
Poděkování: 
V této chvíli, kdy po vkládání Vašich rukou Otče Dominiku, Otče Rudolfe a 
Otče Františku a společné modlitbě Vás všech přítomných bratří biskupů jsem 
byl posvěcen a přijat do společenství nástupců apoštolů, chtěl bych 
poděkovat. 

Nejprve bych chtěl poděkovat Hospodinu za trpělivost a vynalézavost, s kterou 
mne k této službě připravoval, 

chtěl bych také poděkovat svým rodičům za dar života, za lásku a za příklad 
autentické žité víry. 

A tatínkovi do nebe také za všechny jeho přímluvy tam nahoře, kterými jsem si 
naprosto jist. 

Děkuji Vám, má rodino, mí nejbližší, mí přátelé za to, že mě máte rádi a já 
mohu mít rád Vás. 

Moc děkuji Vám sestry a bratři z naší plzeňské diecéze v čele s mým 
předchůdcem biskupem Františkem, společně s  kněžími a všemi pracovníky 
biskupství, děkuji vám za otevřenou náruč i srdce, se kterými jste mne přijali a 
za mne se od okamžiku mého jmenování neúnavně modlili.  

Děkuji Vám, spolubratři biskupové, kněží, jáhni, řeholnice i řeholníci, děkuji 
Vám, sestry a bratři  z ekumeny, z farností, kde jsem působil i z mé rodné 
farnosti za duchovní  doprovázení  i za lidskou blízkost. 

Moc si vážím přítomnosti Vás vzácných hostů z řad politiků, zástupců státní 
správy i samosprávy, armády, policie, společenského života, světa průmyslu i 
obchodu, škol, vědy i sportu. Děkuji, že jste mi darovali svůj čas a jste se 
mnou v tento pro mne tak významný den. 

Děkuji Vám všem, kteří jste přijeli a přišli na mé biskupské svěcení, moc mne 
mrzí, že katedrála není nafukovací, ale věřím, že  společenství víry a modlitby 
nás dnes spojovalo, ať už jsme byli vně či uvnitř a to i s těmi, kteří přijet 
nemohli, ale jsou s námi spojeni díky televizi Noe. Děkuji za Vaše sympatie a 
duchovní podporu. 

Velmi bych chtěl také poděkovat vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě a 
zajištění dnešní slavnosti: všem organizátorům podílejících se na 
nepřeberném množství úkolů spojených s celým dnešním dnem, děkuji hudbě 
i zpěvákům, záchranné službě, městské i státní policii, pracovníkům televize 
Noe i všem ostatním důležitým neviditelným. Děkuji moc, moc, moc! 

 

 



Při přípravě na dnešní den jsem se mnohokrát vracel k větě, kterou o 
biskupské službě ve své exhortaci Evangelii gaudium řekl papež František: 

Biskup musí ve své diecézi vždy podporovat misijní společenství a usilovat o 
ideál prvních křesťanských společenství, v nichž věřící měli jedno srdce a 
jednu duši. Proto je biskup někdy vpředu, aby ukazoval cestu a povzbuzoval 
naději lidu, jindy je svou prostou a milosrdnou blízkostí prostě uprostřed všech 
a v určitých okolnostech bude muset kráčet za lidem jednak proto, aby pomohl 
těm, kteří zaostali a také proto, že samotné stádo má schopnost rozpoznávat 
nové cesty. 

V tento okamžik se proto modlím za dar odvahy a moudrosti, abych v síle 
Ducha uměl přijmout svoji pastýřskou zodpovědnost za všechny chvíle, kdy 
mám povzbuzovat, vést i rozhodovat, za situace kdy vhod či nevhod budu 
volán hájit svobodu a důstojnost každého člověka, bránit se falešné smířlivosti 
a vydávat jasné svědectví o Pravdě, kterou je Bůh sám. 

Modlím se ale také za dar otevřenosti a prostoty, abych uměl jako biskup žít 
uprostřed Vás a společně Vámi prožívat radosti i starosti, společně hledat 
v církvi, v ekumeně i ve společnosti, kam nás náš Pán volá. 

Modlím se však také za dar pokory a vnímavosti, abych rozpoznal situace, kdy 
vás, setry a bratři naší diecéze, Vás spolubratři kněží inspiruje a vede sám 
Duch Boží a já jsem volán Vás podporovat. 

Modlím se, abych se uměl nechat oslovit  Vámi sestry a bratři  z ekumeny tam, 
kde následujete našeho Pána věrněji a poctivěji než já.  

A prosím také Hospodina, abych dokázal od vás politiků, členů místních 
samospráv či občanské společnosti  přijmout radu tam, kde uvidíte situaci a 
potřeby našich spoluobčanů realističtěji než já sám. 

Prosím vás všechny o modlitbu ale o i lidskou podporu, prosím vás o 
vstřícnost ale i otevřenou kritiku tam, kde se budete domnívat, že se mýlím. 

Těším se na společnou cestu. A mimo toto těšení bych rád přispěl k našemu 
společnému putování svojí lidskou i duchovní zkušeností, svojí radostnou 
vírou v Toho, který je silnější než jakékoliv zlo či lidská lhostejnost, a snad i 
svým elán a svou energií biskupa začátečníka. 

 

Svatá Maria, blahoslavený Hroznato, svatý Tomáši, orodujte za nás!!! 

 


