
tak je posílá pryč. Staří mají charisma nést 
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kořeny. Hovořte se starými. „Ale co jim řek-
nu?“ Zkus to! Vzpomínám si, že jsem jednou  
v Buenos Aires hovořil s mladými a řekl jsem 
jim: „Jděte do domova důchodců a zahraj-
te starým, kteří tam jsou.“ „Ale otče…“. 
– „Jděte tam aspoň na hodinku.“ Zůstali 
více než dvě hodiny! Nechtěli odejít, proto-
že ti staří, kteří byli trochu ospalí, uslyšeli 
kytaru a probudili se; probudili se a začali 
hovořit a ti mladí slyšeli věci, které se jich 
niterně dotýkaly. Vzali si tuto moudrost a šli 
vpřed. Prorok Joel to říká dobře, moc dobře. 
Ve třetí kapitole. Podle mne je to proroctví 
pro dnešek: „Starci budou snít a mladí pro-
rokovat.“ My potřebujeme mladé proroky, 
ale dávejte pozor: nikdy nebudete proroky, 
pokud si nevezmete sny starců. A ještě něco 
víc: pokud nepůjdete ke starci, který se nudí, 
protože mu nikdo nenaslouchá, a nenecháte 

ho snít. Nechte starce snít a tyto sny vám po-
mohou jít vpřed. Joel 3,1. Přečti si to. Udělá 
ti to dobře. Nechte se jimi oslovit.

Pro to, abychom se naladili na vlnovou 
délku mladých generací, nám velmi pomá-
há jadrný dialog. Vyzývám vás tedy, abyste 
se v tomto týdnu vyjadřovali otevřeně a ve 
vší svobodě; už jsem to řekl a opakuji to.  
S „drzou tváří“. Vy jste zde hlavními předsta-
viteli a je důležité, abyste hovořili otevřeně. 
„Ale já se stydím, uslyší mě kardinál…“ Jen 
ať slyší, je na to zvyklý. Ujišťuji vás, že váš 
příspěvek bude vzat vážně. Už teď vám dě-
kuji. A prosím vás, abyste se nezapomněli za 
mne modlit. A ti, kteří se nemohou modlit, 
protože to neumí, prosím, ať aspoň na mne 
myslí v dobrém. Děkuji.
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Ve dnech 19. - 25. 5. 2018 se v Římě sešlo na 300 mladých lidí z celého světa ve 
věku od 16 do 29 let, kteří připravovali dokument pro říjnovou synodu o mládeži, 
jejímž tématem je: „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Zde si můžete vytvořený 
dokument přečíst. Mladí ho předali papeži Františkovi na Květnou neděli, při oslavě 
33. světového dne mládeže.

SYNODA O MLÁDEŽI

Biskupská synoda

XV. řádné generální shromáždění

„Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“

Presynodální setkání

Řím, 19. – 24. března 2018

Dokument

Úvod

Dnešní mladý člověk se setkává s množ-
stvím vnějších i vnitřních problémů a pří-
ležitostí, z nichž některé jsou specifické pro 
konkrétní prostředí a jiné společné napříč 
všemi světadíly. Ve světle této skutečnosti je 
nezbytné, aby církev zkoumala, jak o mla-
dých lidech uvažuje a jak k nim přistupuje, 
aby se jim během jejich života stávala užiteč-
nou, důležitou a oživující průvodkyní.

Tento dokument je platformou shrnující 
a vyjadřující některé naše myšlenky a zku-
šenosti. Důležité je poznamenat, že jsou to 
úvahy mladých lidí 21. století, kteří pochá-
zejí z různorodého náboženského i kultur-
ního prostředí. Církev by tak tyto úvahy 
neměla vnímat jako empirickou analýzu ně-
jakého bodu v minulosti, ale spíše jako popis 
toho, kde se nyní nacházíme a kam směřuje-
me, i jako ukazatel, co sama musí udělat, aby 
postoupila vpřed.

Na počátku je důležité objasnit paramet-

ry tohoto dokumentu. Nemá představovat 
teologické pojednání ani dát vzniknout no-
vému církevnímu učení. Je to spíše úvaha 
pojmenovávající specifické skutečnosti, po-
vahu, víru a zkušenosti mládeže celého světa. 
Dokument je určen synodním otcům jako 
ukazatel, který má biskupům pomoci lépe 
porozumět mladým lidem: je to navigační 
pomůcka pro nadcházející biskupskou syno-
du, která se v říjnu roku 2018 bude zabývat 
tématem „Mladí lidé, víra a rozlišování po-
volání“. Důležité je tyto zkušenosti nahlížet 
a chápat ve shodě s rozmanitými prostředí-
mi, ve kterých se mladí lidé nacházejí.

Tyto úvahy vznikly jako plod setkání více 
než tří set mladých zástupců z celého svě-
ta, setkání uspořádaného v Římě od 19. do 
24. března 2018 jako úvodní presynodální 
setkání, do kterého se dále prostřednictvím 
facebookových skupin zapojilo více než  
15 tisíc mladých lidí.

Tento dokument je souhrnem příspěv-
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ků všech účastníků, jak je přednesli během 
práce ve 20 jazykových skupinách a 6 sku-
pinách na sociálních sítích. Spolu s dalšími 
podklady se stane jedním z pramenů pro 
vznik Instrumenta laboris biskupské synody 
v roce 2018. Doufáme, že církev i další in-
stituce se z průběhu tohoto presynodálního 
setkání poučí a budou hlasu mladých lidí 
naslouchat.

S vědomím těchto skutečností tedy nyní 
můžeme postoupit dál a s otevřeností a vírou 
začít zkoumat, v jaké situaci se dnes mladý 
člověk nachází, jak vnímá své vztahy k ostat-
ním a jak můžeme jako církev mladé lidi 
nejlépe doprovázet, aby důkladněji porozu-
měli sami sobě i svému místu ve světě.

I. část: Výzvy a příležitosti pro mládež  
v dnešním světě

1. Formace osobnosti

Mladí lidé hledají smysl svého života ve 
společenstvích, která jim poskytují podporu 
a povzbuzení a která jsou autentická a pří-
stupná – ve společenstvích, která je posilují. 
Uznáváme existenci míst, která jim pomáha-
jí v rozvoji osobnosti, a mezi nimi zaujímá 
přední místo rodina. Na mnoha místech ve 
světě přispívá k formaci identity mladých 
lidí úloha starších osob a úcta k předkům. 
Není to však hodnota sdílená celosvětově, 
protože na řadě dalších míst jsou modely 
tradiční rodiny v úpadku. To s sebou ovšem 
nese také utrpení. Někteří mladí lidé se vzda-
lují rodinným tradicím s nadějí, že budou 
originálnější než to, co považují za „uvízlé 
v minulosti“ a „staromódní“. V jiných čás-
tech světa ovšem mladí lidé zase hledají svou 
identitu tak, že se rodinných tradic přidržují 
a usilovně se snaží zůstat věrní tomu, v čem 
byli vychovaní.

Církev proto musí věnovat větší pozornost 
podpoře rodin a jejich formaci. Zejména to 

platí v zemích, kde neexistuje svoboda slova 
a kde se mladým lidem brání v účasti na ži-
votě církve, takže je k víře musejí vést sami 
rodiče.

Důležitým faktorem pro utváření vlastní 
identity je pocit přináležitosti. Ke ztrátě se-
beúcty i vědomí své identity přispívá sociál-
ní vyloučení, které zakouší mnoho mladých 
lidí. Na Blízkém a Středním východě mnozí 
z nich cítí, že mezi svými vrstevníky a do 
většinové společnosti budou přijati jedině 
v případě, že konvertují k jinému nábožen-
ství. Velice silně to pociťují také komunity 
imigrantů v Evropě, na které navíc doléhá 
tlak sociálního vyloučení i nátlak na to, aby 
odhodili svou kulturní identitu a asimilovali 
se do většinové kultury. Právě v této oblasti 
má být církev vzorem a vytvářet prostor pro 
uzdravení našich rodin, v reakci na tyto si-
tuace má ukazovat, že pro každého je dost 
místa.

Je vhodné poznamenat, že identitu mladé-
ho člověka utvářejí také vnější vztahy a člen-
ství ve specifických skupinách, sdruženích  
a hnutích, které působí i mimo církev. V ně-
kterých případech už farnosti přestávají být 
místem setkávání. Doceňujeme rovněž úlo-
hu vychovatelů a přátel, jako jsou vedoucí 
mládežnických skupin, kteří se nám mohou 
stát dobrým příkladem. Potřebujeme na-
cházet přitažlivé, konzistentní a věrohodné 
vzory. Potřebujeme dostávat racionální a kri-
tická vysvětlení složitých záležitostí – zjed-
nodušující odpovědi nestačí.

Někteří považují náboženství za soukro-
mou záležitost. Někdy máme dojem, že vše 
posvátné je jakoby vzdáleno našemu běžné-
mu životu. Církev se často zdá být nadmí-
ru tvrdá a mnohdy bývá spojována s pře-
hnaným moralismem. Někdy je v ní těžké  
překonat myšlení založené na přístupu 
„vždycky se to dělalo takto“. Potřebujeme 
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církev, která přijímá druhé a je milosrdná, 
doceňuje své kořeny a dědictví a miluje kaž-
dého, i lidi neodpovídající zažitým standar-
dům. Mnozí z těch, kdo usilují o pokojný 
život, se nakonec oddávají alternativním fi-
lozofiím nebo zážitkům.

Dalšími klíčovými místy přináležitosti 
jsou skupiny, jako například sociální sítě, 
přátelé a spolužáci, ale také naše společenské 
a přirozené prostředí. Právě v těchto místech 
většina z nás tráví nejvíce času. Naše školy 
nás často neučí, jak rozvíjet kritické myšlení.

Mezi rozhodující okamžiky rozvoje naší 
identity patří: rozhodnutí se pro studijní 
obor, volba povolání, rozhodnutí ve vztahu  
k víře, objevování vlastní sexuality a uzavírá-
ní celoživotních závazků.

Utváření naší identity a osobnosti může 
napomoci, ale také je poznamenat zkušenost 
s církví. Mladé lidi silně zajímají a znepo-
kojují témata, jako je sexualita, závislost, 
zkrachovalá manželství nebo rozpadlé ro-
diny, ale také témata širšího společenského 
záběru, jako je například organizovaný zlo-
čin, obchodování s lidmi, násilí, korupce, 
vykořisťování, vraždy žen, veškeré formy 
pronásledování nebo znečišťování životního 
prostředí. Tyto otázky vyvolávají velké zne-
pokojení ve zranitelných společenstvích po 
celém světě. Máme strach, protože v řadě 
našich zemí panuje sociální, politická i hos-
podářská nestabilita.

Abychom se s těmito výzvami mohli potý-
kat, potřebujeme od církve – chápané jako 
instituce i jako společenství víry – zakoušet 
začlenění, přijetí, milosrdenství a něžnost.

2. Vztahy s ostatními lidmi

Mladí lidé se snaží najít smysl ve velice 
složitém a rozmanitém světě. Máme přístup 
k novým možnostem, jak překonávat odliš-
nosti a rozdělení panující ve světě. V závis-

losti na okolnostech se to ale daří uskuteč-
ňovat v různé míře. Mnozí mladí lidé jsou 
zvyklí pohlížet na rozmanitost jako na obo-
hacení a na pluralitní svět jako na příležitost. 
Multikulturalismus v sobě skrývá potenciál 
vytvořit prostředí příhodné pro dialog a tole-
ranci. V globalizovaném světě si ceníme roz-
manitosti idejí, respektu k myšlení druhého 
člověka a svobody projevu. Přesto si chceme 
uchovat vlastní kulturní identitu a vyhnout 
se uniformitě a kultuře věcí na jedno použi-
tí. Rozmanitosti bychom se neměli bát, ale 
spíše bychom se měli těšit z rozdílů i z toho, 
co každého z nás činí jedinečným. Někdy se 
jako křesťané cítíme být vyčleněni ze spo-
lečnosti, která není náboženství nakloněna. 
Jsme si vědomi toho, že k navázání pevných 
pout je třeba se setkávat mezi sebou navzá-
jem i s ostatními lidmi.

V některých zemích představují křesťané 
menšinu uprostřed jiného, dominantního 
náboženství. Země s křesťanskými koře-
ny mají dnes sílící sklony odmítat církev  
i náboženství. Někteří mladí lidé se snaží 
objevit smysl víry ve stále sekularizovanější 
společnosti, která útočí na svobody svědomí 
a vyznání. Mládež v různých částech světa 
poznamenává rasismus projevující se na nej-
různějších úrovních. Církev má stále příleži-
tost nabízet mladým lidem jinou „cestu“, jak 
žít svůj život, avšak musí tak často činit ve 
stále složitějších společenských podmínkách.

Za těchto okolností je někdy pro mla-
dé lidi těžké byť jen zaslechnout poselství 
evangelia. A ještě těžší je to v místech, kde 
se navzdory všeobecnému docenění rozma-
nitosti stává napětí mezi jednotlivými skupi-
nami lidí běžným. Mimořádnou pozornost 
musíme věnovat svým křesťanským bratřím  
a sestrám, kteří jsou na různých místech svě-
ta pronásledováni. Připomínáme si, že naše 
křesťanské kořeny vyrůstají také z krve mu-
čedníků, a když se modlíme za konec všeho 
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pronásledování, jsme zároveň vděční za svě-
dectví, které o své víře vydali před světem. 
Vedle toho stále nebylo dosaženo závazné 
shody v otázce přijímání migrantů a uprch-
líků ani v záležitostech, které jsou hlavní 
příčinou tohoto fenoménu – a to navzdory 
skutečnosti, že volání po důstojnosti každé 
lidské bytosti je všeobecné.

V globalizovaném světě, kde existují různá 
náboženství, musí církev předkládat a dále 
rozpracovávat existující teologické směrni-
ce pro vedení pokojného a konstruktivního 
dialogu s lidmi odlišné víry a tradice.

3. Mladí lidé a budoucnost

Mladí lidé sní o bezpečí, stabilitě a napl-
nění. Mnozí z nich doufají v lepší život své 
rodiny. Na mnoha místech světa to znamená 
hledat fyzické bezpečí, jinde to spíš souvisí 
se získáním dobrého zaměstnání nebo při-
jetím specifického životního stylu. Společ-
ným snem napříč všemi světadíly a oceány je 
touha nalézt místo, kde mladý člověk může 
získat pocit přináležitosti.

Sníme o větších příležitostech ve společ-
nosti, která je konzistentní a důvěřuje nám. 
Chceme, aby nám naslouchala, nechceme 
v ní být jen pouhými diváky, ale aktivními 
činiteli. Hledáme církev, která nám pomů-
že odhalit naše povolání ve všech smyslech 
toho slova. Vedle toho, žel, ne všichni mezi 
námi věří, že je skutečně možné dosáhnout 
svatosti a že právě ona vede ke štěstí. Potře-
bujeme oživit vědomí společenství, které nás 
povede k pocitu přináležitosti.

Život nám ztěžují některé praktické okol-
nosti. Mnozí mladí lidé mají za sebou veliká 
traumata nejrůznějšího druhu. Mnozí trpí 
pod tíhou duševní nemoci a tělesného posti-
žení. Církev nás musí lépe podporovat a na-
bízet cesty, jimiž nám pomůže k uzdravení. 
V některých místech světa představuje jedi-

nou cestu k bezpečnější budoucnosti snaha 
získat vyšší vzdělání nebo nadměrné pracov-
ní úsilí. Ačkoli je to obecně platný standard, 
ne vždy ho mladí lidé mohou dosáhnout 
kvůli nejrůznějším podmínkám, ve kterých 
se nacházejí. Toto je převládající dojem  
a následně poznamenává způsob, jímž chá-
peme práci. Navzdory této skutečnosti však 
mladí lidé chtějí potvrdit nezcizitelnou dů-
stojnost práce. Někdy se svých snů nakonec 
vzdáváme. Příliš se bojíme, a proto někteří  
přestávají snít. Pozorujeme to při mnoha 
socioekonomických tlacích, které mohou 
mladé lidi docela zbavit naděje. A někdy do-
konce ani nedostáváme příležitost k tomu, 
abychom snili dál.

Právě proto se mladí lidé zajímají o sou-
dobé otázky spojené se sociální spravedlností  
a snaží se na ně reagovat. Hledáme příleži-
tost, jak se podílet na budování lepšího svě-
ta. Pro mladé katolíky, kteří chtějí následovat 
také toto povolání, je v tomto směru mimo-
řádným informačním nástrojem sociální 
učení církve. Toužíme po světě, kde vládne 
mír a kde se celistvá ekologie harmonicky 
pojí s udržitelnou globální ekonomií. Mladí 
lidé žijící v nestálých a křehkých oblastech 
světa vkládají naději a očekávání zejména do 
konkrétních akcí vlád a společnosti: ukon-
čení válek a vymýcení korupce, nebo kroky 
v oblasti klimatických změn, sociální nerov-
nosti a bezpečnosti. Důležité je poznamenat, 
že bez ohledu na prostředí, ze kterého každý 
z nás pochází, je nám všem společná vrozená 
touha po vyšších ideálech: míru, lásce, důvě-
ře, rovnosti, svobodě a spravedlnosti.

Mladí lidé sní o lepším životě, mnozí  
z nich jsou ovšem ve snaze najít lepší eko-
nomické podmínky a životní prostředí nu-
ceni emigrovat. Doufají, že naleznou mír, 
a zejména je láká „západní mýtus“, jak se 
ukazuje ve sdělovacích prostředcích. Mladí 
Afričané sní o soběstačné místní církvi, která 
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nevyžaduje pomoc a nestává se tak závislou, 
o církvi, která oživuje místní společenství. 
Navzdory množství válek a občasných vý-
buchů násilí si mladí lidé uchovávají naději.  
V řadě západních zemí se jejich sny soustředí 
na osobní rozvoj a seberealizaci.

Na mnoha místech existuje veliká propast 
mezi tužbami mladých lidí a jejich schop-
ností přijímat dlouhodobá rozhodnutí.

4. Vztah k technologiím

Když je řeč o technologiích, musíme ro-
zumět dvojí povaze jejich využití. Zatímco 
moderní technologický pokrok výrazně 
zlepšil naše životy, při jeho užívání musíme 
být opatrní. Tak jako u všech věcí platí i zde, 
že lehkomyslné používání s sebou může nést 
negativní důsledky. Zatímco některým tech-
nologie pomohly obohatit vztahy s druhými 
lidmi, u jiných se z nich stala závislost a ná-
hražka mezilidských vztahů nebo i Boha. Ať 
tak či onak, technologie jsou dnes už trvalou 
součástí života mladých lidí, a musíme jim 
proto podle toho i rozumět. Je paradoxní, že 
v některých zemích jsou moderní technolo-
gie, a zejména internet, dostupné i přesto, 
že některé nejzákladnější potřeby a služby tu 
stále chybí.

Dopad sociálních sítí na život mladých 
lidí není radno podceňovat. Sociální sítě 
tvoří významnou součást jejich identity  
a životního stylu. Jako nikdy předtím má 
dnes digitální prostředí obrovský potenciál 
sjednocovat lidi bez ohledu na geografickou 
vzdálenost. Usnadněna je tak výměna infor-
mací, ideálů, hodnot a společných zájmů. 
Přístup k výukovým nástrojům on-line na-
bídl příležitost ke vzdělání mladým lidem 
žijícím v odlehlých oblastech a umožnil, že 
celosvětové poznání je dostupné na pár klik-
nutí.

Odvrácená tvář technologií ovšem vyjde 

najevo ve chvíli, kdy vede k rozvoji jistých 
neřestí. Toto nebezpečí se projevuje pro-
střednictvím osamocenosti, lenosti, skles-
losti a nudy. Je zřejmé, že všude ve světě 
jsou mladí lidé konzumací mediálního ob-
sahu posedlí. Přestože žijí ve světě, kterému 
vládne hyperkonektivita, omezuje se jejich 
vzájemná komunikace jen na ty, kdo se jim  
podobají. Schází jim tak prostor a příležitost 
k poznávání odlišností. Kultura masmédií 
má na životy a ideály mladých lidí stále veli-
ký vliv. S příchodem sociálních sítí se tak ob-
jevily nové výzvy ohledně toho, do jaké míry 
společnosti provozující tato média působí na 
životy mladých lidí.

Mladí lidé často inklinují k tomu chovat 
se jinak v on-line prostředí a jinak off-line. 
Je důležité poskytnout jim formaci zaměře-
nou na to, jak mají vést svůj digitální život. 
Vztahy v on-line prostředí se mohou docela 
odlidštit. Digitální prostředí nás zaslepuje 
vůči zranitelnosti jiných lidí a brání nám 
provést sebereflexi. Problémy jako pornogra-
fie narušují u mladých lidí způsob vnímání 
sexuality. Takto používané technologie bu-
dují falešnou paralelní realitu, která ignoruje 
lidskou důstojnost.

Mezi další rizika patří: ztráta identity spo-
jená s mylným chápáním osoby, virtuální 
konstrukce osobnosti a ztráta společenské 
přítomnosti opírající se o realitu. Dlouho-
dobá rizika navíc zahrnují: ztrátu paměti, 
kultury a tvořivosti spojenou s okamžitým 
přístupem k informacím a ztrátu koncentra-
ce spojenou s roztříštěností. Navíc tu vzniká 
kultura a diktát vnějšího dojmu.

Diskuze o technologiích se netýká jen 
internetu. V oblasti bioetiky vznášejí tech-
nologie nové otázky a nebezpečí spojená  
s bezpečím lidského života ve všech jeho 
stádiích. Nástup umělé inteligence a nových 
technologií, jako je robotika a automatiza-
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ce, ohrožuje existenci pracovních příležitostí 
pro pracující třídu. Pokud se technologie 
nevyužívají svědomitě a opatrně a zároveň se 
zaměřením na lidskou důstojnost, mohou na 
ni působit škodlivě.

Ve vztahu k technologiím předkládáme 
dva konkrétní návrhy. Církev by především 
v dialogu s mladými lidmi měla prohloubit 
své porozumění technologiím, aby nám tak 
dokázala pomáhat při rozlišování, jak je po-
užívat. Na technologie – a zejména na inter-
net – by měla pohlížet jako na místo vhodné 
pro novou evangelizaci. Výsledky takových 
úvah by pak měl formálně shrnout oficiální 
církevní dokument. Za druhé by církev měla 
reagovat na široce rozšířený problém porno-
grafie, zahrnující také zneužívání dětí, i na 
kyberšikanu a obrovskou daň, kterou si tyto 
problémy vybírají na lidstvu.

5. Hledání smyslu života

Na otázku „Jaký je smysl tvého života?“ 
mnozí mladí lidé neznají odpověď. Ne vždy 
si vytvářejí vazbu mezi životem a transcen-
dentnem. Řada z nich se poté, co ztratili 
důvěru v instituce, rozešla s organizovaným 
náboženstvím a nepovažuje se za „věřící“. 
Přesto je mládež obecně otevřená duchovní-
mu rozměru.

Mnozí naříkají nad tím, jak málo mladí 
lidé hledají odpovědi na otázky po smyslu 
života ve víře a v církvi. Na řadě míst světa si 
smysl života spojují s prací a osobním úspě-
chem. Nesnáze při nalezení stability v těch-
to oblastech pak dávají vzniknout nejistotě  
a úzkosti. Mnoho mladých lidí musí pro na-
lezení dobrého zaměstnání emigrovat. Další 
zase kvůli ekonomické nestabilitě opouštějí 
svou rodinu i kulturu.

Konečně jiní si všímají, že ačkoli se mladí 
lidé dokážou ptát po smyslu života, vždycky 
to ještě neznamená, že jsou připravení roz-
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hodnout se pro Ježíše nebo církev a odevzdat 
se jim. Náboženství se dnes už mezi mladý-
mi lidmi nepovažuje za hlavní prostředek  
k nalezení smyslu života a oni se často uchy-
lují k jiným soudobým proudům a ideolo-
giím. Skandály, které jsou církvi připisovány 
– ať už jsou skutečné, anebo domnělé – osla-
bují důvěru mladých lidí v církev i v tradiční 
instituce, s církví spjaté.

Církev může sehrát klíčovou úlohu, když 
bude tyto mladé lidi ujišťovat, že nestojí na 
okraji, ale mohou zažít přijetí. K tomu je 
zapotřebí, abychom usilovně podporovali 
důstojnost žen v církvi i v celé společnosti. 
Obecným problémem dnešní společnosti je 
to, že se ženám stále ještě nepřisuzuje stej-
né místo jako mužům. Platí to také v círk-
vi. Přitom existují skvělé příklady žen, které 
slouží v řeholních společenstvích i jako ve-
doucí laici. Řada mladých žen ovšem nemá 
možnost tyto příklady vidět. Z těchto úvah 
vyvstává jedna zásadní otázka: Na jakých 
místech v církvi i ve společnosti se ženám 
může dařit? Církev může na tyto problémy 
reagovat vedením věcné diskuze i otevřeností 
vůči odlišným myšlenkám a zkušenostem.

Mezi mladými lidmi v církvi i v širší spo-
lečnosti často panují zásadní neshody ohled-
ně některých bodů církevního učení, které 
jsou dnes vnímány jako vysoce kontroverzní. 
Jako příklad lze uvést antikoncepci, potraty, 
homosexualitu, nesezdané soužití, manžel-
ství a také vnímání kněžství v různých situa-
cích v církvi. Důležité je zmínit, že v těchto 
polemických otázkách panuje mezi mladými 
lidmi neshoda a vedou se diskuze bez ohle-
du na to, nakolik účastníci rozumí církevní 
nauce v dané záležitosti. Někdy proto chtějí, 
aby církev své učení změnila, nebo se aspoň 
dožadují, aby v daných otázkách nabízela 
lepší vysvětlení a formaci. Navzdory interní 
debatě chtějí mladí katolíci, jejichž přesvěd-
čení odporuje oficiální nauce, i nadále zůstat 
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ve společenství církve. Mnozí mladí katolíci 
toto učení přijímají a objevují v něm zdroj 
radosti. Přejí si nejen to, aby se ho církev 
pevně držela, byť je nepopulární, ale také 
aby ho hlásala a šla přitom do hloubky.

Vztah k posvátnu je všude ve světě značně 
složitý. Křesťanství bývá často vnímáno jako 
jakýsi relikt minulosti a jeho hodnotám ani 
tomu, jak se vztahuje k současnému životu, 
už lidé nerozumí. Zároveň se v některých 
společenstvích na posvátno klade důraz, pro-
tože běžný život se utváří podle náboženství. 
V některých asijských zemích může být smy-
sl života spojován s východními filozofiemi.

Nakonec platí, že mnozí z nás silně touží 
po tom poznat Ježíše, ale často se nám jen 
těžko daří pochopit, že on je jediným zdro-
jem sebepoznání, protože jedině ve vztahu  
s ním může člověk skutečně objevit sám sebe. 
Došli jsme proto k názoru, že mladí lidé po-
třebují skutečné svědky – muže a ženy, kteří 
s nadšením dávají najevo svou víru i vztah  
s Ježíšem a zároveň pobízejí druhé, aby se 
sami k Ježíši přiblížili, setkali se s ním a za-
milovali se do něj.

II. část: Víra a povolání, rozlišování  
a doprovázení

Doprovázet mladé lidi na cestě víry a rozli-
šování je radost a zároveň posvátná odpověd-
nost. Mladí lidé jsou přístupnější spíš „lite-
ratuře života“ než abstraktním teologickým 
rozpravám, svědomitě a ochotně se angažují 
ve světě i v církvi. Proto je důležité porozu-
mět tomu, jak vnímají svou víru a povolání, 
a také odhalit, jaké výzvy jsou spojeny s roz-
lišováním.

6. Mladí lidé a Ježíš

Vztah mladých lidí k Ježíši je tak rozmani-
tý, jak velký je jejich počet na Zemi. Mno-
zí z nich Ježíše znají jako svého Spasitele  
a Božího Syna a udržují s ním vztah. Často se 

také mladí lidé cítí být Ježíši nablízku skrze 
vztah k jeho Matce Marii. Jiní k němu tako-
vý vztah nemají, vidí v něm ale mravní vzor 
a dobrého člověka. Mnozí mladí lidé Ježíše 
vnímají jako historickou postavu, někoho, 
kdo žil v určitém čase a kultuře, ale s jejich 
životem nemá nic společného. A ještě jiní 
ho mají za kohosi, kdo je jejich lidské zku-
šenosti vzdálený, a důvodem této vzdálenost 
je především církev. Pro mnoho mladých lidí 
není Ježíš nijak zajímavý, protože o něm čas-
to chovají falešné obrazy. Mylné představy  
o ideálu křesťanství ho pro průměrného člo-
věka činí zdánlivě nedostižným, a stejným 
dojmem pak působí i pravidla, která církev 
stanovuje. Křesťanství proto někteří vnímají 
jako nedosažitelný standard.

Jednou z možností, jak odstranit zmatky 
mladých lidí ve vztahu k tomu, kdo je to Je-
žíš, je vrátit se k Písmu svatému, abychom 
důkladněji porozuměli osobě Krista, jeho 
životu i jeho lidství. Mladí lidé se musejí 
setkat s Ježíšovým posláním, ne s tím, co 
jim může připadat jako nedostižné mravní 
očekávání. V každém případě si nejsou jistí, 
jak toho dosáhnout. Toto setkání s Ježíšem je 
třeba v mladých lidech podněcovat a církev 
se k němu musí vracet.

7. Víra a církev

Pro mnoho mladých lidí je víra spíš osob-
ní než společnou záležitostí. K tomuto poci-
tu přispěly také negativní zkušenosti, které 
někteří s církví učinili. Řada mladých lidí se 
k Bohu vztahuje výlučně v osobní rovině, 
jejich vnímání je „duchovní, ale ne nábožen-
ské“, anebo se zaměřují pouze na vztah s Je-
žíšem Kristem. Podle některých kolem sebe 
církev rozvinula prostředí, které se silně sou-
středí na institucionální vztahy mezi svými 
členy, ale ne už na osobu Krista. Jiní vnímají 
náboženské představitele jako lidi vzdále-
né běžnému životu a zaměřené spíš na ad-
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ministrativu než na budování společenství,  
a podle ještě jiných na církvi vůbec nezáleží. 
Zdá se, jako by církev zapomínala, že ji tvo-
ří lidé a ne budovy. Jiní mladí lidé naopak 
zažívají církev jako nesmírně blízkou: platí 
to na místech, jako je Afrika, Asie a Latin-
ská Amerika, ale také v nejrůznějších celo-
světových hnutích. Dokonce i řada mladých 
lidí, kteří nežijí podle evangelia, se cítí být 
s církví spojena. Toto vědomí přináležitosti 
a rodiny mladé lidi podpírá na jejich cestě. 
Bez takové kotvy v podobě podpory spole-
čenství a přináležitosti k němu si mladí lidé 
před nastupujícími problémy mohou připa-
dat osamoceně. Existuje množství mladých 
lidí, kteří necítí potřebu patřit k církevnímu 
společenství a kteří smysl svého života hleda-
jí mimo církev.

V některých částech světa je naneštěs-
tí patrný fenomén, kdy mladí lidé z církve 
ve velké míře odcházejí. Aby bylo možné se 
posunout vpřed, je důležité pochopit jejich 
důvody k takovému jednání. Mladí lidé, kte-
ří si k církvi nebudují žádnou vazbu nebo 
z ní odcházejí, tak činí proto, že zakoušejí 
nezájem, odsuzování a odmítání. Člověk 
může přijít na mši svatou, zúčastnit se jí  
a zase odejít, aniž by zažil vědomí společenství  
a rodiny jako jednoho Kristova těla. Křesťa-
né vyznávají živého Boha, mnohdy se nic-
méně účastní mší svatých nebo patří do spo-
lečenství, které se zdá být mrtvé. Mladé lidi 
přitahuje radost, jež by měla být nejtypičtěj-
ším projevem naší víry. Projevují touhu vidět 
církev, která je živoucím svědectvím o tom, 
co učí, a je opravdovým svědkem na cestě ke 
svatosti, k níž patří také schopnost připus-
tit vlastní omyly a prosit o odpuštění. Od 
církevních představených – kněží, řeholníků  
a řeholnic i laiků – mladí lidé očekávají, že 
budou těmi nejlepšími příklady. S vědomím, 
že předkládanými vzory víry jsou lidé sku-
teční a přitom křehcí, cítí mladí lidé, že ta-

kovými mohou být i oni sami. Smyslem není 
zpochybnit posvátnost úlohy, kterou zmíně-
ní v církvi zastávají, ale inspirovat mladé lidi 
na cestě ke svatosti.

Mladí lidé mají mnohdy problém najít  
v církvi prostor, kde by se mohli aktivně za-
pojit a přijmout odpovědnost. Svou zkuše-
nost s církví popisují tak, že jsou považováni 
za příliš mladé a nezkušené, a proto nemo-
hou někoho vést nebo přijímat rozhodnutí, 
aby neudělali chybu. Je potřeba jim důvěřo-
vat a svěřit jim vedení, aby se mohli ujmout 
odpovědnosti za vlastní duchovní cestu. Při-
tom nemají jen napodobovat starší, ale sku-
tečně co nejlépe převzít otěže svého poslání 
a odpovědně žít. Hnutí a nová společenství 
v církvi rozvinula užitečné způsoby, jak mla-
dé lidi nejen evangelizovat, ale jak je zároveň 
uschopnit, aby se stávali prvními hlasateli 
víry mezi svými vrstevníky.

Další dojem, který je mnoha mladým li-
dem společný, představuje nejasná úloha 
žen v církvi. Jestliže získat v církvi pocit při-
náležitosti a vedení je těžké pro mladé lidi 
obecně, v mnohem větší míře to platí o dív-
kách a mladých ženách. V tomto směru by 
mladým lidem pomohlo, kdyby církev nejen 
jasně pojmenovala úlohu žen, ale také mla-
dým lidem pomohla ji prozkoumat a lépe jí 
porozumět.

8. Povolání jako smysl života

Je třeba objevit způsob, jak prostě a jasně 
porozumět povolání, a tak zdůraznit smysl 
volání a poslání, tužeb a ambicí, což může 
mladým lidem v tomto životním období 
pojem povolání zpřístupnit. „Povolání“ se 
někdy vysvětluje jako abstraktní pojem, 
který pro mnoho mladých lidí zůstává zcela 
neuchopitelný. Rozumějí tomu, co to zna-
mená dát životu smysl, žít pro nějaký cíl, ale 
mnohdy netuší, jak to vše propojit s povolá-
ním, které je Božím darem.
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Pojem „povolání“ se v církevním prostředí 
ztotožnil s kněžstvím a řeholním životem. 
Ačkoli jde o posvátná volání, z nichž je třeba 
se radovat, je vedle toho důležité, aby mla-
dí lidé pochopili, že jejich povolání vychází  
z jejich vlastního života a že každý člověk má 
odpovědnost rozlišovat Boží volání k tomu, 
čím se má stát a co má dělat. Ke každému 
povolání patří jistá míra plnosti, a právě na 
tu je třeba upozorňovat, abychom mladým 
lidem pomohli otevřít té které možnosti své 
srdce.

Mladí lidé nejrůznějšího vyznání zahrnují 
do povolání celek života, lásky, ambicí, své-
ho místa ve světě i přínosu pro něj a také 
možnosti zanechat po sobě stopu. Pojem 
povolání není mnohým z nich příliš srozu-
mitelný, a proto je třeba usilovat o lepší po-
rozumění tomu, co je to křesťanské povolání 
(kněžství a řeholní život, služba laiků, man-
želství a rodina, úloha ve společnosti atd.)  
a co je všeobecné povolání ke svatosti.

9. Rozlišování povolání

Rozlišování vlastního povolání může být 
velice náročné, zejména když vezmeme v po-
taz, jak špatně bývá tento pojem někdy chá-
pán, ovšem mladí lidé jsou k tomuto úkolu 
odhodláni. Rozlišování se může stát dobro-
družstvím na životní cestě. Na druhou stra-
nu ovšem platí, že řada mladých lidí neví, 
jak se má do tohoto procesu cíleně pustit,  
a církvi se tak nabízí příležitost je doprová-
zet.

Schopnost mladých lidí rozlišovat své 
povolání ovlivňuje množství faktorů, jako 
například církev, kulturní rozdíly, pracov-
ní nároky, digitální média, očekávání rodi-
ny, duševní zdraví a rozpoložení, hluk, tlak 
vrstevníků, politické okolnosti, společnost, 
technologie atd. Jen nemnozí mladí lidé 
využívají příležitostí, které jim může nabíd-
nout čas strávený v tichu a sebezpytování  

i čas při modlitbě nebo četbě Písma svatého, 
anebo další způsoby, jak prohloubit sebepo-
znání. Do těchto praktik je třeba mladé lidi 
lépe uvádět. Při rozlišování jim může pomo-
ci zapojení do skupin spojených vírou, do 
hnutí a společenství podobně smýšlejících 
mladých lidí.

Jsme si vědomi toho, že rozlišování svého 
povolání a místa v církvi představuje jedi-
nečnou a náročnou výzvu zejména pro dívky  
a mladé ženy. Tak jako je pro křesťanskou 
zkušenost základem Mariino „ano“ na Boží 
volání, musejí mít i dnešní dívky a mladé 
ženy prostor k tomu, aby mohly i ony od-
povědět „ano“ na vlastní povolání. Vybízíme 
církev, aby se snažila stále důkladněji poro-
zumět úloze žen a aby dívkám a mladým 
ženám – laičkám i zasvěceným osobám –  
v duchu své lásky k Marii, Matce Ježíšově, 
umožnila větší zapojení.

10. Mladí lidé a doprovázení

Mládež hledá společníky na cestě: věřící 
muže a ženy, kteří předávají pravdu a mla-
dým lidem umožní, aby vyjádřili své chápá-
ní víry i vlastní povolání. Nemusí přitom jít 
o vzory víry, které lze následovat, ale o živé 
svědky, kteří svým životem hlásají evange-
lium. Splnit tato očekávání přitom může 
mnoho lidí: známé tváře v důvěrném pro-
středí domova, kolegové a další v místním 
společenství anebo ti, kdo vlastním životem 
svědčí o víře.

Mezi vlastnosti takového průvodce pat-
ří, že je to věřící křesťan, který se angažuje 
v církvi i ve světě, vytrvale usiluje o svatost, 
nesoudí, ale snaží se chápat, pozorně naslou-
chá potřebám mladých lidí a reaguje na ně 
s porozuměním, umí mít rád, je si vědom 
vlastních předností i slabých stránek, zná 
limity mladých lidí a ví něco o radostech  
i bolestech duchovní cesty.
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Obzvláště důležitou vlastností je u tako-
vého průvodce to, aby si byl vědom svého 
lidství: aby chápal, že je sám jen člověk  
a dopouští se omylů, že není dokonalý, ale 
hříšník, kterému bylo odpuštěno. Průvodci 
se někdy ocitají na piedestalu, a když pak 
upadnou, těžce to poznamená schopnost 
mladého člověka zapojovat se nadále do ži-
vota církve.

Průvodci by mladé lidi neměli jen pasivně 
následovat, ale kráčet jim po boku a dovolit 
jim stát se aktivními účastníky cesty. Měli 
by respektovat svobodu vyplývající z proce-
su, jímž mladý člověk rozlišuje své povolání,  
a vybavit je přitom vším, co potřebují, aby to 
zvládli dobře. Průvodce by měl z celého srdce 
věřit v to, že mladý člověk se dokáže zapojit 
do života církve. Měl by v mladém člověku 
pěstovat semínka víry, aniž by přitom čekal, 
že ihned uvidí plody působení Ducha Svaté-
ho. Tato úloha se neomezuje a nesmí omezo-
vat výhradně na kněze a zasvěcené osoby, ale 
měli by k ní být zmocněni také laici. Všichni 
by přitom měli projít náležitou přípravou  
a usilovat o trvalou formaci.

III. část: Formační a pastorační činnost 
církve

11. Církevní styl

Důvěryhodná církev se nebojí dát najevo 
svou zranitelnost. Měla by se upřímně znát 
ke svým minulým i současným selháním  
a připustit, že ji tvoří lidé podléhající 
omylům a nedorozuměním. Církev má 
odsuzovat skutky, jako je sexuální násilí  
a zneužívání moci a prostředků. Církev má 
i nadále prosazovat nulovou toleranci vůči 
sexuálnímu zneužívání ve svých institucích, 
a její pokora jí pak bezpochyby získá větší 
důvěryhodnost mezi mladými lidmi celého 
světa. Pokud bude jednat takto, odliší se od 
jiných institucí a autorit, kterým už mladí 
lidé většinou nedůvěřují.

Ještě více pak bude církev přitahovat po-
zornost mladých lidí, pokud bude pevně 
zakořeněna v Ježíši Kristu. On je Pravda, 
která církev odlišuje od jakéhokoli světského 
uskupení, s nímž bychom se mohli identi-
fikovat. Prosíme proto církev, aby i nadále 
hlásala radost evangelia pod vedením Ducha 
Svatého.

Přejeme si, aby církev toto své poselství ší-
řila moderními způsoby komunikace a vyja-
dřování. Mladí lidé mají ohledně víry množ-
ství otázek, vyžadují ovšem odpovědi, které 
nejsou rozředěné ani se neopírají o předem 
připravené fráze. Jako mladá církev prosíme, 
aby naši představení hovořili konkrétními 
pojmy o kontroverzních tématech, jako je 
homosexualita a otázka genderu, o nichž už 
mladí lidé mezi sebou otevřeně a bez zábran 
diskutují. Někteří lidé na církev pohlížejí 
jako na „protivědeckou“, a proto je důležité, 
aby vedla dialog také s vědeckou komunitou, 
protože věda může ukazovat na krásu stvoře-
ní. V tomto směru je důležité, aby se církev 
věnovala také otázkám spojeným s ekologií, 
zejména znečištěním. Toužíme i po tom, aby 
církev byla empatická a sama se vydávala  
k těm, kdo žijí na okraji společnosti, k pro-
následovaným a chudým. Atraktivní církev 
je církev postavená na vztazích.

12. Mladí lidé ve vedení

Církev musí mladé lidi vtáhnout do svých 
rozhodovacích procesů a nabídnout jim více 
vedoucích pozic. Ty musí existovat na far-
ní, diecézí, národní i mezinárodní úrovni, 
dokonce i ve vatikánských komisích. Jsme 
pevně přesvědčeni, že jsme připraveni být 
vedoucími, kteří rostou a učí se od starších 
členů církve, od řeholníků a řeholnic i od 
věřících laiků. Potřebujeme programy při-
pravující mladé lidi na vedení i programy 
stálého rozvoje jejich vůdčích schopností. 
Některé mladé ženy se domnívají, že v církvi 
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existuje nedostatek ženských vedoucích vzo-
rů, a chtějí také nabídnout své intelektuální 
a profesní obdarování do služeb církve. Také 
máme za to, že větší schopností doprovázet 
mladé lidi by měli být vybaveni i seminaris-
té, řeholníci a řeholnice.

Vedle účasti na institucionálním postavení 
v rozhodovacích procesech chceme také být 
radostnou, nadšenou a misijní přítomností  
v církvi. Zároveň silně projevujeme své přá-
ní po viditelných tvůrčích pozicích. Tato 
tvořivost se může projevit v hudbě, liturgii  
a umění, ale momentálně jde o neprobádaný 
potenciál a tvůrčí oblasti církve často domi-
nují starší věřící.

Zároveň cítíme touhu po silných spo-
lečenstvích, kde se mladí lidé mohou dělit  
o to, s čím zápasí, a navzájem sdílet svá svě-
dectví. Na mnoha místech se to už děje pro-
střednictvím laických iniciativ, hnutí a sdru-
žení, potřebují ale výraznější institucionální 
i finanční podporu.

Mladá církev také vyhlíží ven. Mladí lidé 
sdílejí nadšení pro politické, občanské a hu-
manitární aktivity. Chtějí působit jako ka-
tolíci ve veřejné sféře a zlepšovat společnost 
jako celek. Ve všech těchto stránkách živo-
ta církve chtějí být mladí lidé doprovázeni  
a přejí si, aby je ostatní brali vážně a považo-
vali je za plně odpovědné členy církve.

13. Preferovaná místa

Chtěli bychom, aby nám církev vycházela 
vstříc na různá místa, na nichž je v součas-
nosti přítomna jen málo nebo vůbec. Tím 
hlavním a prvním, kde bychom se s církví 
chtěli setkat, jsou ulice, kterými se pohybu-
jí všichni lidé. Církev by se měla pokoušet 
najít nové a tvůrčí způsoby, jak se setkávat  
s lidmi tam, kde se cítí dobře a kde se přiro-
zeně socializují: v barech a kavárnách, par-
cích a tělocvičnách, na stadionech a ve všech 

kulturních a společenských centrech. Zvážit 
by se měla i obtížněji přístupná místa, jako 
je prostředí armády, zaměstnání nebo ven-
kov. Kromě těchto prostředí musíme rovněž 
vnášet světlo víry do obtížnějších míst, jako 
jsou sirotčince, nemocnice, okrajové čtvrti, 
válkou sužované oblasti, věznice, rehabilitač-
ní centra a oblasti „červených luceren“.

I když se s mnohými z nás už církev se-
tkává ve školách a na univerzitách celého 
světa, rádi bychom, aby její přítomnost  
v těchto místech byla intenzivnější a účin-
nější. Prostředky, které se do těchto oblas-
tí vloží, nevyjdou nazmar, protože právě  
v těchto místech tráví mladí lidé nejvíce času 
a často se zde setkávají s lidmi nejrůznější-
ho socioekonomického zázemí. Mnozí z nás 
jsou už věřícími členy farního společenství 
nebo členy nejrůznějších institucí, sdruže-
ní a organizací v církvi. Je naprosto nutné 
podporovat v církevním společenství ty, kdo 
už se v něčem angažují, aby se jim tak do-
stalo posily a inspirace ke hlásání evangelia 
ve světě.

Vedle mnoha fyzicky existujících míst, 
na kterých se lze setkávat, musí církev brát  
v potaz také digitální svět. Chceme vidět, že 
k církvi se lze přiblížit také prostřednictvím 
sociálních sítí i dalších virtuálních prostorů, 
aby bylo možné snadněji a efektivněji nabí-
zet informace o církvi a jejím učení i dále 
formovat mladé lidi. Zkrátka řečeno, měli 
bychom se setkávat tam, kde právě jsme – 
intelektuálně, emočně, duchovně, společen-
sky i fyzicky.

14. Iniciativy hodné podpory

Toužíme po prožitcích, které prohloubí 
náš vztah k Ježíši ve skutečném světě. Nej-
úspěšnější iniciativy jsou ty, které nám na-
bízejí prožitek s Bohem. Proto reagujeme 
zejména na iniciativy, které nám pomáhají 
porozumět svátostem, modlitbě a liturgii, 
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abychom svou víru dokázali správně sdílet  
a také bránit v sekulárním světě. Svátos-
ti pro nás mají velkou hodnotu, a proto 
chceme do stále větší hloubky objevovat, co  
v našem životě znamenají. Platí to o přípra-
vě na manželství, o svátosti smíření, přípravě 
na křest dětí a dalších. Pokud se nedostává 
jasného a poutavého vysvětlení, co svátosti 
skutečně nabízejí, někteří z nás sice absolvují 
celý proces přijetí svátosti, ale nedocení její 
hodnotu.

Mezi plodné iniciativy patří: setkání, jako 
je Světový den mládeže, dále kurzy a progra-
my nabízející odpovědi a formaci (zejména 
lidem, kteří se pro víru rozhodli přednedáv-
nem), misijní programy, katechismus pro 
mládež, víkendové obnovy a duchovní cvi-
čení, charismatická setkání, sbory a chválové 
skupiny, poutě, křesťanská sportovní utkání, 
farní a diecézní společenství mládeže, bib-
lické skupinky, vysokoškolská společenství 
křesťanů, mobilní aplikace zaměřené na 
víru a nesčetné množství rozmanitých hnutí  
a sdružení v rámci církve.

Vyhovují nám dobře připravená masová 
setkání, ale zároveň máme za to, že ne všech-
ny akce musí dosahovat takových rozmě-
rů. Pro udržení víry jsou nesmírně důležité  
i malé místní skupiny, v nichž lze klást otáz-
ky a podílet se na křesťanském společen-
ství. Tato menší setkání mohou překlenout 
prostor mezi velikými událostmi celé církve  
a farním děním. Taková setkávání jsou mi-
mořádně důležitá zejména v těch zemích, 
kde křesťané nejsou tolik přijímáni.

Společenský a duchovní rozměr křesťan-
ských iniciativ se navzájem doplňují. Velice 
potřebné jsou také misijní a evangelizační 
aktivity zaměřující se na lidi, kteří zápasí  
s nemocí a závislostí, a navazování dialogu 
s lidmi nejrůznějšího náboženského, kultur-
ního a socioekonomického zázemí. Církev 

by také měla podporovat iniciativy, které se 
snaží potírat obchodování s lidmi, nucenou 
migraci i obchod s drogami, což je obzvláště 
palčivé téma v Latinské Americe.

15. Vhodné nástroje

Církev si musí osvojit jazyk, který zahrne 
zvyky a kulturu mladých lidí, aby tak všichni 
měli příležitost zaslechnout poselství evan-
gelia. Jsme velmi nadšení různými projevy 
církve. Některé z nás láká „oheň“ soudobých 
charismatických hnutí, která se soustředí na 
Ducha Svatého, jiné přitahuje mlčení, rozjí-
mání a úctyhodné tradiční liturgie. To vše je 
dobré, pokud nám to pomáhá různým způ-
sobem se modlit. Mnozí mladí lidé mimo 
církev jsou ovlivňováni nejednoznačnými 
spiritualitami, církev by s nimi ovšem mohla 
pomocí vhodných prostředků navázat vztah.

• Multimédia: Internet nabízí církvi dří-
ve nebývalé evangelizační možnosti zejména 
díky sociálním sítím a on-line videím. Jako 
mladí lidé jsme se do digitálního prostředí 
narodili a můžeme zde ukazovat cestu. Je 
to také výborné místo k setkávání a propo-
jování lidí nejrůznějšího vyznání i těch bez 
vyznání. Dobrým příkladem, jak využívat 
evangelizační potenciál internetu, nabízí 
pravidelná série videí papeže Františka.

• Rok volna mezi střední a vysokou ško-
lou: Rok služby v hnutích a charitách dává 
mladým lidem zkušenost s misiemi a také 
prostor pro rozlišování. Pro církev je to záro-
veň příležitost setkat se ve světě s nevěřícími 
a lidmi jiného vyznání.

• Umění a krása: Krása je všeobecně při-
jímaná hodnota a církev ve svých dějinách 
projevy umění, jako je hudba, výtvarná díla, 
architektura, design apod., vždy zapojovala 
do hlásání evangelia a také je k němu vyu-
žívala. Na možnost projevit se tvůrčím způ-
sobem mladí lidé reagují se zvláštním nadše-
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ním a radostí.

• Adorace, meditace a kontemplace: 
Vážíme si také kontrastu ticha, které církev 
poskytuje ve své tradici eucharistické adora-
ce a rozjímavé modlitby. Je to prostor, jak 
se vzdálit neustálé změti hlasů moderní ko-
munikace, a právě zde se setkáváme s Ježí-
šem. V tichu můžeme zaslechnout Boží hlas  
a rozpoznávat, jaká je jeho vůle s námi. 
Mnozí lidé mimo církev také oceňují medi-
taci a bohatá kultura, kterou v tomto směru 
rozvinula církev, se může stát mostem k těm-
to lidem, kteří nežijí v církvi, ale mají smy-
sl pro to, co je duchovní. Může se to zdát  
v rozporu s naší kulturou, avšak je to účinné.

• Svědectví: Účinným způsobem evange-
lizace je osobní svědectví o životě dotyčného 
v církvi, protože vlastní prožitky není možné 
zpochybňovat. Dnešní křesťané, jako napří-
klad pronásledovaní křesťané na Blízkém vý-

chodě, vydávají mimořádně silná svědectví  
o plnosti života v církvi. Stále platné a důle-
žité jsou pro nás i dnes životy svatých jako 
příklady cesty vedoucí ke svatosti a plnosti.

• Synodní proces: Jsme nadšení, že nás 
církevní hierarchie bere vážně, a cítíme, že 
tento dialog mezi církví „mladou“ a „starou“ 
je nejen nezbytným, ale také plodným pro-
cesem naslouchání. Byla by obrovská škoda, 
pokud by tento dialog neměl možnost po-
kračovat a rozvíjet se! Tato kultura otevře-
nosti je pro nás mimořádně zdravá.

Na začátku tohoto presynodálního setkání 
a v duchu dialogu vnesl papež František do 
rozhovoru tento biblický verš: „Potom vyle-
ji svého ducha na všechny lidi, vaši synové  
i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci 
budou mít věštecké sny a vaši jinoši uzří vi-
dění“ (Jl 3,1).
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DISKUSE S MLADÝMI NA 
TÉMATA SYNODY

Papeže Františka zajímá situace a názory 
mladých lidí. To zajímá i nás. Rádi bychom  
s mladými diskutovali na témata, která ote-
vírá synoda o mládeži. Připravili jsme pro 
vás několik hesel k zamyšlení. Budeme rádi, 
když o těchto pojmech budete diskutovats 
mladými ve svém okolí a vaše názory nám 
sdělíte na FB stránkách nebo anonymním 
google formuláři.

Kroky jak na to: 

Synoda o mládeži – jak nám můžeš říct 
svůj názor

1. Fórum diskuze skrze skupinu Diskuze 
Synoda o mládeži 2018 (http://www.face-
book.com/groups/diskuze.synoda2018)

2. Libovolně se vyjadřuj pod dané pří-
spěvky do 31. 8. 2018

3. Možnost anonymních odpovědí skrze 
Google formulář (http://bit.ly/Synoda2018)

4. 1. 5. bude na webu (https://www.cir-
kev.cz/cs/synoda-o-mladezi) vyvěšena meto-
dika témat synody pro společenství mládeže

5. Sdílej s mladými, co církev neznají  
a víra je jim cizí (jejich názor je důležitý pro 
budoucnost církve)

Jednotlivé otázky

• #WhoAmI / kdo jsem

Na to, kdo jsme, mají vliv naši nejbližší (ro-
dina, přátelé) i další lidé, ale také různé udá-
losti a zážitky, které jsme prožili. Napiš nám, 
které osoby a události tě nejvíc ovlivnily?

V mladém věku se člověk stává postupně 
osobností. Buduje si svoji identitu. Spole-

čenství církve v tom může mladým lidem 
pomoci. K tomu ovšem potřebuje vědět, co 
je pro vytváření identity mladých lidí důle-
žité. 

• #differences / rozdíly

Žijeme v pluralitní společnosti. Vnímáš sou-
žití lidí různých názorů, kultur a náboženství 
spíše jako možnost obohacení anebo riziko 
ztráty vlastní identity?

Rozdílnosti mezi lidmi, s nimiž jsme den-
nodenně konfrontováni, podobně jako ty 
rozdíly, které pouze nejasně tušíme, vzbuzují 
v nitru lidí protikladné emoce, obavy nebo 
očekávání. Zajímalo by nás, jak ty vnímáš 
setkání s lidmi různých názorů a kulturních 
tradic.

• #future / budoucnost

Díváš se do budoucnosti s nadějí nebo  
s obavami? – Sděl nám v čem máš naději nebo 
čeho se bojíš.

Obecně se má zato, že mladí lidé se za-
měřují ve svých myšlenkách více do budouc-
nosti než ti starší. Vývoj společnosti ovšem 
přináší jak jevy, které v nás vzbuzují naději, 
tak i věci, z nichž máme strach. Chceme-li 
pozitivně ovlivnit vývoj naší společnosti, ale 
i církve, potřebujeme vědět, co je zdrojem 
obav, i čím se živí naděje.

• #DigitalWorld / digitální svět

Internet a komunikace online přinášejí do 
života lidí úplně nové možnosti, ale i nová ri-
zika. Jak hodnotíš vliv „života online“ na tvoji 
generaci, na sebe, na tvé kamarády?

„Digitální svět“ zcela změnil způsob ko-
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munikace mladých lidí a dětí. S každou no-
vou generací jsou rozdíly markantnější. Jde  
o to, abychom se dozvěděli, v čem tyto roz-
díly spočívají a jak je sami mladí lidé proží-
vají. V tom nám pomůže váš příspěvek do 
této ankety. 

• #InteriorLife / vnitřní  život

Žijeme ve světě plném informací a silných 
dojmů. Pokoušíš se někdy naslouchat vlastní-
mu nitru? Jak to děláš?

Někteří myslitelé tvrdí, že současný člověk 
je hodně ovládaný zvnějšku. Jiní se domní-
vají, že stále jen absorbuje nové informace  
a zážitky, ale tak úplně neví, co se  děje v jeho 
nitru. Papeže zajímá, jak je možné v dneš-
ní informační společnosti naslouchat hlasu 
vlastního srdce.

• #Jesus / Ježíš

Ústřední postavou dějin je pro věřící křesťany 
Ježíš Nazaretský. Co znamená Ježíš pro tebe?

Příběh o Ježíši je dva tisíce let starý, přesto 
pro miliony křesťanů není Ježíš jen historic-
kou postavou, ale živým průvodcem a pří-
telem, Bohem a Pánem. Nejsme si ale jisti, 
zda jeho příběhu dobře rozumíme a zda je 
srozumitelný pro současné mladé lidi. Proto 
zajímá papeže i ostatní věřící, co je na Ježí-
šovi inspirující i na začátku 21. století a co 
se dnešnímu člověku zdá naopak vzdálené  
a nepochopitelné.

• #IBelieve / věřím

Každý člověk se na něco spoléhá, někomu  
a něčemu věří. Na koho a na co spoléháš ty?

Pro věřícího má slovo „věřím“ většinou 
dost konkrétní obsah, který vychází buď  
z tradice a výchovy anebo z vlastního roz-
hodnutí víry. Ovšem i člověk, který není vě-
řící, má hodnoty, na nichž staví svůj život. 
Jaké to jsou?

• #called / povolání

Křesťanská tradice chápe život jako úkol, po-
slání, k němuž nás někdo zavolal. Přemýšlel/a 
jsi někdy nad tím, co je tvým životním úkolem? 
Zkus nám o tom něco říct.

Pokud nám někdo nabídne účast na atrak-
tivním projektu, začneme o tom minimálně 
uvažovat, a možná se i rozhodneme „jít do 
toho“. I vlastní životní vizi můžeme pova-
žovat za takový „projekt“. Věřící lidé často 
docházejí k přesvědčení, že ten „někdo“, kdo 
nám nabízí různé životní cesty, je sám Bůh.

• #choises/ rozhodnutí

V mladém věku dělají lidé rozhodnutí, 
která zpravidla ovlivní celý jejich další život 
(základní postoj k životu, povolání, partner-
ství a manželství, životní forma a styl). Na-
piš nám, co by ti pomohlo při rozhodování  
o takových důležitých věcech?

Církev vždy zdůrazňovala odpovědnost 
za klíčová životní rozhodnutí. Chce však li-
dem také při těchto rozhodnutích pomáhat.  
V současnosti je to zvlášť aktuální. Příleži-
tostí k svobodnému rozhodování je stále víc, 
schází však obecně uznávaná kritéria, podle 
čeho se rozhodovat. 

• #guide / průvodce

Máš někoho, s kým se radíš před důležitým 
rozhodnutím? Jaké vlastnosti by měl mít tako-
vý člověk?

Svoboda nás nutí, abychom se sami rozho-
dovali v malých i velkých věcech. Náš život 
se tak podobá putování po cestě, na které je 
mnoho rozcestí. Pokud jdeme do hor nebo 
do zcela neznámého prostředí, jsme rádi, 
když máme průvodce. Mnoho lidí má také 
někoho, s kým se v rozhodujících chvílích 
života radí. Jaké vlastnosti má mít takový 
člověk.
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• #ActivelyInvolved / aktivní zapojení 
(participace)

Co potřebuješ k tomu, aby ses odhod-
lal zapojit se do nějaké aktivity směřující 
ke zlepšení politických a sociálních poměrů  
v naší zemi? Co pro to může udělat církev?

Žijeme ve společnosti. V demokratické 
společnosti máme určité možnosti ovlivnit 
směr vývoje společnosti. Politické a kultur-
ní klima v naší zemi závisí do značné míry 
na tom, do jaké míry se aktivně zapojíme 
do politického rozhodování i do každodenní 
solidarity mezi lidmi. Také církev jako insti-
tuce podléhá podobným zákonitostem jako 
společnost. Tvář církve bude přitažlivá, po-
kud v ní vytvoříme klima otevřenosti, trans-
parentnosti a vzájemné úcty.

• #Church / církev

Jak by měli jednat věřící a představitelé círk-
ve, aby bylo poznat, že církev není jen institu-
ce, která udržuje nějakou tradici, ale společen-
ství, které má co říci mladým lidem?

Církev není spolek pro uskutečňování 
náboženských potřeb. Má být prostorem,  
v němž lidé zažijí něco z Boží i lidské blíz-
kosti. Ve skutečnosti se ovšem zdá, že se na-
bídka církve a zájmy mladých lidí míjejí. Je 
tomu opravdu tak? Dá se to nějak změnit?

• #Places / místa

Mladí lidé zřídka přijdou do kostela. Pokud 
jim chce být církev blízko, musí přijít za nimi, 
ale kam? Napište nám proto, která prostředí  
a místa jsou pro vás důležitá – kde hledáte své 
kamarády, kde řešíte své problémy, kde zažívá-
te radost.

Existuje řada prostředí, v kterých se po-
hybují především mladí lidé. Tato prostředí 

jsou někdy skoro „dospělým nepřístupná“. 
Možná ale právě tato místa jsou pro mladé 
lidi významná a možná i v těchto prostře-
dích by uvítali „vážný rozhovor“ o životě,  
o lásce, o Bohu.

• #Proposals / iniciativy

Existuje řada nápadů a iniciativ, které často 
sami mladí lidé probudí k životu nebo se pro 
ně nadchnou. Některé takové aktivity, jako je 
například dobrovolnictví, rozvíjejí velký po-
tenciál, který je ukrytý v každém člověku. Po-
kud víš o nějaké takové aktivitě, napiš nám to 
a popiš, proč bys ji doporučil/a. 

Církev má možnost řadu aktivit podpořit 
anebo nové iniciovat. Proto chceme vědět, 
které iniciativy jsou smysluplné a které při-
spívají k rozvoji osobnosti mladého člověka.

• #WaysAndMeans / způsoby a prostřed-
ky

Církev a mladí lidé se často míjejí. Mimo 
jiné také způsobem myšlení a vyjadřování. 
Proto nás zajímá, jak se má církev vyjadřovat 
a vůbec jednat, aby se s mladými lidmi „po-
tkala“. Pokud víš o nějaké formě komunikace 
nebo způsobu prezentace, která by dle tvého 
názoru probudila zájem mladých lidí o diskusi 
o těchto otázkách, napiš nám to.

Rádi bychom probudili zájem mladých 
lidí o otázky víry a životního směřování. 
Hledáme k tomu vhodné prostředky i vhod-
nou formu. Odpověď na tyto otázky nám  
k tomu může pomoci. Naším cílem – cílem 
církve – není lidi „obracet“, ale pomoci jim 
k jejich plnému životu. Jako věřící jsme se 
přesvědčili, že k plnosti života patří právě  
i vztah k Bohu, a proto se o toto bohatství 
chceme s vámi dělit.
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Během celostátního setkání mládeže v Olomouci proběhlo mezi účastníky 
dotazníkové šetření. Zde přinášíme shrnutí. Obsáhlejší výsledky obsahuje brožura, 
která je ke stažení na stránkách cirkev.cz 

VÝZKUM MEZI MLADÝMI 
ÚČASTNÍKY CSM OLOMOUC 2017

CSM provází výzkumy. V roce 2002 zamě-
řený na přínos pro účastníky, v roce 2012 na 
přípravný tým. 

Cíl výzkumu aktuálního v roce 2017: Zís-
kat údaje, o co se katolická mládež zajímá, jaké 
jsou její hodnoty a jakým způsobem praktikují 
svou víru.  

Respondenti: do 30 let, bez přípravného 
týmu a nechodících na obědy, z 5500 vyplnilo 
1903.

Silné stránky respondentů
- hodnotový žebříček upřednostňující Boha 

a rodinu
- pohled na sexualitu odpovídající tradičním 

hodnotám
- příklon k altruismu, odpovědnosti a du-

chovním hodnotám
Respondenti mají jiné hodnoty než většina 

jejich vrstevníků. Jsou názorově a hodnoto-
vě velmi solidně orientovaní. Žijí vnitřním 
náboženským životem a důležité jsou pro ně 
i církevní náboženské aktivity. Jsou hodně  
zaměřeni na emotivní prožitek a k Bohu je nej-
více přibližuje hudba, písně a zpěvy, dále spo-
lečenství, mše svatá, svátost smíření, modlitba 
vlastními slovy a Eucharistie.  

Důvodem výše zjištěné skutečnosti je jis-
tě fakt, že pochází většinou z úplných, víru 
praktikujících rodin, které mají odvahu mít 
více dětí. Ekonomicky jde spíše o chudší část 
společnosti. Pochází převážně z menších měst 
a z vesnic.

Žijí náboženským stylem života, pro který 
jsou dominantní formální náboženské akti-

vity a niterná spiritualita, které doplňuje vol-
nočasová kulturní orientace a z hodnot je to 
společensko-politická orientace. Silná je zde  
i reprodukční orientace na lásku spojenou  
s dětmi, partnerem a rodinou.

Co se týká žebříčku hodnot, tak na prvním 
místě mají Boha, lásku, pak životního partnera 
a rodinu a děti. Většina mladých v populací má 
na prvním místě zdraví, lásku, pak mír, život 
bez válek, životního partnera, svobodu, přátel-
ství a pak teprve rodinu a děti.

Slabé stránky respondentů
- nedostatek přiměřeného, kvalitního a prak-

tického náboženského vzdělání, 
- absence malých společenství, 
- směřování k emotivně prožívané víře.
Respondenti jsou podobní současné genera-

ci v tom, že využívají komunikační a infor-
mační technologie; nejčastějšími aktivitami 
jsou povídání s přáteli a známými a práce na 
počítači. V průměru denně na internetu trá-
ví 175 minut, z toho na sociálních sítích 108 
minut. Sledují: Facebook, hudbu a písničky,  
Youtube - videa, filmy a seriály, chat. 

Církevní weby a média respondenty CSM 
zajímají spíše okrajově.  

Pokud využívají na sítích náboženské pro-
gramy, jedná se spíše o emoční nabídku (hud-
ba), než o pořady připravované pro promýšle-
ní, vzdělávání a tříbení kritického myšlení.

Četbu Bible a rozjímání nad jejím textem 
konají spíše výjimečně. Náboženskou výuku 
většina z nich nemá. Neznají ani publikace 
přibližující katechismus, které jsou psány na 
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míru mladým lidem a v naší zemi dlouhodobě 
propagované jako je Youcat a Twetuj s Bohem. 
Dokonce zpověď, které si váží, využívají spíše 
občas. Náboženskou výchovu získávají převáž-
ně od rodičů, kněží a ze společenství.  

Respondenti nejsou prozatím ve svých ná-
zorech nijak zvlášť ovlivněni současnou gende-
rovou ideologií a jejím rozvolněným pojetím 
rodiny spojeným s vyzdvihováním práv alter-
nativních sexuálních orientací, ale naopak jsou 
zastánci tradiční rodiny. 

Zřejmě díky rodině mají mladí věřící názory 
na morální život, sexualitu a manželství v mír-
né většině shodný s učením církve, tedy s Biblí. 
Pokud však respondenti odpovídali na aktuál-
ně diskutovaná témata (např. umělé oplodně-
ní, antikoncepce, registrované partnerství), už 
si tak jistí nebyli.  

Pokud jsou mladí ve své víře spíše emotivně 
zaměřeni a schází jim racionální přijetí víry, 
jsou ohroženi. Buď se spokojí s náboženským 
sentimentem, ale jejich život bude nedostateč-
ně a nespolehlivě zakotven v evangeliu nebo se 
dostanou do rozporu mezi vírou a rozumem  
a snadno podlehne tlaku okolí.

Ukázalo se, že si mladí věřící velice váží spo-
lečenství, ale spíše velkého, protože malou sku-
pinu, kde se sdílí a prohlubuje víra, navštěvují 
spíše občas.

Potvrdila se i dlouhodobá tendence mladých 
věřících, že se vydávají na velká setkání mláde-
že na základě pozvání svých vrstevníků či na 
základě osobního vybídnutí nejbližších včetně 
kněží. Od své účasti očekávají duchovní po-
vzbuzení a prožití kamarádství.   

Příležitosti církve v pastoraci mládeže
Proč nejsme přes veškerou snahu schopni 

mladé lidi nadchnout pro studium víry? 
Možné důvody: používání metod, které 

navozují emoce pomocí hudby, relativismus, 
malá trpělivost vychovatelů, neochota vycho-
vatelů investovat do osobních vztahů. 

Mladí sami na fórech mládeže vyžadovali, 

aby jim byla předávána autentická víra, včetně 
jejího racionálního zdůvodnění.

Katecheze dětí: vytvořit modely katechizace 
a výuky náboženství pro druhý stupeň základní 
školy. 

Příprava biřmovanců: osnovy, které bu-
dou zahrnovat osobní zkušenost víry, vzdělání  
a objev společenství. Inspiraci nabízí olomouc-
ká arcidiecéze. 

Vysokoškolská pastorace: nabízet kvalitní  
a systematické kurzů víry, filosofie kompati-
bilní s lidskou přirozeností a s Biblickým po-
selstvím – tedy filosofii bytí mající základy ve 
sv. Tomášovi, antropologie inspirované teologií 
těla sv. Jana Pavla II., katolické etiky, sociální 
nauky církve.  

Všestranná podpora malých společenství 
mládeže: ve farnosti, v oblasti, na škole. Pod-
pora animátorů a to i ze strany animátorů do-
spělých. Podpora míst, kde mladí společenství 
prožívají (diecézní centra života mládeže, sa-
lesiánské oratoře). 

Katolické rodiny: metodické materiály pro 
domácí katechezi, finanční zvýhodnění po-
četnějších rodin, obrana přirozené rodiny ve 
veřejném prostoru, školení o právních záleži-
tostech, ekonomice a o osobním a rodinném 
manažmentu, hledat způsoby, jak podpořit 
mladé manžele, aby snadněji dosáhli vhodného 
samostatného bydlení pro svou rodinu.  

Zpřístupnit mladým metody přirozeného 
plánování rodičovství, ze strany diecézí pod-
pořit vznik gynekologických ordinací pracu-
jících v souladu s učením katolické církve  
a podporovat gynekology a lékaře, kteří se vě-
nují skutečné léčbě neplodnosti a odmítají 
umělé oplodnění. To vše sami mladí na fórech 
požadovali. 

Vést mladé k angažovanosti a nabízet jim 
vhodné projekty. 

Internet: zapojit profesionály a investovat 
do přípravy vzdělávacích pořadů, stylem, který 
mladé oslovuje. 



Papež František
Laudato si´ (Buď pochválen)
Encyklika papeže Františka  

o péči o společný domov
Papež František v knize roze-

bírá otázky našeho života. Co je 
smyslem života na zemi, jaké jsou 

Corinna Kohröde-Warnkenová
Můj růžový život s Bohem  

a rakovinou 
Po stanovení diagnózy rakovi-

ny v roce 2007 podstoupila au-
torka operaci a za nějakou dobu 
byla propuštěna z nemocnice 

Připravujeme novou edici „Novény“, která lidem nabízí 
možnost, jak prožít čas v ústraní doma nebo na prázdni-
nách, v metru nebo ve vlaku… lidem, kteří mají málo 
času, ale rozhodnou se po devět dní věnovat deset minut 
inspirujícím úvahám na konkrétní téma, aby pokročili  
v duchovním životě. Jde o školu modlitby i o praktický 
nástroj, jak proměnit sebe sama. První knihu edice vám  
k uveřejnění nabízíme níže.

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.

jako stabilní pacient. O téměř pět let později 
přišla jako blesk z čistého nebe stejná diagnóza. 
Další dvě operace ani následná chemoterapie ne-
pomohly, až nový lék zastavil růst metastáz.

Na základě těchto zkušeností a také z radosti 
ze psaní si začala vést svůj blog, kde zpracovávala 
mnohé ze svých prožitků. Nadto psala i dopisy 
Bohu, jehož blízkost vnímala ve všech krásných, 
ale i těžkých obdobích svého života. A obojí se 
nachází právě v této knize, která představuje au-
tentické svědectví ženy, jež navzdory onkologické 
diagnóze prožívá nejlepší období svého života.

Brož., 248 s., 265 Kč

Bruno Forte 
Barvy lásky 
Autor se obrací na man-

želské páry a na ty, kteří se 
na manželství připravují,  

Gabriele Amorth 
S růžencem v ruce
Slavný exorcista se v této kníž-

ce se čtenáři dělí o svou zkuše-
nost s růžencem jako s jednou  
z nejdůležitějších modliteb jeho 
života. Jednotlivá tajemství rů-

a představuje jim, jak se jejich vzájemná láska 
může neustále prohlubovat a růst, když ji bu-
dou prožívat podle vzoru Nejsvětější Trojice. 
Nápaditými fotografiemi ilustrovaná knížka  
v pevné vazbě může být vhodným dárkem ke 
svatbě i k výročí svatby.

Váz., 96 s., 249 Kč

žence doprovází svými zamyšleními. Knihu ukon-
čuje výběr z promluv a dokumentů posledních 
papežů věnovaných modlitbě růžence.

Váz., 160 s., 199 Kč

Raniero Cantalamessa
9 DNÍ 
k navázání přátelství Duchem Svatým
Duch Svatý je duší našeho duchovního života. 

Bez něho se nemůžeme modlit ani chápat Písmo 
svatého, ani milovat. Duch Svatý nás posiluje. 
Ježíš sám nám to slíbil: „Dostanete sílu Ducha 
Svatého, který na vás sestoupí“ (Sk 1,8, ČEP).

Brož., připravujeme

Záložky 
Nová grafická podoba záložek s biblickými ver-

ši, které vás povzbudí v jakékoliv životní situaci. 
Cena 5 Kč 

hodnoty společenského života, co je cílem naší 
práce a veškerého našeho úsilí. 

E – kniha, 157 s., cena zdarma
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XXXIII. světový den mládeže
“Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla 
milost u Boha.” Lk 1, 30


