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Prosíme, Pane, pomoz nám:
1. v našem osobním obrácení
2. v pastý ském myšlení
3. v misioná ském smýšlení
4. v racionálnosti
5. ve funk nosti
6. v modernosti
7. v úspornosti
8. v profesionálnosti
9. ve schopnosti rozlišovat
(papež František)
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politická angažovanost
um ní hudba a sport – Je mnoho mladých lidí, kte í zúro ují obdržené talenty,
propagují krásu, pravdu a dobro, a tak rostou v lidskosti a ve vztahu k Bohu. Po
staletí byla cesta krásy privilegovaným zp sobem pro vyjád ení víry
a evangelizaci. Potenciál sportu z hlediska formace a výchovy nesmí církev
podcenit a musí v n m pevn z stat p ítomna. Sv t sportu pot ebuje pomoc,
aby p ekonal mytizování vrcholových sportovc , otro ení obchodní logice
a ideologii úsp chu za každou cenu. (ZD 47)
ženy v církvi – Mnohé ženy mají v k es anských komunitách nezastupitelnou
roli, nebývají však asto zapojovány do rozhodovacích proces , p estože tato
procesy nevyžadují specifi nost posvátného ú adu. Absence ženského hlasu
a ženského hlediska ochuzuje církevní debatu a pokrok a synoda doporu uje
zm nu. (ZD 55)
poslání mladých mezi vrstevníky – Mladí v dí, jak zvát druhé, jak organizovat
festivaly, sportovní sout že, jak evangelizovat na sociálních sítích. Je t eba je
v tom podporovat a dát jim svobodu, aby se nadchli pro misii v oblastech, kde
je možno mládež nalézt. K mladým lidem je t eba p istupovat s gramatikou
lásky, zvát je k zakoušení Pána, ne formou proselytismu. Na n kterých místech
se stává, že poté, co mladí lidé prošli silnou zkušeností Boha, jsou jim nabídnuta setkání, na nichž se pojednává o naukových a morálních otázkách. Nebu me
upnuti na p edávání velkého množství naukových témat a snažme se p edevším
probudit a upevnit velké zkušenosti, které nesou k es anský život: obnovovat
a prohlubovat osobní zakoušení Boží lásky a pomáhat mladým lidem žít
v bratrství, budovat spole enství, být ke služb druhým, být nablízku chudým.
Prohlubovat zakoušení Lásky je možné sv dectvími, zp vy, chvílemi adorace,
duchovním tení Písma svatého, podn ty na sociálních sítích ... (KŽ 210-215)

„Kristus žije. On je naše nad je a nejkrásn jší mládí
tohoto sv ta. Všechno, eho se On dotkne, mládne,
obnovuje se a napl uje životem. Proto první slova,
jimiž se chci obrátit na každého mladého k es ana,
zn jí: On žije a chce, abys žil i ty!“
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Které z t chto témat se m dotýká?
Zanechávám zde svým životem sv j otisk, který ovlivní náš p íb h i p íb hy
mnohých?
Co jsem ud lal v nedávném ase? – zasadil nový strom, ud lal novou t ku,
založil nové spole enství, postavil se za uprchlíky a migranty, šel do místních
voleb, nau il se hrát na nástroj….?
Nezam št stí za pohovku – protože když do sv ta ze sebe nedáme to nejlepší,
tak sv t nebude jiný!
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Jak dopadl m j úkol z minula? Všiml jsem si n koho na okraji? V noval jsem nezištn n komu takovému as, sebe? Popovídejte si o tom v menších skupinkách.

2
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Stát se protagonistou

Struktura FP 2020:

10. Angažovanost v dnešním sv t

P iblížit se k mladým lidem

Jedním ze specifických rys dnešní mládeže je spole enská angažovanost, by má
jinou formu, než tomu bylo u p edchozích generací. Vedle n kterých lhostejných je
mnoho dalších mladých, kte í jsou ochotni se zapojit do dobrovolných iniciativ, do
aktivního ob anského života a podporují sociální solidaritu. Mnozí mladí cht jí zúroit své talenty, schopnosti, tvo ivost a aktivity, jsou ochotni vzít na sebe zodpov dnost. Angažovanost ve spole nosti a p ímý kontakt s chudými je základní šancí pro
objevení a prohloubení víry a pro rozpoznání osobního povolání. (ZD 46, KŽ 170)
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1. Naslouchání
2. Doprovázení

Žít s mladými v digitálním sv t
1. Víra a internet
2. Hrozby digitálního sv ta

Být církví pro mladé
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Jako p i Ježíšov zázraku m že i dnes docházet k rozmnožování chleb a ryb, poskytnutých mladými lidmi (KŽ 173). V íme totiž, že i dnes B h k církvi a sv tu promlouvá skrze mladé lidi, skrze jejich tvo ivost, úsilí, jako i skrze jejich utrpení
a volání o pomoc. Spolu s nimi m žeme naši dobu vnímat více prorocky
a rozpoznávat znamení asu: proto jsou mladí lidé jedním z „teologických míst“, kde
nám Pán ukazuje n která svá o ekávání a výzvy pro stavbu zít ka.
Mladí p inášejí ur itý neklid, který je p edevším zapot ebí p ijmout, respektovat
a doprovázet. Pak m žeme s jistotou vsadit na jejich svobodu a zodpov dnost. Církev
už zakusila, že p ínos mladých lidí je pro její obnovu zásadní. V ur itých sm rech
mohou být více vp edu než její pastý i.
Exhortace „Kristus žije“ se uzavírá s papežovým p áním:
„Drazí mladí, budu š astný, když vás uvidím b žet rychleji než ty, kte í jsou pomalí
a ustrašení ... Církev pot ebuje váš impuls, vaše post ehy, vaši víru ... A až p ijdete
tam, kam jsme my ješt nedorazili, m jte trp livost na nás ekat.“

1. Mladí a církev
2. Autenti nost

Odpov d t na Boží volání
1. Povolání ke svatosti
2. R zné cesty povolání

Stát se protagonistou
1. Otev enost k jinakosti
2. Angažovanost v dnešním sv t

Témata, která mladým velmi leží na srdci:
ochrana životního prost edí a udržitelný rozvoj – „Stávající poznatky moderní
biologie, zejména evolu ní, epigenetiky a ekologie vedou k poznání, že je t eba
chránit p írodu p edevším proto, že jsme její sou ástí, že její stav je náš stav
a že je-li ona devastována, pak my též. Nep ežije-li ona, pak nemáme šanci
p ežít ani my“. (M. Vácha)
migrace – Starost církve se týká p edevším t ch, kte í utíkají z války, p ed násilím, pronásledováním, p írodními katastrofami, v d sledku klimatických zm n,
p ed extrémní bídou; mnozí z nich jsou mladí. P ipomínají nám p vodní povolání víry, skute nost, že jsme „cizinci a p ist hovalci na této zemi“. (ZD 65;
Žid 11,13) Vzhledem k tomu, že synodní otcové p icházeli z r zných zemí, zazn ly na téma migrace r znorodé pohledy, zvlášt ze zemí p vodu a z cílových
zemí. Skute nost, že církev zahrnuje všechny r zné pohledy, jí prop j uje ve
spole nosti v oblasti migrace prorockou úlohu. (ZD 25-28)

26

3

Úvod

' !

Když jsme i za pomoci Forma ního plánu 2019 posílili svoji nad ji, ten letošní FP je
veden snahou o formaci salesián v dnešním, asto nep ehledném sv t . Vybízí nás
k tomu naše Pravidla: „Salesiáni spolupracovníci formují své sv domí ke zralosti
a kriti nosti, aby se tak mohli odpov dn ú astnit spole enského života v oblasti kultury, ekonomiky a politiky. Odmítají vše, co vyvolává a podn cuje nespravedlnost,
útlak, vylou ení na okraj spole nosti a násilí. Odvážn se snaží odstra ovat p í iny
t chto jev .“ (Kap I. l. 2, §2)

Aktivita „Hledání jiných“ – pokra uje do p íštího setkání

Zaposlouchejme se do n kterých slov papeže Františka, která napsal v p edmluv ke
knize Antonia Carriera Evangelii gaudium s Donem Boskem. íká nám, jak on vidí
salesiána na po átku t etího tisíciletí. Nejprve si všímá ko en naší spirituality: „Vy
salesiáni máte št stí, protože váš zakladatel Don Bosco nebyl sv tcem s velkopáte ní
vizáží, smutný a mrzutý, ale s tvá í velikono ní ned le. P es všechny námahy a obtíže,
které na n j denn doléhaly, byl vždy radostný a vst ícný. Není náhodou, že pro n j
svatost znamenala vždy hodn radosti.“
Následuje papežova osobní zkušenost se salesiány, kterou zažil na základní škole:
„Salesiáni m vedli k vnímání krásy, k práci a k tomu, abych byl radostný – a to je
vaše charisma. Pomohli mn vyr stat beze strachu a bez závislostí. Pomáhali mn ,
abych d lal pokroky v radostném prožívání života a v modlitb .“
Pro Františka je salesián odvážný muž i žena se smyslem pro realitu: „Salesián je
vychovatel, který objímá k ehkost mladých lidí, žijících bez budoucnosti na okraji,
sklání se k jejich ranám a ošet uje je jako dobrý Samaritán. Salesián má optimistickou
povahu, umí se dívat na mladé s pozitivním realistickým pohledem. Jak tomu u í Don
Bosco, salesián vidí v každém z nich, i v tom nejv tším rebelovi, místo, které je p ístupné dobru, na n mž je t eba trp liv a s d v rou pracovat. Salesián je kone n nositelem radosti, která se rodí ze zv sti, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých a vykoupil
všechny bez podmínek. B h nikoho nevylu uje. K tomu, aby nás miloval, od nás nevyžaduje, abychom byli dob í. Ani od nás nežádá svolení k tomu, aby nás mohl milovat. Miluje nás, odpouští nám. A pokud se necháme p ekvapit prostotou toho, kdo
nemá co ztratit, ucítíme, že naše srdce je zalité láskou.“
„Mladým je t eba p inášet tuto krásnou zprávu, pravdivou novinu vzhledem ke všem
zprávám, které každý den lze íst v novinách a na internetu. Kristus opravdu vstal
z mrtvých a t mi, kdo to dosv d ili, byli Don Bosco a Marie Mazzarellová, všichni
svatí a blahoslavení salesiánské rodiny a také všichni Boskovi žáci, kte í prom ují,
kohokoli potkají, protože se nechali jako první zasáhnout Božím milosrdenstvím. Salesián se tak stává sv dkem evangelia, dobré zprávy, která je ve své prostot hozenou
rukavicí komplikovanosti dnešní kultury. Stmelovat prostotu a komplexnost je pro
syny Dona Boska každodenním posláním.“1
1 Papež František, psáno ve Vatikán 14. ledna 2019, p eklad: Zden k Jan a ík
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Jak se stavím k lidem, kte í jsou „jiní“ než já? Vnímám je jako ohrožení, nebo
s nimi dokážu vytvá et spole enství?
Umím je oslovit a nabídnout pomoc? Nebo naopak pomoc od nich p ijmout?
Jak vnímám (v mysli reaguji na) homosexuální osoby?
Jak vnímám a reaguji na odlišné souv rce a lidi stojící vn církve a mé víry?
Nežiji v bublin ? Stýkám se p edevším s lidmi stejné víry, názor , postoj ?

Kdo je v mém okolí, farnosti, práci jiný, na okraji, vylou ený? Všimnu si ho, promluvím s ním, nabídnu pomoc, v nuji as, p ijmu jeho jinakost ...
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Dobrý Bože, prosím zbav nás
1. pocitu nepostradatelnosti
2. choroby „martismu“ (podle Marty z evangelia) – p ehnané aktivity
3. choroby mentálního a duchovního „zkamen ní“
4. choroby p ehnaného plánování a byrokratizace
5. choroby špatné koordinace – ztráty spole enství
6. choroby duchovního Alzheimera
7. choroby rivality a marné slávy
8. choroby existenciální schizofrenie (dvojí život)
9. choroby tlachání, reptání a ší ení drb ...
10. choroby lhostejnosti k ostatním
11. choroby poh ebního výrazu (abych p sobil seriózn ) a strohého jednání
12. choroby hromad ní
13. choroby uzav ených kruh (vrána k vrán ...)
14. choroby sv tských výhod a exhibicionismu...
a Duch svatý pomáhá uzdravovat každou tuto nemoc. Amen.4

4 papež František VÁNOCE 2014, promluva k ímské kurii
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Stát se protagonistou
9. Otev enost k jinakosti
Odlišnost (jinakost) vyvolává obavy, zneklid uje a znejiš uje, protože je p ekro ením
i nenapln ním ur itých spole enských norem. Žijeme v globalizovaném sv t , kde
narážíme na soužití r zných kultur a odlišných p ístup k životu, na rozli nost prost edí, na sociální vylou ení a marginalizaci, na globalizaci a r zné chápání procesu
sekularizace. Toto vše mladé lidi velmi ovliv uje. Mladí lidé žádají, aby byli p ijati
a respektováni ve své originalit . Mladí lidé jsou pov tšinou spontánn otev eni v i
odlišnostem. R zné zkušenosti ze sv ta dokládají, že jsou pr kopníky setkání
a dialogu mezi kulturami a náboženstvími s vizí pokojného soužití. (ZD 45)
Otev enost k jinakosti je hlavn o mé poko e a schopnosti neinvazivní komunikace,
protože chci-li pochopit jinakost druhého, musím se postavit na úrove druhého.
A postavit se na úrove druhého znamená, že se musím n kdy snížit, i když ten druhý
je výš než já, musím ud lat první krok. Znamená to se prost vydat na cestu
k druhému.
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Na podzim roku 2018 se konala synoda o mládeži, p edkládaný forma ní plán erpá
ze záv re ného dokumentu synody Mladí lidé, víra a rozlišování povolání
a z postsynodální apoštolské exhortace papeže Františka Kristus žije2 (dále jen KŽ).
Exhortace je psána formou dopisu mladým a za íná slovy: „Kristus žije. On je naše
nad je a nejkrásn jší mládí tohoto sv ta. Všechno, eho se On dotkne, mládne, obnovuje se a napl uje životem. Proto první slova, jimiž se chci obrátit na každého mladého k es ana, zn jí: On žije a chce, abys žil i ty!“
Záv re ný dokument synody o mládeži (dále jen ZD) si za základní biblický text
zvolil událost u edník jdoucích do Emauz (Lk 24,13-33). Je len n do t í ástí, které
se vztahují k této události. První ást má název „Šel s nimi“ a snaží se objasnit to, co
synodní otcové poznali z prost edí, do kterého jsou mladí pono eni. Podtrhuje p ednosti i o ekávání tohoto prost edí. Druhá ást „Tu se jim otev ely o i“ je vysv tlující
a p ináší n kolik základních pohled na synodní téma. T etí ást má název „Ihned
vstali“ a shrnuje rozhodnutí vedoucí k duchovní, pastora ní a misijní konverzi.
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Církev jako Kristovo t lo má být pestrá, rozmanitá, složená z mnoha rozdílných sou ástí
spojených v jeden organizmus jediným Duchem, kterému v bec nezáleží na tom, je-li
n kdo erný nebo bílý, vidící nebo nevidomý, pohyblivý nebo t eba t žce t lesn handicapovaný, intelektov nadaný nebo mentáln postižený, ženatý nebo rozvedený. Práv
v symbolu Kristova t la je z ejmé, že by církev m la být zcela p irozen inkluzivní (zahrnuje všechny). Žádný lov k dobré v le se potom nemusí obávat, že by zde byl odmítnut, že by se do ní nevešel anebo zde nenašel své místo. Zváni a vítáni mají být
opravdu všichni (Sk 10,34-36). P edstava, že mezi sebou nepot ebujeme ty, kdo jsou
jiní, odlišní, slabí a možná n kdy i komplikovaní a problémoví – a tedy nežádoucí (což
jim dáme najevo už nezájmem o n ), ukazuje na nepochopení smyslu církve: vždy
o jejím složení nerozhoduje žádný lov k, pokud je hlavou církve Kristus. Církev byla
jako inkluzivní spole enství ustavena a kdykoliv se za ala projevovat exkluzivn (výjime n ), nevedlo to k dobrému. Odlišnosti lidí spojených v jednom Duchu nejsou ohrožující – naopak mohou spole enství obohacovat a p inášet novou zkušenost a nový rozm r pochopení Boží velikosti. Jenom inkluzivní církev m že být rozmanitá a tím se stávat p itažlivou pro další následovníky – aby každý, kdo uslyší Boží hlas, mohl vstoupit
bez obav, zda sem v bec pat í. Taková církev pak není spole enstvím složeným ze skupin „my“ a „oni“, ale jednotou všech p ítomných v Ježíši Kristu.
v Novém zákon nacházíme výzvy k „jinakosti“ v prost edí sv ta:
„Vy jste s l zem ,... vy jste sv tlo sv ta.“ (Mt 5,13-14)
„Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.“ (Mt 10,16)
„Protože však nejste ze sv ta, ale já jsem vás ze sv ta vyvolil, bude vás sv t
nenávid t...“ (J 15,19)
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Tento forma ní plán je len n do p ti kapitol, každá na dva m síce. P inášejte si
s sebou Bibli nebo alespo Nový Zákon a nechte si as a ticho k rozjímání p e teného
úryvku z Písma. K prohloubení osobní formace je prosp šné seznámit se s nabízeným
textem již p ed setkáním v místním spole enství a vracet se k textu a myšlenkám ze
spole ného sdílení v ase do dalšího setkání.

Dalším rozm rem naší formace a propojení s tímto forma ním plánem budou Dny
salesiánské spirituality nazvané Na cest s mladými - Salesiánská pastorace mládeže ve sv tle apoštolské exhortace Kristus žije. Uskute ní se o víkendu od
24. dubna 2020 v Krom íži, ú ast p islíbili biskup Tomáš Holub a salesián Michal
Kaplánek.
A nám Pán pomáhá v naší osobní formaci, abychom se snažili odstra ovat p í iny
nespravedlnosti, vylou ení, rozd lení, útlaku, násilí … ve svém srdci i spole enském
život v oblasti kultury, ekonomiky, politiky …
Vaše provinciální rada

2 Christus vivit. Karmelitánské nakladatelství, 2019. ISBN 978-80-7566-167-8
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P iblížit se k mladým lidem
1. Naslouchání
Dokumenty, z nichž vycházíme v letošním forma ním plánu, nás vybízí k naslouchání
mladým a doprovázení mladých i lidových vrstev na jejich životní cest . Inspiraci
k tomu nacházíme v p íb hu pocestných jdoucích do Emauz, kte í hledají smysl prožitých událostí. Je zd razn n postoj Ježíše, který se k nim p ipojuje. Klade jim otázky
a trp liv naslouchá jejich podání událostí, aby jim pomohl rozpoznat, co prožívají.
Potom jim citliv a rozhodn zv stuje slovo a vede je k chápání prožitých událostí ve
sv tle Písma. P ijímá jejich pozvání, aby se zastavil, protože ve er se nachýlil: vstupuje do jejich noci. Když mu naslouchají, jejich srdce se rozho í a mysl rozzá í
p i lámání chleba, jejich o i se otev ou. Oni sami se rozhodnou bez váhání vydat se
cestou opa ným sm rem, aby se vrátili do svého spole enství a pod lili se o zkušenost
ze setkání se Zmrtvýchvstalým. (ZD 4)

Zasv cený život
Dar zasv ceného života, který Duch Svatý vzbuzuje v církvi, má ve své kontemplativní i aktivní podob zvláštní prorocký význam, nebo je radostným sv dectvím
o nezištné lásce. Poslání mnoha zasv cených muž a žen, kte í se na periferii sv ta
starají o nejposledn jší, je konkrétní podobou církve, která se v nuje druhým
a vychází jim vst íc. V n kterých oblastech se zasv cený život potýká s ubývajícími
po ty a t žkostmi stá í. Pokra uje však v inorodosti a tvo ivosti i skrze spoluzodpov dnost mnoha laik , kte í sdílejí ducha a poslání r zných charismat. Církev a sv t se
nemohou obejít bez tohoto daru povolání, který p edstavuje pro naši dobu velké bohatství.
Služebné kn žství
Církev vždy zvláštním zp sobem pe ovala a pe uje o povolání ke kn žství. Je si v doma, že je základním prvkem její identity a pro k es anský život je nezbytné. Obavy
mnohých místních církví z poklesu zájemc nutn vede k reflexi nad povoláním ke
kn žské služb a nad pastorací povolání, která by dokázala zprost edkovat charisma
Ježíše a jeho povolání stát se pastý i jeho stádce.
„Single“
Synoda se v novala otázce lidí, kte í žijí ve stavu „single“. Je si v doma, že tímto
termínem lze ozna it velice odlišné životní situace. Tato situace m že záviset na mnoha dobrovolných i nedobrovolných d vodech a na kulturních, náboženských
i spole enských faktorech. Tato situace m že vyjad ovat r zné životní p íb hy. Církev
konstatuje, že tento stav, p ijatý v logice víry a chápaný jako dar, se m že stát jednou
z mnoha cest, skrze kterou se naplní milost k tu a kterou lze sm ovat ke svatosti,
k níž jsme všichni povoláni. (ZD 86-90)
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Pro je pro mladé lidi v dnešní dob t žké p ijmout závazek na celý život?
Jak jim v tom m žeme pomáhat?
M žeme n jak pomoci lidem, kte í nedobrovoln žijí jako „single“?

Inspirace (Youtube)
Michal Horák – Je to tak
Michal Horák – Jak to s náma lásko bude?
Dominikán Jind ich – Svatost
Helgi Ma arová – Kde kon í naše schopnosti
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Modlitba sv. Františka Saleského
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Zmrtvýchvstalý chce jít cestou spolu s každým mladým lov kem, p ijímá jeho o ekávání, by nenapln ná, jeho nad je, by nep im ené. Ježíš jde s ním, naslouchá, má
ú ast. (ZD 5)
Naslouchání je svobodné setkání vyžadující pokoru, trp livost, ochotu chápat a snahu
o nové hledání odpov dí. Naslouchání p em uje srdce naslouchajících p edevším

6

„Koho mám poslat, kdo nám p jde?“
„Zde jsem, mne pošli“ (Iz 6,8)
Mne pošli, Pane,
kamkoliv se ti zlíbí,

když ty mne posíláš,
jsem si naprosto jist,
že mi pom žeš splnit tvé poslání,
a už m p ivede do jakékoliv situace.
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Odpov d t na Boží volání
8. R zné cesty povolání
Mládí je obdobím života, které musí skon it, aby dalo prostor dosp losti. Tato zm na
znamená proces zrání, který není prost edím, v n mž mladí žijí, vždy usnadn n.
V mnoha oblastech se totiž ší í kultura provizorií, která propaguje nedefinované prodlužování dospívání a odsunuje rozhodnutí; strach z toho, co je definitivní, vytvá í tak
jakousi „rozhodovací paralýzu“. Mládí ale nem že z stat zastaveným asem, je v kem rozhodování, a práv v tom spo ívá jeho kouzlo a jeho nejv tší úkol. Mladí lidé
d lají svá rozhodnutí na rovin profesní, sociální, politické a v dalších více radikálních
oblastech, které p inášejí jejich životu ur ující uspo ádání. Práv tato rozhodnutí jsou
prezentována jako „životní rozhodnutí“. Papež František zve mladé lidi, aby se zamýšleli nad svým životem v optice poslání: Mnohokrát v život ztrácíme as otázkou:
„Ale kdo jsem?“ M žeš se ptát, kdo jsi a celý život prožít hledáním, kdo jsi. Ptej se
ale: „Pro koho jsem?“ (ZD 68-69)
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Vypráv ní o povolání Samuela nám umož uje pochopit základní rysy rozlišování: naslouchání a poznání božské iniciativy, osobní zkušenost, postupné chápání, trp livé
a ohleduplné doprovázení probíhajícího tajemství, umíst ní do spole enství. Povolání
není Samuelovi nuceno jako osud, kterému se musí podrobit; je to láskyplná nabídka,
misijní vyslání do p íb hu každodenní vzájemné d v ry. Jak pro mladého Samuela, tak
pro každého lov ka znamená povolání dlouhé putování, by jsou v n m silné
a výjime né okamžiky. Pánovo slovo vyžaduje as, aby bylo pochopeno a vyloženo;
poslání, ke kterému volá, se odkrývá postupn . Dobrodružství postupného sebeobjevování je pro mladé lidi fascinující. Jsou ochotni u it se z aktivit, do kterých jsou zapojeni,
ze setkání a vztah , dávají se všanc v každodenním život . Pot ebují ale pomoc, aby
spojili r zné zkušenosti v jeden celek a uchopili je v optice víry, aby p emohli nebezpe í
ztráty orientace rozpoznáváním znamení, skrze která promlouvá B h. (ZD 77)
Plný význam k estního povolání není možné pochopit jinak, než že je pro každého, bez
výjimky, povoláním ke svatosti. Toto povolání zahrnuje pozvání k ú asti na misijním poslání církve, jehož základním cílem je spole enství s Bohem a spole enství se všemi lidmi.
Profese a povolání
Mnozí mladí prožívají volbu profese v perspektiv povolání. Nez ídka odmítají atraktivní pracovní nabídky, které nejsou v souladu s k es anskými hodnotami. Pro studijní
obor se rozhodují s otázkou, jak osobní vlohy zúro it ve služb Božímu království.
Práce je pro mnohé p íležitostí, jak poznat a zúro it dary, které obdrželi.
Rodina
Poslední dv synody o rodin poskytly bohatý p ísp vek k povolání rodiny v církvi
a jejího nenahraditelného významu ve sv dectví evangelia skrze vzájemnou lásku,
v darování života d tem a v jejich výchov .
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tehdy, když ve svém nitru hledají souzvuk s Duchem Svatým a nechají se jím vést.
Nejde tedy o pouhé shromážd ní informací nebo o strategii k dosažení cíle, ale
o zp sob, kterým B h vstupuje do vztahu se svým lidem. (ZD 6)
Ne vždy dokáže církevní spole enství zaujmout postoj Zmrtvýchvstalého, který se
d íve, než u edník m jdoucím do Emauz vysv tlil Písma, zeptal: „O em to spolu
cestou rozmlouváte?“ Mnohdy p evažuje tendence dávat p edp ipravené odpov di
a hotové recepty bez toho, aby byl dán dostate ný prostor otázkám mladých v jejich
novosti a braly se v úvahu podn ty, které p inášejí. (ZD 8)
Pozorný pohled naslouchajícího má rozpoznat ten malý plamen, který dále ho í, tu
t tinu, která vypadá, že se láme, ale ve skute nosti ješt zlomená není. Je to schopnost
vid t pr chody tam, kde ostatní vidí jen zdi, je to um ní objevovat možnosti tam, kde
ostatní vidí jen nebezpe í. Je to pohled Boha Otce, který je schopen ocenit a živit zárodky dobra zaseté do srdcí mladých lidí. Srdce každého mladého lov ka musí být
tedy považováno za „posvátnou p du“, která v sob uchovává semínka božského života a p ed níž se musíme „vyzout st evíce“, abychom se mohli p iblížit k tajemství
a vstoupit do jeho hloubky. (KŽ 67)
Naslouchání je charakteristické pro pastý ský ú ad, p edevším pro biskupy; ti jsou však
asto zavaleni množstvím úkol a st ží nacházejí vhodný as pro tuto neodmyslitelnou
službu. Mnozí poukázali na nedostatek odborník , kte í se v nují doprovázení. V it
v pastora ní a teologický význam naslouchání znamená p ehodnotit formy, kterými se
pov tšinou kn žská služba vyzna uje, prov it, jaké jsou priority. Synoda dále považuje
za nutné zajistit zasv cené i laiky, muže a ženy, kte í by získali kvalifikaci pro doprovázení mladých. Charisma naslouchání, které Duch Svatý vyvolává v r zných spole enstvích, by také mohlo být oficiáln uznáno jako církevní služba. (ZD 9)

' !

!

&

(

Jsem ochoten „ztrácet as“ nasloucháním druhému lov ku, jeho problém m
a otázkám, nebo si již v mysli p ipravuji odpov ?
Octl jsem se n kdy p ed „posvátnou p dou“ druhého lov ka? „Zul jsem se“?
Kdy jsem naposledy naslouchal mladému lov ku?

Aktivita „Cvi ení v naslouchání“ – pokra uje do p íštího setkání
Vytvo me dvojice p ípadn skupinky, kde jeden bude hovo it o svém problému, otázce… Druhý nebude k tomu íkat svoje myšlenky, bude se snažit „vyprázdnit“, upozadit sebe, otev ít druhému a pochopit, co p esn myslí, ten kdo hovo í. M že dávat
otázky typy: „pochopil jsem správn , že íkáš…“ – parafrázovat do svých slov; cílem
je „vžít“ se do druhého, naslouchat mu. Do p íštího setkání se oba budou modlit za
zmín ný problém, otázku … Doma nebo v prost edí, kde se setkáváme s mladými, se
pak m žeme snažit o naslouchání mladým.
)

(

Chválíme T , Pane, protože stále trp liv nasloucháš našim problém m, prosbám
a modlitbám. Prosíme o Tvého Ducha, aby nás p etvá el v naslouchající a doprovázející salesiány spolupracovníky.
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P iblížit se k mladým lidem

jsme byli vždy povoláni: svatí mladí nás vybízejí, abychom se vrátili k naší první lásce. (ZD 165-167)

2. Doprovázení
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V sou asném pluralitním a nep ehledném sv t m že služba doprovázení pomoci druhým dosp t k hodnotným a pevným životním rozhodnutím. Doprovázení je pokra ováním v postoji, jakým p istupoval Ježíš k lidem: v noval jim srde nou a stálou p ítomnost, láskyplnou blízkost a n hu. (ZD 91)
Služba doprovázení je skute ným posláním, požaduje od provázejícího apoštolskou
horlivost. Pr vodce je stejn jako jáhen Filip povolán, aby uposlechl volání Ducha,
aby opustil hradby Jeruzaléma, které symbolizují k es anskou komunitu, a vydal se do
opušt ného a pustého, možná nebezpe ného místa, kde musí dostihnout ko ár. Když
ho s námahou dohoní, musí najít zp sob, jak navázat vztah s cestujícím cizincem, aby
vyvolal otázku, která by asi spontánn nikdy nepadla. Krátce e eno, doprovázet znamená dát se se svými kvalitami a schopnostmi k dispozici Pánovu Duchu
a doprovázenému, a pak mít odvahu se pokorn postavit stranou. (ZD 101)¨
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Aby lov k byl schopen doprovázet druhé, u í se naslouchat, prohlubuje svoji víru
a modlitbu, zná svoje slabosti a k ehkosti. Proto umí p ijímat mladé, které provází, bez
moralizování a bez falešných ústupk . Když je to t eba, dokáže také bratrsky napomenout.
V domí, že doprovázení je poslání, které vyžaduje hluboké zakotvení v duchovním
život , mu pom že, aby byl v i mladým, které doprovází, ve svobodném postoji:
bude respektovat výsledek jejich cesty, podporovat je modlitbou a radovat se z plod ,
které Duch Svatý p sobí v t ch, kdo mu otevírají srdce, aniž by jim nutil vlastní v li
nebo vlastní preference. Stejn tak bude ochoten více sloužit, než být st edem, nebude
mít majetnické nebo manipulativní sklony, které v lidech vytvá ejí namísto svobody
závislost. Hluboká úcta k nim bude i nejlepší zárukou proti jakékoli form ovládání i
zneužití.
Aby pr vodce mohl vykonávat svou službu, musí rozvíjet sv j duchovní život, živit
vztah pojící ho s Pánem, který mu službu sv il. Pot ebuje také podporu církevního
spole enství, do kterého pat í. Je d ležité, aby prošel zvláštní formací k této specifické
služb a aby i on mohl erpat z doprovázení a supervize. (ZD 102, 103)
Prvním prost edím doprovázení musí být rodina. Je proto nezbytné, aby pastorace
mládeže a pastorace rodin byly p irozen propojeny. (KŽ 242) Toto propojení je
vlastní nám salesián m spolupracovník m.
Opakem doprovázení a naslouchání je klerikalismus, který se rodí „z uchopení povolání jako n eho elitá ského a nad azeného, kdy je sv ený ú ad pojímán spíše jako
výkon moci než nezištná a velkodušná nabídka služby. To vede k p esv d ení, že patíme do skupiny, která má všechny odpov di na otázky, a tudíž nemusí už nikomu
naslouchat nebo se n emu u it, nebo naslouchání jen p edstírá.“ (ZD 30)
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Abychom nechali Boha ve svém život p sobit, je pot eba se p ed ním ztišit, jít
do samoty. Jak a kde erpám?
Všichni jsme povoláni být svatými tím, že budeme žít lásku a sv d it o Bohu
v každodenním zam stnání, tam, kde jsme. Jaké Ježíšovo slovo i poselství
chce B h zjevit skrze mne sv tu, mladým?
Papež František mluví o „svatosti odvedle“: znáš n koho, kdo žije vedle tebe
a je odleskem Boží p ítomnosti, svatosti? Je pro tebe n jaký mladý výzvou, aby
ses vrátil ke své první lásce? V íš, že svatost mladých m že obnovit církev
a oslovit dnešní sv t?
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Zamyslet se nad životem n kterého mladého sv tce. I v sou asné dob je mnoho mladých v procesu svato e ení. (Pro inspiraci: patroni synody, mladí sv tci jmenovaní
v KŽ 49-63)

Modlitba (podle knihy Duchovní cvi ení: Východisko a základ sv. Ignáce z Loyoly)
Všemohoucí, v ný Bože,
stvo ils m i mé bratry a sestry,
abychom t chválili,
abychom t milovali,
abychom ti vzdávali úctu
a sloužili ti ke spáse své duše.
Všechny v ci na zemi jsou stvo eny pro nás lidi,
aby nám pomáhaly k dosažení cíle,
pro který jsme byli stvo eni.
Dej mi, a jasn poznávám a volím to,
co m vede k tob ,
a a odmítám to,
co m od tebe odd luje.
Dej mi svého Ducha svatého,
a si p eji a volím jedin to,
co mi více pomáhá k cíli,
pro který jsem stvo en. Amen
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Odpov d t na Boží volání

Tento postoj výše popsané výlu nosti a p esv d ení o „pravosti“ naší víry je bohužel
vlastní i nám laik m.

7. Povolání ke svatosti

' !

Slovo „povolání“ chápeme v širším smyslu jako Boží volání k životu, k p átelství
s ním, volání ke svatosti atd. B h, náš Pán, je svatý, volá každého z nás, abychom
z jeho svatosti erpali a p edávali ji do našeho sv ta, p edevším mladým, kte í touží
po opravdovém sv dectví ryzího života žitého v lásce. Krá ejme spolu s mladými
cestou svatosti, každý svojí vlastní cestou, Pán má pro každého z nás sv j úžasný plán.
(KŽ 248)
Prolínání Božího vyvolení a lidské svobody chápejme mimo jakýkoliv determinismus
a vn jškovost. Povolání není napsaný scéná , který by m la lidská bytost jednoduše
zahrát, nebo interpretace na divadelní scén bez jakéhokoliv konceptu. B h nás volá,
abychom byli jeho p áteli, nikoli služebníky. Proto naše rozhodnutí reáln p ispívá ke
zjevení jeho láskyplného zám ru s d jinami. (ZD 78)
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Chápu a respektuji, že druzí mají vlastní cestu k Bohu, mnohdy odlišnou od mé
p edstavy, od církevních schémat?
Snažím se místo pou ování druhých doprovázet je?
Papež František varuje p ed klerikalismem. Co to znamená pro naše vztahy?

Aktivita „Cvi ení v naslouchání“ – navazuje na minulé setkání
Ve stejných dvojicích se vrátíme k problému, otázce. Jak jsme se v modlitb posunuli
v chápání problému, otázky…? Jak ho po m síci modliteb vidíme? Poda ilo se nám
naslouchat n komu z mladých?

)
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Pane, d kujeme za všechny, kte í nás doprovázeli a doprovázejí na cest za Tebou
(m žeme jmenovat konkrétní lidi)...
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Veškerá odlišná povolání se sbíhají v jednom univerzálním povolání ke svatosti, které
nem že být v podstat jiné než odpov na pozvání k radosti z lásky, která zaznívá
v srdci každého mladého lov ka. Prakticky pouze na základ jediného povolání ke
svatosti se mohou utvá et r zné podoby života s v domím, že B h nás chce svaté
a ne eká, že se spokojíme s pr m rným, z ed ným a chabým životem.3 Svatost nachází sv j nevy erpatelný zdroj v Otci, který nám skrze svého Ducha posílá Ježíše, který
je „svatý Boží“. P išel mezi nás, abychom se stali svatými skrze p átelství s ním, které
p ináší do našeho života radost a pokoj. Základní podmínkou každé obnovy v církevní
pastoraci je navázat živý vztah se š astným Ježíšovým životem.
Musíme být svatými, abychom vyzvali mladé lidi ke svatosti. Mladí lidé volali silným
hlasem po autentické, transparentní, radostné církvi plné sv tla; pouze církev sv tc
m že odpovídat na tyto požadavky! Mladí pot ebují svaté, kte í budou formovat další
svaté, a ukazovat, že svatost je „nejkrásn jší tvá í církve“. Existuje jazyk, kterému
všichni lidé všech dob, na každém míst a v každé kultu e mohou porozum t, protože
je bezprost ední a plný sv tla: je to jazyk svatosti.
Od za átku synodního procesu bylo jasné, že mladí jsou sou ástí církve. Je tím i jejich
svatost, která v t chto posledních desetiletích p inesla rozkv t ve všech koutech sv ta.
B hem synody bylo dojemné a obnovující moci kontemplovat odvahu mnoha mladých lidí, kte í se z ekli svého života, aby z stali v rni evangeliu, naslouchat sv dectvím mladých lidí p ítomných na synod , kte í se uprost ed pronásledování rozhodli
sdílet utrpení Pána Ježíše. Skrze svatost mladých m že církev obnovit sv j duchovní
zápal a svou apoštolskou horlivost. Balzám svatosti pocházející z dobrého života mladých lidí m že lé it mnohá zran ní církve a sv ta a dovést nás k plnosti lásky, ke které
3 Papež František, Gaudete et exsultate)
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Žít s mladými v digitálním sv t
3. Víra a internet
Když p emýšlíme nad mladými lidmi dnešního sv ta (a platí to už o n kolika generacích), není možné vynechat téma digitálního sv ta. D ív se mu íkalo „virtuální“
a dával se do protikladu ke sv tu „reálnému.“ Dnes už spíše chápeme digitální kulturu
jako prost edí, ve kterém žijeme a které se hluboce podepisuje na našem vnímání asu
a prostoru, na našem zp sobu komunikace, na našem vytvá ení názor a vztah . Má
internet vliv i na naše prožívání a p edávání víry? O tom v této kapitole.
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Je na internetu n co, co mn osobn pomohlo p iblížit se k Bohu?
Znám nebo používám n jaké užite né digitální nástroje k pastoraci / evangelizaci (stránky, aplikace, sociální sít , apod.)?
Jaké formy komunikace (online i offline) prohlubují nebo zkvalit ují moje
vztahy s druhými lidmi?
Zajímám se o novinky z digitálního sv ta v souvislosti s mladými? Odkud erpám, kde se vzd lávám nebo získávám informace?
Umím svým postojem k internetu a jeho smysluplným používáním dávat p íklad mladým? Nesklouzávám sám k povrchnosti a lacinému využití, které byly
výše zmín ny?
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K radosti a veselosti, kterou se máme vyzna ovat, m že p isp t i dobrý vtip. P ipravme si každý n jaký oblíbený vtip (slušný), o který se v rámci kole ka pod líme
s ostatními. M žeme vyhlásit sout ž o nejlepší vtip ve era.
Zdroje pro inspiraci nap .:
http://www.ledecns.farnost.cz/vtipy/
http://www.katolik.cz/texty/vtipy/vtipy.asp?p=50
http://www.jesuit.cz/humor.php
http://www.christnet.eu/index.php/clanky/index?rubrika=krestansky_humor&Clanky_
page=49

)

Internet a víru dáváme dohromady t žko a neradi. Možná ze dvou d vod : Zaprvé
prost edím internetu trochu pohrdáme, protože ho známe jako smetišt laciného humoru, fake news (nepravdivé, falešné, lživé zprávy) urážek, pornografie a povrchnosti.
Copak m žeme na takovém míst ú inn hlásat evangelium? Druhým d vodem m že
být fakt, že v ci náboženské jsme zvyklí spíš vyu ovat než sdílet. Víru nám p edávaly
autority jako rodi e, katecheti, kn ží, auto i zbožných knih apod. Naproti tomu internet je ze své podstaty médium interaktivní, kde vládne princip sdílení. Pat í otázky
víry do prost edí, kde m že každý ú astník p isp t do diskuze svým nepovolaným
postojem? Tyto (nebo jiné) p ekážky nám n kdy zbyte n brání „proniknout evangeliem kulturu a dynamiku digitální oblasti.“ (ZD 145) i p es mnohé nástrahy a nebezpe í
(kterým se budeme v novat v p íští kapitole) synoda o mládeži ozna uje digitální média za výzvu, ke které sm uje sou asná pastorace mládeže.
Žít ve sv t digitálních médií spolu s mladými má pro nás vychovatele a salesiány
ješt jeden „synodální“ rozm r: Bouráme tím asto kritizovaný p ístup pou ování
a moralizování a vstupujeme do prostoru, kde jsme s mladými „na jedné lodi“ (ne-li
p ímo na jejich lodi) a kde se otevírají nové možnosti kreativity a setkávání.

' !

*

(

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.
Chra mne p ed domn nkou, že musím p i každé p íležitosti a ke každému tématu n co íci.
Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do po ádku záležitosti druhých.
Nau m , abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych p itom neš oural
a neporu níkoval.
Zdá se mi, že je škoda z p emíry moudrosti nerozdávat – ale ty, Pane, víš, že bych si
rád udržel pár svých p átel.
Nau mne, abych dovedl ml ky snášet své nemoci a obtíže. P ibývá jich a chu hovo it
o nich roste rok od roku.
Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když lí í své nemoci,
ale nau m trp liv je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší pam – ale jen o trochu v tší skromnost a menší
jistotu, když se má pam neshoduje s jejich pam tí.
Nau m té obdivuhodné moudrosti um t se mýlit.
Drž m , abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo áblovo.
Nau m u jiných odhalovat ne ekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také
o nich dovedl zmínit.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si st žovat, ale tob , Pane, to íkám – bojím se
stá í. Je mi tak, jako bych se musel rozlou it, nemohu zastavit as. Poci uji, jak den ze
dne ztrácím sílu a p icházím o bývalou krásu.
Byl jsem pyšný na to, že se stále ješt mohu m it s mladými. Te cítím a uznávám, že
již toho nejsem schopen. Byl bych sm šný, kdybych se o to pokoušel.
Ale ty, Pane, íkáš: „Kdo v í ve mne, tomu narostou k ídla jako orlovi.“
Dej mému srdci sílu, abych život p ijal tak, jak jej ty ídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostiv
se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vd ný a p ipravený ke všemu,
k emu m ty ješt povoláš.
A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. Amen.
(sv. František Saleský)
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Existují r zné druhy zneužití: zneužití moci, ekonomických podmínek, sv domí, sexuální zneužití. D ležitou úlohou je vyko enit takové používání autority, ze kterého
tyto formy zneužívání vyr stají, a zabra ovat nezodpov dnosti a netransparentnosti,
se kterou byly mnohé p ípady vedeny. Touha ovládat, chyb jící dialog a chyb jící
transparentnost, dvojí život, duchovní prázdnota a r zné psychické poruchy jsou živnou p dou pro korupci a mravní zkaženost i klerikalismus. (ZD 30)
I nám hrozí riziko, že zneužijeme svých znalostí, zkušeností, p íslušnosti ke spole enství,… v i t m, kdo teprve dozrávají. Možná jsme jako malí n kdy dostali na otázku
„Pro ?“ strohou odpov „Protože to íkám“. Jakkoliv m žeme chápat d vody, které
rodi e k takové odpov di v danou chvíli vedly, je nebezpe né, pokud bychom tento
styl p evzali i do svého slovníku. T eba se nám už n kdy nechce diskutovat, chceme
použít svou vrozenou i sv enou autoritu a odpov d t ve stejném duchu. Nebo se
v nás m že ozvat pýcha, která nám p edloží myšlenku: „Co ty mi chceš íkat, co ty
o tom víš?“ Podlehnout pokušení a takto odpov d t je také forma zneužití, na které
jsou mladí lidé velmi citliví. Abychom si získali jejich pozornost a d v ru, je pot eba
být autenti tí a um t naslouchat. Být autentický znamená, aby byla v souladu naše
slova a naše iny. „Poznáte je po ovoci“, íká Ježíš v evangeliu sv. Matouše (Mt 7,1620). Jestli jsou mladí lidé na n co obzvláš citliví, tak je to poctivost
a pravdomluvnost. Jestliže eknu „A“, pak to také musím splnit, i když utrpím t eba
n jakou újmu. My jsme mnohdy již poohýbaní sv tem a svým okolím a dokážeme si
ledacos omluvit. Ale mladí ekají opravdovost a v rnost tomu, co íkáme. A když
projdeme prvním krokem posouzení naší opravdovosti, ješt nemáme vyhráno. Musíme také um t naslouchat tomu, co mladí íkají, ne tomu, co chceme slyšet. Naše p ipravené odpov di nic neznamenají. Je poctiv jší íct: „Já v tuto chvíli nevím, ale budu
s tebou hledat odpov “, než vychrlit nau ené pou ky, kterým možná ani sami nerozumíme.
Posuzujeme v této dob r zné p ípady zneužívání mladých lidí v církvi. Tedy sexuální
zneužívání. Ale zneužívání svého postavení i v domostí není o nic menším zlem,
protože v srdci mladého lov ka zp sobuje také velmi hluboká zran ní. Znovu nalistujme úvod a p e t me si, jaký má být salesián podle papeže Františka.
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Najd te každý na internetu jeden inspirativní p ísp vek ( lánek, video, obrázek, audio...), který vás n ím oslovil. Nemusí být explicitn náboženský. Pod lte se o n j
s ostatními nebo vytvo te spole nou databázi, ze které m žete v p íštím m síci erpat
povzbuzení.
Zajímejme se v následujícím m síci o to, co sledují mladí, a p idejme n co z této inspirace do zmín né databáze.

)

(

Všemohoucí v ný Bože, který jsi nás stvo il jako sv j obraz a pozval jsi nás k tomu,
abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali p edevším ve Tvém jednorozeném
Synu, našem Pánu Ježíši Kristu. Na p ímluvu svatého Izidora, patrona internetu, t
prosíme: bu s námi na našich cestách internetem a ve naše ruce i o i k tomu, co je
Ti milé. Pomoz nám, a každého lov ka, se kterým se setkáme, p ijímáme s láskou
a trp livostí. Dej nám, prosíme, odvahu, moudrost a tvo ivost, abychom v digitálním
sv t spole n s mladými lidmi nacházeli nové cesty k Tob . Skrze Krista našeho Pána. Amen.

(

Je m j život v souladu s tím, co vychází z mých úst?
Mám chu diskutovat s mladými, brát je jako partnery?
Na jaká témata bych mohl s mladými komunikovat?
Umím p ijmout, že mne B h miluje takového, jaký jsem? Bez podmínek
a výjimek?
Umím vid t v druhém dobro?
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Žít s mladými v digitálním sv t

Být církví pro mladé

4. Hrozby digitálního sv ta

6. Autenti nost

Fenomén digitální kultury, života online, mobilních telefon a podobných komunika ních nástroj v rukou mladých lidí stále vyvolává víc obav než pozitivních o ekávání. P estože papež ve svém „dopise mladým“ (Kristus žije) v nuje pár slov p ínosu
nových technologií pro informovanost, angažovanost a dialog, v tší ást textu varuje
p ed nástrahami internetu a jeho dopadu p edevším na mladou generaci.

Proto, když jsem dokon il(a) svou p ípravu, já NN, SLIBUJI, že se budu snažit svým
životem uskute ovat evangelní plán Sdružení salesián spolupracovník , to znamená: být v rným Kristovým u edníkem v katolické církvi; pracovat ve Tvém království zvlášt pro povznesení a spásu mládeže …
(ze slibu salesiána spolupracovníka)

!"

Poj me se na n které z nich podívat ze dvou úhl pohledu (Otázky k zamyšlení nebo
ke sdílení):
1. Setkávám se s tímto nebezpe ím u mladých lidí v mém okolí (u mých d tí,
vnou at, žák )?
2. Potýkám se s tímto nebezpe ím i já osobn ?
• Žrout asu – Jedním z nej ast jších problém je promarn ný as strávený online, hraním her, chatováním, sledováním videí, tením zbyte ných text , atd.
• Osam lost – Komunikace zejména prost ednictvím sociálních médií m že vést
k neschopnosti navazovat autentické vztahy s druhými lidmi, ke stále v tší
osam losti.
• Kyberšikana – Uživatelé sociálních médií jsou vystaveni nebezpe í agresivních útok , posm chu i vydírání, kterému digitální komunika ní nástroje nabízí kruté možnosti.
• Fake news – Internet je plný manipulativních, zám rn lživých informací
a hoax (podvodných et zových e-mail )
• Zneužívání – Uživatelé internetu se mohou svým neopatrným chováním snadno stát ob tí sexuálního nebo finan ního zneužívání.
• Závislosti – Internet svou atraktivností a dostupností láká ke špatným návyk m
a závislostem nap . na po íta ových hrách, chatování nebo pornografii.
• Rozd lení – Zejména sociální sít dávají prostor vytvá ení ideologických tábor (sociálních bublin), kde se zám rn i mimovoln živí p edsudky, které p ispívají k rozd lení spole nosti.
• Digitální propast – v n kterých zemích sv ta je pro mladé lidi p ístup
k internetu a dostupnost technologií tém samoz ejmostí. Ostatním hrozí stále
v tší sociální a ekonomická diskriminace.
• Agresivita – Snadno najdeme videa a filmy plné krutosti nebo dokonce návody, jak ublížit sob i druhým (drogy, sebevražda, zabíjení).
Možná vás napadají další problematické otázky spojené s digitálním sv tem. N kdy
nás tato nebezpe í tak paralyzují, že máme tendenci odrazovat mladé lidi od internetu
jako takového. Najít na všechny tyto problémy ú inné ešení je velmi složité, možná
tém nemožné.
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Mladí lidé požadují, aby v církvi zá ila opravdovost, p íkladnost, kompetence, spoluzodpov dnost a kulturní stabilita. Tento požadavek n kdy vyznívá jako kritika, ale
asto dosáhne pozitivních obrys v osobním úsilí o bratrské, pohostinné, radostné
spole enství, prorocky nasazené v boji proti sociální nespravedlnosti. K o ekáváním
mladých lidí pat í p edevším touha, aby se v církvi ujal mén paternalistický a více
up ímný dialog. (ZD 57) Mladí touží po autentické, transparentní, radostné církvi plné
sv tla; pouze církev sv tc m že odpovídat na tyto požadavky! Mnozí z nich ji opustili, protože nenašli svatost, ale tuctovost, namyšlenost, rozd lení a korupci. Sv t je
bohužel více pobou en zneužitím ze strany n kterých církevních osob než motivován
svatostí jejích len . (ZD 166)
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„Ach ta dnešní mládež, to my jsme byli jiní“, bývá astý povzdech starých lidí. Lidí,
kte í už zapomn li na své vlastní mládí, na to, že v dob , kdy vyr stali a dospívali, cht li
také poznávat a m nit sv t, cht li se stát jeho užite nou sou ástí, veškerou sílu své mladosti cht li vložit do n eho smysluplného. I dnešní mládež je taková, jen se zm nily její
možnosti a životní podmínky. S p ibývajícím v kem nemáme ztrácet odvahu mládí hledat nové cesty, ale máme tuto odvahu doplnit získanou moudrostí, rozvážností
a zkušeností. Nejde o to, že nesta íme mladým ve fotbale i p i jiných sout žích, to od
nás neo ekávají. Ale ekají od nás zájem, podporu, pomoc, která se však nevnucuje, ale
je p ipravena v každé chvíli u init nenápadn to, co je pot ebné. Tak, jak to d lala
i Maria (srv. Jan 2,1-10). Ú astnila se života s druhými lidmi a p itom dokázala vnímat
jejich pot eby, obavy, starosti. A ve správnou chvíli zasáhla. To je um ní života, kterého
bychom m li dosáhnout. Být s mladými, ú astnit se jejich života v roli, která nám pat í.
Nikdo není zv davý na naše e i, které nedoprovází skutky. Kriti nost mládí nás sleduje
ost ížím zrakem a posuzuje, jestli jsou naše slova v souladu s tím, co také d láme. Pokud
ano, m žeme získat jejich d v ru a p ijmou nás svým zp sobem do svého života. Pokud
se nám to poda í v našich rodinách, spole enstvích, pak se to bude da it i ve spole enství
naší místní církve. To je cesta, která m že mladým lidem ukázat smysl spole enství,
jakým je i místní církevní komunita – farnost i jiné uskupení.
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Ve sv tle preventivního systému Dona Boska ale m žeme vid t jistou cestu st ízlivého a vyrovnaného postoje, který se nebojí nových v cí, ale dává si pozor na to, co by
mohlo vést ke zlu. Don Bosco p ijímal s odvahou výzvy své doby, p estože si byl
v dom jejich úskalí. Klí em k tomuto um ní je pé e o duši, která erpá z dobrých
zdroj . Pokud mladý lov k dokáže v novat p im ený as práci, studiu, zábav ,
vztah m, tichu, modlitb ..., je také p ipravený žít ve sv t digitálních médií odpov dným zp sobem.
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Od virtuálního kontaktu ke zdravé komunikaci (KŽ 90)
Nový a p ekypující život mladých lidí, kte í hledají potvrzení své osoby, je dnes vystaven nové výzv : vstoupit do interakce s reálným a virtuálním sv tem, do kterého
vstupují sami jako na neznámý kontinent. Mladí lidé jsou dnes ti první, kdo vytvá ejí
tuto syntézu mezi tím, co je osobní, co je typické pro ur itou kulturu, a tím, co je globální. To vyžaduje, aby p ešli od virtuálního kontaktu k dobré a zdravé komunikaci.

(

Vzpomenu si na své mládí a dospívání, jaký jsem byl, jak jsem je prožíval? Jaký byl m j postoj k farnímu spole enství?
Usiluji o mladost svého ducha? Nebo jsem ustrnul v pozici: Co kdo po mn
ješt chce, už mám sv j v k, dejte mi pokoj...?
Nejsem p íliš kritický k církvi, papeži, biskup m, kn žím? Modlím se za n
(i za zm nu svého myšlení)?
Co mn osobn vadí v církevním spole enství, do kterého pat ím (farnost, spole enství,...)? Jsou to v ci podstatné? Jak m žu p isp t k tomu, aby se zm nily
nebo nebyly tak bolestné?
Dokážu se dívat na dnešní mládež s optimismem a nad jí?

*
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Zeptejme se n koho z mladých na n co, v em nás m že pou it, p íšt m žeme ostatním vypráv t, co jsme se dov d li.

)

(

Pane Ježíši, s apoštolem Pavlem t prosíme za všechny mladé lidi. A stále nalézají
pochopení a p ijetí ve tvé církvi. Dej se jim poznat jako Ten, kdo miluje všechny lidi
bez rozdílu. Zažehni v jejich srdcích touhu sloužit ti a nasazovat se pro ší ení tvého
království. Posílej jim do cesty takové pr vodce životem, kte í je povedou správným
sm rem. Dej jim odvahu a vytrvalost k životu podle tvé v le. Amen.
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O zabíjení asu (Marek Orko Vácha: Nevyžádané rady mládeži, 57)
Jeden z nejagresivn jších problém sou asnosti je fakt, že jsme si p estali být v domi
nejv tší h ivny, nejv tšího daru, který jsme shora dostali, asu, že jsme dostali
k použití zlaté vte iny, st íbrné týdny, diamantové roky. Možností k rozptýlení je

13

mnoho a jsou na dosah – sta í kliknout, nic víc, as je zabit. Ty v ci, hry, zprávy, novinky, sociální sít nejsou nijak h íšné v tom smyslu, že by byly vyložen zlé nebo
provokovaly ke zlému. Tím si to taky omlouváme, vždy to není nic zlého, nic h íšného, kdo si hraje, nezlobí. Jejich jedovatá lákavost je v tom, že nep ináší dobro, že ned láme nic špatného, jen jsme v k esle s barevným asopisem nebo u obrazovky
u telenovely nebo kdesi u monitoru – a najednou je ve er. Virtuálním samopalem zabíjíš p edevším svoje odpoledne.
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Vyberme z inspirativních materiál ( lánk , videí, obrázk ...), které nás na internetu
oslovily a kterými nás inspirovali mladí, n které p idejme do spole né databáze ASC
a pošleme je na náš web (prostřednictvím emailu: zpravodaj@ascczech.cz).
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Dokument eské televize o zneužívání na internetu – V síti
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Pane, nau nás v novat sv j as...
...smíchu – je to hudba duše.
...hrám – je to tajemství mládí.
... tení – je to z ídlo moudrosti
...uklidn ní – je to podmínka úsp chu.
...dobru – je to cesta ke št stí.
...p emýšlení – je to zdroj moci.
...lásce – je to d vod k životu.
...práci – je to cena úsp chu.
...odpo inku – je to tajemství mládí.
...životu – je to základ moudrosti.
...pozorování – je to lék proti sobectví.
...modlitb – je to p ímá cesta k Bohu.

Být církví pro mladé
5. Mladí a církev
Klaním se Ti, Bože Ot e, protože jsi dobrý a všechny miluješ. D kuji Ti, že jsi m
stvo il a vykoupil, že jsi m povolal, abych se stal(a) lenem(-kou) spole enství Tvé
církve, a že jsi m v ní seznámil s apoštolskou rodinou Dona Boska, která pro Tebe
žije ve služb mládeži a lidovým vrstvám… (ze slibu salesiána spolupracovníka)
§1. Žít jako salesiáni spolupracovníci znamená odpov d t na salesiánské povolání
p ijetím specifického zp sobu prožívání evangelia a podílením se na poslání církve. Je
to zárove dar i svobodná volba, která ovliv uje celý život. (Stanovy ASC, lánek 2)
§1. Salesiáni spolupracovníci p ijímají závazek vychovávat a evangelizovat vždy tak, jak
to d lal Don Bosco, aby formovali „ estné ob any, dobré k es any a jednou š astné obyvatele nebe“. Jsou p esv d eni, že jsou stále na cest k v tší lidské a k es anské zralosti.
§2. S mladými lidmi sdílejí zálibu v pravých hodnotách, jako jsou pravda, svoboda,
spravedlnost, smysl pro spole né dobro a pro službu.
§3. Vedou mladé lidi k tomu, aby se ve ví e a ve svátostech setkávali se vzk íšeným
Kristem, nalézali v n m smysl života a vyr stali jako noví muži a ženy.
§4. Snaží se pomáhat mladým lidem rozvíjet jejich životní plány, aby pro n byly výzvou ke sv dectví o p ítomnosti k es an a salesián v církvi a ve spole nosti. (Stanovy ASC, lánek 9)
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Nalistujme nyní úvod tohoto forma ního plánu a p e t me si znovu slova papeže
Františka, která napsal v p edmluv ke knize Antonia Carriera Evangelii gaudium
s Donem Boskem. Svatý otec nám ukazuje na své vlastní zkušenosti styl salesiánského
života a jeho plody, pokud své povolání žijeme opravdov a poctiv .
Položme si ve spole enství otázku, zda je náš životní styl a struktury pro mladé lidi
názorným sv dectvím evangelia. Soukromý život mnohých je nepochybn st ídmý
a ve služb lidem; pro v tšinu je však neviditelný, zvlášt pro mládež. Lidé vn mají
dojem, že náš církevní sv t je uskupení, který je t eba dešifrovat. Jsou spíše stranou
úloh, které zastáváme, a stereotyp , které je doprovázejí. Zp sobme, aby náš b žný
život byl ve všech svých výrazech p ístupn jší. Ú inná blízkost, sdílení prostor
a aktivit vytvá ejí podmínky pro autentickou komunikaci bez p edsudk . Tímto zp sobem Ježíš hlásal Boží království a po této cest nás vede i dnes jeho Duch. Duchem
sjednocené spole enství r zných lidí, kte í vedou dialog se všemi, dokáže být otev enou nabídkou a p inášet sv tlo evangelia. (ZD 130-132)
Budujme církev s otev enými dve mi. Není nezbytné, aby každý p ijímal úpln všechno u ení církve, chce-li se ú astnit n kterých aktivit. Sta í otev ený postoj a touha
potkat pravdu zjevenou Bohem. Pot ebujeme lidovou pastoraci mládeže, která bude
vytvá et prostor všem a každému s jejich pochybnostmi, problémy, omyly, zkušenostmi s h íchem a se všemi jejich nesnázemi. (KŽ 234)
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