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Pastýřský list o pastoračním programu 
 

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milé sestry a milí bratři! 
 
Před několika týdny jsme vstoupili do nového tisíciletí. Mnozí si v té souvislosti kladou 

otázky, jaké budou příští dny, měsíce a roky, jak bude vypadat svět za pár let, jak budeme 
řešit velké problémy dnešní doby, kam lidstvo směřuje atd. Křesťan si pochopitelně spojuje 
tyto otázky s životem církve, s její přítomností a zejména budoucností. Do našich problémů, 
nejistot i obav zde zaznívá jasné Ježíšovo slovo, jak nám ho předkládá Jan Pavel II. ve svém 
apoštolském listě Novo millennio ineunte:  

"Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!"(Mt 28,20). (…) Nepodlé-
háme samozřejmě naivní představě, že by pro řešení velkých problémů dnešní doby mohlo 
existovat nějaké zaklínadlo. Ne, nezachrání nás nějaké zaklínadlo, nýbrž Osoba a jistota, 
kterou přináší: Já jsem s vámi! 

Mluvíme-li dnes o novém pastoračním programu, je třeba říci, že program pro třetí tisí-
ciletí už tu je; je stále týž, odvozený z evangelia a živé tradice. Jeho středem je vlastně sám 
Kristus, kterého máme poznat, milovat a následovat, abychom v něm mohli žít trinitární 
život (tj. život ve spojení s Nejsvětější Trojicí a podle jejího vzoru) a s ním přetvářet dějiny až 
do jejich dovršení v nebeském Jeruzalémě.  

Je však nutné, aby se tento program proměnil v pastorační plány, uzpůsobené si-
tuaci jednotlivých společenství. (...).Svatý otec proto naléhavě vyzývá pastýře místních círk-
ví, aby s pomocí nejrůznějších složek Božího lidu s důvěrou načrtli etapy budoucí cesty. (...) 
Čeká nás tedy radostné dílo obnovy pastorační činnosti. Týká se nás všech. (viz Novo 
millennio ineunte čl. 29) 

  
Milí diecezáni, drazí přátelé v Kristu, 
všechny vás - kněze, jáhny, laické pomocníky v pastoraci i jednotlivé věřící ve farnos-

tech - vybízím a zvu ke spolupráci na tomto díle obnovy. Chceme oživit náš křesťanský život 
úsilím o osobní svatost a o to, aby se naše církev, především naše farnosti a naše kněžská 
společenství, staly domovem a školou společenství. Budeme usilovat o to, aby se zvětšily 
naše znalosti Písma i naší víry, abychom tak lépe poznali Boha a mohli ho lépe milovat a 
abychom se také mohli stát přesvědčivými svědky víry a účinnými  nástroji evangelizace v 
naší společnosti. 

V naší diecézi chceme v souladu s papežovým přáním připravit pastorační plán, který 
bude vycházet z reálného stavu společnosti a diecéze. Jeho záměrem je podpořit to, co už 
přináší dobré ovoce a hledat i další cesty. 

 
Letošním rokem jsme zahájili tzv. přípravné období, jehož cílem je zejména:  
 
1. oživení církve ve stávajících strukturách, to znamená v jednotlivých farnostech a 

dalších společenstvích, jež by se měla stát prostředími vzájemně sdílené a posilované víry,  
 
2. aktivnější zapojení kněží a laiků do procesu vytváření pastoračního plánu, ne-

boť je důležitá vzájemná spolupráce na tomto společném díle; tak si to také přeje Svatý otec, 
jak jsme před chvílí slyšeli,  

 
3. zlepšení spolupráce na úrovni farnosti, vikariátu a diecéze, neboť farnosti či vi-

kariáty nejsou uzavřené a osamocené "ostrovy". Jsme jedna církev, ve které živá solidarita je 
konkrétním výrazem lásky. 

 
Protože se nedá udělat vše najednou, v roce 2001 se soustředíme na: 
 
1. vzdělávání a formaci věřících formou katechezí, přednášek, biblických hodin 

apod. Určitě souhlasíte, že náboženské vědomosti a znalost Písma sv. potřebujeme všichni 
neustále prohlubovat. Připomeňme si slova sv. Jeronýma, že "neznalost Písma je neznalostí 
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Krista". Navíc Vaše děti, vnoučata i lidé kolem Vás si kladou řadu náboženských otázek, na 
které je třeba jim pomáhat hledat odpovědi. 

 
2. podporu kněžského společenství na úrovni vikariátu i diecéze. Kněží a jáhni 

spolu s biskupem tvoří společenství-presbyterium, jež má účast na služebném kněžství Kris-
tově. Skutečnost, že Kristus je všechny spojuje, by měla mít výraz i ve vzájemném přátelství 
a bratrství. To jim má pomáhat, aby i oni rostli ve svatosti a ve službě Vám, věřícím. 

 
Program vzdělávání a formace věřících ve farnostech by mohl od září t.r. navázat 

na předchozí aktivity a prohlubovat je především pravidelným setkáváním nad Pís-
mem sv. a  katechizmem, přednáškami a společnou modlitbou. Rád bych, aby se tato 
setkání konala pravidelně aspoň jedenkrát měsíčně a abyste se jich Vy, věřící, horlivě 
účastnili.  

 
Příprava těchto setkání nemůže být věcí samotného kněze. Vyžaduje i pomoc a pod-

poru některých z Vás. Proto nabízíme tyto možnosti: 
- od září 2001 poběží v Plzni a Chebu dvouletý kurz pro animátory společenství a po-

mocníky v pastoraci,  
- poslední týden prázdnin se uskuteční v diecézním středisku v Horní Blatné týdenní 

biblický kurz, 
- pracovníci pastoračního centra pro laiky při Biskupství plzeňském nabízejí pro farnosti 

nebo různá společenství:  
     - semináře duchovní obnovy,  
     - úvodní kurzy do četby Písma sv., kurzy modlitby, uvedení do svátostí  a p., 
     - programy pro setkávání rodin. 
 
Své důležité místo v obnově diecéze i celé české církve má práce sněmovních krouž-

ků. Proto si přeji aby se i nadále rozvíjela. 
 
Chci Vás všechny vyzvat, kněze, jáhny i laiky, abyste tento program přijali za svůj a 

abyste na něm spolupracovali, jak si přeje Svatý otec. A přeji Vám i sobě, aby přinesl sku-
tečné oživení života z víry pro každého z nás, rozkvět naší místní církve a růst Božího krá-
lovství v srdcích všech lidí i v životě celé společnosti. 

 
Využívám této příležitosti, abych Vás všechny pozval na dvě celodiecézní setkání 

v tomto roce. Na Dny víry, konané ve dnech 25. - 27. května v Plzni, a na diecézní pouť 15. 
září v Teplé. Věřím, že tato setkání budou obohacením pro všechny farnosti, které se do nich 
zapojí. 

 
Na závěr listu Vám chci připomenout větu z Písma, která je mottem letošních Dnů víry 

a která nechť se stane pro nás všechny slovem na cestu v tomto roce: "Máme naději v ži-
vém Bohu, který je Spasitel všech lidí"(1 Tim 4,10).  

 
Vyprošuji Vám i všem Vašim drahým hojné Boží požehnání. 
 
      
             Váš biskup František. 
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