Zdravice přednesená jménem paní Iriny Bokové,
Generální ředitelky UNESCO,
při příležitosti oslav 1150. výročí
příchodů spolupatronů Evropy na Velkou Moravu
5. července 2013-07-05
Vaše excelence,
dámy a pánové,
mám tu čest přednést Vám jménem Generální ředitelky UNESCO, paní Iriny Bokové, toto
poselství míru, vyjadřující podporu a pozdravy UNESCO.
Vážený pane prezidente, vážení předsedové Senátu a PS ČR, Vaše Eminence a Excelence
páni kardinálové a arcibiskupové, pánové ministři, pane hejtmane, drazí přátelé a poutníci!
Chci vyjádřit potěšení UNESCO nad tím, že může přispět k oslavám 1150. výročí příchodů
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu – výročí, s nímž se UNESCO hrdě ztotožňuje.
Rád bych poděkoval Metropolitovi Moravskému za tuto iniciativu a předal své vřelé pozdravy
všem, kdo přišli oslavit den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Stěží si lze představit vhodnější místo pro tuto oslavu, než je starobylá obec Velehrad, bývalé
centrum Velké Moravy, poutní místo pro lidi z celého světa, kteří by rádi uctili odkaz svatých
Cyrila a Metoděje, jimž se často přezdívá „Apoštolové Slovanstva“.
Právě na tomto místě vyzdvihla význam jejich odkazu Jeho Svatost blahoslavený Jan Pavel II.
při své návštěvě Velehradu v roce 1990, když je již předtím roku 1980 prohlásila
spolupatrony Evropy.
Příběh svatých Cyrila a Metoděje je součástí společné historie všeho lidstva, ale hluboký
význam má právě pro slovanské národy, pro něž vytvořili církevní staroslověnštinu a písmo,
jež položilo základ jejich písemné kultury.
Díky této skutečnosti získaly slovanské národy bezprostřední přístup k evangeliím a svatým
textům, které do té doby byly dostupné pouze v hebrejštině, řečtině a latině.
Od tohoto okamžiku se datuje historický počátek, jenž položil základy slovanské kultury,
literatury, vzdělanosti a vědy.
Oslavujeme-li dnešní výročí, slavíme zároveň i vše, čím slovanské národy díky svému
bohatému a rozmanitému kulturnímu dědictví obohatily historii všeho lidstva.
Oslavujeme vznik cyrilice, která dodnes hraje nezastupitelnou roli v životě milionů Slovanů a
slouží jim jako prostředek sdílení informací i zdroj jejich identity.
Svou podporou dnešních oslav UNESCO zároveň zdůrazňuje své odhodlání chránit a
podporovat toto mimořádné dědictví všeho lidstva a podporovat kulturní a jazykovou
různorodost.

I 1150 let po jejich příchodu na Velkou Moravu zůstává cyrilometodějské dědictví právě tak
živé, jako vždy bylo, a poskytuje pevné základy pro dialog a spolupráci mezi slovanskými
národy navzájem i mezi nimi a ostatními etniky.
Právě v tomto duchu vnímá UNESCO oslavy 1150. výročí příchodů sv. Cyrila a Metoděje,
spolupatronů Evropy, na Velkou Moravu, které se ocitlo na seznamu celosvětových výročí
této organizace.
Přeji vám všem, poutníkům z ČR, Evropy i zbytku světa, abyste naplno prožili tyto oslavy
života a bohatého odkazu sv. Cyrila a Metoděje.

