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OSOBNÝ PLÁN
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Počas prípravy na Svetové dni mládeže ťa pozýva-
me, aby si prijal výzvu objavovať Božiu vôľu vo 
svojom živote.

Vytvoriť si osobný plán znamená pristupovať 
k životu spolu s Ježišom a podniknúť kroky 
v sebauvedomení a predovšetkým v postupnom 
objavovaní plánu šťastia, ktorý chce Boh s tebou 
uskutočniť!

Pozri sa na svoj život, na svoj svet, svoju cestu – 
skladá sa z radostí aj z momentov smútku. 
Rozhodni sa pre malé veci, ktoré ti pomôžu 
na tvojej ceste obrátenia; rozhodni sa 
pre konkrétne kroky, ktoré ťa povedú k tomu, aby 
si svoj život žil naplno. 

Nekráčaj sám! V konfrontácii a zdieľaní získaš viac 
sebavedomia, viac sily, viac svetla! Nájdi si 
niekoho, kto sa bude za teba modliť a sprevádzať 
ťa na tvojej ceste budovania vzťahu 
s Kristom a objavovania Božej vôle.

Na každom stretnutí budeš mať možnosť 
rozhodnúť sa pre ďalšie kroky pre svoj 
osobný aj duchovný rast.

Prijímaš výzvu na zmenu?

Vstaň!
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Ciele stretnutia

VSTAŇ
A CHOĎ

•   povzbudiť mladých, aby sa duchovne pripravili 
na SDM v Lisabone;
•  oboznámiť mladých s katechézami prípravy;
• pomôcť mladým vnímať seba samých ako 
adresátov textu sv. Lukáša.



POČÚVAJ
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša
      (1,1 - 4)
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PRIPRAV SA
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 Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať 
udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich 
odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli 
služobníkmi slova.  Preto som sa aj ja rozhodol, 
že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskú-
maní všetkého od počiatku verne rad-radom 
opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, 
do ktorého ťa zasvätili. 



PRIJMITE

Pápež František,
Posolstvo
na 35. svetový
deň mládeže,
5. apríl 2020

POLOŽ SI OTÁZKU
Si pripravený vykročiť?

Batoh

-

Drahí mladí.

V októbri 2018 sa Cirkev – prostredníctvom 
biskupskej synody na tému Mladí, viera a rozlišo-
vanie povolania – vydala na cestu uvažov ania 
o vašej situácii v dnešnom svete, o hľadaní zmyslu 
života a životnej cesty, o vašom vzťahu s Bohom. 
V januári 2019 som sa stretol s tisícami vašich 
rovesníkov z celého sveta, ktorí sa zišli v Paname 
na Svetových dňoch mládeže. Udalosti tohto typu 
– ako sú synoda a SDM – sú prejavom podstat-
ného rozmeru Cirkvi, ktorým je „spoločné 
putovanie“.

Zakaždým, keď pri tomto putovaní narazíme 
na dôležitý míľnik, je to pre nás od Boha 
i od života výzva na nový začiatok. Vy mladí ste 
v tom odborníkmi! Radi cestujete, konfrontujete 
sa s novými miestami a dovtedy nevidenými 
tvárami. Radi prežívate nové skúsenosti. Preto 
som zvolil za cieľ vášho ďalšieho medzikontinen-
tálneho putovania v roku 2022 mesto Lisabon, 
hlavné mesto Portugalska. V 15. a 16. storočí 
stadiaľ odchádzali mnohí mladí ľudia – medzi nimi 
aj misionári – do neznámych krajín, aby sa o svoju 
skúsenosť s Ježišom podelili s inými kmeňmi 
a národmi.

Do batoha si balíme to, čo potrebujeme najviac. 
Odkladáme si doň skúsenosti, ktoré sme cestou 
pozbierali a ktoré sa stávajú súčasťou našej 
fyzickej aj duchovnej výbavy.

Čo máš v „batohu svojho života“ na začiatku tejto cesty? 

Čo je tvojou najväčšou motiváciou kráčať v ústrety SDM 
v Lisabone 2023?
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PALICA BIBLIA

S kým na tejto ceste „počítaš“?
Kto sú tvoji spolupútnici?

Spomeň si na Ježišove slová, ktoré sa najviac dotkli 
tvojho života. Podeľ sa so svojou skúsenosťou v skupine.

KRÍŽ

ZÁPISNÍK PÚTNIKA
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Je nástrojom opory v tých najťažších úsekoch cesty 
a boja proti nepredvídaným udalostiam. Tvoji 
spolupútnici na ceste ti budú oporou, ktorá ti 
pomôže kráčať ďalej. 

Pútnici sú pozorní na to, čo sa okolo nich deje, 
a nechávajú sa tým viesť. Božie slovo je najlepším 
kompasom na ceste, ktorú práve začínaš.

Pútnikom je ten, kto sa vydal na cestu. Cesta 
kresťana je nasledovať Ježiša až do konca a dať 
za neho aj svoj život.

V aké pravdy veríš?
Aké je tvoje najpevnejšie presvedčenie,
ktoré ti dáva silu kráčať?

Do batoha si balíme to, čo potrebujeme najviac. 
Odkladáme si doň skúsenosti, ktoré sme cestou 
pozbierali a ktoré sa stávajú súčasťou našej 
fyzickej aj duchovnej výbavy.

Zápisník pútnika je denníkom tvojho putovania.
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„Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lukáš 7, 14)

„Ale vstaň a stoj na nohách, lebo som sa ti na to zjavil, aby som ťa ustanovil
za služobníka a svedka toho, čo si videl, i toho, čo ti ešte zjavím. (Sk 26, 16)

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu
a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. (Lukáš 1, 39)


	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 7: 
	Text Field 6: 


