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Milé sestry a milí bratři v Kristu, našem Pánu! 

S Boží pomocí vstupujeme do nového církevního roku. Ohlédneme-li se za tím 

uplynulým, je mnoho důvodů k vděčnosti Pánu Bohu. Byl to pro celou církev rok víry, 

zakončený mimo jiné i Národní poutí do Svaté země, která byla pro tisíc jejích účastníků 

velkým povzbuzením.  

Pro naši zem to byl jubilejní rok svatých Cyrila a Metoděje. Snažili jsme se na něj 

připravit dvouletou četbou Písma svatého. Díky Vám všem, kteří jste se zúčastnili této četby 

a zvláště Vám, kteří jste vytrvali! V četbě všichni pokračujme, pokud možno každodenní 

pravidelnou četbou Písma. Je to naše denní duchovní strava, ze které čerpáme velký užitek. 

Pro naši diecézi to byl navíc rok dvaceti let jejího trvání. Nezapomenutelná byla diecézní 

pouť v Kladrubech i jubilejní oslavy ve výroční den v Plzni. 

A co nás čeká v nastávajícím roce? Pro celou církev je důležité III. mimořádné zasedání 

biskupského synodu, vyhlášené na 5. – 19. 10. 2014, které bude mít téma: „Rodina jako 

pastorační výzva v kontextu evangelizace“. V tuto dobu reagujete na přípravný dotazník, který 

byl poslán do farností, a který má pomoci, aby jednání synodu reagovala na konkrétní situaci 

ve světě. Děkuji Vám proto za jeho svědomité vyplnění. 

Pro církev v naší vlasti bude důležitá návštěva Ad limina, tedy k hrobům apoštolů Petra 

a Pavla, spojená s návštěvou Vatikánských úřadů a Svatého otce, který nás pozval 

na 17. 2. 2014. 

Chceme se také zúčastnit 99. Sjezdu německých katolíků, Katholikentagu, v sousedním 

Regensburgu a chceme se při tom podílet na vytváření mostů mezi našimi diecézemi, našimi 

sousedními národy a zeměmi s vědomím, že po všem smutném, co se mezi námi v minulosti 

událo, jsou naše vztahy, díky Bohu, tak dobré jako málokdy předtím a je i na nás, aby vytrvaly 

do budoucna, a to i s ostatními národy v celé Evropě. 

Další důležité téma, které nás čeká, otevřel můj dopis, který jsem Vám všem 

před nedávnem poslal. Jde o společnou péči o předávání evangelia lidem kolem nás a také 

o ekonomickou základnu života a aktivit církve v naší diecézi. Z mnohých reakcí, které už 

od Vás došly, jsem poznal, že Vám tyto otázky také leží na srdci a děkuji Vám za to.  

Je však velmi důležité, abychom k nim našli správný přístup. A ten nám dává náš Pán 

svým slovem. Proto jsem vybral jako slovo Písma na nastávající rok tuto jeho větu: „Hledejte 

především Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ 

(Mt 6,33). Hledat Boží království a jeho spravedlnost znamená hledat a plnit jeho vůli: pro svůj 

život, pro svou rodinu, svůj podnik, obec, farnost, diecézi, stát… A to zcela konkrétně pro 

jednotlivé okamžiky našeho života. Odměnou za věrnost v plnění této Boží vůle je uskutečnění 

jeho příslibu, že všechno ostatní nám bude přidáno: úspěch v evangelizaci, ekonomické 

zajištění a mnohé další. Vezměme si toto slovo za své, posilujme se jím a neklesejme na mysli, 

nýbrž obnovme naši důvěru v Ducha svatého, který tvoří nové věci, a využijme k tomu 

i iniciativy, které se nabízí na lokální a diecézní úrovni, jako jsou obnovy ve farnostech, 

rekolekce, formační setkání, exercicie, kursy evangelizační školy. Díky tomu se osvěží náš 

duchovní a eklesiální život i naše evangelizace. Přijetí tohoto Božího slova s vírou nám přinese 

pokoj a jistotu, že vše je v těch nejlepších rukou milujícího Otce a přes všechny nepříznivé 

situace nakonec dobře skončí. 

Svěřuji Vám tedy toto slovo jako konkrétní orientaci a posilu pro Váš každodenní život 

a vyprošuji Vám k tomu hojné požehnání.  

Váš biskup + František. 

Plzeň, 25. 11. 2013, č.j.: 1660/13 
 

Přečtěte, prosím, během bohoslužeb na 1. neděli adventní nebo v jiném nejbližším termínu. 


