MŠE

„„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28). Ježíš zve každého svého učedníka,
aby s ním zůstal, aby v něm našel posilu, oporu a útěchu. S tímto pozváním se obrací především na naše liturgické shromáždění,
ve kterém je zde spolu s Petrovým nástupcem v myšlenkách shromážděno celé vaše církevní společenství. Můj pozdrav je určen
všem společně a každému jednotlivě: na prvním místě brněnskému biskupovi – kterému děkuji i za srdečná slova, s nimiž se
na mě obrátil na začátku Mše svaté –, pánům kardinálům i dalším přítomným biskupům. Zdravím kněze, jáhny, seminaristy,
řeholníky a řeholnice, katechety a pastorační pracovníky, mládež a četné rodiny. Vítám rovněž vážené představitele veřejného
života a zástupce armády, obzvláště prezidenta republiky s chotí, primátora města Brna a hejtmana Jihomoravského kraje,
regionu s bohatou historií, kulturou, průmyslem a obchodem. Dále bych chtěl srdečně přivítat poutníky z celé Moravy
a z diecézí ze Slovenska, Polska, Rakouska a Německa...“
Začátek homilie B XVI. v Brně
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Od kotvy vychází liturgický průvod s křížem.
Benedikt XVI. vystupuje na pódium.
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle vítá papeže, děkuje za všechny poutníky.
Začíná bohoslužba slova. Jednotlivé liturgické zpěvy čtou zástupci místních farností.
Benedikt XVI. zdraví přítomné v češtině.
Homilie Benedikta XVI., její originál je tlumočen do češtiny.
Bohoslužba oběti, s Benediktem XVI. koncelebruje čtyřicet biskupů a tisíc kněží.
400 kněží vyšlo do jednotlivých sektorů podávat poutníkům svaté přijímání.
Papež opouští pódium a za zpěvu posledního žalmu odjíždí.

Mše 27. 9. 2009 v Brně trvala 127 minut. Liturgická barva byla zelená, proto měli Sv. otec, koncelebrující i biskupové zelená roucha,
tato barva byla naznačena i na ambonu, od kterého se četlo evangelium.
Při bohoslužbě se Svatým otcem koncelebrovalo čtyřicet biskupů a tisíc kněží, z toho více než dvě stě ze zahraničí. První čtení přečetla
farnice ze Šlapanic, druhé čtení farník z Tuřan. Evangelium četl trvalý jáhen Willi Türk. V závěru bohoslužy udělil Benedikt XVI. všem
účastníkům své apoštolské požehnání. V tomto požehnání je zahrnuto také žehnání základních kamenů sakrálních staveb a ostatních
předmětů liturgické úcty (růžence, medailky, obrázky).

