
modlitby
za nejmenší

Září 2018: Za zřizovatele a ředitele škol

Říjen 2018: Za učitele a vychovatele

Chvála Kristu, bratři a sestry!

Začíná školní rok, a tak je pochopitelné, že se ve svých modlitbách zaměříme právě na 
oblast školství. Pokud nám totiž leží na srdci obnovení kultury života v naší zemi, školství ne-
může uniknout naší pozornosti. V minulém dopise jsem vysvětloval neobvyklý červencový 
úmysl za management zdravotnických a sociálních zařízení. Zářijový je mu vlastně podob-
ný. Když přemýšlíme nad školstvím, nemůžeme rozhodně pominout zřizovatele školských 
zařízení. Ti mají zásadní vliv na personální, provozní i, řekněme, ideové poměry v dané 
škole. A podobně jako ve zdravotnictví, i zde platí, že zřizovatel ani management to často 
nemají lehké. Velká zodpovědnost a požadavky na straně jedné, nedostatek lidí a finanč-
ních prostředků na straně druhé. V říjnu pak budeme pamatovat na „pěšáky“, kteří jsou 
v první linii, tedy na pedagogy a vychovatele.

Mezi zřizovateli škol najdeme i církevní subjekty. Některým církevním školám se podařilo 
získat si v povědomí široké veřejnosti výbornou pověst. Mě osobně velmi potěšilo tento 
školní rok otvírané církevní učiliště v Kroměříži. Před mnoha lety si otec biskup Václav Malý 
povzdechl, že se nám sice daří pastorace vysokoškoláků, ale nejsme schopni více oslovit 
učně. Tak snad toto nové zařízení nezůstane osamoceno. Kromě vysoké kvality výuky by 
se mělo církevním školám dařit předávat dětem a studentům to nejpodstatnější, umění 
dobře žít. A protože se jedná o církevní školy, mělo by jít o umění vycházející z evangelia, 
kde v centru pozornosti stojí Pán Ježíš, pravý Mistr a Učitel. V tomto to má zřizovatel z řad 
církve oproti jiným vlastně těžší, protože při výběru pracovníků a přípravě učebních plánů 
musí, nebo by měl, hledět i na toto hledisko.

Šanci kráčet životem podle evangelia, pochopení krásy a výjimečnosti každého lidského 
života, vybřednutí z dnešního chaosu v mezilidských vztazích… to všechno mohou církevní 
školy zprostředkovat. Modleme se tedy za ně a přidejme i ty tisíce necírkevních školských 
zařízení. Vždyť i na nich působí tolik obětavých pedagogů a dalších pracovníků. Ať je Pán 
obdaří svou moudrostí a těm, kteří ho dosud neznají, kéž se dá poznat!

Bratři a sestry, přeji a vyprošuji Vám všem, školou povinným i nepovinným, vše dobré v no-
vém školním roce.
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