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Výzva k přihláškám do semináře
Drazí bratři a sestry,
v naší arcidiecézi se už léta pravidelně modlíme za kněžská povolání při děkanátních poutích
a věřím, že se za kněze a za nová povolání modlíte i ve vašich farnostech a rodinách. Upřímně
děkuji všem, kteří se do těchto poutí a modliteb zapojují. Děkuji všem, kteří kněžím pomáhají.
Děkuji rodinám, kde velkoryse přijímají všechny děti, kde se kladou základy víry a kde se
rozvíjejí mladé osobnosti schopné žít pro druhé a jít za velkými ideály, kde se učí lásce, která
nehledá sebe a je věrná i za cenu oběti. To jsou první předpoklady, že naše farnosti budou
i v další generaci živé a budou mít dobré kněze.
Zvláště chci oslovit Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos připravujete,
a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své
přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě
a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také Vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může
být Vaše cesta, můžete u něj získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském
povolání uvažují. Přihlášky je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března.
S přáním radosti z Kristova přátelství každého z Vás zdraví a všem ze srdce žehná
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Drazí bratři a sestry,
mám radost z toho, že se Tříkrálová sbírka skvěle rozvinula a stále stoupá počet koledníků
i výnos sbírky a upřímně děkuji všem koledníkům, dárcům i organizátorům. Děkuji nejen za
vybrané peníze pro pomoc potřebným. Děkuji koledníkům, že roznášeli radost z narození
Krista, kterého viděli v Betlémě. Skutečnost, že Bůh není od nás daleko, že má o nás zájem
a chce nám pomoci, a proto se stal jedním z nás, je důvodem k obrovské radosti. O té se
musí dovědět celý svět. My, kteří to víme, máme poslání o tom svědčit a Boží lásku roznášet
do světa. Lidé, kteří poselství koledníků přijali, dostali příležitost ukázat prostřednictvím
koledníků lásku k potřebným. Tak se zapojili do velikého díla Boží lásky, která uzdravuje
svět, a sami zakusili radost z dobrého skutku.
Ještě jednou všem děkuje a všem žehná

(Přečtěte v ohláškách při každé mši svaté o nejbližší neděli.)
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