
N
ov

ý 
če

sk
ob

ud
ěj

ov
ick

ý 
bi

sk
up

Každý nový předplatitel od nás získá 
sadu 
DĚTSKÝCH VELIKONOČNÍCH 
MISÁLKŮ z nakladatelství TRITON.

Více informací na tel.: 224 250 395 
nebo e-mailu: podhorska@katyd.cz

Předplaťte si Katolický týdeník na jeden rok 
a získejte DÁREK!

Nabídka platí pouze pro nové předplatitele až do 
vyčerpání zásob, případně do zveřejnění nové nabídky. 

6 / Publicistika Katolický týdeník / 24. – 30. března 2015 

Dokončení ze str. 1.

„Chvála Kristu,“ nadechuje se dojatě Mons. 
Vlastimil Kročil, který osmnáct let působí ve 
Veselí nad Lužnicí. „Chci poděkovat za ten-
to veliký dar jmenování biskupem zvláš-
tě Svatému otci Františkovi. Určitě je to dar 
nezasloužený, to si plně uvědomuji. Ale ces-
ty Boží jsou nevyzpytatelné a každého z nás 
vedou tudy, kudy chce Bůh. Na druhé straně 
si uvědomuji i těžkou nebo ne jednoduchou 
situaci pastýřské služby biskupa, kterou při-

jímám. A proto se v této chvíli chci na vás ob-
rátit, abyste na mě pamatovali ve svých modlit-
bách. Abych dokázal naplnit očekávání Boha 
a také očekávání vaše,“ prosí kněz Vlastimil 
Kročil všechny přítomné o duchovní podporu. 

Slova se ujímá také emeritní biskup Jiří 
Paďour, který přislíbí svému nástupci duchov-
ní podporu a modlitby. Všichni přítomní na 
závěr zpívají Te Deum a nově jmenovaný bis-
kup udělí s ostatními závěrečné požehnání. 

Věřící odcházejí z katedrály do slunečné-
ho dne a někteří už mobilními telefony sdě-

lují čerstvou novinku těm, kteří jmenování na 
vlastní oči a uši nemohli v katedrále sledovat. 
„Mám velikou radost, protože si myslím, že 
zvolili dobrého člověka,“ svěřuje se na náměstí 
čtyřiadvacetiletá Anežka Zasadilová z Hvozda 
u Dolního Bukovska. A dodává, že je správné, 
když jméno nového biskupa znají lidé už teď 
před Velikonocemi.

RADEK GÁLIS
Nového českobudějovického biskupa 

Vlastimila Kročila představujeme v rozhovoru 
na str. 13. 

Soutok Nežárky a Lužnice si 
pro sebe brzy ráno nárokuje 
vodní ptactvo. Z mlhy se ozývá 
kejhání hus, křik racků – a co 
dalšího? Jakési bubnování… 

Zevnitř budovy za řekou se ozývá skandová-
ní a potlesk – to trenéři a rodiče povzbuzují 
mladé hokejisty při žákovském turnaji. Místní 
Lokomotiva Veselí nad Lužnicí právě vstřelila 
branku. Potlesk se za pár minut ozve i v jiné 
budově, jen pár set metrů vzdálené. Tři stovky 
zdejších farníků v kostele Povýšení sv. Kříže 
tak ocení slova zdejšího faráře Mons. Vlasti-
mila Kročila. Ten byl totiž jmenován českobu-
dějovickým biskupem a se svou farností se při 
mši svaté o páté neděli postní setkal poprvé od 
chvíle, kdy byla tato zpráva zveřejněna. 

V kostele mluvil o bezesných nocích a Bo-
žím plánu, který za vším stojí. „Když jsem 
20. září 1988 opouštěl Československo a v srd-
ci si říkal, že svoji vlast asi už nikdy nespatřím, 
ani ve snu mě nenapadlo, že s tímto datem bu-
de spojena i má budoucnost – českobudějovic-
ká diecéze byla totiž založena právě 20. září,“ 
vzpomínal. 

Vrabci na střeše 

„Vrabci na střeše vždycky něco cvrlikají. Vědě-
lo se, že náš pan farář byl jedním z adeptů na 
biskupskou funkci, ale nebylo to nic oficiální-
ho a rozhodně jsem to nevěděl od něj,“ zmiňu-
je starosta Veselí nad Lužnicí Ladislav Sýkora. 
Úplný blesk z čistého nebe nebylo jmenování 
Mons. Kročila ani pro mnoho farníků. Přes-
to to bylo nečekané. „Rok jsme se modlili za 
nového biskupa a až teď se ukazuje, že to pro 
nás vlastně znamená odchod našeho faráře,“ 
usmívají se. „Trochu čekat se to asi dalo. Otec 
Kročil byl v poslední době na mnoha akcích 
s našimi biskupy: v Jeruzalémě i v Římě. Před-
poklady pro práci biskupa má, studoval v Itá-
lii a pro farnost udělal kus práce,“ vypočítává 
veselský farník František Brůžek.

Informaci o svém jmenování dostal Mons. 
Kročil na nunciatuře 10. března, tedy devět 
dnů před oficiálním zveřejněním. „Těch devět 
dnů pro mě bylo velmi těžkých,“ svěřil se svým 

farníkům. Vše zůstalo dokonale utajeno, mno-
ho lidí si prý do posledního okamžiku mysle-
lo, že novým biskupem bude spíš českobudě-
jovický P. Zdeněk Mareš. „Nebude to snadná 
služba – a bude se dít v neklidné době,“ je si 
vědom budoucí třináctý sídelní českobudějo-
vický biskup.

Vlastimil Kročil strávil ve Veselí nad Luž-
nicí osmnáct let. Opravil farní areál a v kos-
tele má každou neděli plno. Ani tuto neděli to 
pochopitelně není výjimka. „Jak má druhého 
rád, člověk nejlíp zjistí až tehdy, když o něj 
přichází,“ podotýká členka farního společen-
ství Lenka Jelínková. Když se s paterem Kro-
čilem v předvečer nedělní mše na faře setkali, 
nikdo neskrýval dojetí. 

„Otec Vlastimil je vynikající manažer, ne-
smírně pracovitý a obětavý člověk. Daroval 
farnosti kus svého života, mnohokrát jsme ho 
zažili pobíhat kolem kostela a fary v montér-
kách. Umí předávat víru osobním příkladem, 
věnuje se rodinám, má znalosti,“ říká Lenka 
Jelínková. 

Bude se muset rozsekat 
na tisíc kousků    

„Celkově pokládám jmenování našeho pana 
faráře biskupem za dobrou zprávu, pro Ve-
selí je to pocta. Věc má ale i druhou rovinu: 
přijde sem někdo nový,“ je si vědom staros-

ta města Ladislav Sýkora.  Dosavadní spolu-
práci s Mons. Kročilem si pochvaluje ředitelka 
Diecézní charity Michaela Čermáková. Věří, 
že na kvalitě společné práce se nic nezmění. 
„Nový pan biskup se chce starat o rodiny, bo-
hoslovce i lidi v nouzi. Bude se muset rozsekat 
na tisíc kousků, rozdělit si čas a určit priority. 
Má ale bohaté zkušenost a naši diecézi zná,“ 
podotýká ředitelka charity. A co by novému 
biskupovi přála? „Aby si vždy našel dost ča-
su na modlitbu a měl otevřené srdce pro lidi.“

„Můj čas na tomto místě dozrál,“ uzavřel 
svou řeč před věřícími Vlastimil Kročil. Všich-
ni přítomní mu věří, když říká, že na Veselí 
nezapomene. Nová situace bude podle něj vý-
zvou nejen pro něj, ale také pro farnost, zda 
dokáže v dosavadních aktivitách pokračovat 
s novým knězem (jeho jméno se v tuto chvíli 
samozřejmě ještě neví). 

„Náš život by neměl stát na silných osob-
nostech, i ony jednou zemřou nebo odejdou 
jinam. Když nastane taková změna, bolest 
může být obrovská. Teprve pak poznáme, jak 
na tom jsme my sami. Potřebujeme někoho, 
ke komu se utíkat. Naším největším zastán-
cem musí být Ježíš Kristus,“ řekl Veselským 
jejich stávající farář. „Na závěr vás chci pro-
sit, abyste na mě pamatovali ve svých modlit-
bách,“ připojil už jako nový českobudějovický 
biskup. ALEŠ PALÁN

Mons. ADOLF PINTÍŘ, 
administrátor 
českobudějovické diecéze

K jeho jme-
n o v á n í 
jsem vzhlí-
žel s veli-
kým očeká-
váním. Ne 
že bych si 
teď už zce-
la oddechl, 
protože dál 

budu řídit diecézi až do okamžiku 
svěcení, kdy se nově jmenovaný bis-
kup ujme úřadu, ale řada otázek je 
tím vyřešena. Jmenováním se však 
ještě člověk biskupem nestává. Tím 
se stane teprve v den, kdy bude vy-
svěcen a současně přijme úřad sí-
delního biskupa. A ten přijme v den, 
kdy mu bude svěřena také biskup-
ská berla. Berla nyní leží na katedře 

a on si pro ni při svěcení dojde. Je 
v tom určitá symbolika, že se přichá-
zí ujmout biskupského úřadu. 

P. ZDENĚK MAREŠ, 
děkan katedrální kapituly
u sv. Mikuláše

Z p r á v u 
o jmenová-
ní nového 
s í d e l n í m 
b i s k u p a 
jsem přijal 
s velkou ra-
dostí, pro-
tože s Vlas-
timilem se 

známe řadu let. A vím tedy, že sprá-
va celé diecéze jde do dobrých ru-
kou. A nejenom do dobrých rukou, 
ale především do dobrého srdce. 
Do srdce, které soucítí a které touží 
konat dobro.

JAN ZASADIL, 
vedoucí oddělení správy lesů 
na českobudějovickém biskupství

Dobrá vol-
b a .  O t e c 
Vlastimil je 
člověk akč-
ní, a kdo 
viděl jeho 
veselskou 
faru a kos-
t e l ,  k d e 
v součas-

nosti působí, určitě pochopí, že je to 
člověk, který umí dávat věci do po-
řádku. Takže předpokládám, že to 
teď bude stejně v celé diecézi. Jeho 
kostel ve Veselí nad Lužnicí se v ne-
děli podobá mateřské školce, takže 
je za ním vidět i práce s dětmi a mlá-
deží. Jsou za ním patrné výsledky, 
a jak praví Písmo: Po ovoci poznáte 
je. (rag)

Nebude to snadná služba

Ohlasy: nový biskup českobudějovický

V kostele ve Veselí nad Lužnicí prožil Mons. Vlastimil Kročil se svými farníky osmnáct let. Nyní 
odtud odchází. Jeho novým působištěm se stane českobudějovická katedrála.  Snímek autor 

SVÁTEK BOŽÍHO
MILOSRDENSTVÍ

SLAVKOVICE U N. MĚSTA NA MORAVĚ

12. DUBNA 2015
Svátost smíření: 9.00 – 21.00 hod.

Informace:  Otcové pallotini, tel. 566 502 855, 857
e-mail: info@slavkovice.cz
www.slavkovice.cz

PROGRAM:

 9.30  Přednáška: Sv. Faustyna jako zasvěcená 
osoba (s. Blanka Krajčíková KMBM,
Dvůr Králové n. Labem)

 10.00  Vystavení ostatků sv. Faustyny a sv. Jana 
Pavla II. Korunka k Božímu milosrdenství

 10.20 Uvedení do Svátku Božího milosrdenství

 10.30  MŠE SVATÁ
Po mši svaté možnost uctívat ostatky
svaté Faustyny a sv. Jana Pavla II.

 14.00  Přednáška: Sv. Faustyna jako zasvěcená 
osoba (s. Blanka Krajčíková KMBM,
Dvůr Králové n. Labem)

 14.30  Vystavení ostatků sv. Faustyny a sv. Jana 
Pavla II. Korunka k Božímu milosrdenství

 14.50 Uvedení do Svátku Božího milosrdenství

 15.00  MŠE SVATÁ
(Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický)
Po mši svaté možnost uctívat ostatky
svaté Faustyny a sv. Jana Pavla II.

 16.45  Promítání: Blahoslavený Michal Sopoćko, 
spirituál sv. sestry Faustyny (Otcové pallotini)

 17.30  Přednáška: Sluha Boží, otec Richard Henkes 
SAC, průkopník česko-německého usmíření 
(P. ThDr. Manfred Probst SAC, Německo)

 19.00 MŠE SVATÁ

 20.00 Cesta Světla

Českobudějovickou diecézi povede...


