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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

vážení zřizovatelé, 

Den církevního školství se v naší zemi poprvé slavil v roce 2000, v den svátku sv. Ludmily (16. 9.) 

patronky učitelů a vychovatelů. Mnoho církevních škol a školských zařízení pořádá v tento den akce, 

které slouží k jejich zviditelnění, k informování široké veřejnosti o nabídce daného subjektu   

i k prezentaci výsledků. A že je co prezentovat! 

 

Tento den je i příležitostí pro zastavení, poděkování a připomenutí.  

V církevním školství jsem ponořen od jeho obnovení před dvaceti pěti lety.  A coby biskup pověřený 

péčí o katolické školství si dovolím poděkovat celému ekumenickému spektru církevního školství. 

„Spektru“ ale nejde děkovat, to jde konkrétním lidem.  

Tedy, milé sestry a milí bratři děkuji Vám za nasazení ve prospěch žáků, studentů, klientů a často 

 i jejich rodičů. Prospěchem nemyslím jen vědomosti převedené do klasifikace. Jde o celkový 

duchovní a osobnostní rozvoj každého jedince, kterého máte v péči.  

Církevní škola či školské zařízení je úžasnou šancí pro přirozenou a nenásilnou misii. Dovolím si Vám 

připomenout: misie je dřina, ale nesmíme zapomenout, že předávání evangelia je předávání dobré 

zprávy. Z kněze, katechety, pedagoga tedy musí vyzařovat radost, naděje a otevřenost. 

Nu a s tím zastavením to bude možná největší potíž. Přál bych Vám čas, prostor, šanci na osobní 

zastavení – pro usebrání, uvědomění, proč to dělám, pro načerpání duchovní inspirace atd. atd. 

A pokud bych mohl, tak bych měl pokušení Vám to i nařídit. Jenže moc dobře vím, kolik práce musíte 

zvládnout – od administrativy přes týmovou spolupráci po přímou pedagogickou činnost. Často, 

většinou nebo stále máte oprávněný pocit, že „zastavit se“ si nemůžete dovolit. Ubezpečuji Vás, že 

můžete. Je to nutnost, která se vyplatí nejen Vám. 

V tomto dopise sice připomínám aktualitu – Den církevního školství, ale aktuální „školsky legislativní 

problémy“ zmíním jen okrajově, byť jsem si vědom jejich důležitosti. Zejména prostřednictvím Sekce 

církevního školství ČBK jednáme s MŠMT, politickou reprezentací i dalšími důležitými hráči na českém 

školním hřišti. Aktuální témata, která řešíme, jsou další financování církevního školství i kopírování 

růstu platů ve státní sféře do církevního školství. Věřím, že náš boj bude úspěšný. Podrobně Vás 

budeme informovat na tradiční listopadové Konferenci ředitelů církevních škol. 

Milí bratři, milé sestry, těším se na osobní setkání s Vámi na zmíněné konferenci a vyprošuji Vám Boží 

požehnání. 
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