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Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,

a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.

Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;

dojal Petra k slzám po zrade
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.

Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,
akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”

Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť

najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,

vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,

a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,

milovaný a zahrnutý Božím odpustením.

Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,
aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti

a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,

zajatým a utláčaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak.

Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.

Amen.

Logo spolu s mottom výstižne vyjadrujú Jubilejný rok. Slovami motta
Milosrdní ako otec sa nám predkladá život milosrdenstva podľa príkladu Otca,
ktorý od nás žiada, aby sme nesúdili a neodsudzovali, ale aby sme odpúšťali a
preukazovali lásku a odpustenie bezhranične (porov. Lk 6, 36-37). Logo,
ktorého autorom je jezuitský páter Marko I. Rupnik, prestavuje akoby malú
teologickú sumu na tému milosrdenstvo. Ukazuje totiž obraz Syna – pre
prvotnú Cirkev veľmi blízky, ktorý nesie na pleciach strateného človeka, čím
poukazuje na lásku Krista, ktorý završuje tajomstvo svojho vtelenia
vykúpením.

Obraz je vytvorený takým spôsobom, aby ukazoval Dobrého pastiera,
ktorý sa dotýka až do hĺbky tela človeka, pričom to robí s takou láskou, ktorá
mení jeho život. Okrem toho je tu ešte jeden aspekt, ktorý si musíme všimnúť:
Dobrý pastier vo svojom obrovskom milosrdenstve nesie na sebe ľudstvo, ale
jeho oči sú spojené s očami človeka. Kristus hľadí Adamovými očami a Adam
zasa Kristovými. Každý človek tak objavuje v Kristovi nového Adama, svoju
vlastnú ľudskosť a tiež budúcnosť, ktorá ho čaká, kontemplujúc v Kristovom
pohľade Otcovu lásku.

Celá scéna je umiestnená do tvaru tzv. mandorly. Táto forma je tiež
veľmi blízka starovekej a stredovekej ikonografii a pripomína, že v Kristovi sú
prítomné dve prirodzenosti: božská a ľudská. Tri sústredné elipsy, zobrazené
vo farbách, ktoré sú postupne smerom von svetlejšie, naznačujú pohyb Krista,
ktorý vyslobodzuje človeka z noci hriechu a smrti. Na druhej strane

skutočnosť, že farby sú čím ďalej tým tmavš ie, poukazuje na
nepreniknuteľnú Otcovu lásku, ktorý všetko odpúšťa.
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