
Naléhavá výzva - katecheze školní rok 2016/2017

Drazí, sestry a bratři arcidiecéze pražské,

začínáme nový školní rok, vaše děti, školačky a školáci, usedly do školních

lavic  a  společně  se  ptáme,  jaký  bude  tento  nový  škol  rok  a  co  přinese  nového.

Obracím se především na vás, rodiče! Vím, jak vám záleží na vzdělání a výchově

vašich  ratolesti.  Jste  to  vy,  kdo  má velkou  zásluhu,  ale  i  odpovědnost  za  novou

generaci. Vybírali jste často i školu pro své děti, zamýšlíte se nad výběrem zájmových

kroužků a doplňkových předmětů. Dovolte, aby se také naše křesťanské společenství,

do kterého jste se křtem přihlásili a kam patříme, nebo chceme patřit, podílelo, a tak

vám pomáhalo s výchovou a výukou. Je to také jeden z hlavních úkolů poslání vašich

duchovních správců, přičemž však nemohou nahradit vaši roli. Jste to vy, maminky a

otcové,  v nezastupitelné  úloze  prvních  vychovatelů  a  vzorů  ve  výchově.  Pro  vás,

které jste pod srdcem nosily své dítě, je to první a nenahraditelný úkol, ale i radost.

Tím vůbec nepodceňuji úlohu otce, který má i jistý potřebný odstup, tedy i trochu

jinou formu autority, která je však také nezastupitelná.

Vedle výchovy přichází i pomoc především ve výuce, a zde je místo pro celé

církevní společenství s autoritou a potřebnou výbavou duchovních pastýřů. Obracím

se na vás, spolubratři ve službě farářů, kaplanů, jáhnů, na vás, setry a bratři katecheté.

Zajistit  výuku  spojenou  s duchovní  formací  je  nejvyšší  prioritou  dnes,  ve  světě

nových  mediálních  technologií,  které  otevírají  dveře  Babylonu  různých nápadů  a

názorů, ale také přinášejí chaos, kdy základní principy výchovy a opravdové formace

se  ztrácejí  ve  výprodeji  opravdových hodnot,  nutných pro  šťastný  a  krásný život

charakterních lidí bez kterých nemůže existovat naše společnost. Proto vás úpěnlivě

prosím, seznamte rodiče a věřící obec spolu s hledajícími s možností katecheze podle

místní situace. Nezapomínejte na nutnou a potřebnou spolupráci se školou a jinými

výchovnými  institucemi,  jak  nám  nabízí  a  umožňuje  právní  řád.  Přesnější  údaje

naleznete v zářijových Aktech kurie s pokyny a možností obracet se na Katechetické

středisko či školský odbor Arcibiskupství pražského. Věřím, že jsou připravení vám

účinně pomáhat. 

S pozdravem a požehnáním váš 

DD, arcibiskup pražský 

PS: Žádám o přečtení této výzvy v rámci ohlášek v neděli 11. 9. 2016. 


