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PRVNÍ SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ 

25. července 2021 

 

LITURGICKÉ POZNÁMKY 

● V neděli 25. července může být jedna ze mší svatých slavena na úmysl Světového dne 

s účastí prarodičů a seniorů z farního společenství. 

● Aby se podpořila účast starých lidí na mši svaté, mohou členové společenství 

zorganizovat dopravu těch, kteří se na ni nemohou dopravit sami.  

● Mladí lidé z farního společenství mohou během mše předat prarodičům a seniorům 

poselství Svatého otce.  

● 25. července a ve dnech bezprostředně předcházejících a následujících se 

v nemocnicích a v domovech pro seniory mohou konat bohoslužby ke Světovému dni. 

Je-li to možné a je-li to v souladu se zdravotními předpisy, mohou se do nich zapojit i 

členové farnosti, aby tyto bohoslužby byly dobře animované. 

● Sbírku ze mší slavených na úmysl Světového dne lze věnovat na podporu projektů 

zaměřených na pomoc chudým seniorům z farního společenství. 

 

PODKLADY PRO HOMILII 

17. neděle v mezidobí, cyklus B 

2. Král 4,42–44; Žalm 144; Efezským 4,1–6; Jan 6,1–15 

● Slavení tohoto Světového dne nám má umožnit pochopit, že všichni, mladí i staří, 

prarodiče a vnoučata, ať už patříme do stejné rodiny či nikoliv, jsme „jedno tělo a jeden 

Duch, neboť k jedné naději jste byli povoláni“. Vědomí této skutečnosti nás utěšuje a 

utváří jako jeden lid, když se shromažďujeme kolem oltáře, na kterém Pán rozmnožuje 

chléb života a Slovo naší spásy. Senioři – stejně jako mladí – jsou důležití. Bez nich tělu 

církve něco chybí. Proto je nutné, aby měli své oprávněné místo v každém našem 

společenství. Je zásadní, abychom se podíleli na životech seniorů stejným způsobem, 

jakým nás Pán, když nám dal své tělo svou krev, učinil účastnými na svém životě. 

● Shromážděni jako lidé kolem Pána, objevujeme krásu toho, že jsme součástí stejné 

rodiny a můžeme tak vnímat, že jsme – i ti z nás, kteří jsou v pokročilém věku – všichni 

milované děti jednoho Otce. Takto chápeme, že nejsme spaseni sami, jak říká papež 
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v encyklice Fratelli Tutti. Toto zakusilo oněch pět tisíc shromážděných kolem Ježíše, 

a nám, kteří žijeme v době, která je stále ovlivněna pandemií, je to ještě jasnější. 

Senioři nejsou spaseni sami, protože potřebují silné nohy, které mohou dát jejich sny 

do pohybu. Mladí lidé se nezachrání sami, protože potřebují někoho, kdo by jim řekl, 

že i po temné noci může opět vyjít slunce. 

● V evangelijním příběhu můžeme vidět, jak i v každodenním rodinném životě může 

všechno to, co každý z nás má, být velkým potenciálem pro druhé. V úryvku, který jsme 

slyšeli, přináší chlapec Ježíši „pět ječných chlebů a dvě ryby“; dnes je již častější, 

že prarodiče vlastní hmotné věci. Důležité ale není mít hodně nebo málo, ale předložit 

vše Pánu, který rozmnožuje náš chléb tak, aby naplnil touhu každého živého člověka 

(Ž 144). Prarodiče tedy mají specifický úkol předávat víru mladším generacím 

a doprovázet vnoučata svou moudrostí. Mají jim pomáhat, aby neztratili kontakt se 

svými kořeny a vybudovali svůj život na pevných základech. 

● Někdy to, co vlastníme, není materiální. A vzpomeneme-li na své prarodiče, vidíme, že 

obohacují naše rodiny právě darem nezištnosti. Někdy se nám může zdát, že svá 

vnoučata milují a hýčkají přehnaně, někdy, že je snad až rozmalují, přehánění je ovšem 

jedinou mírou lásky. Svatý Efrém Syrský komentuje náš úryvek z Janova evangelia slovy 

připomínající vztah dědečka k vnoučatům. Píše: „Nejen, že nás nezištně zahrnul svými 

dary, ale také nás hýčkal svou náklonností. [...] Přivábil nás tímto jídlem, které potěší 

ústa, aby nás přivedl k tomu, co oživuje naše duše ...“. 

● Církev je matkou lidí, kteří se shromažďují kolem Pána, a zdá se jako by se nedokázali 

sami nasytit. Je potřeba každého jednoho z nás. Jako jsme slyšeli v dnešním evangeliu 

o chlapci, kterému Pán dovolil, aby pomáhal, tak se zdá být dnes nezbytné rozmnožit 

víru a moudrost seniorů. Je třeba objevit poklad jejich hluboké duchovní zkušenosti. 

Papež o tom často hovořil. U příležitosti konference „Bohatství mnoha let života“ 

pořádanou Dikasteriem pro laiky, rodinu a život uvedl, že senioři „mají 

nepostradatelný podíl na výchově dětí a mládeže ve víře. Musíme se naučit s nimi vždy 

počítat v pastoraci, protože jsou nezbytnou součástí našich společenství. Nejsou jen 

lidmi, které jsme povoláni chránit. Jako privilegovaní svědci věrné Boží lásky mohou 

být důležitými představiteli pastorační a evangelizační služby církve.” 

● I ti nejchudší a nejslabší z nás mají takové dvě ryby - lásku a modlitbu. Modlitba je 

povoláním, které je přístupné všem. Papež František, když ve svém poselství k tomuto 
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Světovému dni hovoří o modlitbě jako o zvláštním poslání seniorů, cituje 

Benedikta XVI.: „Modlitba seniorů může chránit svět, snad i účinněji než úsilí mnoha 

lidí. Vaše modlitba je vzácným potenciálem: je plící, o který nesmí ani církev a ani svět 

přijít. (srov. Apoštolská exhortace Evangelii Gaudium, č. 262). Zejména v této době [...] 

není vaše přímluva za svět a za církev zbytečná, naopak všem lidem ukazuje klidnou 

důvěru spočívající na neochvějném základě”. 

● V paralelním úryvku z Markova evangelia (6,41) pověřuje Pán Ježíš učedníky, aby 

rozdávali zástupům chleby. Stejný úkol svěřuje církvi také dnes. Sami zázrak učinit 

nemůžeme, Ježíš ale potřebuje naše ruce, aby mohl nasytit chlebem ty, kteří to 

potřebují. Vzpomeňme, kolik seniorů v našich farnostech rozdává eucharistii nebo 

vykonávají jiné služby a jak je v našich společenstvích pro život a liturgii jejich pomoc 

cenná. 

 

NÁVRH NA SPOLEČNÉ MODLITBY VĚŘÍCÍCH A TAKÉ NA PAMÁTKU SENIORŮ,  

KTEŘÍ ZEMŘELI V DŮSLEDKU PANDEMIE 

● Modleme se, ať se v církvi každý den uskutečňuje zázrak rozmnožení chleba života 

a slova spásy. Ať nikomu nechybí potrava pro tělo a naděje zrozená z víry. Modleme 

se též za papeže Františka a za jeho službu.  

● Modleme se za nás, za seniory, abychom žili povoláním, kterého se nám dostalo, 

s pokorou, jemností a velkorysostí. Kéž nám nikdy nezabrání naše slabosti v tom, 

abychom byli silní v lásce, a abychom byli útěchou pro chudé a oporou pro mladé.  

● Modleme se za mladé lidi, kteří zakouší hlad po chlebu a po pokoji v tomto světě. Kéž 

se nikdy nedají odradit málem, které mají, ale ať poslouchají Pánovo pozvání 

k nasycení ostatních.  

● Modleme se za ty z nás, kteří jsou prarodiči. Ať pochopíme, jak moudře doprovázet 

své rodiny a jak předávat poklad víry svým vnoučatům a mladším generacím.  

● Modleme se za všechny seniory, kteří jsou sami a touží po něžném objetí. Kéž nikdo 

nemusí žít v izolaci. Ať všechny navštíví anděl, aby pocítili, že Pánův příslib „Jsem vždy 

s vámi“ je určen pro ně a pro jejich životy.  
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● Modleme se, aby byl každý nemocný uzdraven a bouře pandemie zmizela. Kéž se 

naučíme nenechávat nikoho opuštěného, když čelí náporu zla, a kéž je všem, 

i v nejchudších zemích, poskytována potřebná péče.  

● Modleme se, abychom my všichni, mladí i staří, poznali, že jsme obdrželi jedno 

povolání, jednu víru a jeden křest k tomu, abychom zasvětili svůj život službě pokoji, 

bratrství a sociálnímu přátelství.  

● Modleme se za všechny seniory z našeho společenství, kteří zemřeli v posledních 

měsících v důsledku pandemie, a také na ty, na které nikdo nemyslí. Přivítej je všechny 

ve svém království míru a milosrdenství. 

● Zejména pamatujeme na... 

Po jednom se čtou jména seniorů z farního společenství, kteří zemřeli během 

pandemie, a po přečtení jednotlivých jmen se za každého z nich může zapálit svíčka.  

Čtení může doprovázet hudba. 

 

ZÁVĚREČNÉ POŽEHNÁNÍ (MODLITA NAD LIDEM) 

 

Požehnání dlouhého života  

Pán s vámi. – I s tebou.  

Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.  

 

Milosrdný Bože,  

Ty jsi svým dětem udělil dar dlouhého života 

a oni Tě prosí o Tvé požehnání. 

Dej jim pocítit něžnost a sílu Tvé přítomnosti. 

Při pohledu do minulosti 

kéž se radují z Tvého milosrdenství. 

Při pohledu do budoucnosti 

kéž si uchovají naději, která neslábne. 

Skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 

 

Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec + i Syn + i Duchu Svatý.  

Amen.  


