O synodě o mládeži přímo od pramene

Tisková konference s biskupem Tomášem
Holubem se konala téměř ihned, jakmile otec
biskup vystoupil z letadla. V redakci Katolického

Biskupská synoda je
shromáždění biskupů celého světa, které svolává papež, aby společně diskutovali a hledali odpovědi na
otázky. Tentokrát na téma
„Mladí lidé, víra a rozlišování povolání.“

týdeníku se shromáždilo mnoho novinářů
z významných českých médií. Nechyběl ani
Tarsicius, aby vám přiblížil zprávy z první ruky.

všech koutů planety, která prý občas dodávala zasedání fotbalovou atmosféru. Když se
mládeži nějaký příspěvek v diskusi líbil, tleskala a hlasitě vyjadřovala své nadšení.

dotaz Tarsicia, na co takovému klukovi synoda bude, otec biskup odpověděl, aby věděl,
že biskupům a církvi na něm záleží.

O čem se také na synodě mluvilo?
O digitální pastoraci.

Tím byl jihočech Fanda Talíř. Fanda je letos dobrovolníkem
v mezinárodním mládežnickém centru hnutí Fokoláre v Římě.
Spolu s ostatními řády a hnutími byli požádáni, aby vytvořili kulturní program pro Svatého otce a biskupy. Součástí programu
byla i možnost položit papeži Františkovi otázku. Fanda, který
se na jaře chystá kandidovat do evropského parlamentu, měl
jednu specifickou. Představil se, řekl, že se angažuje v politice,
kterou chápe a snaží se žít jako službu druhým. Vidí ale řadu
zkorumpovaných politiků, kteří jsou pro moc ochotni obětovat
cokoliv, včetně vlastní rodiny. Otázka zněla: „Jak mohu zůstat
v tomto povolání čistý?“
Papež František odpověděl: „Vytrácí se to, co nám řekl Ježíš,
že totiž moc je služba - pravá moc slouží. Jinak jde o sobectví,
snižování druhého, znemožnění jeho růstu, dominance, produkce otroků a nikoli zralých lidí. Moc je k tomu, aby lidem
umožňovala růst a stávat se služebníkem lidí.“
Asi se mnou budete souhlasit, že lepší konec článku o synodě
si neumíme představit.

Kam na Silvestra?
Silvestr se dá trávit mnoha způsoby. Oslavit poslední
den v roce můžeš i na diecézních centrech mládeže. O zábavu tam nebývá nouze a do
nového roku můžeš vstoupit
s Bohem a třeba i s novými
kámoši.
Silvestr na Příchovicích
26. 12. 2018 – 1. 1. 2019
Přijeď na jednu ze dvou každoročně
největších a nejlepších akcí na Přícho!
Zkus prožít přelom roků jinak, s Bohem. A taky se spoustou mladých lidí
tvého věku.
Těšíme se na vás! Jen pro starší 15 let.
http://krizovatka.signaly.cz
Vesmírný silvestr
27. 12. 2018 - 2. 1. 2019
I vesmířané v Deštném v Orlických
horách pořádají silvestr. Přihlásit se
můžeš zde:
http://vesmir.signaly.cz
Silvestr na Arše v Rajnochovicích
29. 12. 2018 - 1. 1. 2019
Blíží se konec roku a s ním i možnost
strávit jej na Arše či Přístavu. Silvestr

Je pravda, že i dnes mladí hledají smysl života, ale mnohdy mají pocit, že všechna náboženství světa jsou si rovna. Ne každý záchvěv
zájmu o duchovno může vést ke skutečnému
setkání s Kristem. Proto je vidět velká potřeba lidí, ať už kněží nebo laiků, kteří by takové
hledače uměli doprovázet.

O mezigeneračním problému.
Pro církev bylo po tisíciletí charakteristické, že uměla víru sdílet mezi generacemi.
Dnes jakoby mladí lidé neuměli naslouchat
starším, kteří z víry žijí, a ocenit pro sebe jejich zkušenost víry.
Otec biskup Tomáš Holub s Františkem Talířem
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Otvírá se před námi nový
rok a to je čas, kdy se
máme zamyslet nad tím,
jestli jsme v roce minulém
dělali vše dobře a jestli
v tom budeme pokračovat, nebo se v něčem změníme. Nabídnu vám několik témat a k nim vždy
dvě moje zkušenosti. Přemýšlejte nad tím a zkuste si vybrat pro sebe tu
lepší možnost.

Silvestr na Ktiši
28. 12. 2018 – 1. 1. 2019
Přijeď strávit tento čas na centrum života mládeže spolu s lidmi z českobudějovické diecéze. Akce je určena pro
všechny mladé lidi ve věku 13–20 let.
Příjezd od 17:00 do 18:00 a ukončení po mši svaté, která proběhne
v Chrobolech ve 13:30. Můžeš se těšit na společenství mladých lidí, modlitbu a hry.
Prosím přihlas se nejpozději do 23.
12. 2018.
http://dcm.bcb.cz
Aktuální akce, které se konají na
Mamre v Osové Bítýšce najdeš
na http://brno.signaly.cz/mamre/.
Ať se ti oslava vstupu do nového roku 2019 vydaří, přeje
redakce.

Přemýšlení

výber

O hledajících.

na Arše je pro mladší 19 let a na Přístavu pro starší 19 let. Není to striktní oddělení, jde spíše o to, jaká bude
náplň programu. Těšíme se na vás!
(cena: 700 Kč)
http://mladez.ado.cz

A protože k psaní využívají pořád dokola jen
pár slov, už se skoro neumějí bavit s druhými. A když se s nimi někdo chce bavit, stejně
přitom chatují.
Znám kluky, které pořád ještě baví čtení.
Mají průkazku do knihovny a nestydí se tam
chodit. Někteří mají dokonce účet a stahují
si legálně e-knihy a čtou si pak všude, kde
mají chvilku. Bavit se pak s nimi, to je pohoda, protože je o čem.

Máš
na

Dnešní mládež se pohybuje
v internetovém prostoru zcela
přirozeně, neměla by proto chybět možnost setkat se s Bohem
i zde. To by si měl vzít na starost
Úřad pro komunikaci, který se
také zamýšlí nad certifikací katolických webů, aby se nešířily fake
news, které s učením církve nemají nic společného.
Je potřeba si uvědomit, že církev už dávno nemá nejvíc věřících v Evropě a Severní
Americe, jako v minulosti. Tady v současnosti žije pouhých deset procent věřících a zbytek tvoří katolíci z Afriky, Jižní
Ameriky a Asie. Je tudíž jasné,
že před biskupy stál velký úkol,
jak pochopit takovou různorodou směsici mladých a jejich
potřeb v církvi. Možná právě
proto je důležité naslouchání,
o kterém se na synodě mluvilo
jako o teologické dovednosti.
„Naslouchání není taktika, jak
druhého připravit na to, že mu
pak řeknu, jak je to ,správně‘,
ale snaha objevit, co sám nevím.“ řekl otec biskup.
Různorodost mladých, ke
kterým má církev mluvit, vylíčil otec biskup výstižně také
popisem obětního průvodu ve
svatopetrské bazilice. Zatímco mladí z Afriky se slavnostně
oblékli a svůj úkol prožívali, na
konci řady se zcela bez zájmu
plouhal italský puberťák v mikině a špinavých teniskách. Na

Český „výsadek“ na synodě.

otec Jiří Kaňa

O

tec biskup Holub se synody účastnil za
naši biskupskou konferenci. Zasedání probíhalo od 3. do 28. října 2018 v Římě
a z České republiky tam nebyl sám. Synody
se účastnila i husitská farářka Martina Viktorie Kopecká, která zastupovala Světovou
radu církví a mimochodem byla jedinou ženou mezi všemi těmi biskupy. Do událostí se
zapletl ještě František Talíř z Jižních Čech, ale
o tom až později. Kromě 226 biskupů byla
v sále i reprezentativní skupina mládeže ze
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Helena Filcíková

Dále se mluvilo o hledání životní
cesty, duchovního
povolání, o posílení role ženy v církvi,
o zneužívání moci,
problému nezvládnuté sexuality nebo
pomocné roli církve
v celosvětovém problému migrace.

Znám kluky, kteří věří všemu, co se na netu
objeví. Berou, co se jim nabídne jako první.
A když pátrají dál, tak bezhlavě. Ne, že by
něco hledali, spíš jen bez cíle surfují. Hlavně
titulky, krátké zprávy, fotky.
Znám kluky, kteří jsou na svůj věk dost
přemýšliví. Nebojí se číst delší články až do
konce. Zajímají se o události kolem sebe
a chtějí jim rozumět. Nehledají všechno jen
na webu, ale nestydí se zeptat dospělého.

Nakupování
Závislost
Znám kluky, kteří jsou úplní závisláči na mobilech. Dobíjí si je několikrát denně a bez powerbanky by nemohli existovat. Mají jich i pár
navíc – pro jistotu. Úplně se děsí akcí, na kterých se nedostanou k zásuvce nebo nabíječce.
Znám kluky, kteří mají mobil, ale nejsou
na něm závislí. Umějí ho nechat doma a jít
za sportem nebo na kroužky. Kdyby vypadl
proud, tak se nezblázní, protože je baví dalších deset činností.

Mluvení
Znám kluky, kteří už skoro zapomněli
mluvit. Protože prakticky pořád jen píšou.

Znám kluky, kteří by nejraději pořád jen
nakupovali a utráceli. Ať už za zbytečnosti,
nebo třeba za kredity na hry.
Znám kluky, kteří umějí šetřit na důležité
nákupy.

Já a ti druzí
Znám kluky, kteří myslí hlavně sami na sebe
a je jim jedno, co dělají druzí nebo co je trápí.
Z lidí si nanejvýš utahují.
Znám ale i kluky, kteří uvažují, jak pomoct
druhým. Dokonce jsem potkal kluka, který
už ve čtvrté třídě měl vynález – a to dost
zajímavou pomůcku pro postižené.

Držím palce při rozhodování
a žehnám na dobrou cestu
v roce 2019!

