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Drazí bratři a sestry, 

 

pokoj vám a všem lidem Čech, Moravy a Slezska a úcta svatým Cyrilu a Metodějovi! 

Děkujeme Bohu za jejich svědectví a za to, jak znamenitě hlásali ve vaší zemi a ve vaší řeči 

evangelium: „Přiblížilo se Boží království!“ Přijměte s důvěrou toto království a budete stále 

více zakoušet ono dobro jednoty a pokoje, které Bůh dává všem lidem dobré vůle. 

 

Scházíme se dnes zde před touto slavnou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a 

Metoděje a vzdáváme úctu těmto dvěma svatým misionářům řeckého původu, jimž se 

podařilo předat vašim předkům nový život evangelia způsobem tak účinným, že se stal 

zásadním nejen pro vás, ale také pro všechny slovanské národy, ba pro celou Evropu. Proto 

sv. Jan Pavel II. neváhal prohlásit sv. Cyrila a Metoděje za patrony Evropy společně se sv. 

Benediktem, sv. Brigitou Švédskou a sv. Edith Steinovou. 

 

Hlásali evangelium chudým a díky jejich štědré lásce se Boží království stávalo hmatatelným. 

S velkou tvořivostí k tomu využívali nových prostředků a odpověděli tak na žádost 

velkomoravského knížete Rastislava, aby „učili pravé křesťanské víře v jejich jazyce“ (AS 5). 

Oba bratři, Cyril s Metodějem, se zcela oddali této obrovské výzvě, vytvořili abecedu, 

přeložili evangelia, sepsali bohoslužebné a katechetické knihy. Využívali zároveň odvážných 

metod, s neochvějnou trpělivostí vedli dialog v prostředí, které nebylo vždy poklidné, a 

zároveň se vždy znovu těšili podpoře římských papežů. 

 

Dílo, které zanechali slovanskému světu, „jehož kulturní svébytnost respektovali, zůstává pro 

Církev a pro misionáře v každé době vzorem“, skutečným modelem „inkulturace“ víry, píše 

s plnou vážností sv. Jan Pavel II. ve své encyklice Slavorum Apostoli, kterou věnoval 

evangelizačnímu dílu těchto svatých průkopníků. On sám coby dědic jejich díla, první 

slovanský papež v dějinách, byl zde na pouti 22. dubna 1990, v historickém okamžiku naděje 

a osvobození. Připutoval sem, aby Evropě znovu představil celé ono dědictví těchto 

mírotvorných budovatelů církve, a aby tak povzbudil duše slovanských národů k obraně jejich 

náboženské a kulturní identity, která byla po dlouhou dobu podrobována zkoušce.  

 

Drazí bratři a sestry v Pánu a vy všichni obyvatelé Čech, Moravy a Slezska, radujme se ze 

společné oslavy těchto dvou zásadních postav, skrze něž se pohled upíná až k duchovním a 

kulturním kořenům vaší národní identity. Radujme se z toho, že žijeme ve svobodě, v níž 

můžeme s nadšením pokračovat v plodném předávání Kristova evangelia novým generacím, 

které jsou někdy ztracené a chybí jim smysl života. Svatý Pavel nám to přeje ve svém Listu 



Korinťanům, když píše: „Bůh, který řekl: `Ať ze tmy zazáří světlo!', zazářil i v našem srdci, 

aby osvítil (lidi) poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři.“ Přijměme tedy toto 

světlo, které září také v Těle Kristově, jímž je církev, navzdory omezenosti a nevěrnosti 

danými hříšností jejích členů. V duchu papeže Františka, který nám velmi přesvědčivě 

připomíná, že jsme hříšníci, jimž bylo odpuštěno, se nechme smířit a znovu pozvednout 

v naději. 

 

Drazí přátelé, lidé dobré vůle, pokoj vám, pokoj celému tomuto národu! Království Boží je 

vám blíže díky přímluvám svatých Cyrila a Metoděje. Dávejte tomuto království růst a 

přinášet plody prostřednictvím vaší víry a skutků milosrdenství pro chudé; pečlivou výchovou 

vašich dětí; spravedlností a zdravými způsoby v životě společenském a politickém, mezi něž 

patří zvláště boj proti korupci, tolik rozšířené ve světě, jež boří důvěru lidu v jeho 

představitele. Na vás je, aby vaši mladí poznávali Boží království skrze bratrskou lásku, 

pomoc uprchlíkům a nemocným, skrze přátelství a uměleckou tvořivost. Svatí Cyril a 

Metoděj, které si dnes připomínáme jako nosné sloupy evropské civilizace, nás pobízejí, 

abychom hledali nové prostředky a nový zápal k nové evangelizaci Evropy. 

 

Evropa je dnes pod nadvládou relativismu a nihilismu. Zdá se, že pozbyla dědictví svých 

základních hodnot vycházejících z Bible, hodnot, které nám byly po staletí předávány 

příkladnými postavami světců, hledačů a misionářů. Je potřeba pamatovat na tyto svědky víry 

a křesťanské kultury, kteří vytvořili Evropu a kteří udržují naživu onen sen o civilizaci lásky. 

Dnes více než kdy jindy je důležité předkládat hodnoty evangelia řečí, která bude 

srozumitelná, aby mu každý porozuměl ve svém „vlastním jazyce“, svým srdcem, právě tak, 

jak tomu bylo v případě hlásání apoštolů na samém začátku církve.  

 

Česká republika, země s dlouhou křesťanskou tradicí, jistě také zná riziko sekularizace a 

relativismu. Také v tomto národě církev prostřednictvím svědectví tolika hlasatelů všech dob 

hlásá pravou svobodu člověka, jeho důstojnost a jeho velikost. Nesmíme si nechat vzít naději, 

která je pokladem obsaženým v Kristově evangeliu. To nám také připomíná velký moravský 

kardinál Špidlík, který je pohřben v této bazilice; vynikající postava vašeho lidu, kterou 

obdivuji. Je mi radostí a ctí, že jsem ho osobně znal.  

 

Drazí bratři a sestry, vaše tak početná přítomnost dnes zde naplňuje srdce radostí a jasně 

ukazuje, že hodnoty, které svatí Cyril a Metoděj přinesli, a i dnešní církev hlásá, vám nejsou 

cizí. Ztotožňujte se s nimi, chtějte býti jejich odvážnými šiřiteli v tomto světě, v této Evropě, 

v tomto národě. Ať tedy zazáří při této Eucharistii v našich srdcích světlo Kristovo, aby tak 

naše modlitby, naše gesta a všechny projevy našeho lidského bratrství byly nositeli Jeho 

lásky. Amen! 
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