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Vstupní pozdrav
Milost Vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista!
Milovaní věřící z farnosti Šlapanice u Brna na Moravě v České republice. Zdraví Vás Pavel, z Boží 
vůle apoštol.

Vztah k Soluňské církevní obci
Po dlouhém čase se obracím v Vám, duchovním dcerám a synům svatých apoštolů Cyrila a Me-
toděje. Jejich předkům do Soluně jsem poslal svůj první list. Soluňané přijali od nás, apoštolů 
Pavla, Silvana a Timoteje slova víry s radostí. Lidé o Soluňanech vyprávěli, jak se obrátili od model 
k Bohu, aby sloužili Bohu živému a pravému a očekávali z nebe jeho Syna Ježíše. Náš příchod do 
Soluně nebyl marný. (dle 1 Sol 2,1) Soluňané byli příkladem všem lidem v Makedonii a Achaji. 
(dle 1 Sol 1,7) Příchod svatých bratří Cyrila a Metoděje k Vám na Moravu také nebyl marný. Od 
nich jste přijali víru. Doslechl jsem se, že je stále máte ve veliké úctě. Ustanovili jste je hlavními 
patrony Moravy a spolupatrony brněnské diecéze. Jejich svátek 5. července je u Vás státním 
svátkem. Je mi to velmi milé, protože skrze soluňské bratry jste moji další duchovní synové. Velmi 
mi na Vás záleží a ustavičně Vám z nebe žehnám.

Vztah k brněnské diecézi
Patříte do brněnské diecéze. S apoštolem Petrem jsem jejím hlavním patronem a také patronem 
brněnské katedrály. Děkuji Vám, že jste se mnozí loni účastnili oslav 230. výročí vzniku diecéze
a poutě do katedrály. Je to dobré, milovaní, ale chtěl bych Vás povzbudit k dalším modlitbám za 
diecézi. Protože to nemáte do Brna daleko, zúčastňujte se, pokud můžete, čtvrtečních poutních 
bohoslužeb. Modlete se se a proste za nová kněžská a řeholní povolání i za rodiny. Vaše diecéze to 
moc potřebuje.

Povzbuzení ve víře
Chci Vás, bratři milovaní, povzbudit ve víře. Žijte podle víry, čtěte Písmo svaté a poslouchejte 
svoje kněze. Na tento rok jsou stanoveny katecheze. Každou neděli na určité téma. Modlete se za 
své kněze, aby vám pravdy víry dobře vyložili. Modlete se vytrvale a Pán doplní, čeho se Vám 
nedostává.

Napomenutí ke sdělovacím prostředkům
Na svých misijních cestách jsem s Timotejem, Silou, Markem, Lukášem a Barnabášem chodil velmi 
daleko pěšky. Ušli jsme více než 20 000 kilometrů, abychom mohli navštívit křesťanské obce ve 
Středomoří. Vy máte mnoho moderních komunikačních prostředků.  Můžete rychle cestovat autem, 
letadlem, lodí, dorozumíváte se pomocí telefonu nebo Internetu. Velmi Vás prosím, bratři milovaní, 
využívejte moderní komunikační prostředky k dobrým věcem. K upevnění víry, přátelství a k vzá-
jemné pomoci. Velmi mne, bratři, zarmoutilo, když jsem se doslechl, že trávíte zbytečně dlouhé 
hodiny u počítačů a mobilního telefonu. Satan je zlý a číhá, koho by polapil. Mějte se na pozoru, 
protože Vás může svést skrze špatné pořady v televizi, neslušné nabídky na Internetu. U dětí může 
vzniknout závislost na počítačových hrách.
Buďte vděční za to, že máte možnost sledovat křesťanské vysílání Radia Proglas a TV NOE. 
Můžete poslouchat katecheze, hovory o víře, přenosy bohoslužeb. Zprávy z Vatikánu a z celého 
světa Vám mohou přiblížit situaci křesťanů na různých světadílech. Vidíte, jak někde církev 
vzkvétá, jinde jsou i dnes lidé pro víru mučeni nebo zajati. Pokud můžete, podporujte křesťanská 
média modlitbou nebo finančními dary.



Vztah k majetku a lákadlům moderní doby
Napomínám Vás, bratři, abyste nepodlehli tomu, čím láká moderní doba. Nabízí snadný výdělek, 
půjčování peněz, život bez velké námahy. Hodnotí lidi podle vzhledu, úspěchu a dosažené kariéry. 
Pamatujte si, že „kořenem všeho zla je láska k penězům“ (1 Tim 6,10). Chcete stavět velikou 
průmyslovou zónu. Kvůli tomu jste prodali mnoho polí, kterých si vaši předkové vážili. Mezi tím 
přišla hospodářská krize. Pole už druhý rok nikdo neobdělává, ani se zatím nestaví. Místo toho 
dovážíte z ciziny drahé a nekvalitní potraviny. Velmi Vás, bratři, vybízím, modlete se za předsta-
vitele vašeho města a obecní zastupitelstvo. Aby činili dobrá rozhodnutí a neschvalovali výstavbu, 
která ještě víc zkazí životní prostředí.

Váš farní kostel
Prosím Vás, bratři milovaní, „nepřizpůsobujte se dnešnímu věku“ (Řím 12,2). Myslím tím, aby jste 
se chovali uctivě v Božím domě. Při vstupu do kostela vždy vypněte své mobilní telefony. Do 
chrámu vstupujte vždy v čistém a slušném oděvu. Choďte do kostela svátečně oblečeni. Zvláště 
v létě dávejte pozor, abyste nebyli příliš odhaleni. Slušný oděv je také znamením, že vzdáváte Bohu  
úctu a čest. V kostele se nebavte nedělejte z domu Božího místo pro zábavu. Oslavujte Boha 
květinami a zpěvem. Pečlivě vybírejte hudební nástroje a skladby k bohoslužbám. Ne každá 
moderní produkce se hodí k liturgii.

Farní společenství
V poslední době se do Šlapanic přistěhovalo do domů a bytovek mnoho nových lidí. Jistě jste si 
všimli, že i do kostela přišlo mnoho neznámých bratří a sester. Záleží na Vás, bratři milovaní, 
abyste je mezi sebe přijali s láskou a porozuměním. „Žijte mezi sebou v pokoji“ (1 Sol 5,13). Také 
děti mohou velice pomoci novým rodinám, když přijmou mezi sebe nové kamarády. „Proto 
přijímejte jeden druhého tak, jako Kristus ke slávě Boží přijal vás.“ (Řím 15,7)

Zvony
Slyšel jsem, bratři milovaní, že jste měli těžkosti s obyvateli nového bytového domu, který byl 
postavem naproti kostela. Vadí jim, když vyzvánějí kostelní zvony. Snažte se jim s láskou vysvětlit, 
že zvony pořídili vaši předkové. Zvony mají své jméno. Největší zvon Anna pochází z roku 1698. 
Zvony jsou posvěceny, požehnány. Když používáme požehnanou věc s úctou, prospívá nám to na 
těle i na duši. Požehnané zvony a jejich zvuk může celou obec chránit od zlého. A kdo by nechtěl, 
aby jeho rodina, jeho město, jeho kraj byl chráněn před zlem! Zvláště v dnešní těžké době. Když 
začnete takto vnímat zvuk vašich zvonů, budete je slyšet s radostí. Můžete také objevit, že zvon je 
vzácný hudební nástroj. Zvony oznamují denní dobu a zvou k modlitbě nebo na bohoslužbu. Když 
je uslyšíte, můžete si připomenout, co jsem napsal před dvěma tisíci lety Korinťanům: „Kdybych 
mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.“ 
(1 Kor 13,1)

Výzva k radosti
„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Flp 4,4) Bohu se jistě líbí, když se dovedete 
radovat a vytváříte společenství. V posledních letech jste uspořádali farní dny a farní plesy. Byly 
velmi zdařilé a jistě jste poznali, že jste byli obdarováni příznivým počasím při jejich průběhu.

Závěrečný pozdrav
Vyřiďte všem můj pozdrav. Také vy se navzájem pozdravujte. Žijte tak, abychom se všichni sešli
v nebi. Děkuji všem, kteří putují v jubilejním roce mého narození do Říma nebo do Řecka na místa, 
kde jsem žil, působil a zemřel.
„Milost Pána Ježíše Krista buď s Vámi.“ (Fil 3,25)


