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Přátelé, 
 
všechny vás srdečně zdravím Pánovým pozdravem do vašich domovů a farních společenství:  
 

„Pokoj vám.“ 
 
Dnes 17. července 2016 začíná služba nového biskupa, ke které jste na jarní synodě 8. dubna 
v klášteře premonstrátů v Želivě vybrali mne. Uplynulé dny byly dobou, ve které jsem se 
v myšlenkách a modlitbě připravoval na vstup do této služby.  
 
Společně máme štěstí, že církví jsme spolu – že všichni spolu, v rozmanitosti obdarování a služeb, 
jsme jedním společenstvím, které svolal náš Pán a bratr Ježíš Kristus. Zásadní je, že jsme toto jeho 
volání zaslechli, nepřeslechli, neoslyšeli a že z tohoto slyšení vyrostla naše víra, kterou žijeme ve 
společenství těch, kteří dopadli stejně. Naše společné štěstí spočívá v tom, že se vzájemně dokážeme 
podpořit a pomáhat si, že jsme v tom spolu a že jsme navzájem solidární. 
 
Vstupujeme tedy spolu do další etapy té staré církevní služby. V novém biskupovi je nová pro nás 
všechny. Na začátku každé nové události si přejeme, aby její průběh byl dobrý a aby vše dobře 
dopadlo. A tak vám i sobě na začátku této cesty přeji: ať se nám spolu dobře daří! – Život nás učí, že 
to nepůjde vždycky samo od sebe, ale bude to od nás všech tu a tam vyžadovat jistou dávku víry, 
naděje, lásky, trpělivosti, humoru, nadhledu a velkorysosti. O to se budu snažit, o to prosím i vás. 
 
Je starou a hezkou tradicí, že biskup si volí svůj znak a své motto, kterými se představuje a které jej 
mají charakterizovat. Heslem pro moji službu bude Ježíšova věta z Janova evangelia: „Nazval jsem 
vás přáteli.“ [Latinsky „Vos dixi amicos.“] (J 15,15) Patřit mezi Ježíšovy přátele je přece velká věc! Je to 
velká čest i důstojnost. Chci tak mimo jiné odkazovat na vůli budovat v církvi přátelství. Že jsme 
k sobě křtem bratry a sestrami, to je známá věc. Být k sobě sourozenci, to je věc krve. Víme ale, že 
nad pokrevními vztahy často stojí vztahy jiné kvality, které je mnohdy převyšují. Takovými vztahy 
bývají právě přátelství. Buďme si tedy navzájem nejen bratry a sestrami, ale také přáteli. 
 
A nyní dvě informace:  
 
Datum svěcení nového biskupa nebylo bohužel před synodou dopředu s ostatními biskupy 
domlouváno, a proto se datum hledalo až po volbě. Vzhledem k diářům biskupů IBK a biskupů 
anglikánského společenství, kteří se svěcení zúčastní, a s ohledem na klimatické podmínky, neboť se 
mi prosinec nejevil jako příliš šťastná volba, byla jako den svěcení určena sobota 1. dubna 2017.  
 
Nakonec přijměte všichni pozvání k první eucharistii, kterou budu v nové službě s vámi slavit v naší 
katedrále sv. Vavřince, a to při svatovavřinecké pouti 14. srpna 2016 od 10.00 hodin. K této poutní 
eucharistické slavnosti chci pozvat všechny farnosti. Duchovní, nakolik to bude v jejich silách, 
vyzývám, aby toto ve farnostech oznámili a danou neděli případně i nedělní liturgii zrušili, pokud to 
pomůže jejich možnosti zúčastnit se pouti. Po bohoslužbě bude prostor pro to být chvíli spolu při 
kávě a občerstvení a poté se rozjet do svých domovů. Moc se na vás těším. 
 
Přeji vám pěkné léto a radost do dalších dní. 
 
 
Váš 
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