
Milí spolubratři v kněžské službě, jako každoročně se na vás obracím s prosbou o výzvu 

mladým lidem, kteří uvažují o duchovním povolání. Nemusím připomínat, jak to s počty 

bohoslovců v semináři vypadá. Změnili jsme konání děkanátních poutí v podstatě na dvě 

poutě za rok. O to více spoléhám, že odpovědnost za prosby o duchovní povolání vezmete 

spolu se svými farníky za své. Ať neumlká hlas volající k Pánu žně o nové dělníky. Toužíme 

nově zakusit, že Pán právě darem těchto povolání utěšuje svůj lid, i lid naší diecéze. Buďme 

všímaví ke známkám možných rodících se povolání a provázejme také modlitbami 

bohoslovce na jejich cestě ke kněžství. 

  

Níže uvedený text, přečtěte prosím o nejbližší neděli v ohláškách.  
 

 

 

Výzva k přihláškám do semináře 
 

Přečtěte v ohláškách po bohoslužbě o nejbližší neděli 

 

Milé sestry a bratři, 

obracím se na Vás jako každoročně v tuto dobu se svou starostlivostí o nová duchovní 

povolání v diecézi. Je to náš společný úkol, prosit o nové kněze a řeholní povolání.  

Obracím se na vás, rodiny mé diecéze. Už váš příklad, život modlitby a oběti, vaše láska 

k církvi i úcta k duchovnímu povolání, může být prvním voláním, které se dotkne srdce 

některého z vašich dětí. Spoléhám na vaši bdělost nad jejich životní cestou i duchovním 

životem, na vaši velkorysost otevřenou k Pánovu volání k službě. A vás všechny, bratři 

 a sestry, vybízím k ustavičné modlitbě o nové dělníky na Pánově žni. Nabídněte v tomto 

úmyslu i své bolesti a oběti. A doprovázejme modlitbou jak možné kandidáty, tak ty, kteří se 

v současnosti na kněžství připravují. 

 

Obracím se nyní na vás, mladí muži. Pán provází váš život svou přítomností a svou milostí. 

Vidí vaši životní cestu. A jako kdysi apoštoly, i dnes volá mnohé do služby v církvi. 

Zkoumejte svá srdce, zda do něj Pán nevložil touhu po duchovním povolání, zda se neozývá 

s jemností, ale i s jistou neodbytností. S odvahou rozvažujte, zda služba Božímu lidu, hlásání 

Božího slova a starost o spásu duší se nerodí jako naplnění vašeho životního poslání. Vím, 

není to někdy jednoduché rozpoznat. Ale jestliže vás Pán volá, budete šťastni, jen když mu 

odevzdáte své ano. Je krásné být dělníkem na Pánově vinici.   

Pokud máte nějaké pochybnosti, obraťte se na kněze či osobu, které důvěřujete, přijďte třeba 

 i za svým biskupem.   

Ty z vás, kdo budou maturovat nebo mají maturitu již za sebou a chtějí se k takovému kroku 

rozhodnout, chci informovat o možnosti podání přihlášky do semináře. Odevzdává se na 

biskupství prostřednictvím pana faráře do konce března 2020. Chceme Vás ujistit spolu 

s biskupem Martinem svou modlitbou, modlitbou věřících i touhou, s jakou církev vyhlíží 

každé duchovní povolání. 

 

 

 

biskup František Václav 

 


