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Eminencia, pán kardinál, arcibiskup Aparecidy v Brazílii,  
Dôstojný pán rektor mariánskeho sanktuária v Aparecide,  
Pani veľvyslankyňa Brazílie v Slovenskej republike, 
Páni veľvyslanci, 
Dôstojný pán farár tejto farnosti, kňazi, rehoľníci a rehoľné 
sestry, 
Milovaní bratia a sestry v Kristovi, 
 
 

Som veľmi rád, že v mene Svätého Otca môžem 
pozdraviť všetkých vás, ktorí ste dnes večer prišli sem, do 
chrámu Sedembolestnej Panny Márie, aby sme spolu slávili 
eucharistiu a aby ste boli svedkami odovzdania kópie sošky 
Panny Márie z Aparecidy, patrónky Brazílie, tomuto farskému 
chrámu, kde bude odteraz aj vystavená k verejnej úcte. Zvlášť 
chcem pozdraviť Jeho Eminenciu pána kardinála Raymunda 
Damascena Assis arcibiskupa z Aparecidy a s ním aj rektora 
tamojšej mariánskej svätyne.     

 
S radosťou vám prinášam pozdrav a apoštolské 

požehnanie Svätého Otca Benedikta XVI (šestnásteho) 
a taktiež vás pozývam k modlitbe zaňho a za jeho úrad 
Petrovho nástupcu, ktorý vykonáva v Kristovej Cirkvi, aby 
s Božou pomocou ho vykonával v duchu viery a tak vydával 
svedectvo Pravde, ktorú mu sám Kristus zveril opatrovať 
a šíriť.  
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Akt odovzdania sošky Matky Božej z Aparecidy tejto 
farnosti zdôrazňuje jednu veľmi dôležitú skutočnosť, vlastnú 
našej viere, a síce mariánsku úctu, ktorá, ako môžeme vidieť, 
je veľmi živá jak v Brazílii, tak na Slovensku.   

 
Áno, mariánska úcta nám pomáha prehlbovať v sebe 

stále viac a viac svoju vieru a obracať svoje oči ku Kristovi, 
ktorý jediný môže dať zmysel nášmu životu. Preto je 
namieste, že nám ju Cirkev odporúča. Odteraz vo vašich 
miestnych podmienkach, v tejto farnosti, okrem toho, že si ju 
uctievate ako Sedembolestnú, si ju budete môcť uctievať aj 
v tejto soške nazvanej NOSSA SENHORA APARECIDA 
(Naša Pani, ktorá sa nám zjavila).  

 
Chcel by som vás teda povzbudiť jak k tejto úcte, tak 

k tomu, aby ste sa nebáli obracať s dôverou k Panne Márii, a 
tak napredovať v duchovnom živote, zachovať si živú vieru vo 
svojich srdciach, vo vašich rodinách i vo vašej spoločnosti a 
potom ju aj odovzdať ďalej, generáciám, ktoré prídu po vás, 
podobne, ako ste ju aj vy dostali od svojich predkov.  

 
Nech samotná Panna Mária ochraňuje vaše kroky 

a nech vás chráni. Nech sa za vás prihovára u svojho Syna 
Ježiša Krista a nech vám vyprosuje jeho požehnanie, milosti 
a dary, ktoré sú nám tak potrebné k tomu, aby sme plnili 
Božiu vôľu a realizovali tak plán spásy, ktorý má Pán Boh 
s každým jedným z nás.  

 
Panna Mária nech chráni Brazíliu i vašu vlasť, 

Slovensko, dve krajiny, ktoré si ju vrúcne uctievajú a považujú 
ju za svoju matku.  

 
Amen.  
 


