
Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, 
milé sestry a milí bratři! 
 

Naposledy jsem se na vás obracel dopisem v těžké chvíli povodní, povzbuzoval vás a 
současně prosil o solidární  pomoc pro postižené. Nyní je mou milou povinností vám 
poděkovat za vše, co jste pro postižené udělali. Celkem se vybrala v naší diecézi při sbírce 
na tento účel neuvěřitelně vysoká suma: 2 925 628,50 Kč. V tabulce otištěné v tomto 
oběžníku je uvedeno, kolik se vybralo v jednotlivých vikariátech. Bůh odplať všem, kteří 
jakoukoliv částkou podle svých možností přispěli. Bůh také odplať těm, kteří pomohli i jinak: 
při záchranných pracích, při úklidu a čištění, poskytnutím hmotných prostředků, ale také 
slovem povzbuzení a útěchy. Při této příležitosti chci poděkovat též královéhradecké diecézi i 
její charitě, která měla v pomoci při povodních patronát  nad naší diecézí a pomáhala 
obětavě. Chci poděkovat i jednotlivým farnostem z jiných diecézí, které se rozhodly pomáhat 
konkrétním farnostem u nás. Kéž by tyto kontakty neskončily povodněmi a rozvíjely se 
oboustranně i nadále k vzájemnému prospěchu, aby tak vyniklo, že církev je společenství 
jdoucí přes hranice farností, diecézí, států i kontinentů. 

Povodně tedy opět ukázaly, že, díky Bohu, solidarita v našem národě nechybí. 
Ukázaly však i jinou důležitou věc. Potřebu víry, která v dobách krizí dává lidem jistotu, že 
nejsou opuštěni, posiluje jejich naději a dává jim sílu k překonání těžkých situací. Dává 
přesvědčení, že existují hodnoty, které neodnese žádná povodeň (viz Mat 6,19-34) a že i 
člověk, kterému povodeň zničila zařízení bytu nebo sebrala celý dům, je bohatý, má-li Boha 
za svůj poklad. Naopak ti, kterým voda vzala veškeré jejich jmění a nemají víru, jsou 
nesmírně chudí. Prosím vás, můžete-li, věnujte se těm, kteří byli postiženi a na které tato 
situace stále doléhá a ještě dlouho bude doléhat. Věnujte se zvláště těm, kteří nemají dar 
víry, a o to víc potřebují povzbuzení a jistotu, že nejsou sami. 

V sobotu 21. září se konala v klášteře Teplá diecézní pouť. Chci poděkovat  všem 
věřícím, kteří se pouti zúčastnili, a také všem kněžím, kteří na pouť přivedli své farníky. Jistě 
mi dáte za pravdu, že byla pro všechny zúčastněné povzbuzením a zároveň výrazem 
diecézního společenství a skrze diecézního biskupa i znamením univerzality církve. Zvu vás 
při této příležitosti i na další diecézní pouti a setkání, kterých bude zvláště v tomto jubilejním 
roce více než jindy. Prožíváme totiž desátý rok života naší diecéze. Modlete se za to, aby to 
byl pro vás i pro všechny, kdo na území diecéze žijí, rok mimořádných milostí, hojných 
obrácení a velkého oživení víry. 

Doprovázím vás denně svými modlitbami a vyprošuji vám hojné Boží požehnání. 
 
   Váš biskup 
 
         + František Radkovský 
 
 
 
Výnos sbírky za plzeňskou diecézi dosáhl částky 2 925 628,50 Kč a jednotlivé vikariáty se na ní 
podílely takto: 

        
        

Domažlice  624 199  Plzeň-jih  178 165  
Cheb  307 991  Plzeň-sever  194 344  
Karlovy 
Vary 

 307 
348,5 

 Rokycany  164 162  

Klatovy  434 095  Sokolov  124 565  
Plzeň-město  478 418  Tachov  112 341  
 


