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Milé sestry a bratři v Kristu Ježíši.... 
 

na začátku postní doby vás chci povzbudit k tomu, abychom se s odvahou vydali na 
cestu obrácení a proměny života. K tomu nás zve i Ježíš, „pšeničné zrno“, které zemřelo, aby 
přineslo hojný užitek (Jan 12,24). Možná to bude znít zvláštně, ale skutečně jsme pozváni 
k tomu, abychom zemřeli, abychom odumřeli tomu, co je špatné v našem životě, abychom 
odumřeli hříchu, a začali opravdu žít v plnosti. Chci vám připomenout slova z 2.kapitoly listu 
Kolosanům, která jsem zvolil jako duchovní slovo pro letošní rok: „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.“ 

Tímto listem se chci obrátit zvláště na vás, mladé lidi v naší diecézi. Každý den na vás 
pamatuji v modlitbě a vím, že v dnešní době to nemáte jednoduché, zároveň vám chci říci, že 
jste mojí radostí a nadějí, jste budoucností církve. Možná se vám někdy zdá, že jste na cestě 
životem opuštěni, ale jako váš starší bratr ve víře, vám mohu dosvědčit, že když se ve svém 
životě ohlédnu zpátky, a vidím na své životní cestě jen jedny stopy, neznamená to nic jiného, 
než že mne Ježíš nesl na svých ramenou.  

V tomto roce jsme pozváni papežem k účasti na oslavách Světových dnů mládeže 
v Kolíně nad Rýnem. Velice bych si přál, abyste se na tuto pouť vydali spolu se mnou. 
Přihlásit se můžete prostřednictvím svých kněží nebo přímo na Diecézním centru mládeže. 
V každém vikariátu jsou zástupci mládeže, ve vašem vikariátu (farnosti) je to: 

 
[ přečtěte jen to, co se týká vašeho vikariátu (farnosti)] 

 

vikariát jméno z 

 

Domažlický Petr Kadlec Kdyně 

Chebský Anna Špicelová Skalná 
Karlovarský Jan Breindl Ostrov 

 František Vodička Bochov 

 Martin Kočí Dalovice 

Klatovský Olga Nejdlová Plánice 

Plzeň Město Michaela Zemenová Plzeň 

františkáni 

Jakub Váně, 
Michaela Zemenová Plzeň 

salesiáni Alena Smolková Plzeň 

Plzeň Sever Pavlína Mašková Plasy 

 Josef Kodera Plasy 

Rokycanský Hana Vitingerová Osek 

Sokolovský Olga Jandejsková 
Královské 

Poříčí 

Tachovský Martina Kadlecová Stříbro 
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Tito zástupci přijali službu pomoci při organizaci setkání v naší diecézi. Můžete se 
tedy obracet přímo na ně nebo využít internetových stránek Diecézního centra mládeže. 

Ve svém pozvání nás papež vybízí:  
„Také vy, drazí mladí, napodobte mudrce a ze všech míst světa se pusťte na „cestu“ do 
Kolína. Je důležité, nejen abyste se starali o praktickou organizaci Světového dne mládeže, 
ale je třeba, abyste na prvním místě pečovali o duchovní přípravu v atmosféře víry a 
naslouchání Božímu slovu.“ (Jan Pavel II., Poselství k XX. světovému dni mládeže) 

Nejlepší duchovní příprava je modlitba. Duchovní život bez modlitby neexistuje. Proto 
prosím, modlete se, modlete se jednotlivě i ve společenstvích. Využijte také eucharistických 
adorací, ke kterým jsem vás vyzval, k modlitbě za mládež a přípravu setkání. Byl bych velice 
rád, aby se alespoň jednou měsíčně v každé farnosti, případně ve vikariátu, mládež setkávala 
k adoraci Krista v eucharistii. Věřím, že právě vy, mladí, máte dost sil a nadšení k pomoci při 
její přípravě. 

Chci vás také spolu s vašimi kněžími srdečně pozvat na setkání mládeže před květnou 
nedělí do Plzně. Ke společné křížové cestě centrem města jste zváni v pátek 18.3. a v sobotu 
19.3.2005 k modlitbě a slavení eucharistie. Program setkání najdete v diecézním zpravodaji a 
na plakátech. 

Milé sestry a milí bratři,  
mladí lidé rostoucí ve víře jsou skutečně nadějí církve. Mají v církvi své místo, pro mnohé 
z nich je však účast na Světovém setkání v Kolíně nedostupná právě z finančních důvodů. 
Proto vás všechny, kněze i farníky, prosím o podporu jejich účasti. Velice mne těší, že někteří 
z vás již slíbili přispět na účast konkrétnímu mladému člověku. Určitou formou pomoci může 
být i sbírka, kterou na tento účel vyhlašuji na neděli 10. dubna. Její výtěžek bude použit 
k tomu, aby se co nejvíc mladých z naší diecéze mohlo zúčastnit Světového dne mládeže 
v Kolíně nad Rýnem. 
 

Vyprošuji Vám hodně Božího požehnání na cestu do Kolína, na cestu obrácení, na 
cestu vaším životem. 
 

+ Váš biskup František 
 

 
 

(Prosím, přečtěte tento list o první neděli postní) 
 


