
20 let smlouvy VW-Škoda 
Společné prohlášení volených zástupců katolických farností Mladá Boleslav a Wolfsburg St. 
Christophorus ke 20. výročí smlouvy VW-Škoda  

Naše farnosti se nacházejí v městech automobilů. Mnoho našich farníků pracuje v 
automobilkách – ti všichni nyní slaví 20. výročí smlouvy VW-Škoda. Vidíme dobré ovoce 
německočeské spolupráce a doufáme, že i naše farnosti mají stejný náhled. Rozrostla se nejen 
samotná automobilka Škoda, také ve městě se událo mnoho pozitivního. Předali jsme městu 
klášterní areál s kostelem sv. Bonaventury, který Škoda nákladně rekonstruovala - dnes je zde 
moderní vysokoškolský areál. 

Českoněmecká spolupráce má dlouhou tradici vzájemného obohacování na poli kulturním i ve 
školství, s pozitivním dopadem na celý středoevropský prostor.  Křest čtrnácti českých knížat 
v Řezně r. 845 byl jistě duchovním startem spolupráce, akcelerace přišla v době požehnané  
vlády Karla IV. Z této tradiční spolupráce dnes vychází pozitivní impulzy pro sbližování 
obyvatel celé Evropy. 

Věříme ve všemohoucího, laskavého Boha, stejně jako generace před námi. Naši předkové, 
pevně zakotveni ve víře, spoluvytvářeli život v našich městech a továrnách. Děkujeme Bohu 
za Jeho dobré dary – také za 20 let plodné spolupráce firem VW a Škoda, protože všichni 
víme, jakou důležitost má práce a zajištění pracovních míst pro osobní spokojenost a 
společenskou stabilitu. S důvěrou vzhlížíme ke Kristu, našemu Spasiteli. Jsme připraveni Jej  
následovat a býti Jeho svědky v naší každodenní práci i v pomoci potřebným. Zde 
navazujeme na tradici zakladatele V. Klementa, nejen geniálního podnikatele, který 
vybudoval největší automobilku v Rakousku-Uhersku, ale také velice štědrého sponzora 
charitní činnosti. 

Tato tradice žije dále. Také koncern VW trvale přijímá sociální zodpovědnost, zaměstnanci 
ochotně přispívají na pomoc lidem v nouzi v mnoha částech světa. Přejeme celému koncernu, 
značkám Škoda a Volkswagen, jejich zaměstnancům, našim městům i farnostem vše dobré a 
Boží požehnání.  
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