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Z buly Misericordiae Vultus papeže Františka 

(bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství) 

Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. (čl. 1)  

Zvláštním znamením svatého roku je pouť, protože je obrazem cesty, kterou se každý 

člověk ubírá ve svém životě. Život je putováním a lidská bytost je viator, poutník, který 

jde po cestě ke kýženému cíli. Rovněž ke Svaté bráně v Římě a kdekoli jinde bude 

každý muset vykonat pouť podle 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 je milosrdný 

Otec k nám. (čl. 14)  

Kéž slovo odpuštění dojde ke všem a pozvání 

zakusit milosrdenství nenechá nikoho lhostejným. 

[ ... ] Tatáž výzva ať dojde i k lidem, kteří 

podporují korupci anebo jsou jejími spoluviníky. 

Tato zahnívající rána společnosti je těžkým 

hříchem, který volá k nebi, protože podkopává 

základy osobního i společenského života. [ ... ] 

Pokud totiž není otevřeně potírána, dříve či 

později nás činí spoluvinnými a zničí nám život. 



Toto je příhodná doba ke změně života! Toto je chvíle, která by se měla dotknout 

srdce. (čl. 19)  

Milosrdenství neodporuje spravedlnosti, ale je výrazem Božího zacházení s hříšníkem, 

kterému nabízí další možnost nápravy, obrácení a víry. (čl. 21)  

Odpustky znamenají zakoušet svatost církve, která má účast na všech dobrodiních 

Kristova vykoupení, aby odpuštění bylo rozšířeno až tam, kam nejdále dosáhne Boží 

láska. (čl. 22)  

Vroucně si přeji, aby křesťanský lid během svatého roku přemýšlel o skutcích tělesného a 

duchovního milosrdenství. To bude způsob, jak probouzet naše svědomí často ukolébané 

tváří v tvář dramatu chudoby a jak hlouběji pronikat k jádru evangelia, kde jsou chudí 

upřednostňováni díky Božímu milosrdenství. Ježíšovo kázání nám předkládá tyto 

skutky milosrdenství, abychom si dokázali uvědomit, zda žijeme jako jeho učedníci, či 

nikoli. (čl. 15) 

celý text buly je např. na http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21717 

 
LOGO 

Logo Svatého roku milosrdenství je dílem otce Marka Ivana Rupnika a 

představuje biblicko-teologický výklad pojmu milosrdenství.  

Koncepce loga vychází z ikonografického znázornění události vzkříšení. 

Vzkříšený Kristus po té co rozrazil brány pekla, stojí na břevnech kříže (je možný i 

výklad, že stojí na vylomených křídlech bran pekla) a z moci pekla pohybem rukou 

vyvádí Adama a Evu. 

Autor našeho vyobrazení tento tradiční vzor mění. Inspiruje se novozákonním 

příběhem o ztracené ovci, kterou si pastýř po nalezení vloží na svá ramena. Pastýř – 

Vzkříšený Ježíš – zde identifikovatelný dle ran na rukou a nohou nese na ramenou 

člověka ztraceného, tj. zraněného hříchem a neláskou. Vztah zachránce a zachráněného 

je zde vyjádřen zvláštním způsobem. Při pohledu do tváří obou osob zjistíme, že jsou si 

nejen hodně podobné, ale že se na nás dívají dvojím a zároveň stejným pohledem. Ten 

v sobě zahrnuje milujícího i milovaného.  

Mandorla, do které je celá scéna umístěna, naznačuje svatost celé této události. 

Tři soustředné ovály v barvách, které se směrem k vnějšku postupně rozjasňují, 

naznačují cestu ze hříchu a smrti do světla a života. 

Doprovodný text je zkratkou novozákonní věty: „Buďte milosrdní jako je 

milosrdný váš nebeský Otec.“ (Lk 6,36) 

Převzato z prezentace Svatého roku Milosrdenství, kterou 5. května 2015 předložil arcibiskup Rino 
Fisichella (předseda Papežské rady pro novou evange!izaci, jíž byly svěřeny organizační záležitosti 
spojené s konáním svatého roku). Zkráceno.  

http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21717


Skutky tělesného milosrdenství  

+ dávat najíst tomu, kdo má hlad, a napít žíznivým  

+ odívat toho, kdo nemá, co na sebe  

+ přijímat cizince  

+ pomáhat nemocným + navštěvovat vězněné + pohřbívat mrtvé  

Skutky duchovního milosrdenství  

+ radit pochybujícím  

+ učit neznalé  

+ napomínat hříšníky + těšit sklíčené  

+ odpouštět urážky  

+ trpělivě snášet protivné lidi  

+ modlit se k Bohu za živé i mrtvé  

Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí. (Řím 12,8)  

Hymnu Roku Božího Milosrdenství si můžete pustit zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=-N0Dto5s9fg#t=369 
 

Akta kurie  jsou vnitřní církevní oběžník (každá diecéze má vlastní), kde přicházejí 

oficiálně informace a pokyny. Pro veřejnost vychází časopis Oldin. Nechci tlumočit vlastními 

slovy, co říká otec arcibiskup, proto přetiskuji doslovně.                                          P.V.J. 

 

Listopad 2015 

Drazí bratři, 

všem chci poděkovat za spolupráci na Národním eucharistickém kongresu, který 

jsme právě prožili. Viděl jsem mnoho spokojenosti a radosti. Viděl jsem i unavené a 

vyčerpané, ale šťastné pracovníky. Věřím, že zakusíme mnohé krásné plody, ale vím, 

že z velké části budou závislé na našem nasazení, které jsme investovali do přípravy a 

také nyní do další eucharistické pastorace. Mám radost, že do společenství 

Eucharistická hodina se už zapojilo téměř 1500 lidí. Prosím, abyste trpělivě a taktně 

pomáhali těmto členům vytvářet ve farnostech společenství adorátorů, kteří zároveň 

rostou v lásce k Pánu Ježíši v potřebných. Matka Tereza kdysi napsala: V naší 

kongregaci jsme měli jednou za týden hodinovou adoraci. V r. 1973 jsme se rozhodly 

adorovat hodinu každý den. Máme mnoho práce. Naše domy pro chudé nemocné a 

umírající jsou přeplněny. Od té chvíle byla naše láska k Ježíši vroucnější, vzájemná 

láska ohleduplnější, láska k chudým soucitnější a počet povolání se zdvojnásobil. Svatý 

https://www.youtube.com/watch?v=-N0Dto5s9fg#t=369


Julián Eymard vyslovil slavnou větu: Toto století je nemocné, protože se neklaní. Papež 

Pius XI. dodal: Klanění, díkůvzdání, litování hříchů a prosby – v tom je celé 

náboženství, všechny postoje, které lidstvo může a má zaujmout před Stvořitelem. 

Nechejme se inspirovat. 

V tyto dny dostanete do rukou nové vydání Českého misálu, který začneme užívat 

od 1. neděle adventní. Prosím, abyste si ho před použitím prostudovali, protože tam 

jsou nějaké změny ve struktuře knihy (některé texty jsou v Dodatku na konci knihy). Je 

třeba si znovu pročíst úvod a rubriky. Připomínám například Všeobecné pokyny, kde 

najdeme odpověď na často diskutovanou otázku postojů při mši. V čl. 43: Kde je 

zvykem, že lid po skončení aklamace „Svatý“ klečí stále až do konce eucharistické 

modlitby a před přijímáním, když kněz říká: „Hle, Beránek Boží“, je chvályhodné to 

zachovat. U nás tento zvyk byl po staletí. Jen ti, kteří byli mimo lavice, kromě 

proměňování někdy stáli. Prosím, abychom se tohoto schváleného zvyku jednotně 

drželi. Prosím, aby se zachovala u nás zavedená praxe pro vstávání před evangeliem 

(Poklud se zpívá aleluja, stojíme, pokud sloka písně, vstaneme po dozpívání, s 

výjimkou mše, kdy se nese evangeliář. V tom případě vstaneme, když jáhen pozvedne 

evangeliář a ukáže ho lidu.) Při obětním průvodu sedíme. Povstaneme po skončení 

odpovědi na výzvu „Modlete se, bratři a sestry.“ V čl. 82: Sluší se, aby každý střízlivě 

pozdravil pozdravením pokoje jen ty sobě nejbližší. Nemá jít tedy o velké rozptylování 

a je vhodné, aby varhaník neotálel se zpěvem Beránku Boží. Misál má více mešních 

kánonů. Jejich volbu je třeba dělat uváženě. Zvláště kánony pro mše s dětmi jsou 

omezeny výhradně na mše slavené jen pro děti, které ještě nedorostly do 

předpubertálního věku, nebo na mše, kde děti tvoří většinu účastníků (str. 416). 

Všimněte si také vkládaných textů ve mších spojených s různými obřady. Jsou tam 

změny. 

Adventem vstoupíme do Svatého roku milosrdenství. Využijme ho pastoračně jako 

skvělého daru. O něm v samostatném článku a v pastýřském listu pro 1. neděli 

adventní. 

S vděčností za spolupráci ze srdce žehnám každému z Vás.                 arcibiskup Jan 

 

Předvánoční rozjímání - KRISTUS NAPLŇUJE ZJEVENÍ 
z věroučné konstituce o Božím zjevení DEI VERBUM čl. 3-4 

Bůh, který skrze Slovo všechno tvoří a udržuje, dává lidem ve stvořených věcech 

trvalé svědectví o sobě. Protože chtěl otevřít cestu nadpřirozené spásy, zjevil kromě 

toho již na začátku sám sebe prarodičům.  

Po jejich pádu v nich vzbudil naději na spásu příslibem vykoupení a neustále 

pečoval o lidský rod, aby dal věčný život všem, kteří hledají spásu trpělivým konáním 

dobrých skutků.  

Když nastal čas, povolal Abraháma, aby z něho vytvořil velký národ. Tento 

národ po době patriarchů vychovával prostřednictvím Mojžíše a proroků k tomu, aby 

ho uznal za jediného živého a pravého Boha, starostlivého Otce a spravedlivého 



soudce, a aby očekával slíbeného Spasitele. Během staletí tak připravil cestu evangeliu. 

Potom, co mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh ústy proroků, až pak „v této 

poslední době k nám promluvil skrze svého Syna“.  

Poslal totiž svého Syna, věčné Slovo osvěcující všechny lidi, aby přebývalo mezi 

lidmi a zvěstovalo jim Boží tajemství.  

Ježíš Kristus, vtělené Slovo, „člověk k lidem“ poslaný, „mluví slova Boží“ a 

dovršuje dílo spásy, které mu Otec uložil vykonat.  

Kdo vidí jeho, vidí i Otce. On tedy celou svou přítomností a tím, jak se 

projevoval slovy a skutky, znameními a zázraky, především však svou smrtí a svým 

slavným zmrtvýchvstáním a nakonec sesláním Ducha pravdy zjevení naplňuje, 

dovršuje a božským svědectvím potvrzuje, že totiž Bůh je s námi, aby nás vysvobodil z 

temnot hříchu a smrti a vzkřísil k věčnému životu. 

Křesťanské dílo spásy tedy jako nová a konečná úmluva nikdy nepomine a 

nemůže už očekávat nové veřejné zjevení před slavným příchodem našeho Pána Ježíše 

Krista 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19651118_dei-verbum_cs.html 

 
ANIMÁTOŘI 

Postřelmovští animátoři připomínají, že se blíží SDM v Krakově. Zde jen základní 

informace, více info na farním webu nebo facebook + signály.cz 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_cs.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_cs.html


Světový den mládeže Krakov 2016 Polsko 

Motto setkání: „Blahoslavení MILOSRDNÍ, neboť oni dojdou milosrdenství.“  

(Mt 5,7) 

U vzniku těchto setkání 

mladých lidí s papežem stál 

právě polský rodák, 

krakovský arcibiskup a 

nezapomenutelný papež Jan 

Pavel II. 

Blízkost světce Jana Pavla 

II. i místa konání nám 

nabízejí příležitost, aby se 

tohoto setkání zúčastnilo 

z naší země velké množství 

mladých lidí. 

Doporučený věk: od 15 let. 
 

Termíny: 
20. - 25. července – Dny v diecézi - budou zajišťovat Diecézní centra pro mládež 

z jednotlivých našich diecézí v různých polských diecézích 

25. – 31. července – Světový den mládeže v Krakově 

 

Cena:  
Díky podpoře biskupů, České biskupské konferenci (ČBK) 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem (při společné dopravě), balíček poutníka (nocleh, strava, 

doprava po Krakově) a fond solidarity (10 Eur). 

Fond solidarity poslouží k podpoře účasti mladých z chudých zemí.  

Dotovaná cena je určena pro ty, kteří budou přihlášeni přes Sekci pro mládež ČBK, tzn. 

registrováni v Polsku přes Sekci pro mládež ČBK, ubytováni v Krakově v rámci české 

skupiny a budou se účastnit českých katechezí.  

V těchto cenách nejsou zahrnuty náklady na zajištění služeb českého národního centra, které 

budou hrazeny ČBK, Asociací křesťanských spolků mládeže, granty (MK, MŠMT, atd…) 

 

Reálné náklady na pobyt na osobu: 

Pobyt v diecézi: 30 Eur = 810 Kč  

Pobyt v Krakově: 180 Eur = 4860 Kč (strava, ubytování, MHD) 

Fond solidarity: 10 Eur = 270 Kč 

Celkem pobyt v Krakově včetně diecéze: 220 EUR = 5940 Kč 

Celkem pobyt pouze v Krakově: 190 Eur = 5130 Kč 

 

Reálné náklady na dopravu:  

Průměrné jízdné do diecéze 1700 Kč. 

Průměrné jízdné do Krakova 1200 Kč. 

Jako při minulých SDM je doprava zařizována hromadně a bude dodržován princip solidarity, 

tzn. cena dopravy je pro účastníky z celé ČR stejná. 



Reálná cena včetně pobytu v diecézi je 7640 Kč. 

Cena účasti na SDM pouze v Krakově je 6 330 Kč. 

 

Dotované ceny: 

Dotovaná cena včetně Dnů v diecézi je stanovena na 5800 Kč. 

Dotovaná cena pouze pobytu v Krakově 5400 Kč. 

Tyto ceny platí při přihlášení do 30. 4. a zaplacení do 5. 5. 

Od 1. 5. bude účastník platit o 400 Kč více. 

 

V rámci ČR bude poskytována podpora početnějším rodinám.  

Pokud z jedné rodiny pojede více dětí, mohou požádat příslušné A/DCM o slevu: 2. dítě 25%, 

třetí a další dítě z rodiny 50% z celkové ceny.  

Pokud někdo zvolí vlastní dopravu, bude platit  

5400 Kč při pobytu v diecézi a 5000 Kč při pobytu pouze v Krakově. 

Tyto ceny platí při přihlášení do 30. 4. a zaplacení do 5. 5. 

Od 1. 5. bude účastník platit o 300 Kč více. 

 

Pozor - Při individuálním cestování (autem, autobusem,…) organizátoři SDM ani čeští 

organizátoři nezajišťují parkování! 

 

Účast dospělých či mladých jen na závěrečný víkend: 

Na sobotní vigilii a závěrečnou nedělní bohoslužbu jsou zváni i ostatní věřící z naší země. 

Bude vhodné se také přihlásit a zaplatit účastnický poplatek. 

A) pobyt od pátku do neděle 29. -31.7 (poutnický balíček, ubytování, strava, doprava po 

Krakovu, fond solidarity) 2300 Kč 

B) pobyt pouze v sobotu a neděli 30. - 31. 7. (doprava, poutnický balíček, fond 

solidarity) 1250 Kč 

Zlevněná cena u přípravného týmu na 2.,3. a další dítě vychází ze zákl. ceny 5800 Kč. 

 

Strava 

Zajišťujeme stravování během celého pobytu. 

Během pobytu v Krakově bude možné chodit na obědy a večeře do místních restaurací a 

ochutnávat místní speciality.  

Bude zajištěna také bezlepková strava. 

 

Cestovní pojištění - Cestovní pojištění si vyřizuje každý sám. 

 

Přípravný tým 

Budeme rádi, když nabídneš své schopnosti pro službu druhým. 

Vybrat si můžeš z těchto pracovních skupin: liturgie, pořadatelé, press – tisk, režie, 

stravování, ubytování/ recepce, úklid, výzdoba 

Přípravný tým bude společně odjíždět 20. 7. přímo do Krakova. 

Cena pro členy přípravného týmu je zvýhodněna na 4800 Kč.  

V případě, že Tě nebudeme moci zařadit do Tebou vybraného týmu, budeme Tě kontaktovat.  

Platby 



Rezervace místa proběhne po zaplacení příslušnému A/DCM či hnutí. 

Při přihlášení do 30. 4. a zaplacení do 5. 5. je zvýhodněná cena. 

Od 1. 5. bude každý účastník platit o 300/400 Kč více. 

 

Organizátoři 

Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských spolků 

mládeže, z.s. 

 

Upozornění 

Účast na SDM je vždy velikým duchovním zážitkem a zároveň poznáním jiné kultury.  

Zároveň se jedná vždy o fyzicky a psychicky náročné dny.  

 

Kontakty 
https://krakov2016.signaly.cz/1408/kontakt 

Více informací: Anna Brabcová: mladez@cirkev.cz, 00420 731 625 965 

(Chci, abys i TY došel do Krakova!) 

 

 

Časopis Farníček vydává Římskokatolická farnost Postřelmov, tel.: 583 437  113 

email: rkfpost@rps.cz                                           www.farnost-postrelmov.wbs.cz 
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