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Biskup František Radkovský oslavil 75. narozeniny a podal abdikaci 
Podle kodexu církevního práva má každý biskup římskokatolické církve povinnost 
s dovršením věku 75 let zaslat svou abdikaci papeži. Biskup František Radkovský tak 
učinil v těchto dnech, abdikační dopis odeslal k rukám papeže Františka 
prostřednictvím apoštolského nuncia v ČR, arcibiskupa Giuseppe Leanzy. 
Jaký je obecný průběh událostí po podání abdikace a jaké jsou varianty vedení diecéze 
do jmenování nového biskupa, vysvětluje biskup František Radkovský takto: 
„Svatý Otec po určité době přijme abdikaci biskupa a tím je místo diecézního biskupa 
uvolněné. To má za následek, že je možno začít proces hledání vhodného kandidáta na 
službu biskupa dotyčné diecéze. Dosavadní biskup má nyní titul „emeritní biskup“ 
(např. plzeňský). Zůstává mu moc daná biskupským svěcením, např. může světit kněze 
s dovolením příslušného představeného, ale nemá už moc úřadu diecézního biskupa. 
V té chvíli jsou v podstatě dvě možnosti. V případě, že dotyčný biskup je ještě fyzicky 
a psychicky schopný vést dále diecézi,  může ho Svatý Otec jmenovat administrátorem 
diecéze. Jeho pravomoci jsou ve srovnání s pravomocemi diecézního biskupa poněkud 
omezené (hlavně pokud jde o zásadní změny). Tuto funkci vykonává do doby, než se 
nový biskup ujme vedení diecéze. Nebo může nastat druhý případ, kdy emeritní biskup 
není jmenován Svatým Otcem jako administrátor diecéze, ale nový administrátor 
diecéze je zvolen Sborem poradců (tj. důležitým sborem několika kněží, vybraných 
předtím biskupem, kteří mají i za normálních okolností v diecézi důležitou pravomoc). 
Musí to být kněz starší 35 let, ale může to být i dosavadní biskup. 
Pokud však není emeritní biskup jmenován nebo zvolen administrátorem diecéze,  je 
volný a neměl by svévolně zasahovat do chodu diecéze. Je vhodné, aby svoje další 
veřejné působení (např. někde ve farnosti) konzultoval s administrátorem diecéze, 
případně se svým nástupcem, novým diecézním biskupem. 
Hledání nového biskupa začíná dotazováním po biskupech a kněžích v celé České 
republice, koho považují za ideálního kandidáta.  Apoštolský nuncius vybere tři 
a rozešle tato jména s podrobným dotazníkem biskupům a kněžím, kteří odpovědi 
pošlou opět Apoštolskému nunciovi. Ten vypracuje na základě odpovědí podrobné 
profily těchto tří kandidátů a předá je papeži, který ve spolupráci se svým poradním 
orgánem, Kongregací pro biskupy, rozhodne o novém plzeňském biskupovi.“ 
Jmenování nového diecézního biskupa není záležitost okamžitá, ale může to být otázka 
jednoho i více let. Biskup František Radkovský chce ve své diecézi dokončit ještě 
několik úkolů, např. vizitace farností. Na otázku, co bude dělat po nástupu nového 
diecézního biskupa, říká: 
„Chci se samozřejmě i nadále věnovat službě církvi. Bude-li s tím můj nástupce 
souhlasit, rád bych sloužil v některé z farností plzeňské diecéze, která trpí nedostatkem 
kněží, tak dlouho, dokud mi síly budou stačit.“ 

 Alena Ouředníkova 
K zakoupení nabízíme barevnou knihu Františku, děkujeme! Cena je 50,- Kč, cena 
včetně přispěni na tisk (sponzorská) je 100,- Kč. 
 

Financování opravy arciděkanského kostela 
Tento týden započalo čerpání bankovního úvěru, 
který si vzala domažlická farnost u České 
spořitelny na opravu arciděkanského kostela. 
Konkrétně se jednalo o 2,7 milionu korun, jež 
poslouží k úhradě faktur vystavených společností 
Střechy Šot, která opravu provádí. Podle pravidel 
financování z operačních programů Evropské Unie 
musí příjemci dotace nejdříve celé dílo zaplatit 
z vlastních či z půjčených peněz a teprve poté 
mohou předložit vyúčtování akce k proplacení 
z dotačních peněz. V praxi to tedy znamená, že 
farnost musí nejdříve uhradit všechny faktury a až 
poté může předložit vyúčtování, na základě 
kterého by farnost měla 85 % nákladů dostat 
proplaceno z dotace. Těmito penězi pak bude 
moci farnost splatit část úvěru u České spořitelny. 
Podle pravidel poskytovatele dotace se úrok 
z úvěru od České spořitelny nezapočítává 

do povinného 15ti procentního podílu, kterým musí farnost profinancovat opravu 
z vlastních peněz.     
 

Den domažlického vikariátu 
V sobotu 18. října srdečně zveme do velkého sálu MKS Domažlice na druhý Den 
domažlického vikariátu, který doprovází motto: „Hledejte mou tvář…“. Hlavním 
hostem bude autorka několika knih s oblasti spirituality a psychologie PhLic. Kateřina 
Lachmanová, ThD.  
Program setkání: 
9.45   otevření  MKS   
10.00 – 11.30  přednáška Katky Lachmanové na téma Karikatury Boha 
11.30 – 12.00 diskuze 
12.00 – 13.30 občerstvení, prodej křesťanské literatury 
13.30 – 14.00 začátek druhé části programu 
14.00 -  14.45 přednáška P. Vlastimila Kadlece OMI na téma Pohleďte k Němu, ať se 
  rozveselíte 
15.00  Mše svatá v arciděkanském kostele 
Během setkání bude otevřený bufet, který nabízí teplé a studené nápoje. Účastníky 
setkání prosíme, aby přinesli sladké a slané pečivo k občerstvení. 
Příležitost ke zpovědi bude přede mší svatou v kostele. 
V sobotu 18.10. nebude sloužena mše sv. od 17.15 v klášterním kostele. 

 


