
LOGO SVÄTÉHO ROKU MILOSRDENSTVA – význam symbolov 
  

 

 
 

Logo spolu s mottom výstižne vyjadrujú Svätý rok milosrdenstva.  
Logo – dielo Fr. Marka I. Rupnika, SJ – prezentuje malú summu teologickú 
k téme milosrdenstva. Ponúka obraz dôležitý pre prvotnú Cirkev: totiž Syn nesúc 
na svojich pleciach strateného človeka predstavuje lásku Krista, ktorý prináša 
dovŕšenie tajomstva svojho vtelenia vo vykúpení. Obraz je vytvorený takým 
spôsobom, aby ukazoval Dobrého pastiera, ktorý sa dotýka tela človeka a robí to 
s takou láskou a mocou, že mení jeho život.  
 
Symboly loga a ich význam: 
 

1. Tvar mandle: Obraz je umiestnený do tvaru tzv. mandorly alebo mandle, 
ktorá je dôležitou ozdobou v starovekej ikonografii. V starovekej gréckej 
kultúre je mandľovník prvý strom, ktorý rozkvitá na nový rok, preto je 
považovaný za symbol nového života. Kruhy sa prekrývajú, keď 
prichádzajú do vzájomného kontaktu. Zjednotenie kruhov predstavuje 
jednotu božskej a ľudskej prirodzenosti Krista.  
 

2. Koncentrický oválny tvar: Oválny tvar mandorly alebo mandle ukazujú tri 
koncentrické prekrývajúce sa tiene, ktoré sa stmavujú smerom k centru. 
Toto nám pripomína, že musíme opustiť tmu, aby sme sa  stretli so 
svetlom Krista. Farby sa rozjasňujú smerom navonok, čo predstavuje 
pohyb Krista, ktorý vyvádza ľudstvo z tmy hriechu a smrti do svetla svojej 
lásky a odpustenia.  
 

3. Farby: Význam použitých farieb je nasledovný: 
Červená – krv, život a božstvo Boha 
Biela – večné svetlo Kristovo 
Modrá – ľudstvo 
Zlatá – Adam a všetko vykúpené ľudstvo sa nachádzajú v procese stať sa 
podobní Bohu skrze Ježiša Krista 



 
4. Obraz Ježiša nesúceho Adama – Obraz v oválnom tvare predstavuje 

Krista (Dobrý pastier) nesúceho na svojich pleciach Adama (ľudstvo), ktorý 
bol poranený hriechom. Inšpirácia pre tento obraz pochádza 
z podobenstva o stratenej ovci (Lk 15, 1-7). Taktiež tu možno aplikovať 
podobenstvo o Milosrdnom samaritánovi (Lk 10, 25-37). Kristus vyvádza 
ľudstvo z hriešnosti ku spravodlivosti, z noci hriechu a smrti k svitaniu 
zmŕtvychvstania a svetla.  
 

5. Jedinečný pohľad s jedným okom: Keď sa lepšie pozriete na obraz, 
zistíte, že Ježiš a Adam (ľudstvo) majú spoločné jedno oko. Kristus vidí 
očami Adama a Adam vidí očami Krista. To znamená, že Boh komunikuje 
seba samého takým spôsobom, že ľudstvo je schopné vidieť tak, ako On 
vidí. Takto sú ľudia schopní porozumieť Bohu a pochopiť svoju vlastnú 
identitu ako identitu synov a dcér Boha.  
 

6. Motto: Motto Jubilejného roka milosrdenstva znie: „Milosrdní ako Otec“ (Lk 
6, 36). Má dva ciele – byť pripomienkou a pozvaním (výzvou). Pripomína 
nám nesmiernu bezhraničnú lásku a milosrdenstvo, ktoré sme všetci prijali 
od Boha Otca. Je tiež pozvaním (výzvou), aby sme nasledovali tento 
príklad milosrdenstva Otca, ktorý nás vyzýva, aby sme neposudzovali 
alebo neodsudzovali, ale odpúšťali, ako aj nám je odpúšťané a dávali 
lásku bez miery (porov. Lk 6, 37-38).   

 
 
zdroj: http://www.op.org/en/content/symbols-logo-jubilee-year-mercy 
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