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Caríssimos irmãos e irmãs

Quero manifestar-vos a minha alegria sincera e reconhecida por me ser dado receber-vos hoje a
vós, Eslovenos, vindos a Roma em peregrinação nacional sob a direcção dos vossos Bispos.
Saúdo-vos a todos com paternal afecto, reconhecendo em vós os representantes dum nobre
povo, digno de estima e de amor.

Sei bem que vós sois um dos primeiros povos eslavos que abraçaram a fé cristã há mais de doze
séculos: e este dom duma evangelização, revelada bastante fecunda, agradeço-o sempre,
juntamente convosco, ao Senhor. Quero também reconhecer e louvar a vossa nação pelo
incessante e fiel apego a esta Sé apostólica de Roma, apego que se manteve intacto através dos
séculos, apesar das dificuldades que tivestes de enfrentar. Por isso, animo-vos a prosseguir com
confiança incansável no mesmo caminho dum testemunho evangélico vivo e indómito.

O meu olhar estende-se também ao futuro da vossa Comunidade eclesial. E assim a minha
palavra torna-se ardente convite a reavivardes cada vez mais o dom do vosso Baptismo. De
modo especial, recomendo-vos cultiveis adequadamente as Vocações Presbiterais, de maneira
que fiquem assegurados sempre à Igreja Eslovena ministros suficientes e zelosos. A este
propósito, não me deterei nas particularidades duma missão tão alta. Disso sois responsáveis vós
especialmente, caros Bispos e Sacerdotes. Creio todavia oportuno sublinhar o papel fundamental
da família, tanto para a educação cristã dos filhos como para o cuidado generoso em favor do
aumento das vocações sacerdotais e religiosas.

De modo especial, desejo exortar calorosamente todos vós, Presbíteros, a que sirvais
constantemente a Igreja com entusiasmo e dedicação apostólica e consagreis às actividades



pastorais que vos são próprias, em plenitude de comunhão e de obediência aos Bispos, que são
os primeiros responsáveis pela organização eclesiástica e pela vida religiosa na Diocese. É sob
estas condições que o esforço de cada um não pode deixar de produzir bons e abundantes frutos
espirituais.

Sei que celebrais este ano o 25° aniversário de fundação do semanário interdiocesano "Druzina".
Com prazer faço votos por que ele continue no futuro, livremente, o seu precioso trabalho de
formação e de informação religiosa.

Assim todos os católicos eslovenos poderão dispor dum instrumento eficaz a fim de participarem
cada vez mais conscientemente na vida de toda a santa Igreja de Deus distribuída pelo mundo.
Tenho o gosto de que para isto colabore eficazmente, com as suas transmissões, também a
Rádio Vaticano.

Desejo-vos cordialmente que, ajudados por Deus omnipotente e pelo Senhor nosso Jesus Cristo,
sob a maternal protecção de Nossa Senhora, Rainha dos Eslovenos, a Igreja e a nação Eslovena
gozem cada vez de maior prosperidade humana e cristã, mesmo para o bem de toda a sociedade
em que estais inseridos. E cada dia vos acompanhe a minha especial Bênção Apostólica, que de
coração vos concedo, fazendo-a extensiva a todos os que vos são queridos.
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