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Pastýřský list pro nejbližší neděli

(přečíst v ohláškách)

Drazí bratři a sestry,
v minulých dnech proběhl v naší diecézi už 18. ročník Tříkrálové sbírky, do něhož se za-

pojily tisíce koledníků. Kvůli mrazům to měli koledníci letos mimořádně náročné. Proto tím 
upřímněji děkuji všem, kteří se do tohoto díla evangelizace a lásky zapojili. Jsem opravdu 
vděčný za ochotu tolika lidí roznášet mezi lidi vánoční radost z Boha, který se kvůli nám 
stal člověkem. Mám radost, že svým koledováním vydávají svědectví lásky a svou službou 
dávají mnoha lidem příležitost podílet se na službě potřebným. Upřímně děkuji také všem 
dárcům.

Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře kandidáti, kte-
ří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít. Každého z Vás 
prosím o modlitbu za kněžská povolání, 
– aby Milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha mladým 

mužům, 
– aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu, 
– aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat, 
– aby rodiče dětem na cestě kněžství nebránili, ale podporovali je,
– aby farní společenství kněze přijímala, a tak jim pomáhala, aby se na kněžskou službu 

mladí lidé mohli těšit. 
Obracím se na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání přesvědčovat. 

On třeba zve jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku uvažovat o kněžství. Pak záleží na 
Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby Bohu a lidem. Z vlastní zkuše-
nosti Vás mohu ujistit, že těm, kteří povolání přijmou, Bůh připravil mnoho dobrodružství 
i pokladů, které si ani neumějí představit, i když od nich žádá i různá odříkání. Bůh sám si 
člověka formuje a pomáhá mu vyrůst. I když je to někdy hodně náročné, nikdy jsem svého 
rozhodnutí nelitoval. Naši velkorysost Bůh odměňuje mnohonásobně.

Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se na svého 
kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace ohledně přihlášky. 
Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2017.

Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí
arcibiskup Jan


