
V sobotu, 25. června 2016 bude v Ostravě pro naši diecézi vysvěcen 

ke kněžské službě Mgr. David Tyleček ze Staré Vsi nad Ondřejnicí.  

Primici bude slavit ve Staré Vsi n. O. v neděli 26. června ve 14.30. 

Prosíme za modlitbu za tohoto i ostatní novokněze. 

Celkově bude v diecézích naší republiky vysvěceno 22 kněží.  

Jim také věnoval pozdrav rektor Arcibiskupského kněžského 

seminář v Praze“ 

 

 

Milí bratři, zanedlouho se apoštolským vkládáním rukou a modlitbou stanete 

služebníky našeho Pána, Ježíše Krista a budete posláni starat se spolu s biskupem 

o Boží lid. Mnozí, malí i velcí, na váš příchod čekají. Těší se na setkání s dobrým 

pastýřem, vlastně s Dobrým pastýřem. Vědí, že Pán posílá své služebníky, aby byli 

nástrojem a znamením jeho samého. Otevírá se vám cesta do mnoha radostí i 

trápení druhých lidi, které volají po Ježíšově evangeliu. Otevírá se Vám cesta k srdci 

Mesiáše a Velekněze, jehož rány nás uzdravily. Ta pastýřská služba bude mít 

bezpočet podob a postaví vás před mnoho námahy i radostí, bude zkoušet 

vynalézavost Vaší lásky i trpělivost vaši modlitby. 

Rád bych vám dal v tuto chvíli na cestu jedno velmi Staré vyznání: Pochází od 

svatého Ireneje a nepochybně ho znáte, vždyť jste léta studovali teologii. Je to jen 

pár slov, ale ve své prostotě jsou zároveň bohatá: „Gloria Dei homo vivens est. 

Hledáš, co opravdu oslaví Boha? Živý člověk. Hledáš, co opravdu učiní člověka 

živým? Sláva Boží." Kéž vás tedy cele vábí ,,Bůh ve své slávě". Jen, nezapomeňte, 

Ten, který je vskutku Veliký, Spravedlivý a Svatý, opustil svůj majestát, aby 

přebýval s posledními a naslouchal písním z úst maličkých. Kéž vás dokonale 

pohlcuje služba „životu lidí". Jen nezapomeňte, lidská srdce potřebuji království 

Boží ještě vice, než chléb. Buďte celým srdcem u Boha a naučíte se od něj chápat 

a milovat tajemství člověka - vždyť jemu, svému dítěti, se zcela vydal. A buďte 

celým srdcem u lidí, naučíte se u nich chápat a milovat tajemství Boha – vždyť 

lidství, stvořené a vykoupené k jeho Obrazu, vypráví o Něm a volá k Němu. V Kristu, 

jemuž budete připodobněni, se tajemství Boha a lidi stalo provždy tajemstvím 

jediným. Starejte se o něj, bratři.  

P. JAN KOTAS, rektor Arcibiskupského semináře v Praze 


