
Logo – oficiální text v českém jazyce 

LOGO 
Převzato z prezentace Svatého roku milosrdenství, kterou 5. května 2015 předložil 

arcibiskup Rino Fisichella (předseda Papežské rady pro novou evangelizaci, jíž byly svěřeny 

organizační záležitosti spojené s konáním svatého roku). 

 

Začněme od loga, které představuje teologický souhrn pojmu milosrdenství, a od 

motta, které ho doprovází. Motto, jež je převzato z Lukášova evangelia (Milosrdní jako Otec – 

Lk 6,36), předkládá prožívání milosrdenství podle příkladu Otce, jenž vyžaduje, abychom 

neposuzovali a neodsuzovali, ale abychom odpouštěli a lásku i odpuštění darovali bez míry 

(srov. Lk 6,37-38). Logo je dílem otce M. I. Rupnika. Je to obraz, který je velmi drahý 

starověké církvi, neboť znázorňuje Kristovu lásku završující tajemství jeho vtělení 

vykoupením. Představuje Syna Božího, jenž bere na svá ramena zbloudilého člověka. 

Vyobrazení je provedeno tak, že nechává vystoupit Dobrého pastýře, jak se v hloubi dotýká 

lidského těla, a činí tak s láskou, která člověku mění život. Nemůže dále uniknout jeden 

detail: Dobrý pastýř s krajním milosrdenstvím na sebe bere lidství, ale jeho oči se prolínají s 

očima člověka. Kristus se dívá pohledem Adamovým a Adam pohledem Kristovým. Každý 

člověk tak v Kristu odkrývá své lidství a budoucnost, jež ho očekává. Vyobrazení je umístěno 

uvnitř mandorly, která je také drahá starověké i středověké ikonografii; připomíná, že v Kristu 

jsou společně přítomny obě přirozenosti, božská i lidská. Tři soustředné ovály v barvách, 

které se směrem k vnějšku postupně rozjasňují, naznačují Kristovo jednání, jímž vyvádí 

člověka z noci hříchu a smrti. Z druhé strany hloubka barvy s temnějším odstínem zase 

připomíná neproniknutelnost Otcovy lásky, která odpouští všechno. 

Logo bylo zaregistrováno u mezinárodních institucí, aby se zabránilo jakémukoli jeho 

nevhodnému užívání a aby se chránila vlastnická práva k němu. Je jasné, že veškeré jeho 

použití k jiným než výlučně náboženským účelům musí být schváleno Papežskou radou a 

každé zneužití bude samozřejmě stíháno. 

 

Pozn. red.: Logo je možné volně používat pro pastorační účely, nikoliv za účelem 

zisku. Pro komerční použití je nutné požádat autorizaci Papežskou radu pro novou 

evangelizaci.  

 

Překlad připravili P. Jan Šlégr, sekretář liturgické komise České biskupské konference, a jeho 

spolupracovníci. 

 


