Poděkování biskupa mons. Jana Vokála na závěr biskupského svěcení
Vaše Eminence, páni biskupové, pane ministře kultury České republiky, pane velvyslanče
České republiky a Slovenské republiky, drazí kněží, milé řeholnice, příbuzní, přátelé, bratři a
sestry v Kristu.
Mluvit k vám poprvé jako biskup je pro mě velký úkol, a to kvůli pocitům hlubokého pohnutí.
Chci vám především poděkovat. Moje vděčnost však patří v první řadě Bohu, a to za dar
povolání. Mé zde přítomné mamince Anně a zemřelému tatínkovi Janovi, jehož přítomnost
zde nyní opravdu cítím. Synovskou oddanost vyjadřuji také Svatému otci Benediktu XVI.,
děkuji mu za důvěru, s kterou mi svěřil biskupský úřad a požádal mě o poslušnost jej také
přijmout. Během své téměř dvacetileté služby ve Vatikánu jsem měl čest být i jedním z jeho
spolupracovníků a mohl jsem být v blízkosti římských biskupů. Na kněze mě vysvětil
blahoslavený Jan Pavel II., jehož hrob je nyní za vámi u vstupu do baziliky a jemu chci
vyjádřit svoji vděčnost. V italštině jsem právě poděkoval hlavnímu světiteli, kardinálu
státnímu sekretáři, děkuji také spolusvětitelům Jeho Excelenci arcibiskupu Dominiku Dukovi,
Jeho Excelenci arcibiskupu a nunciovi Erwinu Enderovi, k nimž mě váže hluboká úcta a
přátelství. Poděkovat chci také všem dalším, kteří vážili cestu z Česka, aby byli teď se mnou.
Zejména Jeho Eminenci kardinálu Miloslavu Vlkovi, administrátoru královéhradecké diecéze
biskupu Josefu Kajnekovi, svým budoucím kolegům, kněžím a seminaristům z naší diecéze a
všem věřícím, kteří přijeli. Zvláště chci pozdravit farníky a kněze ze svého rodného Hlinska a
také z Havlíčkova Brodu, kde v posledních letech žije moje maminka. I dalším věřícím, kteří
se do Říma dokonce vypravili speciálním letadlem a autobusy. Nesmírně si vaší přítomnosti
vážím.
Z naší země jsem před bezmála třiceti lety utíkal, abych se mohl stát knězem. Nyní se mezi
vás s pokorou vracím jako biskup. Svěřený úřad chci vykonávat co nejlépe a svou službu
vkládat do rukou Krista, dobrého Pastýře. Své poslání svěřuji pod mateřskou ochranu Panny
Marie. O tu ji prosím i ve svém biskupském heslu Sub tuum praesidium – Pod ochranu tvou a
pod ni svěřuji také všechny vás. Děkuji a prosím o vaši modlitbu. Bůh vám žehnej!
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