PASTÝŘSKÝ LIST
OTCE BISKUPA VOJTĚCHA
Milé sestry, milí bratři,
v dnešním světě plném negativních informací a nepříjemných zpráv je posláním
křesťana vidět, že nejsou jen věci, které se nedaří, ale že jsou – a možná je jich
mnohem víc – i věci, které se podařily a podařily se dokonce nad očekávání dobře!
Naším posláním je umět za ně děkovat…
Uzavřeli jsme nejen rok, ale celé desetiletí života církve v nových podmínkách, po
pádu komunismu. A je zač děkovat. Začněme třeba touto malou bilancí:
Křesťané nejsou diskriminováni, mohou působit na vedoucích místech,
i v politice. Z naší země odešla cizí armáda, církev řídí biskupové, ne státní tajemníci.
Máme svobodu projevu, svobodu podnikání, svobodu cestování bez ponižujících
žádostí, výslechů, hlášení. Vždyť kdo z nás by si před deseti lety představil, že může
jet svobodně a bez problémů do Říma, že může navštívit Svatou zemi nebo že naopak
u nás můžeme přivítat Svatého otce? A to v krátké době hned třikrát!
V České republice může působit diplomatický vyslanec Vatikánu – nuncius, byly
zřízeny dvě nové diecéze, pro naši vlast byla jmenována řada nových biskupů.
Obnovila se činnost biskupských konzistoří a církev může zaměstnávat pracovníky
v nejrůznějších oblastech svého působení.
Vznikla řada křesťanských nakladatelství, která zprostředkovávají dostatek
kvalitní duchovní literatury. Ty tam jsou doby tajně rozšiřovaných knih
přepisovaných přes deset kopíráků.
Kandidáti kněžství mohou být svobodně přijímáni ke studiu, máme u nás dva
semináře a teologický konvikt. Za deset let jsem např. mohl udělit svěcení 110
diecézním i řeholním kněžím.
I řeholní řády a kongregace mohou beze strachu přijímat nové kandidáty a
rozvíjet svou činnost v oblastech pro jejich spiritualitu typických.
Každý zájemce se může zúčastnit duchovních cvičení.
V prosinci 1995 zahájilo v Brně svou činnost křesťanské Radio Proglas, které
z původních 18 vysílá nyní 23 hodin denně ze čtyř vysílačů i prostřednictvím satelitu
či kabelových rozvodů.

A nyní si poslechněte ještě konkrétní údaje z brněnské diecéze.
Jen za posledních pět let bylo uděleno 35 188 křtů, 12 212 svátostí biřmování
a v kostelích bylo uzavřeno 9 996 manželství.
Mohla být postavena řada nových kostelů a kaplí.
V diecézi působí 16 mužských a 20 ženských společenství řeholního a zasvěceného života. Po více než 200 letech se do Vranova u Brna vrátili pauláni, v roce 1997
byl otevřen první zcela nový klášter sester klarisek v Brně-Soběšicích, byl založen
klášter sester karmelitek v Dačicích, do Brna přišly Učednice Božského Mistra, které
vedou prodejnu liturgických předmětů, rozvíjí se působení sekulárních institutů i řady
církevních hnutí a komunit…
V oblasti vzdělávání bych se rád zmínil o Diecézním katechetickém centru při
Biskupství brněnském, které mimo jiné formuje laické učitele náboženství v každoročně organizovaných katechetických kurzech. V současné době v naší diecézi působí
asi 550 katechetů a počet absolventů katechetických kurzů je několikanásobně větší.
Diecézní středisko mládeže našeho biskupství se podílí na koordinaci a organizaci
programů pořádaných pro mladé.
Bylo založeno také Středisko pro liturgickou hudbu a občanské sdružení Musica
sacra, v oblasti hudebního vzdělávání působí také Základní umělecká škola se
zaměřením na církevní hudbu, tzv. Varhanická škola, kterou nyní navštěvuje 110
žáků v individuální výuce, z toho 59 varhaníků.
V diecézi bylo od roku 1990 zřízeno 11 církevních škol různých stupňů a zaměření. U sedmi je zřizovatelem biskupství, další působí pod patronací jiných církevních
institucí. Byly otevřeny církevní internáty pro mládež.
K prohlubování vzdělávání formou cyklů odborných přednášek slouží Moravskoslezská křesťanská akademie, která sdružuje kolem 800 členů.
V sociální sféře je nepřehlédnutelná činnost Diecézní charity, řekl bych viditelné
tváře církve. Svou činností pokrývá území brněnské diecéze a její strukturu tvoří
8 oblastních charit. Naše Diecézní charita je spolu s ostatními v naší republice sdružena do České katolické charity, která je spolu s dalšími 172 charitami různých zemí
členem mezinárodní Caritas Internationalis.
V současné době Diecézní charita Brno zaměstnává 469 profesionálních pracovníků, spolupracuje s 500 dobrovolníky a jen v loňském roce se postarala o více
než 9300 klientů ve 45 zařízeních.
Její součástí je Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v 90 obcích. Pro lidi
s mentálním postižením a autismem zřídilo biskupství zařízení Effeta. Existuje sedm
domovů pokojného stáří, pět domovů pro matky v tísni, pět stacionářů pro zdravotně
postižené, dva azylové domy pro bezdomovce. Charita zajišťuje pomoc migrantům

a uprchlíkům, rozvinulo se sociálně právní poradenství a kontaktní centra pro
drogově závislé, je možné kontaktovat i psychologickou nonstop linku pomoci a
důvěry pro krizové okamžiky. Charita zastřešuje i další střediska pomoci, která se
těžko zařazují do výše uvedených skupin, jako třeba denní centrum pro nepohyblivé
spoluobčany či pro romské děti, dílny pro zdravotně postižené, prodejny
zdravotnických potřeb a podobně.
Podařilo se také otevřít Dům léčby bolesti s hospicem svatého Josefa v Rajhradě
a podobnému účelu slouží část kláštera sester alžbětinek v Brně.
Aspoň několika větami bych ještě rád připomněl zdárně se rozvíjející činnost
Národního centra pro rodinu, diecézního Centra pro rodinu a sociální péči, Sdružení
pěstounských rodin, Manželské a rodinné poradny Bethesda, Kolegia katolických
lékařů, Poradny přirozeného plánování rodičovství či Mendlovy nadace – fondu pro
obnovu církevního zdravotnictví, která se zasloužila o vznik Nemocnice svaté
Zdislavy ve Velkém Meziříčí - Mostištích a stála při zřízení a otevření prvního
nestátního hemodialyzačního centra v Brně, které zásadním způsobem pozitivně
ovlivnilo léčbu nemocných s chronickým selháním ledvin. A mohl bych ještě chvíli
ve výčtu pokračovat.
Ale na tomto místě bych chtěl, sestry a bratři, z celého srdce poděkovat vám
všem, protože i díky Vašim modlitbám, pomoci a finančnímu přispění mohla naše
charita účinně zasáhnout nejen při povodních v roce 1997, ale i pomoci postiženým
v Bosně a Hercegovině či loni kosovským uprchlíkům.
Od roku 1994 bylo na účelových sbírkách v kostelích naší diecéze na charitativní
činnost a na nejrůznější formy pomoci sociálně potřebným vybráno 38 milionů 700
tisíc korun a na obnovu a podporu církevního zdravotnictví 1 milion 500 tisíc korun.
Děkuji za váš podíl na všem, o čem jsem nyní mohl mluvit, a děkuji i za to, o čem
jsem se zmínit nestačil, ale co přispělo a přispívá k tomu, aby církev žila, kvetla,
pomáhala a sloužila.
A prosím, abyste si každý osobně našel chvíli a poděkoval Bohu za milosti,
kterými obohatil a proměnil váš život.
Žehnám vám všem, kteří se na prahu nového roku pasivně neptáte, co přinese, ale
ptáte se, co mohu ve spojení s Kristem a jeho církví přinést tomuto světu já.
Modlím se za vás.
Váš biskup Vojtěch
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