
 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, 
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

(Jan 3:16)

 Bože, náš Otče,
děkujeme Ti za naději, kterou lidstvu dáváš skrze mladé lidi. 

Děkujeme za dar jejich života, touhu po lásce a pravdě. 
Prosíme Tě o dar rozlišování pro ně – ať dovedou rozpoznat dobro a zlo. 

Dej jim dar síly a ctnost statečnosti, ať dokážou zlo odmítnout a dobro volit. 
Pomáhej nám být jim pravdivými svědky evangelia 

a vytrvale je podporovat na jejich životní cestě. 
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Modlitba za mládež
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Za víru mladých lidí
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SALESIÁNSKÝ ÚMYSL > Za víru a naději pro mladé lidi v Eritreji 
navzdory obtížné situaci v jejich zemi.

PAPEŽSKÝ ŮMYSL

„Modleme se za mladé 
lidi, povolané k plnosti 
života, aby v Marii 
nacházeli vzor 
naslouchání, hloubky 
rozlišování, odvahy víry 
a odhodlání ke službě.“ 

KVĚTEN

ARIKA
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Víra se předává hlavně 
prostřednictvím vztahů. 
Zkus více vytvářet vztahy, 
než jen plnit úkoly a být 
zaměřený na výkon. Najdi si 
během dne čas s někým si 
popovídat, projev zájem 
o lidi kolem sebe.

Výzva

ERITREA

Eritrea patří mezi nejchudší země na světě a potýká 
se s mnoha problémy, včetně nedostatku vody. 
Salesiáni-misionáři působí v Eritreji ve městě 
Decamerè od roku 1995. Toto město se nachází 
zhruba 40 km jihovýchodně od hlavního města 
Asmara. Salesiáni zde vypracovali projekt na výstavbu 
vodovodní infrastruktury. Zaměřují se zejména na 
vzdělávání a přípravu mladých lidí na budoucí povolání 
a na to, aby dokázali uživit sebe i své rodiny. 

V salesiánském centru v Decamerè se nachází aspirantát, oratoř a farnost s více než 
600 mladými a střední technická škola Dona Boska ve které studuje zhruba 400 stu-
dentů. Škola nabízí několik kurzů: automechanik, obráběč kovů a svářeč, opravář 
zemědělských strojů, truhlář a tesař, zedník, elektrotechnik a geodet. Kromě toho 
studenti absolvují také kurzy informačních technologií a kurzy všeobecného vzdělávání. 
Každý obor studia je dvouletý a po jeho ukončení studenti skládají státní zkoušku. 
Poté absolvují šestiměsíční vojenský výcvik. Tato škola dosud připravila více než 
2384 studentů v různých technických oborech.

Zajímavost

Víra není světlem, 
které rozptýlí 
všechny naše 

temnoty, ale lampou, 
která vede naše 

kroky nocí. 

(Papež František, 
12/2013)
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Co je víra

Panna Maria – příklad víry

Zadáme-li si do vyhledávače „Co je víra“, vyskočí nám na předních místech tato 
definice: Víra je obecně přesvědčení, vnitřní jistota o pravdě, správnosti, existenci 

něčeho, co nelze logicky prokázat. V náboženském pojetí je předmětem víry 
existence boha, reálnost nadpřirozena a zázraků, které v něm mají svůj původ.

Panna Maria je nejen krásným příkladem obrovské víry, ale i důvěry, protože věřit neznamená vždy 
důvěřovat. Mnoho lidí sice věří v Boha, ale nedůvěřuje Mu. Dokonce se někdy, když se jejich život 
nevyvíjí podle jejich představ, jsou vystaveni velké zátěži či ztrátě, od Boha odvrátí, a ztrácí víru v Něj, 
což by se nestalo kdyby měli i důvěru. Panna Maria dokázala říci „ano“ právě proto, že nejen věřila, 
ale i důvěřovala Božímu plánu s ní.

V našich životech se jakoby „v malém“ opakuje tajemství vtělení. Aby Bůh mohl uskutečnit tu největší 
událost v historii světa, rozhodl se, že bude „potřebovat“ (pokud to tak můžeme říct) – Mariino „ano“. 
Je proto nutné nepřestávat hledět na Marii a na to, jak ona, Boží stvoření, odpovídala vždy pohotově 
a s rozhodností, s touhou plnit vždy vůli svého Pána. I já jsem jednoho dne pochopila, že u Boha není nic 
nemožného a že se mu můžu cele odevzdat, důvěřovat mu a pouhou lidskou logiku nechat stranou. Bůh je 
láska a největším darem, který nám dal, je svoboda. V každé chvíli svého života se můžeme rozhodnout, 
odpovíme-li ano či ne. Každé „ano“ nám otevírá nový kousek nebe, zatímco každé „ne“ nám v cestě k nebi 
brání.                                      Redakčně upraveno, zdroj: https://www.maria.cz/clanky/buh-se-rozhodl-ze-bude-potrebovat-mariino-ano

Bezvýznamná dívka plná Boha, Maria, otevřela Bohu svůj život docela. Ne v upachtěné supervýkonnosti, 
ale v bezmezné důvěře. Musela plnit úkoly a povinnosti chudé palestinské dívky a později matky. 
Ale v tom všem a nad to všechno byla Boží. Plná milosti, Dívka Páně, která nechtěla nic, než aby se jí stalo 
podle Jeho slova. Služebnice, která nedělala jen to a ono pro Boha, ale která pro Něho byla ve všem, 
co žila. Bůh obdaroval chudou, bezvýznamnou dívku – Pannu tím, po čem toužily všechny izraelské ženy 
– mateřstvím Mesiáše. Mariin život tak přinesl ten nejcennější plod – Mesiáše, Spasitele. 
Celá pedagogika dějin spásy nás vede k tomu, abychom Marii přijímali jako dokonalý vzor přitakání Boží 
vůli. (Jan Pavel II., generální audience 3. 1. 1996) 

                                                                                          Redakčně upraveno, zdroj: : https://www.maria.cz/marianska-ucta/maria-a-vsedni-zivot 

„Dejte mi pevný bod a pohnu Zeměkoulí.“  (Archimedes)
Je-li Bůh mým pevným bodem pak dokážu všechno...

Víru tedy nelze pevně uchopit, nastudovat, rozumově se pro ni rozhodnout. Je to neustálé celoživotní 
hledání, nalézání a někdy i ztráta a opětovné nalezení. Je to důvěra v Někoho, kdo dává všemu dění 
smysl, je to důvěra v samotný život. Je to dar, který můžeme přijmout, máme-li otevřené srdce.

Jak odpověděli mladí lidé z Afriky na otázku, co pro ně znamená víra?

• Víru chápu jako něco, co je inspirováno Bohem a vychází z osobního přesvědčení. K jejímu pochopení  
   je potřeba oné speciální milosti od Boha; osobní přesvědčení zase proto, že já sama musím v něco 
   věřit, aby měl můj život smysl... Bridget z Malawi 

• Víra pro mě znamená být plně živý, znamená to dát Bohu prostor, který mu náleží, a důvěřovat, 
   že na své životní cestě nejsem sám... William ze Zimbabwe 
• Víra pro mě znamená mít smysl pro vděčnost, znamená to říkat: „Děkuji ti, Pane“... Lazarous ze Zambie

Čemu věřím já?

DŮVĚŘUJI CÍRKVI

BŮH existuje a zajímá se o mě

BŮH existuje ale nezajímám ho

V Boha věřím, ale nedůvěřuji církviBŮH není
Něco nade mnou je, ale nevím jak to nazvat...



Bože, náš Otče,
děkujeme Ti za naději, 

kterou lidstvu dáváš skrze mladé lidi. 
Děkujeme za dar jejich života, 

touhu po lásce a pravdě. 
Prosíme Tě o dar rozlišování pro ně 
– ať dovedou rozpoznat dobro a zlo. 
Dej jim dar síly a ctnost statečnosti, 

ať dokážou zlo odmítnout a dobro volit. 
Pomáhej nám být jim pravdivými svědky 

evangelia a vytrvale je podporovat 
na jejich životní cestě. 

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
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