
 

 

(Přečtěte, prosím, při bohoslužbách o II. neděli adventní 6. 12. 2015) 

Pastýřský list biskupa Františka na dobu adventní a vánoční  

a na Svatý rok milosrdenství 

Trpělivý a milosrdný je náš Bůh a „jeho milosrdenství trvá navěky“ 

(Ž 136). „Zjednává právo utlačeným, dává chléb lačným. Hospodin 

vysvobozuje vězně, otvírá oči slepým, napřimuje sklíčené, miluje 

spravedlivé, chrání přistěhovalce, podporuje sirotka a vdovu“ (Ž 146). 

„Uzdravuje ty, jimž puká srdce, a jejich rány obvazuje“ (Ž 147). 

Milé sestry a milí bratři, 

Sv. Otec František nás opět překvapil. Vyhlásil Svatý rok milosrdenství a 
dal tak každému z nás příležitost k osobnímu prožití smíření s Bohem a s lidmi. 

„Toto je příhodná doba ke změně života! Toto je chvíle dotyku srdce. Tváří 
tvář spáchanému zlu, i těch nejhorších zločinů, je čas uslyšet pláč 
nevinných, připravených o majetek, o důstojnost, o to, co mají rádi, i 
o život samotný.(…) Bůh neúnavně podává ruku. Vždycky je ochoten 
naslouchat a já také, stejně jako moji bratři, biskupové a kněží“ – píše Sv. 
Otec v bule, vyhlašující jubileum Božího milosrdenství, a tato slova se nás 
osobně dotýkají. Neboť každý z nás ve svém životě zakusil a také někdy 
sám spáchal nějakou nespravedlnost či zlo. Často tuto bolestivou 
zkušenost nosíme v sobě již dlouhá léta a ona je jako nákaza, která nás ničí 
a nedovoluje žít v plnosti a radosti. „I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, 
zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna“  
(Iz 1, 18) – ujišťuje nás Bůh slovy proroka Izajáše. Využijme proto Svatý rok 
milosrdenství k setkání s milosrdným a odpouštějícím Bohem.  

Poprvé v historii se papež František rozhodl, aby brány Svatého 
roku, které se mají stát branami milosrdenství, se otevřely nejen v Římě, 
ale v kostelích na celém světě. Tyto kostely a brány mají být místem 
zvláštní milosti. V naší diecézi to bude 6 kostelů.  

V neděli 13. prosince se otevřou brány milosrdenství v katedrále sv. 
Bartoloměje v Plzni při mši svaté v 10.30 a v kostele sv. Michaela 
Archanděla a Panny Marie Věrné v Ostrově při mši svaté v 8.30 hodin.  
Z celého srdce vás zvu k účasti na těchto bohoslužbách, jejichž součástí 
budou obřady smíření s Bohem, otevření a průchod branou milosrdenství 
a obnovení křestních závazků.  



 

 

Další brány milosrdenství se otevřou: 

� 1. ledna 2016 při mši svaté v 17.00 v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Mariánských Lázních; 

� 5. března 2016 při mši svaté v rámci vikariátního dne v kostele 
Narození Panny Marie v Klatovech; 

� 4. dubna 2016 při titulární slavnosti opatského kostela 
Zvěstování Páně v klášteře Teplá; 

� 13. listopadu 2016 v Lokti u příležitosti výročí spojeného se sv. 
Anežkou Českou.  

Všechna tato místa během doby, kdy budou otevřeny brány 
milosrdenství, vám nabídnou možnost setkat se s milosrdným Bohem 
mnoha způsoby. Stanovil jsem, aby se na všech těchto místech konal také 
„Den smíření“, na který budou zvlášť pozváni věřící z konkrétních vikariátů 
nebo spádových oblastí, patřících ke konkrétnímu kostelu s branou 
milosrdenství. Mají-li se tyto dny stát zkušeností odpuštění, vybízím 
všechny duchovní správce a jejich pomocníky, aby ke Dni smíření své 
farníky pečlivě připravili. Takovou přípravou mohou být duchovní obnovy, 
rekolekce, bohoslužby smíření nebo ještě jiný vhodný způsob. Pomohou 
k tomu Misionáři milosrdenství – hlasatelé radosti z odpuštění a 
přesvědčiví kazatelé milosrdenství. Těmto, mnou ustanoveným kněžím, 
kteří mají být živým znamením toho, jak Otec přijímá každého, papež 
kromě hlásání slova svěřil pravomoc odpouštět také hříchy, které jsou 
vyhrazeny Apoštolskému stolci. Chci zdůraznit, že všichni kněží obdrželi od 
Svatého Otce po dobu Svatého roku milosrdenství pravomoc udělit 
rozhřešení od hříchu potratu těm, kdo se na něm podíleli a kdo s kajícím 
srdcem usilují o odpuštění.  

Milé sestry a milí bratři, ať v adventní době, kterou prožíváme, nám 
zní v srdci slova hesla naší diecéze na nový rok: „Tvoje milosrdenství buď, 
Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!“ (Žalm 33,22) 

Ten, který se narodil v Betlémě, se stal znamením Boží lásky 
k člověku. Při svém působení se skláněl k těm, kteří toužili po uzdravení a 
odpuštění. Slavení jeho narození je pro nás příležitostí uvědomit si, že 
stejně se sklání k nám, aby ošetřil i naše rány. Zároveň nás vybízí k tomu, 
abychom i my byli laskaví a milosrdní.   

Vyprošuji Boží požehnání Vám a Vašim blízkým, 

    biskup František. 


