
Slovo biskupa věřícím na začátku postní doby 2003 

 
(Přečtěte při nejbližších nedělních bohoslužbách) 

 

Milé sestry a milí bratři! 

 

Obracím se na Vás na začátku postní doby, abych Vás povzbudil k následování výzvy našeho 

Pána, kterou jsme si dali jako ústřední motto tohoto roku: „Zajeď na hlubinu“ (Lk 5,4). Jak 

známo, Pán Ježíš tímto slovem vyzval Petra a jeho druhy, aby po neúspěšném nočním lovu 

znovu vhodili sítě. Poslechli, a zažili zázračný rybolov, který byl pro ně impulsem následovat 

Pána Ježíše naplno jako jeho učedníci.  

A právě postní doba je výbornou příležitostí, abychom poslechli našeho Pána, vzali toto jeho 

slovo v přeneseném smyslu a zajeli na hlubinu ve svém srdci i ve svém životě. Bude to 

vyžadovat úsilí očistit své srdce a obrátit se ve svém životě od věcí vedlejších a nepotřebných 

k věcem podstatným a důležitým. Sem především patří otázka, kterou bychom si měli často 

klást: „co ode mě chce v tuto chvíli Bůh?“ V našem očištěném srdci budeme skrze hlas 

našeho svědomí slyšet Boží odpověď. Snažme se pak ochotně a s odvahou splnit tento Boží 

požadavek. Bůh nám jistě požehná a budeme svědky Boží lásky a moci v našem životě, tak 

jako tehdy apoštolové při zázračném rybolovu. Kéž letošní postní doba přispěje k tomu, aby 

se tento náš postoj stal samozřejmým, běžným postojem našeho každodenního života a naší 

běžnou zkušeností s Bohem. 

 

Před dvěma měsíci proběhla opět Tříkrálová sbírka. Všichni očekávali, že vzhledem 

k nedávným povodňovým sbírkám bude menší než jindy. Opak je pravdou. V naší diecézi se 

při letošní Tříkrálové sbírce vybralo 2 284 029,90 Kč! Je to o půl milionu korun více než loni. 

Páni faráři dostali přehledné tabulky, ze kterých se můžete dozvědět více. Peníze ovšem 

zdaleka nejsou tou jedinou hodnotou, o které při této sbírce jde. Tříkrálová sbírka je 

především velký svátek solidarity všech, kteří se jí nějakým způsobem účastní. Chci vám 

všem proto touto cestou poděkovat: především koledníkům, dále těm, kteří vše připravovali a 

organizovali, a konečně i vám všem, kteří jste se podíleli svým peněžním obnosem i jakkoliv 

jinak. Bůh vám všem požehnej a mnohonásobně odplať! 

 

Závěrem chci připomenout, že 31. května letos uplyne deset let od založení naší diecéze. 

Připravují se mnohé akce, o kterých se zavčas dozvíte a na které budete pozváni. Už teď vás 

zvu na dny víry, které se budou konat právě na konci května v Plzni. Velmi vás však prosím o 

modlitby: na poděkování za dary dané Bohem diecézi v uplynulých deseti letech a za hojné 

Boží požehnání do další budoucnosti.  I já vás všechny denně ráno i večer zahrnuji do svých 

modliteb a vyprošuji vám všem hojné Boží požehnání. 

Váš biskup  + František. 

 

 

 


