
PASTÝŘSKÝ LIST 
OHLÉDNUTÍ ZA NÁVŠTĚVOU SVATÉHO OTCE 

(Přečtěte při všech bohoslužbách v neděli 25. října 2009). 

Milé sestry, milí bratři, 

rádi bychom se ještě jednou vrátili k návštěvě Svatého otce Benedikta XVI. v České 
republice, a to nejen proto, že se setkáváme s vašimi mnohými ohlasy radosti a vděč-
nosti. 

Chtěli bychom v tomto listě především děkovat. Děkovat Bohu za to, že za námi 
Svatý otec mohl přijet, poděkovat za jeho slova povzbuzení a naděje. Děkujeme ale 
také vám všem. Vám, kdo jste přispěli obětavou službou a tvůrčími přístupy, vám, 
kteří jste se za návštěvu Svatého otce modlili a přinášeli oběti. Děkujeme vám, kteří 
jste přispěli finančními dary, ale také vám všem, kdo jste svou připraveností, účastí 
a ukázněností pomohli vytvořit setkání, která byla krásná, důstojná a obohacující. 
Srdečně děkujeme také těm, kdo s námi nesdílejí náš náboženský názor, ale vřele 
přijali papeže jako nositele dobra a míru pro každého člověka. 

Obsah a význam papežské návštěvy by neměly zapadnout v běhu dalších událostí. 
Nebylo to jen jedno z mnohých setkání. Byla to výzva. A nabídla řadu věcí, o nichž 
bychom měli dále přemýšlet a hledat na ně ve svém životě odpovědi. 

Papež Benedikt XVI. nám v mnohém dal příklad. Přišel bez gest dnešní doby. 
Přišel jako ten, kdo ukazuje na Krista, na kterého je plně soustředěn a jehož láskou je 
prozářen. Hovořil úsporně, neobyčejně srozumitelně a tiše. Nikoho a nic nekritizoval, 
ale pevně pojmenoval nebezpečí hrozící v naší současnosti. Ke všem hovořil 
s otevřeností a respektem – k nám věřícím, k nevěřícím, k vědcům i politikům. 

Ukázal nám, že problémem dneška je zápas o lidskou důstojnost. Důstojnost člo-
věka může být realizována jen zodpovědností za svobodná rozhodnutí. Varoval před 
zneuznáním pravých hodnot a překročení lidského rozměru života, v němž člověk 
uchvacuje roli Boha. 

Svatý otec neodmítal pozemské dobro a štěstí. Upozornil však, že se k nim musíme 
dobrat jinými způsoby, než nabízí konzumní společnost. Svou přítomností a díky 
vašemu svědectví ukázal, že je možné dělat věci jinak. Na velkých shromážděních se 
sešlo v Brně sto dvacet, ve Staré Boleslavi padesát tisíc lidí. A přitom nedošlo 
k jediné výtržnosti, nic nebylo poškozeno, po odchodu účastníků nezůstalo smetiště. 
Účast policie a ochranných složek se jevila téměř nadbytečnou. Nejmohutnějším 
dojmem byly okamžiky usebraného ticha. 



Příloha č. 2 ACEB 10/2009 

Svatý otec nám připomněl nosné kulturní a duchovní tradice, ze kterých můžeme 
dobře vyjít. Vyzval nás k národní hrdosti. Zároveň však poukázal na všelidské hod-
noty. Kristovo království je království spravedlnosti a míru. Křesťanská Evropa může 
být a má být oblastí spravedlivého míru. 

Naše církev trpívá pocitem jakési ochablosti a zakomplexovanosti, jednotliví věřící 
zase pocitem osamělosti. Někdy jsme tou příčinou sami, protože nevnímáme, jak úzce 
k sobě patříme, a nevíme, co má kdo z nás do života církve přinášet. V uplynulých 
dnech jsme mohli pocítit jednotu a zažít, že nejsme zanedbatelnou skupinou lidí.  
Mohli jsme pochopit, že je nám nabízeno to absolutně nejsilnější: Boží láska. Právě ji 
přijímámáme v Božím slově a ve svátostech a je naším úkolem ji zprostředkovat 
všem, v nichž víra živoří, nebo kdo ji nemají. V tom nám papež vyjádřil plnou důvěru 
a my bychom ho neměli zklamat. 

Sestry a bratři, v krátké době bude k dispozici publikace, která má zahrnovat 
všechny proslovy, které zazněly během třídenní návštěvy Svatého otce Benedikta 
XVI. v České republice. Prosím, přečtěte si ji a hledejte v modlitbě impulsy pro 
každodenní život. 

 

Žehná vám 

Váš biskup Vojtěch 
spolu s ostatními moravskými a českými biskupy 


