
 

 

 

Milion dětí se modlí růženec 2021 
 

Řím, 15. června, 2021 

Milí přátelé! 

V pondělí 18. října 2021 Vás papežská nadace Pomoc trpící církvi  (Aid to the Church in Need) opět zve, 

abyste se  připojili k celosvětové modlitební iniciativě "Milion dětí se modlí růženec ". Přestože jsme 

doufali, že v roce 2021 se již obejdeme bez omezení způsobených koronavirem, důsledky  pandemie 

jsou přece jen mnohem horší, než jsme si mysleli. No nejen zdravotní krize je důvodem, že náš svět se 

stal lidsky neřešitelným klubkem problémů, kterému tváří v tvář bezradně stojíme. Hlad, chudoba, 

korupce, války a teror, znevažování lidského života, ničení stvoření se táhnou životy lidí na celém světě. 

Za tím vším stojí katastrofální síla Zla, které by chtělo zcela zničit božský řád světa a Boží příkazy. Tma 

hříchů a zapomínání na Boha zastírají pravdu a navzdory všemu pokroku pozemské vědy a techniky se 

lidstvo v duchovní, morální i náboženské oblasti utápí v propasti dosud nebývalého úpadku. Proto 

potřebujeme více než kdykoliv předtím důvěrnou modlitbu nevinných a čistých srdcí Mariiných dětí, 

které se otevírají Boží pomoci a jeho požehnání. 

8. prosince 2020, na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie, zveřejnil papež František apoštolský 

list s názvem Patris corde - Otcovo srdce, ve kterém při příležitosti 150. výročí ustanovení svatého 

Josefa za patrona a ochránce univerzální Církve vyhlásil na jeho počest mimořádný jubilejní rok. 

V tomto listu čteme:  

"Po Marii, Matce Boží, žádný svatý nezaujímá v papežském učení takový prostor jako Josef, její ženich. 

Blahoslavený Pius IX. ho prohlásil za "patrona katolické církve", ctihodný Pius XII. ho představil jako 

"patrona dělníků" a svatý Jan Pavel II. Jako "Ochránce Vykupitele". Lidé ho vzývají jako "patrona dobré 

smrti". 

V současné tíživé světové situaci píše papež František s pohledem upřeným na svatého Josefa: 

"Uprostřed krize, která nás postihla, jsme mohli zakusit, že naše životy udržují běžní lidé - na něž se 

obvykle zapomíná, kteří se neobjevují na titulcích novin a časopisů ani na velkých pódiích nejnovějších 

televizních show, ale bezpochyby právě oni dnes píší rozhodující příběhy našich dějin: lékaři, zdravotní 

sestry, zaměstnanci supermarketů, uklízečky, pečovatelky, přepravci, pořádkové služby, dobrovolníci, 

kněží, řeholní sestry a tolik jiných, kteří pochopili, že nikdo se nezachrání sám. ... Všichni mohou objevit 

ve svatém Josefovi - muži, který nepozorovaně prochází kolem, muži běžného, nenápadného  



 

 

 

a skrytého života - přímluvce, oporu a průvodce v těžkých chvílích. Svatý Josef nám připomíná, že 

všichni ti, co jsou zdánlivě skrytí nebo v jsou "ve stínu", mohou v dějinách spásy hrát nenahraditelnou 

úlohu. Všem jim patří slova uznání a díků. 

Zdá se, že to, co řekl Bůh našemu světci, "Josefe, syn Davidův, neboj se!" (Mt 1, 20), mluví také nám: 

"Nebojte se!" Musíme odložit svůj hněv a své zklamání a ne rezignovaně, ale s nadějí vytvořit místo 

pro to, co jsme si nevybrali a co přece existuje. Pokud život přijmeme tímto způsobem, povede nás to 

k jeho skrytému smyslu. Takto se v našem životě projeví dar síly, pocházející od Ducha. " 

Tento dar Ducha i všechny ostatní jeho dary můžeme tak jako svatý Josef získat skrze modlitbu. Proto 

nás svatý Josef učí především modlit se. On sám se naučil od Panny Marie, jak se modlit celým srdcem. 

Díky němu vidíme, jak může Bůh přes naši modlitbu, naši věrnost a poslušnost jeho Slovu všechno 

obrátit na dobré. Tato důvěra je naší silou, která nás dělá schopnými přijímat i bolestné situace, snášet 

je, pomáhat si navzájem a tak se setkávat ve vzájemné lásce. Chceme Vám proto klást na srdce, abyste 

tyto pravdy učili i děti a mládež. Pokud už v dětství a mládí získají pěkné zkušenosti s modlitbou a 

milostí z nebe, budou i později v obtížných situacích hledat oporu a pomoc u Boha: držíc za ruku Marii 

a pod ochranou svatého Josefa. Proto Vás povzbuzujeme, abyste konkrétně podpořili tuto růžencovou 

modlitební iniciativu a nakolik je možné, jí šířili dál. K tomu Vám opět dáváme k dispozici doprovodný 

materiál: plakát, modlitební leták s zamyšlený, zasvěcujícím modlitbu Panně Marii, modlitbu ke 

svatému Josefovi od papeže Františka a omalovánky. Materiál si můžete stáhnout z webových stránek 

www.millionchildrenpraying.org a také se tam můžete zaregistrovat se svojí dětskou skupinou na mapě 

světa. S hashtagem #OneMillionChildrenPrayingtheRosary se na kampani můžete podílet i přes sociální 

sítě a dát o ní vědět i dalším. Takto můžeme naši jednotu v modlitbě zviditelnit napříč všemi kontinenty. 

Ať naše společná a celý svět objímající modlitba růžence 18. října 2021 spojená s přímluvou svatého 

Josefa roznítí oheň Ducha, oheň lásky na celém světě a zapálí i naše srdce. Neboť Bohu nic není 

nemožné. 
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