
Pastýřský list – výzva ke studiu na teologických fakultách 

Drazí přátelé, bratři a sestry, 

obracím se především na vás, kteří se rozhodujete o dalším studiu. V České republice má naše církev 

tři teologické fakulty: v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích. Nejstarší zaalpskou univerzitou 

a teologickou fakultou je Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Velké jubileum narození 

jejího zakladatele jsme si v nedávné době připomínali a v tomto roce si připomínáme také výročí 

založení Karlovy univerzity. Studium teologie bylo považováno za dovršení univerzitního studia. Právě 

teologická fakulta dala možnost, aby katolický klérus mohl získat plné vzdělání, které vede k poznání 

smyslu života a ponoření se do hloubky Božího tajemství. Na teologické fakultě v Praze je možné 

studovat vedle oboru teologie také dějiny křesťanského umění, aplikovanou etiku, ale rovněž tak se 

připravit pro důležitou práci a poslání, kterým je katecheze. Je zde možná kombinace i s jinými 

pedagogickými obory, to znamená, že absolventi pedagogických fakult si mohou doplnit potřebné 

pedagogické vzdělání na úrovni, kterou vyžaduje jejich možné působení. Není náhodou, že přestože 

naše společnost žije v proměnném a historicky ojedinělém hospodářském rozvoji, mnozí lidé 

nenacházejí smysl života. Soužití v rodinách i ve společnosti je narušováno nedostatkem etického 

cítění a jednání. Přitažlivost krásy naši architektury a uměleckých děl láká do naší země miliony 

návštěvníků a my domácí máme spíše pocit zmaru a chybí nám skutečná radost z krásy. Domnívám 

se, že právě poslání studia teologie a nabízených oborů je cestou k ozdravění a prohloubení 

duchovního a kulturního života o skutečně pravý náboženský rozměr. Studium není určeno, jak se 

možná někteří domníváte, pouze pro kandidáty kněžství či duchovní osoby, ale naopak celé 

veřejnosti a především má prohloubit duchovní, ale i evangelizační rozměr naši církve jak 

ve společnosti, tak v jednotlivých farnostech. 

Poslání církve však vyžaduje také i studium na vyšších odborných školách, které připravují pedagogy 

i pro předškolní věk, jako i pracovníky ve sdělovacích prostředcích či sociálně-charitativních 

a zdravotních oblastech. Práce ve zdravotnictví, tedy zdravotních sester, byla vždy velkým posláním, 

ale i požehnáním, kterým církev obohacovala naši společnost, ale také ji vracela zdraví a smysl života. 

Toto vyšší a vysokoškolské studium však má svoji přípravu v katechezi na základních a středních 

školách, a to jak v podobě zájmových kroužků a volitelných předmětů, tak i v katechetických 

skupinách uvnitř církve. 

Rád bych tedy přivítal, aby zájem o poznání toho, který žil životem lásky v Nejsvětější Trojici a stal se 

v Ježíši Kristu jedním z nás, povolal také i vás k zmíněnému studiu. Teologové v naší zemi 

spoluvytvářeli naši vzdělanost, kulturu, ale nebylo by to možné bez těch, kteří připravují již nejmenší 

k životu a studiu, a bez těch, kteří ukazují, že cesta k Bohu jde také ve směru lásky k bližnímu 

a opravdové pomoci druhým.  

Potřebné informace naleznete na webových stránkách www.cirkev.cz či na webových stránkách 

Arcibiskupství pražského (www.apha.cz), jako i na webových stránkách Katolické teologické fakulty 

Univerzity Karlovy (www.ktf.cuni.cz). 

S požehnáním a pozdravem váš 

 

(Prosím, aby pastýřský list byl přečten v rámci ohlášek dle možnosti v příštích dvou nedělích, tj. 18. či 25. února) 

Dominik kardinál Duka 

arcibiskup pražský a primas český 


