Našemu ctihodnému bratru
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Mezi události velmi významné pro věřící českého národa se dle našeho soudu řadí liturgická oslava
svaté Anežky České, kterou do seznamu nebešťanů zapsal v roce 1989 náš předchůdce, blahoslavený
Jan Pavel II. Nastává rok již osmistého výročí jejího narození. Tato světice podala důkazy vynikajících
ctností, a to jak – spolu se svatou Klárou – v řadách následovníků svatého Františka, tak vůči chudým
této země, o jejichž povznesení se starala.
Soudíme, že již přešla ona veliká hořkost a smutek času, v němž triumfovaly síly nepřátelské
náboženství a zbožnosti. Sama církev, jak se zdá, nastoupila bezpečnou a příznivou cestu, aby
s pomocí nejlaskavějšího Pána spěla do budoucího času k plodnému završení. Přiměřeně a svobodně se
tak rozvíjí duchovní úsilí, aby Boží lid zakoušel náležitou péči, a mohl tak přinášet hojné plody
zbožnosti. Jistě se tedy sluší náležitě připomenout tuto událost a po zásluze vyzdvihnout její význam.
Z těchto důvodů se 12. listopadu koná v Praze oslava narození této světice , a to v roce, kdy slavíme
rovněž výročí 800 let od založení řádu klarisek, jehož byla sv. Anežka vynikající členkou.
Aby tento obřad byl slavnostnější a působivější, rádi jsme vyhověli žádosti ctihodného bratra
Dominika Duky OP , arcibiskupa pražského, i ostatních biskupů České republiky a rozhodli jsme se
vyslat některého z význačných představitelů církve, který by tam v našem zastoupení přijel a
reprezentoval nás. Naše mysl se obrací k tobě, náš ctihodný bratře, který jsi již tak mnoho učinil pro
dobro tohoto národa, a jsi tedy jistě velmi vhodný k tomu, abys tuto službu zastal a znamenitě splnil.
Proto Tě, náš ctihodný bratře, s hlubokou úctou jmenujeme naším mimořádným vyslancem a
ustanovujeme Tě, aby ses ujal vedení výše řečené oslavy.
Kéž tedy všem účastníkům této velké slavnosti i všem věřícím, kteří se tam shromáždí, ukážeš naši
přízeň i hlubokou náklonnost. Velmi toužíme po tom, aby rostl počet následovníků a následovnic této
světice. Proto se dovoláváme ochrany svaté Anežky a přejeme si, abys všem přítomným udělil naším
jménem apoštolské požehnání, které nechť je znamením duchovní obnovy i dokladem nebeských
milostí pro budoucí čas.
Dáno ve Vatikánu dne 20. října roku 2011, v sedmém roce našeho pontifikátu.
Benedikt XVI.

