
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Být církví znamená být lidem Božím ve shodě 

s velkým plánem Otcovy lásky. To znamená, že církev 

má být kvasem Božím v lidstvu, který často bloudí, 

potřebuje odpovědi, jež mu dodají odvahy a naděje a 

novou sílu na cestu. 114 

 

Skrze inkulturaci církev vtěluje evangelium do 

různých kultur, protože pozitivní formy a hodnoty 

různých kultur mohou obohatit způsob chápání a žití 

evangelia.117 

 

Ve všech pokřtěných působí posvěcující moc Ducha, 

jenž podněcuje k evangelizaci. Boží lid je svatý 

v důsledku tohoto pomazání, které ho činí neomylným 

v úkonu víry. 119 

 

Na základě křtu se každý člen církve stává učedníkem, 

kterému je svěřeno poslání. Je misionářem, nakolik se 

setkal s Boží láskou v Ježíši Kristu. Připomeňme si 

Samaritánku. 120 

 

V lidové zbožnosti je možné vnímat, jakým způsobem 

se přijatá víra vtělila do kultury a je předávána dál. 

Pavel VI v exhortaci Evangelii nuntiandi vysvětluje, že 

lidová zbožnost „dokazuje žízeň po Bohu, kterou 

mohou cítit jen prostí a chudí lidé.“ 123. 

 

POZVÁNÍ K MODLITBĚ  

MODLITBA SV. JANA XXIII 

 

Svatý Josefe, 

vyvolený Bohem k tomu, 

abys byl na této zemi ochráncem Ježíše 

a nejčistším snoubencem Panny Marie, 

ty jsi prožil svůj život v dokonalém plnění povinností 

a prací svých rukou jsi živil svatou rodinu v Nazaretě: 

ochraňuj milostivě nás, kteří se k tobě s důvěrou 

obracíme. Ty znáš naše touhy, naše starosti a naše 

naděje: k tobě se utíkáme, protože víme, 

že v tobě najdeme toho, kdo nás ochraňuje. 

Také ty jsi zakoušel zkoušky, námahu a únavu; 

ale tvůj duch, naplněn nejhlubším pokojem, 

jásal radostí pro důvěrný vztah s Božím Synem, tobě 

svěřeným, a s Marií, jeho nejsladší Matkou. 

Pomáhej nám, abychom pochopili, 

že nejsme sami ve své práci, abychom uměli odhalit 

Ježíše vedle nás, přijali ho s otevřeností a střežili ho s 

věrností tak, jak jsi činil ty. 

Vypros nám, aby v naší rodině všechno bylo 

posvěceno láskou, trpělivostí, spravedlností a úsilím 

o dobro.     Amen! 

 


