
Pastýřský list k novému roku 2020 
(Prosím, aby pastýřský list byl přečten při novoročních bohoslužbách konaných během dne.) 

 

(Oslovení) 

 
vstupujeme do roku 2020. Je to rok, kdy si připomínáme 75 let od konce války 
a osvobození vlasti. Víme však, jak dlouhá byla následující nesvoboda, a jak nesnadné 
i když radostné bylo budování církve po listopadu 1989. Připomeneme si tyto důležité 
momenty během roku, kdy při svatovojtěšských oslavách v katedrále sv. Víta a věřím, že 
i na Libici v jeho rodišti, budeme děkovat za obnovení naší církve. Připomeneme si dny 
před třiceti lety, kdy byla po dlouhých a bolestných peripetiích znovuobnovena biskupská 
konference, kdy byly potvrzeny konference vyšších řeholních představených mužských 
a ženských řádů a kongregací a kdy také do naší katedrály poprvé v historii vstoupil 
nezapomenutelný velký papež sv. Jan Pavel II.: „Setkávám se s vámi v katedrále, která je 
duchovním srdcem nejen tohoto města a pražské arcidiecéze, ale v jistém smyslu celé 
vaší země. Stavěly ji generace nad hroby vašich světců, je živým symbolem dějin církve ve 
vašem národě, dějin, které skrze vás pokračují. Byli jste vyvedeni z poroby a stojíte na 
počátku obnoveného díla. Této obnově však patří zvážit a ocenit plody toho, čím jste 
právě prošli… Stavíte nyní chrám svobodného života vaší církve, nikoliv návratem k tomu, 
co zde bylo předtím, než vám byla uloupena svoboda. Stavte jej v síle toho, k čemu jste 
během pronásledování uzráli…“ Dovolil jsem si tato slova zopakovat do naší situace, kdy 
začínáme jakoby znova. Částečné navrácení církevního majetku v podobě naturálního 
a finančního odškodnění, které je rozděleno do třiceti let, nás staví znovu před řadu 
problémů, které se nedaly a nedají vypočítat. Ekonomickou samostatnost jsme postavili 
na třech sloupech – lesní hospodářství, správa domů a jejich výnosy a síť penzionů. 
Neříkám vám nic nového, že kůrovcová kalamita v rozmezí dvaceti let může znamenat 
škodu až ve výši jedné miliardy korun. Rovněž tak neváznou jen některé naše projekty, 
ale i projekty na které bylo navázáno naše hotelové hospodaření. Právem někteří z vás 
poukázali na tyto skutečnosti a není třeba je zatajovat. Proto jsme se setkali na podzim 
minulého roku se zástupci farností a plánujeme takováto setkání i v nastávajícím roce. 
Uvítali jsme i kritické připomínky spolu s nabídkou spolupráce a pomoci. Usilovně pracuje 
náš tým spolu s členy ekonomické rady na přepracované koncepci, kde musíme také 
konstatovat, že nová administrativa a nové financování znamená radikální změnu 
chápání hospodářské stránky života naší místní církve tj. pražské arcidiecéze. Nejedná se 
o bankrot, ale o potřebu nalézt rovnováhu. Přesto bych chtěl zdůraznit, že naší jedinou 
nadějí je Pán a naším skutečným bohatstvím jste vy věřící a život křesťanských rodin. 
K tomu je také zapotřebí prohloubit katechezi a to nejen dětí v předškolním i školním 
věku ale i dospělých. I zde potřebujeme rovnováhu mezi profánními a duchovními 
znalostmi. K tomu také mají posloužit budovaná farní komunitní centra, místa 
duchovních obnov a také i revitalizující se poutní místa jako je Svatá Hora, 
svatoprokopská Sázava či realizace obnovy Staré Boleslavi, kde právě dnes na Nový rok 
v 00:01 hodin v obnovené bazilice Nanebevzetí Panny Marie u Palladia země české jsem 
za vás obětoval mši svatou. 
 



Na podzim se setkáme s předsedy biskupských konferencí celé Evropy a s nimi pak 
společně budeme slavit Slavnost sv. Václava a Den české státnosti. Vzpomeňme na toto 
setkání, které se uskutečnilo na začátku devadesátých let díky iniciativě mého zesnulého 
předchůdce kardinála Miloslava Vlka v Praze. Těmto našim oslavám bude předcházet 
v září Světový Eucharistický kongres v Budapešti, kde také očekáváme setkání se Svatým 
otcem Františkem. Váha celé slavnosti nemůže spočívat pouze na maďarské církvi, ale 
především my, věřící svatovojtěšského prostoru, chceme se výrazně přidat a případně 
pomoci. Tento rok také budeme muset zahájit intenzivní přípravy na jubilejní 
jedenáctistý rok umučení sv. Ludmily, který bude vrcholit na podzim 2021. 
 
Než vyřknu závěrečné přání, chtěl bych poděkovat vám všem, celému Božímu lidu, do 
kterého patříme i my biskupové, za vaši obětavou práci na všech místech, kde je církev 
přítomna modlitbou, hlásáním a službou. 
 

Váš 

           + Dominik kardinál Duka OP 

      arcibiskup pražský a primas český 

 
Do nového roku 2020 přijměte společné požehnání vašich biskupů Dominika, Zdenka, 
Václava a Karla. 
 


