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Milí bratři, milé sestry!
Blížíme se ke konci tohoto slavnostního obřadu a polední čas nás zve k modlitbě Anděl Páně.
Jsem rád, že se ji mohu pomodlit zde, v srdci Moravy, v krajině bratrsky sjednocené s Čechami, v
zemi vyznačující se po mnoha staletí křesťanskou vírou připomínající počátky odvážné mise
svatých Cyrila a Metoděje.
Je tomu nyní už 20 let, kdy se Jan Pavel II. rozhodl navštívit střední a východní Evropu po pádu
totalitního komunistického režimu. Chtěl začít svou pastýřskou cestu na Velehradě, v centru
slavných unionistických kongresů jako předchůdců ekumenismu mezi slovanskými národy,
známém v celém křesťanském světě. Kromě toho si pamatujete na jinou jeho návštěvu: v roce
1995 na Svatém Kopečku u Olomouce s nezapomenutelným setkáním s mládeží. Chtěl bych
myšlenkově navázat na učení svého ctihodného předchůdce a vyzvat vás, abyste zůstali věrni
svému křesťanskému povolání a evangeliu, abychom společně vytvářeli budoucnost solidarity a
míru.
Morava je země bohatá na mariánská poutní místa, která zástupy věřících navštěvují během
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celého roku. V tomto okamžiku se chci v myšlenkách odebrat na pouť na zalesněný vrch Hostýn,
kde uctíváte Madonu jako svou ochránkyni. Panna Maria ať udržuje bdělou víru vás všech, víru
živenou také četnými lidovými tradicemi s kořeny v minulosti, tradicemi, které se však vy správně
snažíte uchovat, aby nezaniklo vroucí rodinné soužití v obcích a městech. Občas s jistou nostalgií
zjistíme, že rytmus moderního života má snahu setřít některé stopy minulosti bohaté na víru. Je
důležité naopak neztratit ze zřetele ideál, který vyjadřovaly tradiční zvyky, a především by mělo
být udržováno duchovní dědictví vašich předků, aby bylo nejen zachováno, ale aby i odpovídalo
potřebám dnešní doby. V tom vám pomáhej Panna Maria, do jejíž ochrany znovu svěřuji vaši
církev a celý český národ.

Anděl Páně…
Moji milovaní, je pro mě velikou radostí být dnes s vámi zde v Brně, v srdci Moravy. Zdravím také
všechny, kteří jsou s námi spojeni sdělovacími prostředky. S láskou pamatuji i na starší osoby, na
trpící a na nemocné.
Prosím vás všechny o vzpomínku v modlitbě, tak jako já vás ujišťuji svou duchovní blízkostí.
Nechť vás všemohoucí Bůh zahrne hojnými nebeskými milostmi a požehnáním!
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