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Caros irmãos e irmãs

Chegamos ao final desta solene Celebração e a hora do meio-dia convida-nos à oração do
Angelus. Estou feliz por recitá-la aqui, no coração da Morávia, região fraternalmente unida à
Boémia, terra assinalada por muitos séculos de fé cristã, que na origem evoca a corajosa missão
dos Santos Cirilo e Metódio.

Quando, há vinte anos, João Paulo II decidiu visitar a Europa Central e Oriental, depois da
derrocada do totalitarismo comunista, quis começar a sua viagem pastoral por Velehrad, centro
dos famosos Congressos unionistas, precursores do ecumenismo entre os povos eslavos, e
conhecido em todo o mundo cristão. Além disso, vós recordais mais uma das suas visitas, a de
1995 a Svatý Kopecek, nos arredores de Olomouc, com o inesquecível encontro com os jovens.
Gostaria de retomar idealmente o ensinamento deste meu venerado Predecessor e convidar-vos
a manter-vos fiéis à vossa vocação cristã e ao Evangelho, para construir em conjunto um futuro
de solidariedade e de paz.

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/travels/2009/index_repubblica-ceca.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/travels/2009/index_repubblica-ceca.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/travels/2009/index_repubblica-ceca.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/travels/2009/index_repubblica-ceca.html
https://www.youtube.com/watch?v=u-lp46Xhetg&amp;ab_channel=VaticanNews
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/sub_index1990/trav_cecoslovacchia.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/sub_index1995/trav_rep-ceca.html


A Morávia é terra rica de santuários marianos, que multidões de peregrinos visitam durante o ano
inteiro. Neste momento, gostaria de ir idealmente em peregrinação ao sopé da montanha de
Hostýn, coberta de bosques, onde venerais Nossa Senhora como vossa Protectora. Maria
mantenha viva a fé de todos vós, a fé alimentada também por numerosas tradições populares,
que afundam as suas raízes no passado, mas que justamente vós tendes o cuidado de conservar
para que não venha a faltar o calor da convivência familiar nas aldeias e nas cidades. Às vezes
constata-se com uma certa saudade, que o ritmo da vida moderna tende a cancelar alguns
vestígios de um passado rico de fé. Pelo contrário, é importante não perder de vista o ideal que
os costumes tradicionais exprimiam, e sobretudo deve ser mantido o património espiritual
herdado dos vossos antepassados, para o conservar e, aliás, torná-lo correspondente às
exigências do tempo presente. Que nisto vos ajude a Virgem Maria, a quem renovo a entrega da
vossa Igreja e de toda a nação checa.
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