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Milí spolubratři ve služebném kněžství, milé sestry a milí bratři, 
zdravím Vás všechny na začátku nového církevního roku. Začátek adventu nám připo-

míná příchod našeho Pána. Nevíme, sice, kdy přijde, ale přijde určitě. Jisté je, že jeho příchod 
se nám neustále přibližuje; jak příchod na konci věků, tak, možná ještě dříve, naše setkání 
s ním v okamžiku konce našeho života. Je třeba, abychom se učili očekávat příchod svého 
Pána s pokojem a toužebnou radostí v srdci. To ovšem je každodenní záležitostí našeho smí-
řeného svědomí, či lépe, naší stále rostoucí, opravdové lásky k Pánu Ježíši. Svatý Augustin 
v jedné své homilii říká: "Co je to za lásku ke Kristu, bojíme-li se, aby nepřišel? Neměli by-
chom se, bratři, stydět? Milujeme, a bojíme se jeho příchodu. Milujeme ho pak opravdu? Ne-
bo máme raději své hříchy? Nuže, ty hříchy mějme v nenávisti a milujme toho, který přijde 
hříchy ztrestat. Přijde, ať chceme nebo nechceme. Že nepřichází  hned teď, neznamená ještě, 
že nepřijde. On přijde, ale nevíme kdy. Když tě však najde připraveného, nevadí, že to nevíš."  

Advent je také příprava na oslavu Kristova vtělení, na Vánoce. Z Vánoc se ovšem staly 
svátky konzumu a blahobytu. Tak se nás o tom snaží přesvědčit svět, který nás obklopuje a do 
kterého jsme ponořeni. Necháme se strhnout tímto proudem a necháme v sobě zadusit jejich 
pravý smysl? Kristus přece přišel na svět, aby obnovil člověka a ukázal mu jeho pravou hod-
notu. Hodnota člověka je v tom, čím je a ne v tom, co všechno vlastní. Naše hodnota je v tom, 
že jsme Božími dětmi, které Bůh, Otec nesmírně miluje! Lidé kolem nás jsou tedy naši bratři 
a sestry a mezi námi má panovat bratrská láska. Nenechme si za žádnou cenu tuto základní 
skutečnost zatemnit a vytrhnout z duše! Naopak, buďme těmi, kteří se ji snaží ukázat druhým 
a "nakazit" je, v dobrém slova smyslu, touto radostnou vánoční zvěstí a pravou vánoční nála-
dou! 

Do této souvislosti patří i charitní Tříkrálová sbírka, která se již bude konat podruhé. 
Minule jsme ještě neměli zkušenost a nevěděli, co nás čeká. Byli jsme však většinou velmi 
mile překvapeni. Především velmi pozitivní reakcí lidí kolem nás na tuto sbírku. Mezi lidmi 
našeho národa se, díky Bohu, neztratila solidarita! Lidé jsou v tomto směru většinou velmi 
citliví a otevření, jak se mohli přesvědčit všichni, kteří se jako koledníci této sbírky zúčastnili. 
Věřím, že i tentokrát zažijeme znovu zázrak vzájemné solidarity a proto vás vyzývám 
k aktivní účasti na této Tříkrálové sbírce. Vím, že je to především příležitost pro mladé koled-
níky, ale dospělí by měli jít s nimi jako jejich odpovědní průvodci. A tam, kde nejsou 
v dostatečném počtu mladí koledníci, jistě nic nebrání tomu, aby nastoupila i starší generace. 
Prosím spolubratry kněze a jáhny, aby i oni tuto sbírku co nejvíc podporovali. Ať je to záleži-
tost opravdu celé farnosti! Ještě více. Snažte se zaangažovat i ostatní spoluobčany, především 
odpovědné činitele místní samosprávy, kteří, tak jako loni, by se měli účastnit zapečetění a 
otvírání pokladniček. Vždyť jde o společnou akci solidarity s potřebnými. Jak známo, 70% 
sbírky má letos zůstat na místní projekty, které už v těchto dnech měli navrhnout místní du-
chovní a pracovníci místní Charity. Vždy je dobře, když lidé budou vědět, kam peníze, které 
dávají, přijdou.  

Je však třeba zdůraznit, že peníze nejsou na Tříkrálové sbírce to nejdůležitější. Mnohem 
důležitější je svědectví, které tím svým spoluobčanům vydáváte: svědectví víry, svědectví 
služby a vzájemné solidarity. Autentické křesťanské svědectví, které jsou ostatní schopni při-
jmout a snad tak i odkrýt duchovní rozměr, který byl až dosud pro ně skryt. Je dobré, je-li 
Tříkrálová sbírka organizována společně s ostatními křesťany. Díla křesťanské lásky a spo-
lečného křesťanského svědectví jsou příležitostí, jak projevit ekumenismus v praktickém ži-
votě a dát tak našemu okolí svědectví o vzájemné, i když dosud neúplné jednotě. 

Na Tříkrálovou sbírku je však třeba se už teď připravit. Především je třeba připravit pro 
koledníky vhodné oblečení, pokud není k dispozici od minulé sbírky. Dále by bylo dobré při-
pravit malé dárky a pozornosti, které koledníci mohou rozdávat dárcům. Budou se sice rozdá-



vat opět balíčky cukru, ale pokud se vám podaří připravit i něco jiného, např. drobné obrázky, 
keramické či jiné drobnosti, bude jen dobře, neboť to bude mnohem osobnější. 

S mnohými z vás se, jak doufám, setkám při rozeslání koledníků, které se bude na ně-
kterých místech konat. Především 2. ledna ve 14.00 hodin v Chebu, v kostele sv.Mikuláše, 
kde se bude konat společné rozeslání koledníků z Řezenské a naší diecéze. Očekává se velké 
množství koledníků z Řezenské diecéze. Zvu proto také vás, aspoň ze západní části diecéze, 
na toto rozeslání. Další rozeslání se bude konat 3. ledna v 15.00 hodin v Klatovech. Dne 4. 
ledna v 10.00 hodin se bude konat v Karlových Varech před radnicí a v 15.00 hodin v Do-
mažlicích. Bližší pokyny, jak bude probíhat rozeslání u vás, se dozvíte zavčas od vašeho kně-
ze, či pracovníků místní Charity. 

Milí spolubratři kněží a jáhnové, milé sestry a milí bratři, již předem vám chci poděko-
vat za vaši iniciativu a angažovanost v Tříkrálové sbírce. Vyprošuji vám požehnanou dobu 
adventní a těším se na další setkání s vámi touto písemnou formou o Vánocích. 

 
   Žehná vám a vašim drahým  
 

váš biskup František. 
 
 
 

Tento list přečtěte při všech nedělních bohoslužbách 2. prosince 2001. 


