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Video

 

Čuvajte duhovnu baštinu naslijeđenu od predaka

 

Draga braćo i sestre!

Došli smo do kraja ove svečane proslave i podnevni čas nas poziva na molitvu Anđeo Gospodnji.
Sretan sam što je molim ovdje, u srcu Moravske, pokrajini koja je vezama bratstva povezana sa
Češkom, zemljom označenom višestoljetnom kršćanskom vjerom, na kojoj su se nadahnjivali sveti
Ćiril i Metod u svom hrabrom poslanju.

Kada je, prije dvadesetak godina, Ivan Pavao II. odlučio posjetiti Srednju i Istočnu Europe nakon
pada komunističkog totalitarizma, htjede započeti svoje pastoralno putovanje u Velehradu,
središtu glasovitih unionističkih kongresa, preteče ekumenizma među slavenskim narodima i
poznatom u čitavom kršćanskom svijetu. Sjećate se uz to jednog njegovog drugog posjeta, onog
iz 1995., kada je posjetio Svatý Kopeček, kod Olomouca, s nezaboravnim susretom s mladima.
Htio bih podsjetiti na nauk tog mog časnog prethodnika i pozvati vas da ostanete vjerni svojem
kršćanskom poslanju i evanđelju kako biste zajedničkim snagama izgrađivali budućnost
solidarnosti i mira. U Moravskoj je obilje marijanskih svetišta, koja mnoštva hodočasnika posjećuju
tijekom čitave godine.

U ovom trenutku htio bih se zaputiti na duhovno hodočašće u šumovitu planinu Hostýn, gdje
častite Gospu kao svoju zaštitnicu. Neka Marija održi budnom vjeru svih vas, vjeru koju jačaju
također brojne narodne tradicije koje svoje korijene imaju u prošlosti, ali koje vi brižno čuvate kako

https://www.youtube.com/watch?v=u-lp46Xhetg&amp;ab_channel=VaticanNews


ne bi nestalo one topline obiteljskog suživota u selima i gradovima. Ponekad se, s određenom
nostalgijom, kaže kako ritam suvremenog života želi izbrisati neke tragove prošlosti bogate
vjerom. Važno je, međutim, ne izgubiti iz vida ideal kojeg tradicionalni običaji izražavaju i nadasve
čuvati duhovnu baštinu naslijeđenu od vaših predaka, kako bi je čuvali i, štoviše, prilagodili
potrebama sadašnjeg vremena. Neka vam u tome pomogne Djevica Marija, kojoj ponovno
povjeravam vašu Crkvu i cijeli češki narod.
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