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Cílem tohoto setkání je:

• objevit důvod, proč Maria vstala a spěšně se vydala na cestu.
• prohloubit rozměr existence směřující k přípravě na povolání.
• připomenout si Boží zásahy v životě každého z nás.

Informace pro animátora:

• Toto setkání následuje po úvodním setkání, na kterém se mladí lidé seznámili
s itinerářem projektu Rise Up. Budeme během něj pracovat s biblickým textem,
který vypráví o zvěstování Panně Marii, a je ústředním tématem SDM v Lisabonu.
Proto bude nutné se k tomuto textu mnohokrát vrátit.

• Setkání vyžaduje práci s ikonou Zvěstování. (V případě, že farnost má obraz nebo
ikonu Zvěstování, je to vhodná chvíle se o ní zmínit.) Pozornost je třeba věnovat
vytvoření atmosféry pro hlásání evangelia - na ikonu je třeba při čtení klást zvláštní
důraz.

Potřebný materiál:

• Napsaná fráze: "Staň se mi podle tvého slova."
• Vytištěná ikona/obraz Zvěstování.
• Doprovodná hudba (pro navození atmosféry, není nutná).

PŘIPRAVTE SE  
Z Panamy do Lisabonu: ústřední postavení Panny Marie 

Setkání je zahájeno promítnutím videa z oznámení o konání příštího SDM v Lisabonu 
2023 (během setkání v Panamě 2019):

https://www.youtube.com/watch?v=dDzOSL4X7-Q

Poté vedoucí představí téma Světových dnů mládeže v Panamě (Lk 1,38) a uvede, jak 
souvisí se Světovými dny mládeže v Lisabonu (Lk 1,39): Lisabonské téma je 
pokračováním Panamského - Maria řekla "ANO" Božímu plánu a nyní spěšně odchází 
navštívit svou sestřenici Alžbětu.

Po zhlédnutí videa můžeme zdůraznit, že jen ti, kteří řeknou Bohu ANO, mohou odejít 
svižně. 

Chceme-li být jako Maria, musíme naslouchat Božímu hlasu a říkat mu "ANO". Naši 
cestu přípravy na SDM v Lisabonu 2023 začínáme radostí z písně! Znáte hymnu SDM v 
Panamě 2019? Poslechněte si ji a přemýšlejte o tom, co znamená říci ANO!
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SETKÁNÍ #1 
Vstaňte a řekněte "Ano" (Lk 1,26-39)

https://www.youtube.com/watch?v=dDzOSL4X7-Q
https://www.youtube.com/watch?v=dDzOSL4X7-Q
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Český překlad: Eva Gloserová, Luděk Strašák

Ze všech koutů světa, ze všech míst a ze všech stran
svoláváš nás, Pane, chceš být s námi.
Spěchá sem každý,  kdo má srdce dokořán 
a každý koho tvoje láska zmámí.

Jak Panna Maria, která přijala ten dar
který tvoje povolání dává
Chcem i my rozdat tvou lásku, kde je zmar,
ať světem běží tvoje dobrá zpráva.

Ty jsi Pán, své srdce otvírám, 
kéž se stane podle slova tvého.

Voláš mě k lásce, svědčit a sloužit, ze Slova tvého žít.

Jak Panna Maria, tebe vnášet do všech stran
do moře, kde lidé smutně bloudí.
Být jak průplav co s tím mořem spojí oceán,
ve kterém tvá živá voda proudí.
Neboj se, neměj strach,
přinášet lásku do všech míst, 
kam tě posílám,
vezmi to za svou věc jako Maria, 
buď můj hlas a Slova mého chrám

NASLOUCHEJTE
Z evangelia podle Lukáše (Lk 1,26-39) 

26Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského 
města, které se jmenuje Nazaret, 27k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu 
Davidova; jméno té panny bylo Maria. 28Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí 
zahrnutá, Pán s tebou.“ 29Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav 
znamená. 30Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. 31Hle, počneš a 
porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a 
Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. 33Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a 
jeho království nebude konce.“ 34Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s 
mužem?“ 35Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; 
proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. 36Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala 
ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. 37Neboť u 
Boha není nic nemožného‘.“ 38Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle 
tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel. 39V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala 
do hor do města Judova.
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Hle, jsem služebnice Páně! Hymna SDM Panama 2019 

anglická verze

česká verze
aranž V. Šablatury

https://youtu.be/SXlYt_JjftE
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Po čtení vyzve vedoucí mladé lidi, aby se zamysleli nad ikonou Zvěstování a požádá je, 
aby rozpoznali přítomné postavy a prvky. Poté hovoří o obraznosti jednotlivých prvků 
ikony. Členové skupiny pak popíšou obraz zvěstování v Deníku poutníka a zaznamenají, 
co se jim zdá na jednotlivých prvcích nejpodstatnější.  

• Maria: V Lukášově evangeliu je Maria poprvé zmíněna v textu Zvěstování o narození 
Pána Ježíše. Anděl Gabriel je Bohem poslán do Nazareta, aby Marii zvěstoval 
radostnou novinu.

– Maria klečí na kolenou a modlí se celým tělem.
– Je oblečena do modré barvy, která vyjadřuje její panenství.
– Andělovo oznámení ji překvapí.
– Projevuje radost a štěstí, protože Bůh je s ní.
– Říká "ANO" Božímu plánu.

• Anděl: Jméno Gabriel znamená doslova "Bůh je mocný". V Bibli se objeví, aby 
oznámil naplnění Božích zaslíbení.

– Anděl je oblečen jako jáhen, tím je vyjádřena jeho služba Bohu.
– V ruce drží lilii, která symbolizuje čistotu Mariina srdce.
– On je ten, kdo přijímá slovo a dává věci do pohybu.
– Je zvěstovatelem Boží vůle pro Marii.

• Bílá holubice: Představuje Ducha svatého, který sestupuje na Marii.
– Holubice se objevuje i v jiných biblických textech, kde vyjadřuje přítomnost Ducha 
svatého (Ježíšův křest) a znovuzrození lidstva (Genesis).
– Duch přichází, aby oplodnil Mariino lůno a umožnil tak vstup Boha do světa 
(nové stvoření).
– Holubice odkazuje na sílu Nejvyššího, která je v textu znázorněna oblakem. Obojí
je symbolem Boží přítomnosti.

• Dveře: Tím, že Maria řekla "ANO" zvěstovanému poselství, otevřela dveře, jimiž Bůh 
vstupuje do světa.

• Zelený chodník: Představuje naději, která se otevírá těm, kdo naslouchají Božímu 
hlasu a říkají mu "ANO".

• Stůl s nádobím (hrnci, talíři a džbány): Představuje náš materiální život, naši 
každodenní práci s její naléhavostí a starostmi, kvůli kterým je těžší uslyšet Boží hlas.

• Prázdný prostor uprostřed (v horizontální rovině): Prázdný prostor mezi andělem 
a Pannou znamená cestu, kterou božské Slovo prochází, dokud nedojde ke každému 
z nás. Odkazuje na vnitřní připravenost nezbytnou k tomu, abychom mohli svobodně 
naslouchat Bohu.
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Po prohloubení symbolických prvků obrázku jsou mladí lidé vyzváni k prohloubení 
biblického poselství prostřednictvím individuálního čtení následujícího textu:

«Zarážející je síla, s níž tato dívka přisvědčuje, 
ať se jí stane tak, jak řekl anděl. Nebyl to pasivní či rezignovaný souhlas nebo 
přitakání na způsob: „Dobrá, zkusíme a uvidíme, co bude“. Bylo to něco více, něco 
jiného. Bylo to přitakání, které 
se chce zapojit a riskovat, vsadit do hry všechno, 
a to bez jakékoli jiné záruky než jistoty, že je nositelkou příslibu. Mělo to bezpochyby 
být obtížné poslání, ale obtíže nebyly důvodem 
k odmítnutí. Zajisté nastaly komplikace, 
ale nebyly stejné jako ty, které nastávají, když nás ochromuje zbabělost, protože 
nemáme všechno předem jasné nebo zaručené. Nazaretská dívka bez pochyby 
neměla účet na „sociálních sítích“ té doby, nebyla vlivnou - influencer, ale - aniž by 
chtěla nebo se po tom pídila - stala se ženou, která měla největší vliv na dějiny. 
Maria, Boží influencerka. Několika slovy dokázala přisvědčit a svěřit se lásce a 
příslibům Boha, jediné síle, schopné obnovit všechno.» 

PTEJTE SE SAMI SEBE  
Osobní konfrontace s Božím slovem

Mladí jsou nyní zváni ke zhlédnutí krátkého videa se svědectvím mladé ženy, která se zúčastnila 
SDM v Panamě 2019. Ve videu se dělí o své zkušenosti a o to, jak přijala výzvy od papeže. 
Komentuje biblický text Zvěstování a dává výzvu mladým.

Na základě textů (a videa) se individuálně zamyslete nad následujícími otázkami:

Ve tvém příběhu:

• Co se tě nejvíce dotklo v tomto textu?
• Jak silné je tvoje “ANO”?

Ve tvé každodennosti: 

• Žiješ se spěchem, stejně jako Maria?
• Je pro tebe Maria influencerem?

Teď: 

• Je pro tebe právě teď důležité naslouchat tomuto
Slovu?

• Cítíš se být nositelem slibu?

Promluva papeže 
Františka při vigilii 
34. světového dne 
mládeže, Panama, 
26. ledna 2019
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PŘIJÍMEJTE 
Mariino "ANO"

Pozn. toto video existuje pouze v portugalštině s automatickými titulky na tomto odkaze: 
www.youtube.com/watch?v=N3jgoHkdEbs
Lze ho využít, ala také vynechat a s následujícími otázkami pracovat jen na základě biblického textu a 
promluvy papeže Františka (viz výše).

Považujete se také za nositele slibu?Jaký slib, který je ve vašem srdci, byste měli nést dál?
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Po předložení otázek následuje chvíle ticha k zamyšlení.

SDÍLEJTE SE 

Tento okamžik plynule přechází ve sdílení se skupinou.

MODLETE SE
Příběh tvého povolání 

Každý člen skupiny je vyzván, aby napsal příběh svého povolání:

• V první části každý vypracuje chronologický příběh svého života - "životní cestu", kde
uvedou některé nejvýraznější momenty svého a) osobního života (např. narození); b)
společenského života (např. rok nástupu do školy); c) duchovního života (např. křest
atd.).

• Poté každý vyznačí okamžiky, kdy nejvíce pocítil Boží přítomnost.
• Nakonec každý identifikuje Boží "povolání" ve svém životě – to, k čemu ho Bůh povolal.

Ve skupinkách se každý s ostatními podělí o konkrétní příklady, kdy cítil, že ho Bůh volá, a jak 
na toto volání odpověděl. Na závěr se všichni nahlas pomodlí Magnificat a spolu s Marií 
poděkují za to, co Bůh v životě každého z nich koná.

Magnificat

Velebí má duše Hospodina,
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, 
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný,
jeho jméno je svaté,
a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, 
kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Amen.
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Na tomto setkání jste vyzváni, abyste „vstali“ skrze hledání a přijetí Boží vůle ve vašem 
každodenním životě, osobní modlitbu. Pomoci vám mohou také následující rady:

Jak můžeme poznat Boží vůli: je to možné, nejlepší a nejmoudřejší.

Z čeho se Boží vůle skládá? Zaprvé se skládá z cesty dobra, kterou nám Bůh odhaluje 
prostřednictvím přikázání Ježíše a církve: nezabíjejte, nekraďte, ctěte své rodiče, 
odpouštějte těm, kteří vám ublíží atd. Tato přikázání jsou všeobecná - to znamená, že platí 
pro každého.

Kromě toho má Bůh s každým konkrétní záměr. Například: že přijímáte konkrétní práci 
nebo misi, napravíte určitý aspekt vašeho života, že oslovíte konkrétní osobu, nebo že se 
někým usmíříte nebo usmíříte někoho atd.

Ze své podstaty je všechno, co od nás Bůh chce, způsob, jak se stát lidštějšími a 
šťastnějšími jako děti Boží.

Musíme pochopit 3 důležité charakteristiky Boží vůle:

Vždy je to možné. Bůh nás nikdy nepožádá o nemožné. Pokud by něco bylo naprosto 
nemožné, tak by to určitě nebyla Boží vůle. Vezměte však na vědomí, že existuje mnoho 
věcí, které se nám zdají být nemožné vlastními silami, ale které jsou možné s Boží milostí.

Je to vždy nejlepší pro nás a pro ty kolem nás, i když se to tak nezdá. Bůh by nás nikdy 
nepožádal o nic, co by nebylo dobré pro naše vlastní štěstí. Ale někdy je to obtížné, 
protože si představujeme naše štěstí jiným způsobem a tím pádem je pro nás těžké Bohu 
důvěřovat.

Vykonávat Boží vůli je vždy nejmoudřejší volbou. Bůh zná naše životy a dary lépe než 
my a chce je využít co nejlépe pro dobro naše i ostatních. Vykonávat Boží vůli není 
laskavost pro Něj, ale pro nás. Dělá nám „laskavost“, když nám ukazuje svou vůli!

Národní sekretariát 
apoštolátu modlitby,
GPS křesťanského života, 
Braga, Apoštolát modlitby, 
2011, s. 29-30.
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VSTAŇTE 
Vstát znamená hledat Boží vůli

ANO, VĚŘÍM!  
† Z katechismu katolické církve 

Boží prozřetelnost

313. „Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému“ (Řím 8,28). Svědectví světců 
nepřestávají potvrzovat tuto pravdu: … Svatý Tomáš Morus utěšuje dceru krátce před svou 
mučednickou smrtí: „Nemůže se stát nic, co Bůh nechce. Takže cokoli on chce, i když se 
nám to zdá sebehorší, je ve skutečnosti pro nás to nejlepší.“ A Juliána z Norwiche: „Naučila 
jsem se díky Boží milosti, že se musím přidržovat pevně víry a s nemenší pevností věřit, že 
všechno skončí dobře ? Ty sama uvidíš, že všechny věci budou k dobru.“
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OSOBNÍ PROJEKT 
Krok #1: Naučte se poznávat Boží vůli.

"„Jak se to může stát…” (Lk 1,34)
Udělejte první krok V budování vašeho projektu. Tak jako Maria, která nás doprovázela při 
prvním setkání na této cestě, se ptejte na otázky nejen sebe, ale také Boha. Věřte, že On 
má správné odpovědi a chce pro vás opravdové štěstí.

K zamyšlení:

• Jaké motivace řídí mé dny, moje rozhodnutí?

• Co mě povzbuzuje? Jaké touhy mám hluboko ve svém srdci? Co mě dělá šťastným?

• Jak ke mně může Bůh promlouvat skrze touhy, které v sobě objevuji?

• Jaká je Boží vůle pro mě? Pomáhají mi mé motivace tuto vůli žít?
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314. Pevně věříme, že Bůh je Pánem světa a dějin, avšak cesty jeho prozřetelnosti 
nám často zůstávají neznámé. Jen na konci, až skončí naše částečné poznání a 
budeme vidět Boha „tváří v tvář“ (1 Kor 13,12), plně poznáme cesty, kterými Bůh, i 
přes dramara zla a hříchu, vedl své stvoření až k odpočinku onoho definitivního 
Sabatu (sedmého dne), pro nějž stvořil nebesa i zemi.




