
Modlitba za církev

č. 18 – 10/2022

Milosrdný Otče, 
prosíme tě za celou tvou církev. 

Naplň ji pravdou a pokojem. 
Očisti ji, kde je poskvrněna. 

Uchraň ji omylu. 
Vzpřim ji, kde ji tiskne malá víra. 
Obdaruj ji, kde trpí nedostatkem. 

Posiluj ji a utvrzuj tam, kde je na tvé cestě. 
Dej jí co, jí schází. 

Zahoj trhliny, kde je rozdělená a rozptýlená. 

Amen

 Vy jste tělo Kristovo a jednotlivé jeho části. (1 Kor 12,27)

Za církev otevřenou všem

 MISIJNÍ
ÚMYSL

2022 ŘÍJEN

PAPEŽSKÝ ŮMYSL

„Modleme se, aby 
církev, věrná evangeliu 
a odvážná při jeho 
ohlašování, byla místem 
solidarity, bratrství 
a otevřenosti a stále 
více žila v atmosféře 
synodality.“ 

ŘÍJEN

CHILE

SALESIÁNSKÝ ÚMYSL > Za opravdový dialog a porozumění 
v salesiánské provincii a v církvi v Chile.
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Navštiv 
bohoslužbu, 
kostel 
či setkání 
jiných 
křesťanských 
vyznání.

Výzva

Chile
Podle Světové banky má Chile poměrně nízkou míru 
chudoby, která činí 14,4 %. Problém Chile však 
spočívá ve vysoké míře nerovnosti finančních příjmů 
a v dosaženém vzdělání.

Salesiáni-misionáři působící v Chile zaměřují své úsilí 
na poskytování vzdělání a sociálních služeb chudé 
a ohrožené mládeži. V salesiánských školách, 
univerzitách a střediscích mládeže mají mladí přístup 
k dostupnějšímu vzdělání a k dovednostem, které 
napomáhají k prolomení bludného kruhu chudoby. 

Hlavní činnost salesiánů v Chile
•  Základní a střední školy
•  Střední odborná učiliště a profesionální kurzy
•  Univerzity
•  Starost o znevýhodněné děti a mládež na ulici
•  Starost o děti a mládež žijící na ulici
•  Rozvoj infrastruktury
•  Střediska dětí a mládeže

Zajímavost

„Církev musí 
být církví 

s otevřenými 
dveřmi.“

papež František

Díky odbornému a technickému vzdělávání, 
poskytovanému v salesiánských střediscích, má 
chilská mládež větší šanci na nalezení stabilního 
zaměstnání a zlepšení své životní úrovně.

Venezuela

Chile

Brazílie

Bolívie
Paraguay

Peru

Ekvádor
Kolumbie

Guyana
Surinam

Franc. Guyana

Argentina
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Spojeni ve víře
Církev je společenství Božího lidu, které směřuje do Božího království. Кaždý člověk je nějakým způ-
sobem s církví spojen. I nevěřící člověk, který vytváří či koná dobro, patří do církve, protože touží 
po dobru. Bůh, který je dokonalé Dobro, se ztotožňuje s církví – Duch Svatý věřící spojuje ve víře, 
naději a lásce. Jeden křest spojuje katolickou církev s církvemi evangelickými. Nikdo nesmí pohrdat 
bratry a sestrami v evangelických církvích, kteří se v nich narodili a byli vychováni. Eucharistie a svá-
tostné svěcení spojuje katolíky a pravoslavnou církev. Ekumenické úsilí církví znamená hledat to, co 
církve sjednocuje. Církev, nejen že vytváří ekumenické vztahy, ona sama je ze své podstaty ekume-
nická, tzn. je zde pro všechny lidi. 

www.cirkev.cz

Církev musí být církví s otevřenými dveřmi
Církev nemá být pevností ale stanem, který pojme všechny (papež František)

„Z knihy Skutků apoštolů 15 vyplývá také povaha církve, která nemá být pevností, ale stanem, jenž může 
stále rozšiřovat svůj prostor a být přístupný všem. Církev má být na cestě, jinak není církví. Má se neustá-
le rozšiřovat, aby všichni mohli vstoupit. Má být církví otevřených dveří,“ zdůraznil papež a dodal, jak 
nerad vidí, když jsou dveře kostelů zavřené: „Toto je špatné znamení. Kostely mají mít vždy otevřené 
dveře, protože to symbolizuje podstatu církve - být stále otevřená. Církev je vždy povolána být otevře-
ným domem Otcovým. Takže, když někdo bude chtít následovat hnutí Ducha a přiblížit se Bohu, aby se 
nesetkal s chladem zamčených dveří.“

Synodalita a dialog

„Toto zasedání v Jeruzalémě nám dává důležité informace o tom, jakým způsobem čelit rozdílnostem 
a jak hledat pravdu v lásce. Připomíná nám, že církevní metodou řešení konfliktů je dialog založený na 
pozorném a trpělivém naslouchání a rozlišování ve světle Ducha Svatého. Vždyť je to Duch Svatý, který 
nám pomáhá překonávat uzavření a napětí, který působí v srdcích tak, aby dospěla v pravdě a dobru 
k jednotě,“ řekl papež a dodal, že „tento úryvek nám pomáhá pochopit synodalitu. Je zajímavé, když 
apoštolové píší nějaký dopis, vždy uvádějí Duch Svatý a my... To je ta synodalita, která vystihuje přítom-
nost Ducha Svatého.“

1 Kor 12,27 
„Vy jste tělo Kristovo 
a jednotlivé jeho části.“

Jan 15,5
„Já jsem vinná réva a vy ratolesti. 
Kdo zůstává ve mně a já v něm, 
ten nese mnoho ovoce…“

Jan 10,14
“Já jsem dobrý pastýř. Znám 
své ovce a mé ovce znají mě.“

1 Kor 3,16
„Copak nevíte, že jste Boží chrám. 
Vždyť ve vás přebývá Boží Duch!“

Obrazy církve

srv. Katecheze o církvi (Tomáš Špidlík, Refugium 2008 s. 76–77)

1 Kor 12,27 Jan 15,5

Jan 10,14 1 Kor 3,16
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