
SETKÁNÍ #0



PUTUJÍCÍ MLADÍ – ROK 1
Itinerář přípravy na Světové dny mládeže, 
Lisabon 2023

Ficha técnica
Nada obsta
01 de novembro de 2020, Solenidade de Todos os Santos 
D. Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa

Textos bíblicos 
CEP, Bíblia, Os Quatro Evangelhos e os Salmos, 2019
Edição litúrgica dos textos bíblicos 

Elaboração
Direção de Pastoral e Eventos Centrais 
da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023

Ilustrações 
Mário Linhares 

Fotogra ias 
Vatican Media 

Design Grá ico
Douglas Azevedo
Leila Ferreira
Fundação Salesianos

Propriedade 
Fundação JMJ Lisboa 2023 

Equipa de redação
Alice Neto (Paróquia de Alcochete, Diocese de Setúbal); Pe. André Batista 
(Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil, Diocese de Leiria – Fátima); 
Pe. Bruno Dinis (Missionários Passionistas); Carlota Cardoso (Paróquia de 
S. Julião do Tojal,Patriarcado de Lisboa); Júlio Torres (Paróquia de Vialonga, 
Patriarcado de Lisboa); Liliana Maia (Leigos Missionários Combonianos);
Ir. Linda Vieira (Filhas de Maria Auxiliadora, Salesianas); Ir. Lisete da Natividade 
(Irmãs Doroteias); Pe. Luís Rafael Azevedo (Departamento Diocesano da 
Pastoral Juvenil, Diocese de Lamego); Maria Lopes (Paróquia da Póvoa de 
Santa Iria, Patriarcado de Lisboa); Ir. Marta Mendes (Aliança de Santa Maria 
†); Pedro Feliciano (Serviço da Juventude, Patriarcado de Lisboa); Romana 
Esteves (Paróquia de Olhalvo, Patriarcado de Lisboa); Rui Lourenço Teixeira 
(Corpo Nacional de Escutas); Ir. Sandra Bartolomeu (Servas de Nossa Senhora 
de Fátima); Pe. Tiago Neto (Patriarcado de Lisboa).

Revisão teológica
D. Vitorino José Pereira Soares (Bispo Auxiliar da Diocese do Porto)
Cón. Luís Miguel Figueiredo Rodrigues (Arquidiocese de Braga)
Pe. Mário José Rodrigues de Sousa (Diocese do Algarve)



3  RISE UP|ÚVOD

ÚVOD

OSOBNÍ PROJEKT

Na této cestě přípravy na Světový den mládeže 
vás zveme, abyste přijali skutečnou výzvu -  
objevovat Boží vůli pro svůj život.

Vytvořit si osobní projekt znamená vzít život do 
svých rukou a spolu s Ježíšem se snažit dělat 
kroky k sebeuvědomění a především k 
postupnému objevování projektu štěstí, který s 
vámi chce Bůh uskutečnit!

Podívejte se na svůj život, podívejte se na svět 
kolem sebe, na svou cestu tvořenou radostmi a 
slabostmi. Rozhodněte se pustit do drobných 
věcí, které vám na vaší cestě pomohou, do 
konkrétních kroků obrácení, které jsou pro vás 
výzvou k plnému životu.

Nejste sami! Kdo vás zná? Komu můžete svěřit 
svůj život? Díky konfrontaci a sdílení pocítíte 
více sebedůvěry, síly a větší nadhled. Vyberte si 
někoho, koho požádáte, aby se za vás modlil a 
doprovázel vás při objevování Boží vůle.

Po každém setkání budete mít možnost 
podniknout kroky v rámci svého osobního 
životního projektu.

Přijímáte výzvu?

Vstaňte!

Tým
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• Motivovat mladé lidi, aby se duchovně připravili
na Světové dny mládeže v Lisabonu;

• seznámit se s přípravným katechetickým
itinerářem na Světové dny mládeže v Lisabonu;

• uznat, že jsme dědicové spisů svatého Lukáše.

cílem tohoto setkání je:

VSTAŇTE
A VYDEJTE 
SE NA 
CESTU
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NASLOUCHEJTE
Evangelium podle svatého Lukáše (1,1-4)

1I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o 
událostech, které se mezi námi naplnily, 2jak nám 
je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a 
služebníky slova, 3rozhodl jsem se také já, když 
jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v 
pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, 4abys 
poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl 
vyučován.
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PŘIPRAVTE SE
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PŘIJÍMEJTE
Drazí mladí,

v říjnu 2018 zahájila církev prostřednictvím 
biskupské synody, která se věnovala tématu "Mladí 
lidé: víra a rozlišování povolání", proces reflexe o 
vašem postavení v dnešním světě, o vašem hledání 
smyslu a projektu života, o vašem vztahu k Bohu. V 
lednu 2019 jsem se pak setkal se stovkami tisíc 
vašich přátel z celého světa, kteří se sešli v Panamě 
na Světovém dni mládeže. Akce, jako je tato - 
synoda a Světový den mládeže - jsou projevem 
zásadního rozměru církve: "společného putování".

Na této cestě, kdykoli dosáhneme důležitého 
milníku, jsme Bohem a našimi životy vyzváni, 
abychom se dali znovu do pohybu. Vy, mladí lidé, 
jste v tom experti! Rádi cestujete, křížíte cesty s 
místy a tvářemi, které jste dosud neviděli, prožíváte 
nové zážitky. Proto jsem jako cíl vaší příští 
mezikontinentální pouti v roce 2023 vybral město 
Lisabon, hlavní město Portugalska. Odtud v 15. a 16. 
století odcházelo do neznámých zemí nespočet 
mladých lidí, včetně mnoha misionářů, aby se 
podělili o svou zkušenost s Ježíšem s jinými lidmi a 
národy.

Papež František
Poselství k 
35. Světovému
dni mládeže
5. dubna 2020

PTEJTE SE SAMI SEBE
Jste připraveni vyrazit?

BATOH
Do batohu si bereme to, co nejvíce potřebujeme. 
Do něj také ukládáme zkušenosti, které jsme na 
cestě zažili a které se stávají součástí našeho 
tělesného a duchovního zavazadla.

Co máte v "batohu svého života" na 
začátku této cesty? Co je velkou motivací 
k této pouti směrem k Světovým dnům 
mládeže v Lisabonu (SDM) 2023?
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HŮL
Je nástrojem opory na nejtěžších cestách a v boji 
proti nepředvídatelným událostem. Společníci na 
cestách jsou pomocí, která nám umožňuje jít dál.

BIBLE
Poutníci jsou pozorní ke znamením toho, co se 
kolem nich děje, a nechávají se jimi vést. Boží 
slovo je velkým kompasem cesty, kterou nyní 
začínáte.

S kým chcete na této cestě počítat? 
Kdo jsou vaši společníci na této cestě?

I vy jste byli vyučováni pravdě naší 
víry. Vzpomeňte si na Ježíšovo učení, 
které bylo součástí vašeho života. 
Podělte se o něj se svou skupinou.

KŘÍŽ
Kříž nám ukazuje že poutník je někdo, kdo si 
vybírá svou cestu. Cestou křesťana je následovat 
Ježíše až do konce a položit za něj svůj život.

DENÍK POUTNÍKA
Být poutníkem znamená umět vyprávět o tom, 
jak probíhal každý den, v každé etapě pouti. 
Napsat na konci každého dne krátký zápis do 
deníku znamená psát příběh.

V jaké pravdy věříte? Jaké
velké přesvědčení, vám dává sílu 
jít dál?
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Mladíku, pravím ti, vstaň! (Lukáš 7,14)

‘Ale zvedni se, vstaň. Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem 
a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat. (Sk 26,16)

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. (Lukáš 1,39)
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