
Papež František oznámil slavení Svatého roku milosrdenství 

13. 3. 2015 

Papež František oznámil v pátek (13. března 2015) 

slavení nového mimořádného Svatého roku. Jubileum 

milosrdenství bude zahájeno otevřením Svaté brány 

ve vatikánské bazilice o slavnosti Neposkvrněného 

početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 

20. listopadu 2016. 

 

Vatikán: „Toto je čas milosrdenství. Je důležité, aby 

ho laičtí věřící prožívali a vnášeli do různých oblastí 

společnosti,“ uvedl papež František. Jubileum ohlásil 

ve výroční den svého zvolení za nástupce sv. Petra 

av průběhu kající bohoslužby v rámci akce 24 hodin pro Pána. Od pátečního večera jsou při 

této akci na celém světě otevřeny kostely, které nabízí možnost přijetí svátosti smíření. 

Tématem letošního ročníku akce je právě Boží milosrdenství. 

„Často jsem přemýšlel, jak může církev více poukázat na své poslání být svědkem 

milosrdenství. Je to cesta, jež začíná duchovním obrácením. Proto jsem rozhodl vyhlásit 

mimořádné jubileum, v jehož středu bude milosrdenství. Bude to Svatý rok milosrdenství. 

Chceme jej prožívat ve světle Pánova slova: ´Buďte milosrdní jako Otec´,“ řekl papež během 

páteční bohoslužby. 

Zahájení jubilea proběhne o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, 

8. prosince 2015. Jak uvádí vatikánské tiskové středisko, v tyto dny se bude zároveň 

připomínat 50. výročí uzavření II. vatikánského koncilu. Jubileum tak má dát církvi nový 

impuls v uskutečňování koncilního díla. Zakončení Svatého roku je pak naplánované na 

20. listopadu 2016. 

Během jubilea budou nedělní texty liturgického mezidobí brány z evangelia 

sv. Lukáše, jenž je nazýván „apoštolem milosrdenství“. Básník Dante charakterizuje 

sv. Lukáše jako „písaře Kristovy mírnosti“. K  nejznámějším textům evangelisty patří 

podobenství o ztracené ovci, o ztracené minci a o milosrdném otci (Lk 15). 

Slavnostní vyhlášení jubilea přečtením buly proběhne u Svaté brány vatikánské 

baziliky v Neděli Božího milosrdenství (12. dubna 2015). Svatá brána se nachází ve čtyřech 



římských bazilikách a bývá otevřená pouze během Svatých roků. V jinou dobu bývá zazděná. 

Otevření Svaté brány symbolicky znázorňuje nabídku „mimořádné cesty“ ke spáse. 

Jubilejní rok byl ve Starém zákoně vyhlašován každých 50 let. V tomto období byla 

dávána svoboda otrokům a vracel se majetek původnímu majiteli. Jak uvedl Jan Pavel 

II., „podle Zákona Izraele spočívala spravedlnost především v ochraně slabých“. 

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 proběhl v roce 2000. 

Od 16. století se začaly vyhlašovat také mimořádná jubilea, které měla zdůraznit události 

zvláštního významu. Posledními takovými byl rok 1933 (1900 let od Vykoupení) a 1983 

(1950 let od Vykoupení). 

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. 

Skrze nové jubileum chce papež František postavit do centra pozornosti milosrdenství 

Boha, který zve lidi k návratu k sobě. Křesťané jsou podle něj dále povoláni, aby „přinesli 

útěchu každému člověku naší doby“. 

Milosrdenství je téma papeži Františkovi zvlášť blízké, neboť si za své biskupské 

(a později papežské) heslo zvolil větu: „Miserando atque eligendo“(v překl. „Pohleděl na něj 

s milosrdenstvím a vyvolil jej“). 

Při první modlitbě Anděl Páně po svém zvolení římský biskup prohlásil: „Pocítit 

milosrdenství, toto slovo proměňuje všechno. Je to to nejlepší, co můžeme pocítit. Proměňuje 

to svět. I trocha milosrdenství činí svět méně chladným a spravedlivějším. Potřebujeme dobře 

rozumět tomuto milosrdenství Boha, milosrdného Otce, který má takovou trpělivost.“ 

V lednu letošního roku řekl: „Je tolik potřeba milosrdenství a je důležité, aby ho laičtí 

věřící prožívali a vnášeli do různých oblastí společnosti. Odvahu! Žijeme čas milosrdenství, 

toto je čas milosrdenství.“ Ve svém poselství k letošní postní době zase napsal: „Jak jen si 

přeji, aby se místa, kde se projevuje církev, zvláště naše farnosti a komunity, stávaly ostrovy 

milosrdenství uprostřed moře lhostejnosti!“ 

Organizaci Jubilea milosrdenství svěřil papež František Papežské radě pro novou 

evangelizaci. 

 


