
Výzva otce biskupa Jana k týdnu modliteb a pokání za hříchy proti 

nezletilým a zranitelným 

 

Spolubratři v kněžské službě, 
bratři a sestry v Kristu, 
  
4. dubna 2019 uplynulo sto let od smrti svatého Františka Marto, 

jednoho ze tří fatimských dětí, jimž se zjevovala Panna Maria. František, 
který zemřel v pouhých deseti letech, vynikal velkou duchovní silou a 
svatostí života, předloni byl stejnojmenným papežem svatořečen. Panna 
Maria si tyto děti vybrala pro jejich čistotu a upřímnost srdcí a vyzvala 

je, aby neustálou modlitbou Růžence a adorací před Nejsvětější Svátostí 
činili pokání za sebe a především za ostatní hříšníky, na usmíření 

urážek páchaných vůči Pánu Bohu. 
  
Pod ochranou svatého Františka Marto a jeho rodné sestry svaté 
Hyacinty, tímto vyhlašuji v královéhradecké diecézi týden pokání za 
hříchy, které právě čistotu a upřímnost srdcí zneužívají a těžce 
pošlapávají. 

  
Vyzývám všechny kněze, jáhny a věřící celé diecéze, aby od 5. neděle 
postní (7. dubna) do následující Květné neděle na tento úmysl pořádali 

smírčí adorace, společné modlitby Růžence, postili se a hledali další 
příležitosti, jak toto trápení Pánu odevzdat duchovně, jak poprosit o 
odpuštění a smíření, o nápravu a sílu hříchům na všech úrovních čelit. 

  
Prosím, aby v každé farnosti vznikl plán, jak tento týden pokání prožít. 
Navážeme tímto na summit o ochraně nezletilých v Církvi, který krátce 
před začátkem postní doby svolal do Říma papež František. Postní doba 
je obdobím pokání, rozšiřme je tedy společně i o duchovní oběť za viny, 
kterým Církev nedokázala čelit nebo jim zabránit. 

  
Uvědomme si, že výzva papeže Františka nesměřuje k velkým slovům 

ani mediálním postojům. Míří k srdci každého kněze, zasvěcené osoby i 
laika, aby se svou modlitbou, postem i dalšími způsoby přičiňoval o 
Církev čistší, svatější a dokonalejší. 
  

Všem Vám k tomuto úsilí ze srdce žehnám! 
  
Váš 
+ Jan Vokál, 
biskup královéhradecký 
  

Dáno v Hradci Králové, ke dni 4. dubna 2019 

 



 

TÝDEN  POKÁNÍ  ZA  HŘÍCHY, 

které v Církvi těžce pošlapávají a zneužívají  

čistotu a upřímnost srdcí. 

 

Vyhlášený v Královéhradecké diecézi 

biskupem Janem Vokálem 

ve dnech: 7.4. – 14. 4. 2019 

 

 

V naší Červenokostelecké farnosti Vás prosíme: 

 

*Obětujte každý den modlitbu růžence  

(nebo alespoň desátek) - jako smír za pohoršlivé hříchy 

spáchané služebníky Církve. 

 

*Obětujte svou adoraci před Nejsv. Svátostí oltářní na 

tento úmysl. 

Adorace jsou vždy při večerním zpovídání do 21.00 hod. – tento 

týden tedy ve středu a ve čtvrtek  

 

*Obětujte den postu nebo jakýkoli sebezápor  

podle svých sil a možností. 

 !!!A!!! 

NENECHME SI NIKDY, NIKÝM A NIČÍM  

VZÍT LÁSKU KE SVÉ CÍRKVI,  

KTERÁ - AČ ZE SAMÝCH HŘÍŠNÍKŮ - 

MÁ SÍLU A ODVAHU  

POKORNĚ  

Z  HŘÍCHU ZNOVU POVSTÁVAT!!! 

 

„Kdo stojíš, dej pozor, abys nepadl!“  (sv. Pavel) 

 


