
 
 
 
Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milé sestry a milí bratři, 
 
 
dnešní, 4. neděle velikonoční, zvaná též podle evangelia, které se dnes čte, neděle Dob-

rého pastýře, je současně dnem modliteb za povolání k duchovnímu stavu, tedy ke kněžství, k 
řeholnímu a vůbec k Bohu zasvěcenému životu. Svatý otec k dnešnímu dni, tak jako každý 
rok, vydal své poselství s názvem Život jako povolání. Posílám ho všem kněžím a jáhnům a 
rád bych, abyste se s ním mohli nějakým způsobem seznámit všichni, protože je velmi po-
vzbuzující. 

Jako biskup diecéze, která má ve srovnání s ostatními daleko nejmenší počet bohoslovců 
(v pražském semináři jednoho, v Nepomucenu jednoho, na externí praxi a v civilní službě 
celkem 5 a pouze jednoho, který se letos hlásí do konviktu!) ale také daleko nejmenší počet 
řeholnic žijících a působících v diecézi (celkem 13 z 5 různých kongregací!), jako biskup tak-
to „nemocné“ diecéze, cítím povinnost obrátit se na Vás všechny s výzvou a prosbou o nalé-
havé modlitby. A to nejen v dnešní den.  Modlete se usilovně dnes, ale modlete se i po celý 
nastávající týden, ba nepřestávejte ani potom. Kněžím a jáhnům přikládám texty pro sedm dní 
osobních modliteb za duchovní povolání. Věřím, že najdou způsob, jak ho pro Vás všechny 
rozmnožit, abyste se mohli modlit i doma, sami či s celou rodinou, i v následujících dnech a 
týdnech. 

Modlete se za to, abychom měli zdravé a dětmi bohaté rodiny, protože kde nejsou děti, 
nemohou být ani kněžská a řeholní povolání. Modlete se za to, aby tyto děti byly vychovává-
ny v obětavé lásce ke Kristu i k druhým lidem, v lásce, která se neváhá nasadit pro druhé a 
nebojí se obětí. V pravé a statečné víře, která se neohlíží na módu a posměch okolí a nebojí se 
jít proti proudu podle svého svědomí. Modlete se za mladé lidi, aby měli odvahu se po zralé 
úvaze a poznání vůle Boží definitivně rozhodnout a celoživotně se darovat, ať už Bohu 
v kněžském či jinak zasvěceném životě, ať už druhému člověku v církevně platném manžel-
ství. A modlete se konečně i za kněze a všechny osoby Bohu zasvěcené, aby vytrvali ve svém 
povolání a žili je tak přitažlivým způsobem, aby byli tou nejlepší inspirací pro mladé lidi při 
hledání životní cesty. 

Kněží nemáme nadbytek, ale díky Bohu a díky obětavým polským a slovenským misio-
nářům nemáme ani dramatický nedostatek. Přesto však platí, že církev, která si nevystačí 
s vlastními silami, není plně zdravá a nemůže být proto spokojena sama se sebou. Platí to tím 
víc, že výhledy do budoucna, jak bylo ukázáno výše na počtu seminaristů jsou velmi zneklid-
ňující. Říká se, že církev má tolik kněží a takové, jaké si vyprosí. Vytrvale se modlete, aby se 
na naší místní církvi toto slovo v pozitivním smyslu naplnilo! 

Provázím Vás i Vaše drahé svým požehnáním.  
 
 

      Váš biskup + František. 
 
 

P.S.  Zmíněné texty je možno najít na internetové adrese: www.pastorace.cz  
      Tuto adresu sdělte věřícím, mnozí si sami texty najdou. 
 
 
       List přečtěte při bohoslužbách 4. neděle velikonoční 2001. 
 


