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Výzva a podněty diecézního biskupa 
Mons. Františka Radkovského 

ke slavení Roku víry  
a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

„Mějme oči upřeny na Ježíše:  
od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.“  

(Žid 12,2) 
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Úvodní slovo biskupa  
 

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří 
máte účast na službě v plzeňské diecézi! 

11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické církvi Rok 
víry. Je to přesně padesát let poté, co byl zahájen II. vatikánský koncil. 
Velmi dobře si pamatuji tento okamžik a hlavně, co všechno koncil a 
jeho dokumenty pro nás znamenaly: nový vztah k Božímu slovu, 
k církvi, k liturgii; ekumenismus, otevření se církve světu. Osobně 
jsem vnímal, jak církev toto otevření potřebuje a jak je  nutné hledat 
cesty, aby se „poklad víry“ v plnosti mohl předávat dnešním 
generacím. Tento úkol platí pro nás i dnes. Rok víry vnímám jako 
pastorační příležitost a šanci pro naši diecézi, jednotlivé farnosti 
a společenství, aby byl tento „poklad“ znovu objeven, a abychom ho 
žili naplno. Podmínkou pro to, aby se tak stalo, je obnovení osobní 
víry a vztahu s Kristem. On ať se stane středem a smyslem našeho 
života. Nemůžeme začít jinak než u sebe, hrozilo by nám pokrytectví 
a takový přístup by nikoho neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali 
svým osobním obrácením a cestou k tomu kéž bude prožití osobních 
exercicií. Považuji to za jeden ze zásadních kroků pro dobré prožití 
Roku víry. Velkou naději vkládám také do přípravy a uskutečnění 
Diecézního fóra laiků.  Prosím Vás, abyste vytvořili podmínky 
pro diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů z Vašich farností. 

Jak jistě víte, v naší vlasti se připravujeme na slavení 1150. 
výročí od příchodu svatých Cyrila a Metoděje a nejbližší rok bude 
Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou důležité Slavnost Těla a Krve 
Páně a Slavnost sv. Cyrila a Metoděje.  K tomu ještě v naší diecézi 
budeme slavit 20. výročí jejího vzniku. Vyvrcholením našich oslav 
bude Diecézní pouť do Kladrub 8. května 2013, kdy s celou diecézí 
obnovíme Vyznání víry. To vše je třeba nějakým způsobem zahrnout 
do pastoračního plánu ve Vašich farnostech. Moje výzva, ve které Vás 
upozorňuji na to, co bych si osobně přál, a předávám několik 
praktických návrhů pro pastoraci, ať Vás povzbudí a inspiruje. Moc 
Vás prosím, abyste ji přijali se vší vážností a snažili se ji naplnit, jak jen 
to bude možné, v konkrétních podmínkách Vaší služby. 

 

Váš biskup a bratr + František 
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Zahájení roku víry 
 

Rok víry bude zahájen slavnostní bohoslužbou v katedrále sv. 
Bartoloměje v Plzni ve čtvrtek 11. 10. 2012 v 17.00 hodin. 
Kněží jsou zváni ke koncelebraci a věřící k hojné účasti na této 
bohoslužbě. V případě, že obvykle jsou v těchto hodinách bohoslužby 
ve farnostech, prosím, abyste je posunuli nebo zrušili, aby se i věřící 
mohli zúčastnit mše v katedrále. 
 

V neděli 7. 10. 2012 v rámci bohoslužeb bude přečteno mé osobní 
pozvání věřících ke slavení Roku víry. 
Na následující neděli 14. 10. 2012 kněz připraví promluvu na základě 
myšlenek a podnětů apoštolského listu Benedikta XVI. Porta fidei, 
případně Nóty k Roku víry, připravené Kongregací pro nauku víry. 
 

Prožívání Roku víry:  
 

I. V plzeňské diecézi 
 

1. Rok víry – příležitost k obrácení, výzva k prožití exercicií 
Rok víry ať se především stane příležitostí k obrácení a časem obnovy 
osobního vztahu s Ježíšem Kristem. Proto chci vyzvat kněze a všechny 
věřící z naší diecéze, aby se během Roku víry rozhodli pro účast na 
exerciciích s tímto úmyslem. Nebojme se investovat svůj čas tomu, 
aby se „oživil plamen Božího daru, který nám byl dán“ (srov. 2 Tim 
1,6). Kněze vybízím, aby věřícím ve své farnosti zpřístupnili přehled 
exercicií, kterých by se mohli zúčastnit. Ať nechybí ve farnostech 
příležitost ke svátosti smíření, a tam, kde je to možné, ať se uspořádá 
v době adventní nebo postní Den smíření nebo kající bohoslužba, 
kdy bude pro farníky k dispozici větší počet zpovědníků. 
 

2. Hlásání radostné zvěsti o Ježíši Kristu Spasiteli – hlavní úkol 
pastýřů 
Vybízím kněze, jáhny, katechety a všechny pověřené hlásáním Slova, 
aby se ve svých promluvách a katechezích zaměřili hlavně na osobu 
Ježíše Krista, neboť on je základ a smysl naší víry a jen v něm je naše 
spása. „Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji 
vede k dokonalosti“ (Žid 12,2) – právě tato slova jsem zvolil, aby nás 
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doprovázela jako motto během příštího roku. V souvislosti s mojí 
výzvou, abyste se zaměřili na osobu Ježíše Krista, vám vřele 
doporučuji k četbě a rozjímání malou brožuru obsahující přednášku 
„Víra, která přemáhá svět“ od Raniero Cantalamessy, kterou vydalo 
v letošním roce Karmelitánské nakladatelství.  
 

3. Fórum laiků s tématem „Předávání víry v plzeňské diecézi“ 
1. prosince 2012 
Moc bych si přál, aby na pastoračních radách, ve společenstvích 
a hnutích, která jsou ve farnostech aktivní, proběhla diskuze nad 
materiály k tématu Fóra a následně, aby se zvolili delegáti 
za jednotlivé farnosti a společenství podle stanoveného klíče. Jsem 
přesvědčen, že toto setkání se může stát „odrazovým můstkem“ 
pro prožívání Roku víry v naší diecézi a platformou setkání, ale jen 
v případě, že jej jako kněží plně podpoříte a právě o to vás vřele 
prosím.  
 

4. Výzva ke studiu Katechismu a dokumentů II. vatikánského koncilu 
Přeji si, aby věřící byli povzbuzováni k četbě Katechismu katolické 
církve, Katechismu pro mladé YOUCAT a Dokumentů II. vatikánského 
koncilu.  
 

5. Obnova vyznání víry při diecézní pouti 
Od neděle 28. dubna během 5. týdne v době velikonoční prožijeme 
formou novény přípravu na obnovu vyznání víry. Diecézní slavnostní 
Vyznání víry se uskuteční při Diecézní pouti 8. května 2013 
v Kladrubech. 
 

6. Formační setkání pro věřící 
Povzbuďte věřící (nejen ty, kteří jsou pověřeni ke službám ve farnosti) 
k účasti na formačních setkáních, která se budou pod vedením 
biskupského vikáře pro evangelizaci konat v učebnách Biskupství 
plzeňského: 
13. října 2012: Boží slovo 
24. listopadu 2012: Život modlitby a liturgie 
16. února 2013: Poslání 
16. března 2013: Růst 
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7. Duchovní obnovy ve farnostech 
Uskutečněte během adventu nebo postní doby duchovní obnovu 
ve farnosti k obnovení osobního vztahu s Kristem. 
 

8. Pravidelné eucharistické adorace ve farnostech 
V Roce eucharistie pozvěte své farníky k pravidelné farní adoraci 
v první pátky v měsíci nebo v jiný vhodný den.  
 

9. Vikariátní den s tématem Roku víry 
Ať se uspořádá v každém vikariátu setkání věřících, které by rozvíjelo 
různá témata Roku víry. 
 

Kalendář k Roku víry v plzeňské diecézi 
 

13. 10. 2012: Formační setkání na téma Boží slovo, učebny Biskupství 
 

20. 10. 2012: Setkání čtenářů bible v Sokolově 
 

30. 10. 2012: Kněžský den. Téma: Jak vidíme a žijeme „Gaudium et 
spes“ dnes. Přednáší Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D 

 

2. – 3. 11. 2012: Diecézní setkání ministrantů 
 

24. 11. 2012: Formační setkání na téma Život modlitby a liturgie, 
učebny Biskupství 

 

1. 12. 2012: Fórum laiků plzeňské diecéze na téma Předávání víry 
v plzeňské diecézi 

 

19. 1. 2013: Setkání čtenářů bible v Klatovech 
 

2. 2. 2013: Den zasvěceného života (povzbuzení k obnově ve víře 
zasvěcených osob) 

 

12. 2. 2013: Kněžský den: Téma: II. vatikánský koncil z pohledu církve 
v Čechách včera a dnes. Přednáší kardinál Miloslav Vlk  

 

16. 2. 2013: Formační setkání na téma Poslání, učebny Biskupství 
 

16. 3. 2013: Formační setkání na téma Růst, učebny Biskupství 
 

21. – 22. 3. 2013: Setkání biskupa s mládeží (Světový den mládeže) – 
Téma „Jděte a učte všechny národy.“(Mt 28,19) bude vhodně 
doplněno o téma svědectví víry a osobnosti svatých Cyrila a 
Metoděje, kteří nás vyučovali ve víře. 
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15. – 17. 4. 2013: Národní pouť kněží na Velehrad za prohloubení víry 
a posvěcení kněží. Touto poutí si mj. připomene pouť kněží 
v roce 1985, která se uskutečnila 11. 4. 1985 a byla silným 
impulzem v životě Církve. 

 

8. 5. 2013: Diecézní pouť do Kladrub. Eucharistie se slavnostním 
vyznáním víry.  

 

24. 5. 2013: Noc kostelů. Během této aktivity budou návštěvníkům 
představeni svědkové víry, světci a diecézní osobnosti. 

 

30. 5. 2013: Slavnost Těla a Krve Páně. Upozorňuji, že je to jeden 
z vrcholů slavení roku eucharistie jako přípravy na slavnost 
sv. Cyrila a Metoděje. Eucharistická adorace ať se zaměří také 
k tomuto úmyslu. 
Prosím, abychom se v tento den (nebo v neděli 2. 6. pokud 
překládáte slavnost na neděli) sjednotili v mešní intenci na 
můj úmysl: Za obnovu a posílení víry v naší diecézi. 

 

31. 5. 2013: Slavnostní koncert k 20. výročí vzniku diecéze, náměstí 
Republiky v Plzni. 

 

22. 6. 2013: Diecézní setkání dětí v Plzni.  
 

Konec června 2013: Zakončení dvouletého čtení Bible v diecézi. 
 

4. – 5. 7. 2013: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hlavní pouť 
na Velehrad. 

 

8. – 11. 7. 2013: Kazatelský kurz pro kněze a pastorační asistenty: 
Jak hlásat evangelium.  

 

11. – 24. 8. 2013: Diecézní evangelizační škola  
 

11. – 18. 8. 2013: Kurz Pavel (pro formaci evangelizátorů) 
 

20. – 24. 8. 2013: Kurz Jan (formační kurz pro osobní duchovní růst) 
 

25. – 28. 10. 2013: Katechetický kongres na téma „Víra“, Velehrad 

 

II. na úrovni farností  
 

- S pastorační radou farnosti vytvořit plán, co lze v naší farnosti 
uskutečnit nejen pro pravidelné účastníky bohoslužeb, ale také pro 
ostatní farníky nebo návštěvníky kostela. 
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- Uskutečnit v každé farnosti konkrétní pre/evangelizační aktivitu, 
neboť „víra bez svědectví je polomrtvá“ (např. pozvat zastupitele 
obce/města na faru, farní odpoledne pro rodiny, Den pro děti 
s prohlídkou kostela s komentářem, koncert s duchovním slovem, 
návštěva těch, kteří chodí do kostela jen o svátcích, rozdat letáky 
o životě farnosti s kontaktem na duchovního správce apod.). 

 

- V době slavení patrocinia nebo při půlnoční bohoslužbě seznámit 
ty, kteří nenavštěvují pravidelně bohoslužby s patronem kostela a 
historií (letáček, místní tiskoviny apod.) a s nabídkou farnosti pro 
obec (charitní práce, koncerty, výuka náboženství, příprava 
ke svátostem, preevangelizační aktivity). 

 

- Nabídnout přípravu k prvnímu svatému přijímání a biřmování 
dospělým a starším dětem. 

 

- Zajistit sv. přijímání co nejčastěji všem nemocným ve farnosti. 
 

- Věnovat pozornost (duchovní doprovázení) služebníkům 
eucharistie, kteří ve farnosti působí, případně nabídnout dalším 
možnost přípravy, aby se stali služebníky eucharistie. 

 

- Při promluvách a setkáních s farníky upozornit na důležitost 
přípravy na mši svatou a díkůčinění po sv. přijímání jako vyvrcholení 
osobního setkání s Kristem (formou vhodné písně, krátkého 
moderovaného rozjímání nebo tiché modlitby). 

 

- Uspořádat farní pouť na nějaké poutní místo v okolí (připravuje se 
nová publikace Poutní místa v plzeňské diecézi) nebo vybídnout 
rodiny k pouti do okolního poutního místa na úmysl povzbuzení 
víry. 

 

- Uspořádat farní pouť do katedrály sv. Bartoloměje, kterou lze spojit 
s prohlídkou Muzea církevního umění Plzeňské diecéze, ve kterém 
je jedna část věnována vysvětlení pojmů spojených s náboženstvím 
a liturgií. 

 

- Během Týdne modliteb za jednotu křesťanů (18. – 25. 1. 2013) se 
ve farnostech zaměřit na budování jednoty i přes poznání vzájemné 
rozdílnosti a odlišnosti církevních společenství, zvláště s těmi, které 
se nacházejí na území farnosti, s pokornou prosbou o růst jednoty, 
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např. formou diskusního a modlitebního setkání zástupců z farnosti 
s ostatními faráři, pastory, kazateli a jejich věřícími. 
 

- Je třeba učit se ve společenstvích mluvit o své osobní zkušenosti 
víry – svědčit o životě s Ježíšem. (Např. v adventu před požehnáním 
či po požehnání připravit a nechat zaznít svědectví farníků: proč 
věřím, co mi víra dává do života, do rodiny apod.) 

 

- Vybídnout společenství různého typu (mládež, manželská 
společenství, seniory, kněžská společenství) k rozvíjení témat Roku 
víry: číst a rozjímat dokumenty II. vatikánského koncilu, naučit se 
práci s Katechismem katolické církve, Kompendiem KKC, YOUCAT 
apod.  

 

- Připravit adorační den za obnovu víry v naší farnosti. 
 

III. v osobním životě věřících: 
 

- Důležitou částí prožívání Roku víry pro věřící ať je účast 
na exerciciích 

 

- Vybídněte farníky, aby se rozhodli přečíst alespoň některé 
z dokumentů II. vatikánského koncilu (Lumen Gentium, Gaudium et 
spes, Dei verbum), nebo si naplánovali pravidelné studium 
Katechismu katolické církve. 

 

- Zpřístupněte věřícím list Benedikta XVI. - Porta fidei, aby si jej mohli 
přečíst a reflektovat pro svůj život.  

 

- Velmi doporučuji vykonat osobní pouť za vlastní posvěcení 
na některé z poutních míst.  

 

- Ať věřící uvažují nad osobním rozhodnutím (pokud je to možné) 
zúčastnit se slavení mše svaté přes týden nebo pravidelně setrvat 
alespoň chvíli v osobní adoraci Nejsvětější svátosti oltářní. 

 

Jistě není možné na všech místech uskutečnit všechny navržené 
podněty, které slouží především k růstu uvědomění, že tento rok je 
rokem velké milosti. 
  

S velkou naléhavostí prosím, abychom se vydali po cestách obnovy 
víry ať již jako jednotlivci, společenství, farnosti, vikariáty i celá 
diecéze. 


