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Úvodní poznámky
Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svaté‑
ho roku v místních církvích se týkají církví římského ritu a církví 
ostatních západních ritů, jejichž kompetentní autorita může vnést 
úpravy, které si vyžádá jejich specifická kultura.

Pastýři východních církví, pokud budou chtít, mohou vypracovat 
pokyny v souladu s vlastním liturgickým řádem.

Den
1. Svatý otec František v bule Misericordiae Vultus stanovil, že Svatý 
rok milosrdenství skončí 20. listopadu 2016 o slavnosti Ježíše Kris‑
ta Krále uzavřením Svaté brány v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. 
O předcházející neděli 13. listopadu (33. neděle v mezidobí) svatý 
rok skončí v místních církvích.

Místo
2. Eucharistie na závěr svatého roku v místních církvích bude jedi‑
ná a bude se slavit v katedrále.

V ostatních kostelech nebo svatyních, ve kterých se z rozhodnutí 
diecézního biskupa otvírala Brána milosrdenství, se bude bude konat 
děkovná eucharistická bohoslužba; předsedat jí bude biskupův de‑
legát.

Celebrant
3. Celému slavení předsedá diecézní biskup. Žádá si to povaha dne 
Páně i tradice církve. Kněží, zvláště ti, kteří jsou jeho nejbližšími 
spolupracovníky ve službě diecézi, koncelebrují s biskupem; jáh‑
ni, akolyté a lektoři konají každý svou vlastní službu a jsou pozváni 
věřící, aby na tuto slavnost přišli v hojném počtu. V případě, že se 
bohoslužba na závěr svatého roku koná v konkatedrále ve stejnou 
dobu jako v katedrále, bude jí předsedat biskupův delegát.

Slavení eucharistie
4. Základem bohoslužby na závěr mimořádného svatého roku je 
eucharistická oslava dne Páně. Považuje ‑li to biskup za vhodné, 
může se užít formuláře Na poděkování Bohu v oddílu Texty pro mše 
a modlitby za různé potřeby v Českém misálu [s. 911]. Čtení zůstáva‑
jí stejná jako o 33. neděli v mezidobí, roční cyklus C.
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Poděkování
5. Po modlitbě po přijímání biskup v krátkém výkladu liturgické po‑
vahy poděkuje Bohu za dobrodiní svatého roku a pozve shromáždě‑
ní, aby Pánu děkovalo. K této příležitosti je zvláště vhodné Magnifi-
cat, děkovný zpěv Panny Marie i církve.
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Úvodní obřady

6. O 33. neděli v mezidobí se věřící v stanovenou dobu shromáždí 
v katedrále.

7. Když se lid shromáždil, přijdou biskup, koncelebrující kněží a jáh‑
ni, oblečení do liturgických rouch zelené barvy. Schola a lid společ‑
ně zpívají hymnus svatého roku.

8. Když biskup uctí oltář, jde ke katedře a poté obrácen k lidu říká:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Lid odpoví:
Amen.

Potom biskup pozdraví lid:
Milosrdenství Otcovo,
pokoj našeho Pána Ježíše Krista
a společenství Svatého Ducha
ať je s vámi se všemi.

Lid odpoví:
I s tebou.

9. Biskup uvede bohoslužbu těmito nebo podobnými slovy:

Drazí bratři a sestry,
nadchází konec svatého roku.
Zakusili jsme během něho mimořádný čas milosti a milosrdenství.
Při tomto slavení eucharistie
chceme zpívat chválu Otci
a děkovat za dary, které nám dal.
Dříve než se přiblížíme ke svatým tajemstvím,
ještě jednou volejme po balzámu milosrdenství:
uznejme, že jsme hříšníci,
a odpusťme z hloubi srdce jeden druhému.
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10. Po krátké chvíli mlčení jáhen nebo jiný vhodný přisluhující říká 
nebo zpívá následující invokace:

Ty nám přikazuješ, abychom si odpustili,
dříve než přistoupíme k tvému oltáři, Pane: smiluj se nad námi.
O.: Pane, smiluj se nad námi.

Tys na kříži prosil o odpuštění pro hříšníky, Kriste: smiluj se nad námi.
O.: Kriste, smiluj se nad námi.

Ty svěřuješ své církvi službu smíření, Pane: smiluj se nad námi.
O.: Pane, smiluj se nad námi.

11. Biskup úkon kajícnosti zakončí:
Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám hříchy
a doveď nás do života věčného.

Lid odpoví:
Amen.

12. Pak se říká chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu a mše pokračuje 
obvyklým způsobem.

Závěrečné obřady

13. Po modlitbě po přijímání vyzve biskup přítomné, aby Pánu dě‑
kovali za duchovní dobrodiní svatého roku. Může použít tato nebo 
podobná slova:

Bratři a sestry,
radostně poděkujme Bohu,
Otci našeho Pána Ježíše Krista.
On nás v tomto milostivém roce
zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.
Všem se dostalo nabídky vzácného času milosrdenství a obrácení.
Radost a vděčnost vyjádřeme slovy Panny Marie, naší Matky.
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Když zpíváme o milosrdenství Božím,
které je od pokolení do pokolení,
prosme, aby tomu tak bylo i nadále
a Bůh aby vylil své milosrdenství na celý svět
jako ranní rosu.

14. Biskup a lid zpívají Magnificat.

15. Po skončení zpěvu jáhen říká:
Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.

16. Potom biskup s rukama vztaženýma nad lid říká následující 
modlitbu (srov. Český misál, Modlitby nad lidem, 10, s. 466).

Bože, otevři svému lidu
bohaté poklady svého milosrdenství,
chraň ho, ať žije v trvalém bezpečí,
a uč ho vděčně přijímat tvé dary,
ať ti nikdy nepřestává za všechno děkovat
a ustavičně tě velebí.
Skrze Krista, našeho Pána.

O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn X i Duch Svatý.

Lid odpovídá:
Amen.

17. Jáhen propustí shromáždění. Když je to vhodné, může říci:

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Jděte ve jménu Páně.

Lid odpoví:
Bohu díky.

Shromáždění se rozchází a chválí přitom Boha a dobrořečí mu.
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