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EVANGELIZAČNÍ ÚMYSL – Církev 
Modleme se za církev, aby přijímala z Ducha Svatého milost a sílu obnovovat se 

ve světle evangelia.  

Uvnitř života a poslání církve vnímáme třecí plochu mezi snahou po reformě nebo návratu. V čem spočívá 

obnova církve? Je dobré přemýšlet o následujícím: Uzpůsobování struktur se nemůže dít jinak než jakýmsi bojem 

mezi směry, řadou pokusů i omylů. To vše s sebou nese i kritiku. Dnes se dokonce právem vynáší její pozitivní 

konstruktivní funkce. Kolik morálních vlastností je však potřeba k tomu, aby kritika skutečně byla pravá a vedla k 

dobrému? A kolik dobré vůle a taktu je potřeba, dotýká-li se kritika toho, co je nám svaté! Na to ať nezapomenou 

ti, kdo chtějí „konstruktivně“ kritizovat Řím. Papežství totiž není jen „struktura“‚ ale je to především autorita Otce a 

náměstka Kristova, viditelný obraz jeho přítomnosti v církvi. Obrazy tak cenné se nemohou restaurovat hrubými 

štětkami pouličních natěračů, ale jen odborníky, kteří pracují s láskou a pochopením. Skepse není na místě. Papež 

František promlouvá vytrvale ke každému: „Zvu každého k  obnovení naděje, protože naděje k nám promlouvá 

o  něčem, co je hluboce zakořeněno v  každém lidském srdci, nezávisle na jednotlivých okolnostech a dějinných 

podmínkách, v nichž žijeme. Naděje k nám promlouvá o žízni, touze, dychtění po naplněném životě, po dosažení 

velkých věcí, věcí, které rozšiřují naše srdce.“ (Fratelli tutti, 55) 

 

NÁRODNÍ ÚMYSL  
Děkujeme za prázdniny a dovolené a prosíme za všechny, kdo potřebují oddech; ať 
přijmou k odpočinku i Ježíšovu nabídku: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a 
jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28) 

Každoročně se setkáváme s velkou nabídkou prázdninových příležitostí. Ani církev nezahálí. 

Máme aplikaci Misál na prázdniny, pozvání diecézních center i s hlídáním dětí, všichni si chtějí dopřát dovolenou: 

rodiny, děti i mládež v klášterech proměněných na turistická zařízení. Turistů přibývá, poutníků ubývá. Mluvíme o 

zaslouženém odpočinku, potřebné změně v zaběhnutém rytmu. Stejným jazykem hovoří biskupové, kněží, 

řeholníci a řeholnice. Učíme se spojit dvě věci: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.“ (Ex 20,8) Ale ani 

čas dovolených nám nemá vzít svobodu křesťana pro Boží věci. Zde platí: „Sobota je pro člověka, a ne člověk pro 

sobotu.“ 
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