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Slovo k začátku školního roku  
 
Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milé sestry a milí bratři,  
zvláště vy, milí rodiče, milí děvčata a chlapci, milé děti. 
 
Prázdniny a dovolené jsou za námi. Doufám, že jste je dobře prožili a vrátili jste se 

osvěženi, povzbuzeni a připraveni k další práci, která Vás během školního roku čeká. Věřím, 
že jste zažili krásu přírody a uvědomili jste si Boží lásku, která se k nám projevuje i tímto 
způsobem. Doufám, že jste prožili i pěkná setkání s druhými lidmi a že jste si mohli uvědo-
mit, jakým Božím darem pro Vás tito lidé byli. Doufám, že i vy sami jste byli Božím darem 
pro druhé. Kéž byste si i nadále uchovali tuto vnímavost srdce pro Boží dary v přírodě i 
v lidech kolem vás a kéž byste stále usilovali o to, abyste i vy vždy byli Božím darem pro 
druhé: dobrotou srdce, ochotou pomáhat druhým, snahou o vzájemné porozumění i snahou 
nebýt pro druhé příčinou zranění duchovního, duševního, ani fyzického. 

Na začátku školního roku bych chtěl povzbudit své spolubratry kněze a jáhny a rovněž 
všechny katechetky a katechety a především vás, rodiče a prarodiče, abyste nezapomněli udě-
lat všecko pro to, aby se dětem i mládeži dostalo náboženské výchovy a výuky, jak je během 
školního roku obvyklé. Vím, že jste na to nezapomínali ani během prázdnin a že prázdniny 
strávené v dobrém společenství jsou pro mnohé vydatnou náboženskou formací. Přesto však 
je pravidelná výuka náboženství ať už ve škole nebo mimo školu, na faře či jinde, bezpodmí-
nečně nutná a její zajištění, případně provádění, je vaší vážnou, ve svědomí zavazující povin-
ností.  

Všichni víme, jak je tato výuka v dnešní době značně opomíjená, jak je ovšem také ne-
snadná. Všichni ovšem také víme, že dnešní děti a mládež to mají mnohem nesnadnější, než 
jsme to měli ve svém mládí my, starší. Svoboda, která je velkým Božím darem pro člověka, 
bývá často chápána jako libovůle ke všemu, především ke zlému. Široká nabídka nejrůzněj-
ších škodlivin je pak věcí snadného výdělku pro ty, kteří si nedělají svědomí z toho, že něko-
mu ublíží. Drogy, pornografie a násilí, nabízené ve sdělovacích prostředcích nejrůznějšího 
druhu, různé zábavy pochybné kvality, které mají dát zažít davové opojení jako lék na samo-
tu, v níž se mnozí i uprostřed svých blízkých nacházejí, to vše je zaměřeno především na děti 
a mladé, jako nadějné konzumenty, nemající dostatek zábran, aby těmto lákadlům odolali. Je 
nesmírně nezodpovědné, když neděláte nic nebo jen velmi málo pro to, abyste děti a mladé 
lidi vybavili vnitřní odolností. To se nedá udělat nijak jinak než dobrou výchovou a dobrou 
duchovní orientací. A dobře připravená a prováděná náboženská výchova a výuka je její důle-
žitou a účinnou součástí. Budete-li ji brát jako jednu z nejzávažnějších povinností svého živo-
ta, věřím, že najdete způsob, jak ji co nejlépe a nejúčinněji provádět. To platí pro rodiče a 
prarodiče právě tak jako pro kněze, jáhny a jejich pomocníky. Biskupství, především jeho 
pastorační oddělení, je vám v tom připraveno pomáhat. 

Závěrem tohoto listu vás chci všechny pozvat na diecézní pouť do Teplé, která se bude 
konat v sobotu, 15. září, od 9.30 přibližně do 16.30 hodin. Bližší se dozvíte z plakátů, které 
budou vyvěšeny.  

Chci vás ujistit, že se za vás všechny denně modlím a vyprošuji vám hojné Boží požeh-
nání. 

          Váš biskup František. 
 
(Přečtěte při bohoslužbách 2. září 2001 a případně též zveřejněte vyvěšením nebo 

otištěním ve farních listech.) 


