
 
 
 
Modlitba „v tísni“ 
 

Všemohoucí a milosrdný Bože, 
pohleď na naše trápení, 
potěš nás, své syny a dcery 
a otevři naše srdce naději, 
abychom pociťovali, že nám jako otec zůstáváš 
stále nablízku. 
Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, 
našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků. 
Amen. 
 

Text modlitby, která proběhla v pátek 27. 3. 2020 
při příležitosti mimořádného požehnání Urbi et orbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Zamyšlení papeže Františka z exhortace 
„Christus vivit - Kristus žije“ 
 

Bůh je láska. Bůh tě miluje. 
 

Je to láska, „která se nevnucuje a nedrtí,  
láska, která nevylučuje, neumlčuje,  
láska, které neponižuje a nenakládá břemena.  
Je to Pánova láska,  
láska všedního dne, taktní a uctivá,  
láska ve svobodě a ke svobodě,  
láska, která uzdravuje a pozvedá.  
Je to Pánova láska, 
která zná více stoupání než pády,  
více usmíření než zákazy,  
více otevírání nových možností než odsuzování,  
více budoucnosti než minulosti.“ 
Jeho láska je velmi reálná, velmi pravdivá, velmi 
konkrétní, takže 
nám nabízí vztah upřímného a plodného dialogu. 
 

Kristus tě zachraňuje. 
 

Kristus se vydal z lásky až do konce, aby tě zachránil. 
Jeho otevřené paže na kříži jsou nejvzácnějším 
znamením přítele, který je schopen jít až do krajnosti. 
Kristus, který nás na kříži zachránil z našich hříchů,  
nás zachraňuje a vykupuje také dnes,  
stejnou mocí svého úplného darování se.  
Podívej se na kříž, uchop ho, nech se zachránit,  
protože „ti kdo přijímají spásu od něj, jsou vysvobozeni 
z hříchu, ze smutku, z vnitřní prázdnoty a z osamění“.  



A jestliže zhřešíš a vzdálíš se, on tě opět mocí svého 
kříže pozvedne. 
„Jsme zachráněni Ježíšem: on nás totiž miluje a nemůže 
jinak.  
My mu můžeme udělat ledacos, ale on nás miluje a 
zachraňuje nás. 
Vždyť jen to, co on miluje, může být zachráněno.  
Jenom to, co on příjme, může být proměněno.  
Pánova láska je větší než všechny naše rozpory, než 
všechna naše křehkost a ubohost. Objal ztraceného 
syna, objal Petra poté, co ho zapřel, objímá nás stále, a 
stále, po našich pádech, a tak nám pomáhá zvednout se 
a postavit se na nohy. 
Jeho odpuštění a spása nejsou něco, co jsme si 
koupili nebo co bychom si museli opatřit svými 
skutky nebo svým úsilím.  
On nám odpouští a osvobozuje nás zdarma!  
Jeho darování se na kříži je něco tak velikého,  
že zato nemůžeme ani nemusíme zaplatit.  
Tento dar můžeme jen přijmout s nesmírnou vděčností a 
s radostí. 
Pohleď na rozepjaté paže ukřižovaného Krista a dovol, ať 
tě stále zachraňuje.  
A když přijdeš vyznat své hříchy, pevně věř v jeho 
milosrdenství, které tě osvobozuje od viny.  
Kontempluj jeho krev prolitou s velikou láskou a nech se 
jí očistit.  
Tak budeš moci být vždy jako znovuzrozený.  
Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání nepatří do minulosti: 
moci Ducha Svatého je stále aktuální a skrze 
víru nám dovoluje hledět na Kristovo tělo a dotýkat se 
ho v mnoha trpících. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
On žije! 
 

Je dobré si to často připomínat, protože  
jsme v nebezpečí, že budeme Ježíše Krista brát jen jako 
dobrý příklad z minulé doby, jako vzpomínku, jako 
někoho, kdo nás zachránil před dvěma tisíci lety. 
Ten, kdo nás naplňuje svou milostí,  
ten, kdo nás osvobozuje, proměňuje, uzdravuje nás a 
posiluje, je někdo, kdo žije. Je to vzkříšený Kristus. 
Jenom, kdo žije, může být přítomný v každé chvíli 
tvého života, aby ho naplnil světlem.  
Pak už nebude žádná osamocenost a opuštěnost.  
A kdyby všichni odešli, on tu bude podle svého příslibu: 
„Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ 
Zabili svatého, spravedlivého, nevinného, ale on zvítězil.  
 

Zlo nemá poslední slovo!  
Ani v tvém životě nebude mít zlo poslední slovo, protože 
tvůj přítel, který tě miluje, chce v tobě zvítězit. 
Tvůj Spasitel žije. 
Dokážeš-li srdcem ocenit krásu této zvěsti a  
svolíš-li, aby ses setkal s Kristem, svolíš-li, aby tě 
miloval a zachránil,  
navážeš-li s ním přátelství a začneš-li s živým Kristem 
rozmlouvat o konkrétních záležitostech svého života, 
prožiješ velikou zkušenost, která 
bude oporou tvého křesťanského života. 

 
 
 



 

Letošní velikonoční dobu prožíváme navenek naprosto 
jinak, než předchozí Velikonoce. 
To co se nemění, je příslib ovoce Ducha svatého, 
který vzkříšený Ježíš řekl učedníkům: „Pokoj vám.“ 
 


