Poštovani i dragi prijatelji Marija festa!
S radošću vas pozdravljam na još jednom našem duhovno-glazbenom susretu u
molvarskom svetištu, gdje se godinama okupljamo pjevati Majci Božjoj na čast,
kao svjedoci njenih dobročinstava i zagovora u životima svih nas.
Hvala vam što ste se i ovaj put odazvali podržati ovu glazbenu oazu koja iznova
svake godine potiče izvođače razviti glazbene potencijale kojima daruju i
obogate cijelu hrvatsku javnost.
Tolikima je duhovna pjesma melem koji zacjeljuje, molitva srca koja zahvaljuje i
slavi, prošnja koja pita i vapije. Naši autori duhovne glazbe u tome zaista
uspijevaju, tako da možemo govoriti o pravoj i posebnoj marijanskoj glazbenoj
baštini nastaloj upravo za Marija fest.
Ljepotu ovog susreta čini i duhovno glazbeni kamp u kojem smo sudjelovali, a
pokazuje da nam je cilj sadržajnije se povezati, upoznati, razmijeniti misli, želje i
iskustva. Nadasve, zajednički moliti!
Zahvaljujem na suradnji svim izvođačima, organizatorima i pokroviteljima
festivala, te domaćinima franjevcima konventualcima, svima koji su doprinijeli
još jednoj glazbenoj hvali Majke Božje, u okrilju naše majke Crkve.
Po prisutnosti varaždinskog biskupa mons. Josipa Mrzljaka, vidi se kako ovaj
festival doista ide u red poštovanih i podržanih pastoralnih događaja u
Varaždinskoj biskupiji.
Pred nama je još jedan veliki glazbeni događaj, na koji ste svi pozvani doći i u
kojem ćete, vjerujem, sudjelovati – to je koncert 'Progledaj srcem' u dvorani
Doma sportova u Zagrebu, koji će se održati 26. studenog.
A onda, za Božić, vjerujem da ćemo svi zajedno zapjevati božićne pjesme u
slavu rođenja našeg Gospodina Isusa Krista, pred ekranima Laudato televizije –
kršćanske televizije s obiteljskim vrednotama, koja će osobitu pažnju poklanjati
upravo ovakvim događajima i susretima – raspjevanoj mladosti i angažiranim
vjernicima koji svjedoče zašto je i kako lijepo kao kršćani okupljati se i živjeti.
Program Laudato televizije uvelike ostvaruju mladi ljudi. Svi smo uvijek dirnuti
duhom i zauzetošću katoličke mladeži, kad pokaže koje snage i znanja ima, u
onome što joj se povjeri učiniti.

Mladi žele biti nada za Crkvu! Srce mladog čovjeka, koje prima Kristovu ljubav,
pretvara se u nadu za druge, ono je velika snaga! Vi mladi možete otvarati
vrata prema novom svijetu nade. Hrabro naprijed! Neka vas Gospodin šalje na
mjesta gdje možete biti kvasac koji čini velika djela i svjetlo koje svijetli.
I neka nas sve štiti i prati moćni zagovor Blažene Djevice Marije, koji potiče
nadoliti vina kad nestane, koja ostaje pod križem, kad se drugi razbježe – koja
toliko toga u svome srcu pohranjuje, razumije i milostivo prosi za svoju dječicu
– jer i ona je sama, sa svojim svetim zaručnikom Josipom, životne teškoće
najdublje proživjela, ali s neizmjernim povjerenjem u Boga, Gospodina je svojim
životom proslavila. Majka dobrote, najljepše zore, zvijezda mora, sav sjaj koji
živi u nama... I zato majko hvala ti, tebi pjevamo...
Tebe molimo i dalje nadahnjuj autore stihova i skladatelje, sve izvođače kako
bismo bili potaknuti otkrivati koliko je Ruža otajstvena Djevica milostiva, vjerna
i svake hvale dostojna.
Neka nas sve čuva i blagoslovi naš milosrdni Otac.

