Sedmé výročí pontifikátu papeže Benedikta XVI.
(Praha, katedrála sv. Víta, 27. června 2012)
Vaše Eminence, kardinále Duko, kardinále Vlku,
drazí biskupové, členové vlády,
velvyslanci, kněží, řeholníci a řeholnice,
vážení hosté,
před závěrečným požehnáním této děkovné mše bych rád vyjádřil svou hlubokou vděčnost
všem vám zde přítomným, kteří jste se mohli zúčastnit této slavnostní a radostné náboženské
slavnosti u příležitosti sedmého výročí pontifikátu papeže Benedikta XVI. Velice si vážím
vaší usebrané přítomnosti, která je jasným znamením vaší úcty a respektu k osobě Svatého
otce jakožto římskému biskupu a nástupci apoštola Petra.
Dovolte mi, abych vyjádřil zvláštní poděkování Jeho Eminenci kardinálu Dukovi za štědrost,
s níž nám umožnil slavit tuto událost ve své nádherné pražské katedrále, a za inspiraci jeho
krásným kázáním. Srdečné díky, Eminence! Vážím si také přítomnosti Jeho Eminence
kardinála Vlka, všech biskupů, představitelů vlády, kolegů z diplomatického sboru,
velvyslanců a ředitelů diplomatických misí, civilních a vojenských představitelů. Jsem vděčen
také kněžím, řeholníkům a řeholnicím, jáhnům, bohoslovcům, a početnému množství věřících
a také katedrálnímu sboru a všem, kdo přispěli k úspěchu této oslavy.
Při svém prvním veřejném projevu po svém zvolení papežem před sedmi lety papež Benedikt
XVI. sám sebe nazval „prostým pokorným dělníkem na vinici Páně“. Je opravdu pokorným a
tvrdě pracujícím dělníkem! Sedm let jeho pontifikátu je značí významné události: pastorační
návštěvy mnoha zemí světa, slavení biskupských synod, oslavy Světových dnů mládeže,
publikace encyklik a knih, slavení Roku sv. Pavla a Roku kněží, evangelizace a Roku víry a
mnohé další iniciativy, které je těžko všechny v několika slovech vypočítat.
Jeho pontifikát není snadným obdobím ani pro církev ani pro společnost ve světě. Nicméně i
v těžkých situacích dokázal Svatý otec vést církev s jasnou myslí a představou, s vírou,
odvahou a odhodláním, a dokázal, že je zkušený učitel, kreativní a originální teolog, dobrý
mistr a pastýř církve.
Ve výroční den svého zvolení prosí za modlitby, aby i nadále plnil své poslání služebníka
Krista a církve. Prosme našeho Pána, aby mu v tom pomáhal a žehnal, aby mohl i nadále plnit
své poslání hlavy katolické církve. Děkuji vám!

