
Napadlo Tě někdy, kolik mladých lidí Bůh oslovil, aby se
podíleli na dějinách spásy? Hospodin nečekal, až David
zestárne a vybral si ho za krále Izraelského národa. Papež
František taky podotýká, že Ježíš byl vlastně za svého
pozemského života jenom mladý. Bůh nečeká, až budeš mít
po maturitě a nemusíš mít ani titul před jménem.

Adventní výzva #1
bůh si vybírá mladé spolupracovníky

úkol:
Zkus si přečíst v Písmu kapitolu nebo celou
knihu o některé mladé biblické postavě,
třeba 1. kapitolu knihy Jeremiáš nebo knihu
Rút.

Verš, který Tě nejvíce zaujal:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________



Nikdy nepochybuj o tom, že Tě Bůh miluje. Pro každého z nás
má připravenou nekonečnou lásku a pro každého z nás se
obětoval do krajnosti. U svého Nebeského otce vždycky
najdeš pochopení - ať už prožíváš jakékoliv trápení nebo
zklamání. V Jeho očích máš velkou cenu. Bůh o Tobě věděl
dřív, než Tě Tví rodiče počali. Bůh si nezapisuje Tvá selhání
do deníčku. Chce jen, aby ses ze svých chyb poučil/a. To je
velký důkaz toho, že Tě nechce ponížit – on Tě totiž opravdu
zná a chápe.

Adventní výzva #2
papež ti posílá osobní vzkaz

úkol:
Každý den si připomeň alespoň jeden
dar, který jsi od Boha dostal/a
a poděkuj za něj.

11. 12.  __________
12. 12.  __________
13. 12.  __________
14. 12.  __________

8. 12.  __________
9. 12.  __________

10. 12.  __________



Modli se za svou farnost a farníky:
15. 12. za kněze
16. 12. za rodiny
17. 12. za mladé
18. 12. za opuštěné a osamocené lidi
19. 12. za vesnici / město
20. 12. za nemocné a trpící lidi
21. 12. za nová kněžská a řeholní povolání
 

Jak se můžeš ve své farnosti aktivně zapojit?

Církev potřebuje Tebe, aby zpráva o Boží lásce k lidem pronikla
do světa, který se od Něj vzdálil. Zapoj se aktivně do života
v církvi. Pokud Ti ve tvé farnosti něco vadí, nevyvolávej hned třetí
světovou válku. Když chci církev měnit, musím ji mít nejdřív rád.

Adventní výzva #3
Jako mladí nejsme jen budoucností

církve. Jsme hlavně její současností.

úkol:



Papež František používá příklad jednoho mladíka
z tichomořské Samoy. Církev by podle tohoto kluka z Oceánie
měla být jako kánoe při noční plavbě na moři.  Zatímco mladí
veslují, určují staří směr loďky podle světla hvězd. Umíme
takto mezi sebou spolupracovat? Do Božího království
nejdeme sami, ale spolu s mladšími i staršími. Umíš svým
rodičům a prarodičům naslouchat? Nemusíš s nimi ve všem
souhlasit. Ale najdi si čas a komunikuj s nimi.

Povídej se svými rodiči a prarodiči.
 
Nabídka témat:
22. 12. Jak v dětství slavili Vánoce?
23. 12. Jaké si dávali dárky?Jaké
slavili tradice? Zážitky z dětství? Jak
si pamatují své prarodiče?Jak se
rodiče/prarodiče poznali?

Adventní výzva #4
Mluv se svými rodiči a prarodiči.

úkol:



Trochu paradoxní, že?
Papež nám v exhortaci dává
konkrétní tipy, jak omlazovat

naši církev, která už toho má za sebou
opravdu hodně. Pokud se mluví o skandálech nebo krizi – je

dobré se vracet k tomu nejpodstatnějšímu. Svatý otec jasně říká,
že budeme mít mladou církev – pokud budeme žít podle

evangelií, číst a řídit se Písmem a inspirovat se vzorem první
církve. Pokud se naopak snažíme jen udržovat se při životě, stává
se z nás muzeum barokních předmětů a staveb. Připoj se k mládí

Ježíše a jeho poselství, které je čerstvé a „fresh“ v 17., 21. i 28. století.

Naše církev je mla
dá,

i když má dva  ti
síce

let na krku.

Přečti si úryvek Lk 1,67-79
a zapiš si, co Tě zaujalo.

Čtu evangelium jako dávné historky
z Ježíšova života, nebo něco hluboce

aktuálního pro život každého?


