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Pastýřský list na 1. neděli adventní 

 

Biblické slovo pro Plzeňskou diecézi na rok 2005 

 
Milé sestry a milí bratři v Ježíši Kristu, našem společném Pánu! 

Je to již po desáté, kdy si stanovíme slovo z Písma, určující duchovní impuls pro 

diecézi na celý rok a k němu současně i určité zaměření pastýřského úsilí v tomto roce. Pro 

nastávající rok 2005  ustanovuji slovo z 2. kapitoly listu Kolosanům, verše 6 a 7: 

 „Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm 
postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte 
díky.“ 
Uvedený biblický text si můžeme rozdělit do několika kroků: 

1) Můj křesťanský život (život v Kristu Ježíši) je zásadně odvislý od přijetí Ježíše  

Krista jako Pána mého života. U dospělého, je-li křtěn, děje se zásadní rozhodnutí ve křtu. U 

dětí velmi záleží na prostředí, které vytvářejí v souladu s křestním slibem rodiče a kmotři. 

K zmíněnému zásadnímu rozhodnutí může dojít ve svátosti biřmování, ale i nezávisle na 

svátostech: Ježíši Kristu patřím já osobně i společně jako Církev. 

2) Přijetí Krista jako svého Pána a Spasitele znamená, že Mu chci patřit se vším, co 

 jsem a co mám. Toto osobní rozhodnutí pak osvědčuji v každodenních situacích svého života, 

když hledám a plním vůli svého Pána: snažím se smýšlet, rozhodovat se a jednat podle Jeho 

slov, tj. jak On by smýšlel, rozhodoval se a jednal na mém místě. Samozřejmě s pomocí a 

v síle Jeho Ducha, Ducha svatého, kterého mi dává k pomoci. Je to trvalý, dialogický proces 

následování a růstu, názorně vyjádřený zakořeněním v Ježíši Kristu. Je to vědomé stavění 

základů života na Něm.   

3)  Proces „přijetí a napodobování Krista“ vyžaduje, abych Ho co nejlépe poznal: Jeho 

slova a skutky, Jeho smýšlení, Jeho evangelium, to znamená, abych četl a rozjímal Boží slovo. 

To je vyučování ve víře a přilnutí k ní v dialogu či konfrontaci s okolním světem a při 

rozhodování v jednotlivých událostech života. 

4)  Tento styl života v Kristu je Jeho nesmírný dar, který přináší smysluplnost, štěstí, 

harmonii a pokoj i uprostřed všech každodenních napětí a námah i dramatických událostí 

života; dar, za který můžeme a máme denně vzdávat chválu a dík: nejen slovy a svědectvím 

vlastního života, ale především v eucharistii jako vrcholném díkůvzdání. 

Biblické slovo pro naši diecézi má být povzbuzením a výzvou pro jednotlivce i pro 

společenství a tím pomáhat celému společenství naší místní církve. Přál bych si, aby bylo 

sjednocujícím slovem, neboť nás všechny zakotvuje a formuje na jediném společném základu, 

na Ježíši Kristu, Pánu každého z nás i Pánu církve.  

Vyzývám všechny, jednotlivce i všechna společenství a farnosti, abyste usilovali vzít 

toto slovo za své během celého roku. Kéž vám pomáhá v růstu víry a života v Kristu.  

Přijměte ho za téma diecézních dnů víry i vikariátních dnů víry, k jejichž uskutečňování 

po dobrých letošních zkušenostech vybízím i v nastávajícím roce.   

Jak jistě víte, Svatý otec vyhlásil období od října 2004 do října 2005 za Rok eucharistie. 

Jistě se připojíme k aktivitám tohoto roku. Proto vás vyzývám a prosím, abyste první a třetí 

pátek v měsíci konali ve farnostech výstav Nejsvětější svátosti s adorací. Zároveň vás prosím, 

abyste adorace o prvních pátcích věnovali zvláště modlitbám za kněžská a řeholní povolání a 

pamatovali též na rodiny a povolání k rodinnému životu; adorace o třetích pátcích věnujte  

modlitbám za diecézi. Naši diecézi čeká složité a náročné období restrukturalizace, která je 

důležitá pro to, aby diecéze lépe odpovídala současným potřebám a nárokům života. Modlete 

se za to, ať tyto změny dokážeme doprovázet i duchovní obnovou, aby přinesly pro diecézi 

požehnání a byly účinným krokem k jejímu rozvoji. 
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K vyhlášeným impulzům a aktivitám i ke všem jednotlivým událostem ve 

vašem osobním životě i v životě vašich farností, naší diecéze i celé církve vám vyprošuji 

hojné Boží požehnání.  

 

Váš biskup + František. 

V Plzni dne 4. listopadu 2004. 

 

 

 

 

Přečtěte po bohoslužbách na 1. neděli adventní 28. listopadu 2004 


