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Celá církev dnes, milí bratři a sestry, oslavuje velký svátek Letnic, 
seslání Ducha svatého a slaví jej tak velkolepě, protože tento den je 
dnem jejích narozenin. 
 
Písmo svaté nám říká, že Ježíšovi učedníci, až dosud ustrašení  
a ukrývající se ze strachu před židy za zavřenými dveřmi večeřadla, vyšli 
ven a s odvahou začali rozhlašovat Kristovo vzkříšení, křtít, 
shromažďovat věřící, odpouštět hříchy a slavit eucharistii. 
 
Svatý Lukáš uzavírá vyprávění o Letnicích těmito slovy: 
„Někteří ochotně přijali Petrovo slovo a byli pokřtěni. A ten den s k nim 
přidalo na tři tisíce lidí." (Sk 2,41) Právě v ten den se zrodila prvotní 
církev, první křesťanské společenství. 
 
My prožíváme slavnost Seslání Ducha svatého, narozeniny církve, ve 
svatyni, zasvěcené Panně Marii; je to jedno z nejvhodnějších míst pro 
takovou událost. Vždyť kniha Skutků apoštolů říká, že: 
"Když nastal den Letnic", byli apoštolové s Marií a všemi věřícími 
"společně pohromadě na stejném místě. Najednou se ozval z nebe 
hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se 
zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým 
z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali 
mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali." 
 
Panna Maria byla přítomná; a její přítomnost není náhodnou skutečností: 
ukrývá se za tím tajemství a má to svůj význam. 
 
Evangelia nám zachytila dva velké příchody Ducha svatého. 
 
Poprvé sestoupil Duch svatý na Pannu Marii a "Slovo se stalo tělem  
a přebývalo mezi námi"; to bylo v okamžiku vtělení a narození Pána 
Ježíše. 
 
Podruhé Duch svatý sestoupil na apoštoly a zrodila se církev. Duch 
svatý proměňuje srdce apoštolů a ti otevírají dveře místa, kde byli 
zavřeni a oni začínají svědčit o Ježíšovi a o Otcově milosrdenství.  
A Maria je přitom také; v onu chvíli, kdy se rodí církev. My ji proto 
rádi vzýváme: Matko církve, oroduj za nás. 
 



Prosme s horlivostí především za očištění a posvěcení církve, jejích 
pastýřů i věřících. I církev má své viny a je poskvrněna, a proto je třeba 
se modlit za odpuštění. 
 
Křtiny, zdejší svatyni, kterou nazýváte "Perla Moravy" jsem navštívil už 
vícekrát. V tomto roce sem přicházím s hlubším dojetím a ve zbožnosti: 
je to 800 let od prvního zjevení Panny Marie, která toto místo požehnala 
svou přítomností. 
 
Rád bych připomněl jedno poselství, které se váže k této svatyni. Řekli 
mi totiž, že české jméno Křtiny pochází od stejného slovního základu 
jako "křest". Proč? Protože na tomto místě, když se křesťanství dostalo 
na Moravu, měli být pokřtěni pohané. Křtiny tedy znamenají místo 
křtu, místo obrácení a víry. 
 
Připomeňme si, prosím, a znovu oživme náš křest. Ve křtu jsme byli 
obmyti od našich hříchu, stali jsme se dětmi Božími a bratřími a sestrami 
Ježíše Krista. Panna Maria křtinská nám připomíná, že chceme-Ii být 
vskutku Božími dětmi, musíme přemýšlet, mluvit a žít stejně jako myslel, 
mluvil a žil Pán Ježíš a prosit Boha za odpuštění, když se z Pánových 
cest vzdalujeme. 
, 
V této zemi se mnozí lidé stydí za to, že jsou pokřtěni. Naopak my, kteří 
věříme v dobrotu a v milosrdenství Ježíše Krista "s hrdostí ukazujme 
znamení naší víry". Každodenně nás zahlcuje moře slov a obrazů; jen 
málo z toho hovoří ve prospěch Krista a církve. Jsme-li opravdovými 
křesťany, dávejme my svému okolí vědět, že věříme, že Ježíš je cesta, 
pravda a život, že se snažíme následovat jeho příklad, protože když 
napodobujeme Jeho, jsme přesvědčení, že náš život dostává důstojnost 
a je naplňován štěstím. 
 
Ze Křtin se vracejme s příslibem Panně Marii: jsme pokřtěni a jako 
křesťané budeme žít; jsme Božími dětmi a jako Boží děti se budeme 
chovat. 
 
A ty, Panno Maria křtinská, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní  
i v hodinu smrti naší. Amen. 
 

arcibiskup Mons. Diego Causero, 
apoštolský nuncius v ČR 


