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Odpověď na dopis panu inženýrovi XY 
264 01 Sedlčany 

 

Vážený pane inženýre.  
                                     Omlouvám se Vám i Vašim přátelům za situaci, ve které jste se ocitli. 
Dal Jste sice najevo, že nevyžadujete odpověď a že je Váš dopis PROSBOU. Byl bych rád, 
kdyby těchto pár slov bylo PODĚKOVÁNÍM za Váš pohled, který nemusí být úplný. 
      Pokud si tohle přečtete, bude asi vše více jasné! Předem konstatuji dvě možnosti: 

1. Jste člověk pokřtěný, který žije s církví, t.zn. v nějaké farnosti – tedy uvnitř církve. 
2. Jste člověk sice pokřtěný, ale s církví a tedy i farností nejste v kontaktu ať z toho, či 

onoho důvodu. 
Pro toto dělení vycházím z Vaší jistě dobře míněné poznámky z Vašeho dopisu: Lidé, kteří si 
třeba chtějí jen kostel prohlédnout, mohou totiž tento nepořádek vztahovat na poměry v církvi 
všeobecně. Tolik k Vašemu citátu. 
Nyní k nastalé situaci, ve které jste se díky zamčenému kostelu ve Stříbrné, ocitli: 
1. Pro sobotu 30.09.2017 a neděli 01.10.2017 bylo v naší farností s předstihem oznámeno, že 
NIKDE nebude slavena mše svatá z důvodů biřmování, které bylo 01.10. od 11:00 v kostele 
Božího Těla v Kraslicích za účasti biskupa mons.Tomáše Holuba z Plzně. Tato informace 
byla dána i na naše web.stránky pod složkou Aktuality. 
2. Je mi 72 let, sloužím naplno pro 11 kostelů, 3 kaple; navíc mám též hmotnou starost o 3 
farní budovy (sídelní v Kraslicích, ve Stříbrné - která slouží pro účely Farní charity a v Oloví 
– zde máme nedělní bohoslužby, protože kostel je zavřený a zdevastovaný po 40ti-leté vládě 
komunistů a který bychom chtěli od roku 2018 postupně opravit i v interiéru a vrátit tak tento 
stánek svému účelu. 
3. Byl jsem necelé tři roky kaplanem na Svaté Hoře. Také na Sedlčansku jsem se setkával 
s poměry daleko lepšími co se víry v Boha týče, než jsou zde v bývalých Sudetech. I zde byla 
katolická víra živá; ale po vyhnání si rodáci i víru vzali sebou; přišli sice také mnozí pokřtění 
– ať ze Slovenka, Polska, Maďarska, Rumunska i z Moravy –a ti o víru po 40-ti letech totality 
přišli. A nejen vlastní vinou. Takže působení v regionu, kde horník znamenal více, se v době, 
kdy peníze, DM či Eura, kariéra a drogy, nechuť pracovat a brát sociální dávky, NENÍ lehké! 
4. Jezdím pravidelně mnohokrát i pro 2,3 i někdy o něco více věřících po tomto velikém na 
kilometry obvodu.  
5. Sám si vedu webové stránky, účetnictví, opravy objektů, kancelář, kroniku či duchovní 
službu při poučeních před přijetím svátostí – prostě nemám jediný den v týdnu volno!  
6. Pokouším se budovat mosty mezi oběma národy živými poutěmi, setkáváním na různých 
úrovních. To pro malou ilustraci o poměrech v církvi na bývalých hranicích s převážně 
protestantským Saskem. 
7. Doba před biřmováním bývá dosti náročná. Nejedná se zde o nějaké pohoštění pro 110 lidí, 
ale o přípravu nejen žadatelů, ale i nás ostatních, kteří jsme tuto svátost přijali.    
 

Pokud patříte mezi věřící, kteří žijí v církvi a sdílí s ní vše dobré i zlé, pak mé vysvětlení 
přijmete a hlavně pochopíte. Jako reakci z Vaší strany si dovedu představit modlitbu za mne... 
a třeba i „výzvu“ – pokud Jste sám ještě biřmován nebyl – aby se tak stalo (jedno, kolik Vám 
je let….).  
Pokud patříte mezi onu druhou skupinu, která se na dění v církvi dívá ZVENKU, pak asi 
všechno mé „plkání“ nestojí za řeč.  
Vše nechávám na úsudku Božím, kam se ať patříme do té první či druhé skupiny OCITNEME 
a věřím, že budeme překvapeni……………                                       V úctě P.Peter Fořt  
 



OPIS 
 

Ing.XY, Sedlčany 
 

Římskokatolický farní úřad v Kraslicích 
358 01 Kraslice 
 

V Sedlčanech, 3.října 2017 
 
Vážený pane faráři, 
                                ve Vaší farnosti jsme zažil velmi nepříjemnou věc. Během týdne jsem si přečetl na 
vývěsce u kostela ve Stříbrné, že v sobotu od 9:15 h je zde sloužena mše sv. s nedělní platností.  
                V sobotu 30.září jsme tam se svými známými dorazil před zamčený kostel. Věříc ani kněz 
nikde, cedulka (dokonce i v němčině) stále na svém místě ve vitrínce. Nevím, proč vyvěšené údaje 
neodpovídají skutečnosti. Rozhodně však tento stav není žádnou dobrou vizitkou. 
                Tento dopis nevyžaduje odpověď, má být jen prosbou, abyste nahradil takovéto falešné 
informace správnými. Lidé, kteří si třeba chtějí jen kostel prohlédnout, mohou totiž tento nepořádek 
vztahovat na poměry v církvi obecně. 
                                                           S úctou XY.   
 
Ze slušnosti používám pro jmenovaného anonymitu. Jde mi o pohled na nás katolíky zde žijící. Jistě je 
dobré si vzít ze všeho poučení, stejně jako je nutné pro pravdivost posouzení slyšet obě strany. Hezké 
čtení přeje vás Pater.  


