PROJEV VELMISTRA KARDINÁLA EDWINA O’BRIENA
K ČESKÉ MAGISTRÁLNÍ DELEGACI
V DEN INVESTITURY 18. LISTOPADU 2018

Velmi jsem se těšil na návrat do Olomouce i na tuto investituru Magistrální delegace v České republice. Jsem vskutku vděčný za pohostinnost Vašeho arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a velmi oceňuji jeho dnešní kázání. Děkuji také magistrálnímu delegátovi, Jeho Excelenci Dr. Jiřímu Pořízkovi, za
jeho šlechetnou službu. Konečně díky Vám všem za Vaši přítomnost a oddanost našemu řádu Božího
hrobu a blahopřeji našim novým členům.
Jak všichni víme, v mnoha částech světa je naše církev v těžké krizi. Pro nás všechny nastala doba
zahanbení a smutku. Tolik našich pastýřů, kněží i biskupů selhalo v úkolu vést svěřené stádo a místo
toho sobecky vykrmovali sami sebe a svatokrádežně stádo zneužívali: v Chile, Spojených státech,
Irsku, Austrálii, Německu... seznam pokračuje a netušíme, kde skončí! Ale nepřehlížejme velkou většinu kněží a biskupů, Vašich kněží a biskupů, které znáte a kteří pokračují ve svém pastýřském úkolu,
jejž jim Kristus svěřil. Oni trpí pod tímto mračnem skandálů a potřebují vaši pomoc a podporu.
Jako v jiných dobách krize církve, ti, kteří byli důvodně skandalizováni, jsou v pokušení církev opustit a skutečně ji opouštějí. V jejich případě ďábel, který je zapojen do tohoto scénáře k oslabení a zničení samotných apoštolských základů naší církve, slaví vítězství. Není však opuštění církve rovněž
opuštěním Krista, který slíbil, že ji neopustí, ale setrvá s ní až do konce dní?
Další, stejně jako všichni – neméně skandalizovaní, zjišťují, že přes všechnu hříšnost jejích členů, je
naše církev především církví Kristovou a nikoliv lidskou. Je to Kristus, k němuž se obracíme o pomoc
v našem úsilí o osobní svatost, žádáme o odpuštění a upřímně se modlíme za mnoho mladých životů,
jež byly hluboce poškozeny. A modleme se k našemu nebeskému Otci, jehož zpochybňování je
v tomto období dějin naší církve enormní.
A to je to, co by mělo být posilou z naší dnešní slavnosti: zdůraznění věrnosti rytířů a dam církvi
Kristově. V dobách krizí byl řád Božího hrobu proslulý odvážnou podporou a obranou naší napadané,
potlučené a krvácející církve. To činíte i Vy, když se ve Vašich farnostech a diecézích shromažďujete
na podporu dobrých věcí, skrze něž je Boží milost přítomna v církvi, na podporu chudých, opomíjených a pronásledovaných.
Děkuji a blahopřeji novým členům, nově povýšeným, jakož i veteránům našeho řádu za Vaši jednotu, loajalitu a věrnost, čímž udržujete živou a bohatou tradici katolické církve v hluboce sekularizované společnosti.

A co více, skrze poutnictví, modlitby a dobročinnost Vaše Magistrální delegace pokračuje v podpoře těžce zužovaného křesťanství ve Svaté zemi. Není přehnané tvrdit, že bez Vaší štědré pomoci a
pomoci tisíců spolubratří a spolusester našeho řádu na celém světě by světlo víry ve Svaté zemi bylo
přinejlepším sotva blikajícím plamínkem.
Vyjadřuji Vám svoji podporu, lásku a díky!
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We’ve very much looked forward to returning to Olomouc for this investiture in the Magistral Delegation for the Czech Republic. I am very grateful for the hospitality of your Archbishop, Mons. Graubner and I appreciate very much his homily during Mass. Thanks also to our Magistral Delegate, His
Excellency Dr. Jiri Porizka for all his generous service. Finally, thanks to all of you for your presence
and your commitment to our Order and congratulations to our new members.
As we all know, in many parts of the world our Church is in grave crisis. It is a time of shame and
sorrow for all of us. So many of our shepherds, priests and bishops, have failed to feed the flock but
have, rather, selfishly and sacrilegiously abused the flock and fattened themselves: Chile, the United
States, Ireland, Australia, Germany… and the list goes on – and where will it end! But, let us not overlook the number, the vast majority of priests and bishops, your priests and bishops whom you know,
who continue to shepherd as Christ would have them. They are suffering under this cloud of great
scandal and they need your help and support.
As in other times of Church crisis, those who are understandably scandalized will be tempted to
abandon the Church – and indeed, are doing so. In their cases, the devil, who is very much involved in
a scenario to weaken and destroy the very apostolic foundations of our Church, will have won a victory. Is not abandoning the Church abandoning, as well, Christ who has pledged not to abandon her,
but to remain with her until the end of days?
Others, like all of you – no less scandalized, will realize that for all the sinfulness of her members,
ours is the Church of Christ, not of human beings. It is to Christ we turn for support, reaffirming our
pursuit of personal holiness, begging his forgiveness and sincerely praying for the many young lives
that have been deeply damaged. And let us pray for our Holy Father, whose challenge at this stage of
our Church’s history is enormous.
And that is what should be so encouraging about today’s ceremony: it marks our recommitment
as knights and dames to the Church of Christ. In times of crisis, Knights of the Holy Sepulchre have
been renowned for stepping forward, courageously, in defense of our embattled, bruised and bloodied Church – This you are doing in parishes and dioceses today as you rally to promote the good things
which God’s grace continues to do through the Church for the poor, the neglected, and the persecuted.
May I thank and congratulate you, new members, those promoted and the veterans of our Order
for your unity, loyalty, and commitment in keeping your vibrant and rich Catholic culture alive and
respected in a heavily secularized society.
Moreover, through pilgrimages, prayer, and charity, this proud Magistral Delegation of yours continues to come to the aid of beleaguered Christianity in the Holy Land. It is no exaggeration to claim
that without your generous commitment, and that of the thousands of your confreres and consoeurs
of our Order around the world, the light of Faith in the Holy Land would be a flickering spark at best.
I offer you my encouragement, my love, and my thanks!

