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Milí bratři a sestry, píši Vám z Montevidea, hlavního města Uruguaye, v Jižní Americe… 

(právě teď je zde zima). Z celého srdce vás zdravím v den svátku svatého Dominika.  

Chtěl bych vyjádřit vděčnost za službu Řádu, dominikánské rodině a církvi Vám všem, kteří se 

podílíte na mé službě bratřím, jíž jsem byl před sedmi lety pověřen.  

Moje návštěva Brazílie byla velmi intenzivní (museli jsme urazit obrovské vzdálenosti, 

abychom se dostali do všech komunit) a radostná… bohatá na zkušenosti a plná naděje.  

Pak jsme dorazili do Paraguaye, kde jsme se mohli přímo seznámit s životem a posláním bratří 

a sester různých kongregací a mnoha laických sdružení. Je tam opravdová plnost života! A jaká 

obdivuhodná povolání! Naši bratři a sestry nejsou lhostejní k situaci opomíjených a extrémně 

chudých… Naopak, sdílejí život těchto lidí, jejich radost a jejich naději, jejich starosti a trápení.  

Dne 30. července jsme vzpomínali na našeho drahého bratra Dominika v den prvního výročí 

jeho úmrtí (fr. Dominique Renouard, který zemřel v průběhu generální kapituly v Bogotě, pozn. 

překl.). Hovořil jsem s jeho matkou a vyjádřil jí naše hluboké pohnutí. Kéž Bůh obejme bratra 

Dominika na věky svým světlem a přátelstvím.  

Společně s bratrem Javierem, který mě na této vizitaci doprovázel, jsme nyní v Uruguay. Ačkoli 

Paraguay a Uruguay hraničí s Argentinou, nikdy jsem v těchto zemích nebyl. Krása těchto 

východních zemí je něco úžasného. Opět, práce našich zdejších bratří a sester je pro nás 

povzbuzením, abychom vytrvali na cestě vpřed…  

Na závěr Vám posílám své pozdravy v tento slavnostní den a prosím Pána, na přímluvu svatého 

Dominika, o milost kázání pro nás všechny. Musíme mít otevřené oči, abychom viděli Boha, 

muže a ženy naší doby, krásu stvoření a nejpodivuhodnější krásu Boží milosti, již nám Bůh 

velkoryse nabízí. Otevřme svá srdce, aby v něm všichni nalezli své místo, po vzoru svatého 

Dominika, který všechny miloval a proto byl všemi milován. Otevřme ústa pro hlásání Božího 

slova ve všech jeho významech, všemi možnými způsoby… všem národům. 

Bratrsky v Kristu, Panně Marii Růžencové a svatém Dominiku.  

Objímám vás všechny a prosím, abyste na mě pamatovali ve svých modlitbách.  
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