
NELZE ZARUČIT,  

ŽE DOSTANETE 
DOBRÉHO KNĚZE 
Není snadné vytrvat, když kněz život ve farnosti 

spíše ubíjí, než probouzí. A přesto je důležité, 
abychom k němu neztratili lásku a pohled víry; vždyť 
jenom na něm naštěstí náš duchovní život nestojí.  

Někdy se říká, že farnost má takového kněze, 
jakého si vymodlí, že máme takové biskupy, jaké si 
vymodlíme. Myslím, že to tak úplně pravda není. 
Ne že by modlitba neměla smysl, ale kdo řekl, že 
když budu deset let klečet na podlaze, pošlou 
k nám do farnosti svatého faráře z Arsu, anebo se 
ten náš jistojistě obrátí? Vždyť to Pán Ježíš 
neslíbil. Jistě se ale modlitbou posvětím já sám. 
Rovněž tomu knězi mohu zprostředkovat milost 
obrácení nebo dozrání. A určitě se zlepší můj 
vztah k němu, budu-li se za něho modlit.  

Ano, nelze zaručit, že dostanete dobrého 
kněze. Ale když budete hledat, co se líbí Bohu, 
bude mít vaše farnost dobré věřící – třeba vás. 
A pro každého kněze bude radostí u vás sloužit.   

Zpracováno podle knihy Vojtěch Kodeta: Učednictví,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 



NEZDRÁHEJTE SE  
ODPOVĚDĚT NA 
POZVÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ 
Milí mladí přátelé, pokud vás Pán volá, abyste 

jej následovali ve služebném kněžství nebo 
v zasvěceném životě, nezdráhejte se odpovědět 
na jeho pozvání. Obzvláště v tomto Roce kněží se 
obracím na vás, mladé: buďte pozorní a otevření 
Ježíšovu volání nabídnout život do služeb Bohu 
a jeho lidu. Církev i v této zemi potřebuje mnoho 
svatých kněží a osob zcela zasvěcených službě 
Kristu, Naději světa. 

Milovaní mladí přátelé, vaše nadšení pro 
křesťanskou víru je znamením naděje pro církev 
žijící a působící v těchto zemích. Abyste dali 
plnější smysl svému mládí, následujte odvážně 
a štědře Pána Ježíše, který klepe na dveře vašeho 
srdce. Kristus od vás žádá, abyste jej přijali jako 
přítele.  

Nechť vám Pán žehná  
a naplní každý váš dobrý životní plán! 

 
Zpracováno podle promluv papeže  

Benedikta XVI. v ČR 2009. 



MILÍ KNĚŽÍ, 
HLÁSEJTE…! 
Jedině Kristus  
může být naší spolehlivou nadějí.  
To je zvěst,  
kterou jsme my křesťané  
povoláni každodenně hlásat  
a dosvědčovat. 

Hlásejte ji, milí kněží,  
tím, že zůstanete  
niterně sjednoceni s Ježíšem  
a budete konat s nadšením svou službu, 
s jistotou, že nebude mít nedostatku ten,  
kdo mu důvěřuje.  

Jedině z osobního poznání  
a hlubokého spojení s Kristem  
je možné čerpat duchovní sílu  
k plnému uskutečnění  
křesťanského povolání.  
Pouze Kristova láska  
činí apoštolské působení účinným,  
především v těžkých okamžicích zkoušek. 
 

Zpracováno podle promluv papeže  
Benedikta XVI. v ČR 2009. 



KNĚZ S ÚSMĚVEM 
A HUMOREM 
29. ledna 2007 večer vysílala Česká televize 

dokumentární film o knězi Františku Kohlíčkovi. Aniž 
to tušila, vysílala jej v hodinu, kdy právě odcházel 
z tohoto světa. Aby to nebylo málo, doprovázeli ho 
přitom na této cestě dva andělé v podobě mladých 
snoubenců, kteří bděli u jeho nemocničního lůžka.  

 Zatímco jiným lidem s přibývajícími léty síly 
ubývaly, Františkovi naopak přibývaly. Když mu 
táhlo na sedmdesát, měl tolik dětí na náboženství, 
mladých na katechezích a v kostele, že se to 
znelíbilo komunistickému církevnímu tajemníkovi 
a poslal jej z Prahy na venkov. 

Nikdy přitom nezapomínal na staré a nemocné 
lidi, které často navštěvoval a podporoval. I těch byly 
takové počty, že když si je po jeho odchodu z Prahy 
farníci rozebrali, nemohli to ani v osmi stačit. Ještě po 
devadesátce za nemocnými přicházel, aby je potěšil 
v jejich nesnázích. Toto je jen pár zrnek z jeho 
přebohatého a požehnaného života.  

Nejkrásnější ovšem bylo,  
že to vše dělal s úsměvem a humorem. 

Zpracováno podle knihy Jiřího Barhoně: Všichni svatí 
s hašlerkou, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 


