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Mimořádné vydání – Rok Milosrdenství

Papež František vyhlásil Mimořádný rok milosrdenství, který začíná
8. prosince 2015 o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie (tedy
padesát let po ukončení 2. vatikánského koncilu) a potrvá do 20. listopadu
2016 kdy bude církev prožívat slavnost Ježíše Krista Krále.

Jubilejní rok byl ve Starém zákoně vyhlašován každých 50 let.
V tomto období byla dávána svoboda otrokům a vracel se majetek původ-
nímu majiteli. Katolická církev započala tradici Svatých roků za papeže
Bonifáce VIII. v roce 1300. Hlava katolické církve tehdy stanovila jejich
konání na období jednou za sto let. Od roku 1475 bylo řádné jubileum
vyhlašováno každých 25 let, aby je mohly prožít všechny generace.

Dosud bylo slaveno 26 řádných Svatých roků, poslední z nich pro-
běhl v roce 2000. Od 16. století se začala vyhlašovat také mimořádná
jubilea, která měla zdůraznit události zvláštního významu. Církev dala
starozákonnímu jubileu nový duchovní význam. Milostivý rok spočívá

v odpuštění, jež je nabídnuté všem, a v možnosti obnovit vztah s Bohem i s druhými lidmi.

A co to znamená pro každého z nás? Lze se nějak připravit na Svatý rok Milosrden-
ství? Co všechno můžeme během tohoto roku udělat a získat?
P. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci, říká, že možností, jak se otevřít Božímu
milosrdenství je více a je to opravdu věc každého člověka. Jedním z velkých darů Svatého
roku Milosrdenství je získání odpustků, pro nás samotné, i pro duše v očistci.

Papež zve k vykonání obvyklých skutků:

– vykonat alespoň krátkou pouť do jubilejního kostela (viz níže Svaté brány)
– slavit zde svátost smíření
– účastnit se zde slavení mše svaté
– připojit modlitbu za papeže a jeho úmysly modliteb, které nosí ve svém srdci pro dobro

církve a celého světa
– rozjímat na téma milosrdenství
– vyznat víru

P. Michal Němeček k tomu dodává, že lidé mohou a mají být ve svém duchovním životě
i v praxi víry kreativní. Papež totiž také zve ke skutkům milosrdenství, a to už je na
každém z nás, jak to pojmeme. Kněz vysvětluje, že důraz leží na biblickém pohledu: Bůh
je milosrdný otec a my máme být milosrdní jako Nebeský Otec. Milosrdenství tak může
být dáno každému. „Zde není možné uvažovat jinak, protože milosrdenství dává Bůh!
Pokud ale uvažujete v kategoriích ,věřící × nevěřící‘, pak velmi varuji před tímto dělením.
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Mluvme o tom, že Svatý rok je primárně směřován do církve, tedy k lidem, kteří víru
žijí. K nim jsou směřovány standardní nabídky odpustků. Ale papež se neváhá ve své bule
obracet k lidem, kteří jsou v kriminálech či jsou zapleteni do různých mafiánských skupin.
Pak tedy se zjevně obrací i k těm, kteří stojí na samých hranicích praxe víry či dokonce
za nimi. Bůh je milosrdný ke všem, proto také všichni mohou být milosrdní,“ doplňuje
kněz s tím, že Boží milosrdenství tak může být směřováno i k duším v očistci, i když ony
nejsou primární skupinou, ke které se obrací pozornost jubilejního roku. Odpustky jsou
totiž určeny především nám. Jde o tresty, které každému z nás takto Pán odpustí.

„Svatý rok má udržovat živou touhu po umění zachytit tolik znamení něhy, již Bůh nabízí
celému světu a především trpícím, osamoceným a opuštěným nebo těm, kdo nemají naději
v odpuštění a necítí se být milovaní Otcem. Svatý rok nám umožní silněji zakusit radost
z našeho znovunalezení Ježíšem, který jako Dobrý pastýř přišel, když jsme byli ztraceni.
Jubileum umožní vnímat teplo jeho lásky, když si nás klade na ramena, aby nás přivedl
zpět do Otcova domu. Je to rok, ve kterém se nás dotkne Pán Ježíš a promění nás svým
milosrdenstvím, abychom se i my stali čistými svědky milosrdenství. Proto tedy jubileum:
Protože toto je čas milosrdenství. Je to příhodný čas k léčení ran, abychom se bez umdlení
setkávali s těmi, kdo čekají, že uvidí a dotknou se znamení Boží blízkosti, a abychom všem
nabízeli cestu odpuštění a usmíření.“ Papež František

Svaté brány budou po celém světě
Na začátku jubilea budou otevřeny Svaté brány ve čtyřech římských bazilikách. Ty bývají
zazděny a otevírají se pouze při mimořádných příležitostech. Vzhledem k předpokláda-
nému množství poutníků se důrazně doporučuje, aby zejména se organizované skupiny
poutníků registrovaly na internetových stránkách www.im.va na sekci Registrace poutníků.
Podle papeže Františka mají být tyto vstupy především „branami milosrdenství“: „Kdo-
koliv vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který utěšuje, odpouští a dodává naději,“
uvedl. Římský biskup současně vyzval, aby podobné brány byly otevřeny v katedrále nebo
konkatedrále každé místní církve, aby se tak jubileum mohlo slavit po celém světě.

Během prosince budou v Česku do farností distribuovány letáky s uvedením svatých bran.
V naší diecézi to budou konkrétně tyto:

– Katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava (Praha-Hradčany, otevření 12. 12. 2015)
– Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech (otevření 27. 12. 2015,

zvláštní poutní program vždy v první pátek od 5. 2. 2016, mše svatá, adorace, svátost
smíření)

– Kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské Jezulátko, Praha 1,
otevření 27. 12. 2015)

– Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi (otevření 27. 12. 2015)
– Kostel sv. Matouše v Hrádku u Vlašimi (otevření 27. 12. 2015)
– Klášterní kostel Nejsvětější Trojice ve Slaném (otevření 27. 12. 2015)
– Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami (otevření 29. 5. 2016)
– Zvláštní jubilejní chrám: Kostel Panny Marie a sv. Benigny (Svatá Dobrotivá v Zaje-

čově), poutním kostelem ustanoven na období 1. 7. až 31. 8. 2016.
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Zdá se to obtížné, tolikrát odpouštět
(Z Buly papeže Františka k Mimořádnému jubileu Božího milosrdenství)

„Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo
vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!“ Tato slova píše
papež František v bule Misericordiae vultus (v překladu Tvář milosrdenství).

Dále uvádí: „O milosrdenství potřebujeme rozjímat neustále. Je zdrojem radosti, vy-
rovnanosti a pokoje. Je podmínkou naší spásy. Milosrdenství je slovem, které zjevuje
tajemství Nejsvětější Trojice. Milosrdenství je cesta, která sjednocuje Boha a člověka,
protože otevírá srdce naději, že jsme navždy milováni i navzdory hranicím způsobeným
naším hříchem.

Jsou chvíle, kdy jsme ještě silněji vyzýváni, abychom upírali svůj zrak k milosrdenství,
a tak se stávali účinným znamením Otcova jednání. Proto jsem vyhlásil Mimořádné
jubileum milosrdenství, jako dobu příhodnou pro církev, aby umožnila věřícím vydávat
silnější a účinnější svědectví.“

Papež připomněl, že datum otevření první Svaté brány stanovil na padesáté výročí
Druhého Vatikánského koncilu, proto, že je třeba uchovávat tuto událost v živé paměti.
Tehdy papež Jan XXIII. Při zahájení koncilu řekl, že „Kristova nevěsta chce nyní raději
podávat lék milosrdenství, než sahat po těžkých zbraních.“

František připomíná žalm 136 „Jeho milosrdenství trvá navěky“, který se modlil Ježíš
před svým umučením. Připomíná také Petrovu otázku kolikrát je třeba odpustit: „Neříkám
ti nejvíce sedmkrát, ale sedmdesátsedmkrát“ (Mt 18, 22). „Ježíš prohlašuje, že milosr-
denství není pouze Otcovo jednání, ale stává se kritériem k pochopení, kdo jsou jeho
pravé děti. Jsme zkrátka povoláni žít milosrdenství, protože nejprve bylo prokázáno nám.
Odpuštění urážek se stává nejzřetelnějším výrazem milosrdné lásky a pro nás, křesťany,
je imperativem, od kterého nemůžeme odhlédnout. Zdá se to obtížné, tolikrát odpouštět.
A přece je odpuštění nástrojem, který je nám dán do rukou, abychom dosáhli vyrovnanosti
srdce. Zanechat zášť, hněv, násilí a pomstu je nezbytnou podmínkou šťastného života.
Přijměme proto,“ vybízí papež, „apoštolovu nabídku: Slunce ať nezapadá nad vaším hně-
vem (Ef 4, 26).“ A zejména naslouchejme Ježíšovým slovům, jimiž učinil milosrdenství
ideálem života a kritériem věrohodnosti naší víry: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni
dojdou milosrdenství (Mt 5, 7). Tímto blahoslavenstvím se během Svatého roku necháme
obzvláště inspirovat,“ píše v bule papež František.

Zvláštním znamením Svatého roku je podle Františka pouť. Každý máme ke Svaté bráně
vykonat pouť pode svých sil. „Bude to znamením skutečnosti, že také milosrdenství je
cílem, kterého je třeba dosáhnout, a který vyžaduje závazek a oběť. Pouť je tudíž podnětem
k obrácení: prostřednictvím Svaté brány se necháme obejmout Božím milosrdenstvím
a zavážeme se k tomu, že vůči druhým budeme milosrdní jako Otec k nám.“

Papež si přeje, aby křesťanský lid během jubilea přemýšlel o skutcích tělesného a du-
chovního milosrdenství: dát najíst hladovému a napojit žíznivého, odívat toho, kdo nemá
co na sebe, přijímat cizince, pomáhat nemocným, navštěvovat vězněné, pohřbívat mrtvé,
ale také radit pochybujícím, vyučovat nevědomé, napomínat hříšníky, těšit sklíčené, od-
pouštět urážky, trpělivě snášet obtížné lidi a modlit se k Bohu za živé i mrtvé. František
také vyzývá, aby se obzvlášť postní doba jubilejního roku žila intenzivněji jako velká
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příležitost k zakoušení Božího milosrdenství a vybízí, aby se v diecézích šířila iniciativa
24 hodin pro Pána.

„Boží milosrdenství není nějaká abstraktní idea. Je to konkrétní skutečnost, v níž Syn
vyjevuje svou lásku podobnou lásce otce a matky, kteří jsou v hloubi svého nitra pohnuti
svým dítětem. Opravdu můžeme říci, že je to niterná láska. Pochází z toho nejniternějšího
jako hluboký, přirozený cit, plný něhy, slitování, slitovnosti a odpuštění,“ napsal také
papež v bule.

V závěru buly se papež také věnuje židovství a islámu, s nimiž mají křesťané společné
téma milosrdenství. „Kéž prožívání jubilejního Roku milosrdenství usnadní setkání s tě-
mito náboženstvími a dalšími ušlechtilými náboženskými tradicemi, učiní nás otevřenými
pro dialog, abychom se lépe poznávali a chápali, kéž odstraní každou formu uzavřenosti
a pohrdání a vypudí každou formu násilí a diskriminace,“ píše papež František v bule
Misericordiae Vultus. (Plné znění na www.radiovaticana.cz)

Misionáři milosrdenství

Na Popeleční středu v roce 2016 vyšle papež do celého světa
tzv. Misionáře milosrdenství. Čím se budou vyznačovat?
Misionáři musí být:

– Živým znamením toho, jak Otec přijímá každého, kdo
hledá jeho odpuštění.

– Pro všechny bez výjimky strůjci setkání proniknutého
lidstvím, které je zdrojem osvobození a bohaté na zod-
povědnost při překonávání překážek a při obnově života
pramenícího ze křtu.

– Vedeni slovy: „Bůh totiž dopustil, že všichni upadli do neposlušnosti, aby všem pro-
kázal milosrdenství“ (Řím 11, 32).

– Přesvědčivými kazateli milosrdenství.
– Hlasateli radosti z odpuštění.
– Přátelskými zpovědníky plnými lásky, soucitnými a pozornými zvláště při těžkých

situacích jednotlivců.

Misionáři budou pozváni jednotlivými diecézními biskupy své země, aby animovali lidové
misie nebo samostatné iniciativy související s Jubileem, které se spojují především se
slavením svátosti smíření. Svatý otec jim udělí pravomoc odpouštět i ty hříchy, jež jsou
jinak rezervovány Apoštolskému stolci.

Každý misionář musí mít průvodní dopis od svého diecézního ordináře nebo od před-
staveného provincie, k níž přísluší. V něm se dosvědčuje jeho způsobilost pro vykonávání
této služby. Více na www.im.va

Logo znázorňuje Dobrého pastýře, který bere na ramena člověka, Autorem je slovinský
umělec Marko Ivan Rupnik SJ.
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Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství
Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.

Tvůj láskyplný pohled
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám:
„Kdybys tak znala Boží dar!“

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.

Sešli svého Ducha
a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství
stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátit zrak slepým.

Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.
Amen.

Byla již otevřena oficiální internetová stránka k Jubileu: www.iubilaeummisericordiae.va,
přístupná i na adrese www.im.va. Je dosažitelná v sedmi jazycích: italsky, anglicky, španěl-
sky, portugalsky, francouzsky, německy a polsky. Je zde možno najít oficiální informace
o kalendáři hlavních veřejných událostí, usměrnění pro účast na událostech se Svatým
otcem i všechna další oficiální sdělení týkající se Jubilea.

Veškeré podrobnosti najdete na www.tisk.cirkev.cz a www.radiovaticana.cz
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