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Listy svatohostýnské

Slovo otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
Listy svatohostýnské
Milí čtenáři a přátelé Svatého Hostýna,
všechny nás spojuje láska k Panně Marii, která nás přitahuje na Hostýn.
Ona z nás dělá přátele, ba mariánskou rodinu. Jsem rád, že jsem mohl
poznat mnohé z vás. Největším povzbuzením jsou pro mě ti z vás, kteří dovedou radostně sloužit druhým a ještě je přivádět k Panně Marii. Děkuji vám za
všechno, co děláte pro růst Matice svatohostýnské jako mariánské rodiny i pro zvelebení
poutního místa.
Jak víte, papež František mě přeložil do Prahy. Proto se nebudeme tak často vídat, ale
věřím, že si zůstaneme blízko, když budeme pokračovat v životě s Marií a jako ona budeme říkat Bohu na každé jeho přání svoje ano.
Všem ze srdce žehná
								

arcibiskup Jan

„Quod dixerit vobis, facite“
Biskupské heslo otce arcibiskupa Jana Graubnera se
v minulých dnech doslova
prorocky naplnilo. „Co vám
řekne, učiňte,“ špitla v Káni
Galilejské Ježíšova matka
učedníkům ve chvíli, kdy už nebylo kde brát
víno na svatební hostinu. Poslechli. Nalili
obyčejnou vodu do kádí a získali ještě lepší
víno, než si mohli vůbec představit.
V den valné hromady se ve svatohostýnské bazilice četlo evangelium o zázračném
rybolovu. Učedníci celou noc vyhazovali
z loďky sítě a nechytli ani sardinku. Když
to zkusí ještě jednou, když poslechnou
Ježíšovu radu, mají ji plnou. Síť vhozená
na správnou stranu loďky byla nacpaná až
k prasknutí.

Obě evangelijní situace v sobě nesou poselství důvěry. Obě odrážejí poselství
biskupského hesla protektora Matice svatohostýnské, který na přání Ježíšova nástupce – papeže Františka, mění směr svého
rybolovu a začíná působit na novém místě.
Bude nám na Moravě chybět. Poselství jeho
biskupského hesla však můžeme přijmout
jako dědictví našeho „arcitaťky“.
Příběh na břehu Tiberiadského moře však
u ryb nekončí. Ježíš pozve učedníky ke snídani a touží slyšet Petrovo vyznání lásky.
„Miluješ mě více než ti zde?“ Když třikrát odpoví kladně, dostane těžký úkol – vést církev.
Přejeme otci arcibiskupovi do dalších let
následování Krista hodně zdraví a mocnou
ochranu Panny Marie Vítězné.
Pavel Siuda

