
KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI

Dekret
o zapsání oslavy

Panny Marie Loretánské
do všeobecného římského kalendáře

Prot. N. 404/19

Úcta ke Svaté chýši (Santa Casa) v Loretu se od středověku stala počátkem tamní vý-
znamné svatyně, do níž se i v dnešní době mnoho křesťanů vydává na pouť, aby živili
vlastní život víry v Boží Slovo, které se pro nás stalo tělem.

Tato svatyně připomíná tajemství vtělení a vede všechny, kdo ji navštíví, k myš-
lenkám na plnost času, kdy Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, a také
k meditaci nad slovy anděla, který oznamoval dobrou zvěst, i nad slovy Panny, která na
božské povolání odpovídala. Pokorná služebnice Páně, kterou zastínil Duch Svatý, se
stala domem, kde bydlí božství, naprosto čistým obrazem svaté církve.

Zmíněná svatyně byla v těsném spojení s Apoštolským stolcem, papežové ji za-
hrnovali chválou a byla známá mezi všemi národy. Postupem času měla stejně jako
Nazaret ve Svaté zemi sílu velmi výrazně osvětlovat evangelní ctnosti Svaté rodiny.

V této Svaté chýši odpověděli před vyobrazením Matky Vykupitele a církve ně-
kteří svatí a blahoslavení na své povolání, nemocní volali o útěchu v soužení, Boží lid
začal blahoslavenou Marii chválit a prosit oněmi loretánskými litaniemi, které jsou
rozšířeny po celém světě. Nebeskou patronku v ní našli zvlášť ti, kdo cestují letecky.

Papež František to všechno zvážil a svou autoritou rozhodl, že má být nezávazná
památka Panny Marie Loretánské zapsána do římského kalendáře na 10. prosince (tedy
na den, kdy je v Loretu svátek) a má se každý rok slavit. Tato oslava povzbudí všechny,
zvlášť rodiny, mladé lidi a řeholníky, aby napodobovali ctnosti dokonalé učednice
evangelia, Panny i Matky, která počala Hlavu církve a tím přijala za vlastní i nás.

Novou památku tedy bude zapotřebí vložit do všech kalendářů a liturgických knih
pro slavení mše a liturgie hodin; liturgické texty, které se mají použít, jsou připojeny
k tomuto dekretu — mají být péčí biskupských konferencí přeloženy, schváleny a po
potvrzení tohoto dikasteria vydány.

Všechna ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, ztrácejí platnost.
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V sídle Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 7. října 2019, o památce Panny
Marie Růžencové.

R O B E R T K A R D I N Á L S A R A H

prefekt
 Arthur Roche

arcibiskup sekretář
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