Konventuální kostel

Panny Marie
Pod řetězem
občasník, informace
ČERVENEC A SRPEN L.P. 2016

Bohoslužby.
Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin; ve středu a o Prvním
pátku měsíce (1. července a 5. srpna 2016) v 17:30 hodin. Příleţitost ke svátosti smíření je
vţdy 30 minut přede mší sv. nebo dle domluvy.
Den a hodina

Slavení

poznámka

ČERVENEC 2016
pátek

17:30 sv. Nikázia, rytíře a mučedníka SMOM

1.
2. sobota
14. neděle v mezidobí
3. neděle 10:00
4. pondělí
sv. Prokopa, opata
SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA,
5. úterý
PATRONŮ EVROPY
6. středa 17:30 sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
7. čtvrtek
8. pátek
9. sobota
bl. Adriána Fortescue, rytíře a mučedníka SMOM
neděle
10:00
15. neděle v mezidobí
10.
pondělí
11.
SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY
12. úterý
bl. Davida Gonsona, rytíře a mučedníka SMOM
středa
13.
17:30 bl. Hroznaty, mučedníka
14. čtvrtek
sv. Toskány, řeholnice SMOM
pátek
15.
sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16. sobota
Panny Marie Karmelské
16. neděle v mezidobí
17. neděle 10:00
18. pondělí
19. úterý
20. středa 17:30 sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
21. čtvrtek
sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
22. pátek
SV. MARIE MAGDALENY
23. sobota
SV. BRIGITY ŠVÉDSKÉ, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY
neděle
10:00
17. neděle v mezidobí
24.
pondělí
25.
SV. JAKUBA, APOŠTOLA
26. úterý
sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
středa
27.
17:30 sv. Gorazda a druhů
28. čtvrtek
29. pátek
sv. Marty
sobota
30.
sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
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svátek
památka

památka

1

31.

neděle

18. neděle v mezidobí

10:00

SRPEN 2016
1. pondělí
2. úterý

sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
sv. Eusebia z Vercelli, biskupa;
sv. Petra Juliána Eymarda, kněze

3. středa 17:30
4. čtvrtek
sv. Jana Marie Vianneye, kněze
5. pátek 17:30 Posvěcení římské baziliky Panny Marie
6. sobota
PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
7. neděle 10:00
19. neděle v mezidobí
8. pondělí
sv. Dominika, kněze
9. úterý
SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŢE, PANNY A MUČEDNICE,
PATRONKY EVROPY
10. středa 17:30 SV. VAVŘINCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA
11. čtvrtek
sv. Kláry, panny
12. pátek
sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
13. sobota
sv. Ponciána, papeţe, a Hippolyta, kněze, mučedníků
14. neděle 10:00
20. neděle v mezidobí
15. pondělí
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
16. úterý
sv. Štěpána Uherského
17. středa 17:30
18. čtvrtek
19. pátek
sv. Jana Eudese, kněze
20. sobota
sv. Bernarda, opata a učitele církve
21. neděle 10:00
21. neděle v mezidobí
22. pondělí
Panny Marie Královny
23. úterý
sv. Růţeny z Limy, panny
24. středa 17:30 SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
25. čtvrtek
sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristína, mučedníků;
sv. a Josefa Kalasanského, kněze
26. pátek
27. sobota
sv. Moniky
28. neděle 10:00
22. neděle v mezidobí
29. pondělí 17:30 UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
30. úterý
bl. Alfréda Ildefonse Schustera, biskupa

památka

památka
svátek
památka
svátek
svátek
památka

slavnost

památka
Latine
památka
svátek

svátek

Změna času bohoslužeb.
Po domluvě v rámci Svatotomášské farnosti na Malé Straně se v našem kostele Panny
Marie od 1. září 2016 mění doba mše sv. během týdne: místo mše sv. ve středu bude v našem kostele Panny Marie Pod řetězem mše sv. v úterý v 17:30 hodin.
Mše sv. v neděli zůstává v nezměněném čase, tj. v 10:00 hodin. Rovněţ tak o Prvním
pátku a o pátcích postní doby mše sv. budou slouţeny v 17:30 hodin.
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Noc kostelů
fr. Filip M. Suchán, OPraem, rektor kostela

Letošní Noc kostelů se konala v pátek 10. června 2016. Během večera vstoupilo do
našeho kostela kolem 1500 návštěvníků, kteří nejen obdivovali krásu a vznešenost našeho
kostela, ale také se zajímali o ţivot církve, maltézského řádu, kladli otázky o Bohu.
Děkuji všem, kdo přispěli k zdárnému průběhu letošní Noci kostelů jakýmkoli způsobem.
Příští rok bude Noc kostelů v pátek 9. června 2017.

Církevní turistika
Rozvoj regionů republiky a investice do cestovního ruchu umoţňují zpřístupnění čím
dál většího počtu církevních památek a budování nových poutních tras či instalaci moderních
expozic. I proto církev spustila informační portál zaměřený na turistiku.
Na portálu www.cirkevnituristika.cz najdou návštěvníci moţnosti poutních tras v zájmové lokalitě, zajímavosti v nejbliţším okolí, které stojí za to vidět, a moţnost rezervovat si
ubytování v církevních objektech. Jedná se o kláštery, poutní domy a fary. V případě far se
jedná o objekty, které dříve slouţily k bydlení kněţí; nyní tyto farnosti spravují kněţí ze sousedních obcí, a proto farnosti mohou tyto objekty nabízet např. ke krátkodobému pronájmu na
dovolenou pro jednotlivce, rodiny, skupiny dětí či mládeţe. Budova fary se tím zachová a
můţe poskytnout návštěvníkům prostor pro duševní, duchovní i fyzický odpočinek a zároveň
dát práci lidem, kteří se o chod fary starají. Jde většinou o místní obyvatele, kteří znají oblast,
ve které ţijí, a tak mohou návštěvníkům doporučit, zajímavá místa k výletu.
Portál Církevní turistika vyuţilo za rok po jeho spuštění 660.000 návštěvníků a stále
se rozšiřuje. Aktuálně nabízí kolem 400 míst.

Dny lidí dobré vůle 2016
Ve dnech 4. a 5. července proběhnou i letos na Velehradě Dny lidí dobré vůle a
národní cyrilometodějská pouť. Na co se letos můžete těšit?
Velehradské oslavy se konají kaţdoročně u příleţitosti cyrilometodějského svátku Dne
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a nabízejí bohatý program pro celou rodinu.
Jedná se o největší oslavy svého druhu u nás a letos si při nich lidé dobré vůle připomenou
Svatý rok milosrdenství.
Program pro celou rodinu
V pondělí 4. července nabídnou organizátoři návštěvníkům kaţdoroční projekty jako
aktivity pro ţivotní prostředí v Archeoskanzenu v Modré, soutěţ ve fotbalových dovednostech a pingpongový turnaj s Orlem, ruční přepisování Bible, mezinárodní setkání vozíčkářů či
zajímavé výstavy a vernisáţe v prostorách Stojanova gymnázia. Soutěţivým dětem i dospělým je určena fotografická soutěţ. Součástí nabitého programu budou také hry, kvízy a soutěţe pro malé i velké, seminář o výchovných problémech, dětská představení nebo interaktivní
workshopy.
Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě.
Maltézská pomoc, o. p. s, ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu
Maltézských rytířů a pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana GRAUBNERA pořádá
tradiční Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě.
Veškerou asistenční sluţbu během celé akce zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s. V případě zájmu můţeme zajistit ubytování, stravování a také asistenci i na následující den – tj.
úterý 5. července 2016, kdy se uskuteční tradiční Národní pouť na Velehradě.
Více na http://www.maltezskapomoc.cz/uherske-hradiste/novinky/maltezska-pomoczve-na-tradicni-mezinarodni-setkani-vozickaru-na-velehrade-1 .
pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta
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S Pasem milosrdenství k moři
„Rádi bychom pozvali všechny rodiny s dětmi a mladé, pro které je v letošním Svatém
roce milosrdenství vyhlášeném papežem Františkem připravený ‚Pas milosrdenství‘. Budou se
tak moci seznámit s konkrétní službou některých organizací, dozvědět se mnoho zajímavých
detailů, prohlédnout si fotografie z míst, kam se těžko dostanou, promluvit si o jednotlivé
službě, něco si vyzkoušet a třeba i vyhrát zájezd k moři,“ zve Pavel MACURA, koordinátor
projektu Mladí fandí Velehradu.
Večer lidí dobré vůle
V 19.30 hodin začne na pódiu před bazilikou slavnostní benefiční koncert Večer lidí
dobré vůle. Během něj se divákům a posluchačům představí tři charitativní projekty, na které
můţe kaţdý přispět formou DMS VELEHRAD. „Rok 2016 je Svatým rokem milosrdenství, a
proto projekty DMS budou letos výjimečně i ze zahraničí. Společně tak podpoříme křesťany
ţijící na Blízkém východě, kteří v této těţké době potřebují pomoc víc neţ kdy jindy,“ přibliţuje Josef KOŘENEK, tajemník Dnů lidí dobré vůle. Letos mohou všichni přispívat na: sirotčinec při klášteře svatého Antonína z Hormizdu ve městě Al-Kúš, zdravotní centrum jezídů
Medical Point ve městě Sindţár a Nadační fond ADIUVARE.
A kdo během Večera lidí dobré vůle zazpívá? „Sedmnáctý ročník Dnů lidí dobré vůle
přivítá na Velehradě Jiřího SUCHÉHO, Jitku MOLAVCOVOU a kapelu divadla Semafor, slovenskou zpěvačku Janu KIRSCHNER a Jelena, houslistu Pavla ŠPORCLA a samozřejmě i stálici velehradských oslav Jiřího PAVLICU s Hradišťanem,“ říká Josef KOŘENEK. Koncert bude v přímém přenosu vysílat Česká televize a Český rozhlas Dvojka. Příjemným večerem provede
sympatické duo Barbora ČERNOŠKOVÁ a Filip TOMSA.
Dny lidí dobré vůle 2016 vyvrcholí v úterý 5. července na nádvoří před bazilikou
slavnostní poutní mší svatou.
Více zde: http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/ .

Světový den mládeže 2016 v Krakově
Oslava XXXI. Světového dne mládeţe bude probíhat od 25.
do 31. července 2016 v polském Krakově, ve městě úzce spojeném
se svatým papeţem a zakladatelem světových dnů mládeţe Janem
Pavlem II. Jiţ mezi 20. a 25. červencem se pak uskuteční tzv. Dny
v diecézi, kdy kaţdá naše diecéze bude hostem v některé z těch
polských. V pondělí 25. července se všichni setkáme v Krakově v
Českém národním centru. Součástí programu je i setkání s papeţem
Františkem.
Mottem letošního setkání jsou Jeţíšova slova: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (srov. Mt, 5,7).
Bliţší informace o Světovém dni mládeţe, o ceně a přihlášku najdeš
na:https://krakov2016.signaly.cz.
Polsko přivítá mezinárodní setkání mladých po druhé – v roce 1991 se uskutečnilo ve
městě Čenstochová.

Malta Camp 2016
33. Malta Camp – letní tábor, organizovaný maltézským
řádem, se uskuteční od 13. do 20. srpna 2016 v Piekarach nedaleko Krakova v Polsku. Více o letošním Malta Campu:
http://www.maltacamp2016.pl/ .
Záměrem Malta Campu je alespoň na týden umoţnit mladým lidem s nějakým postiţením, aby si i navzdory svému handi4
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capu mohli uţít letní dovolenou se vším všudy - výlety, opalováním, koupáním, hrami, poznáváním nových přátel, diskotékami, apod. Mladým dobrovolníkům umoţňuje tábor otevřít
oči, naučit se mít za někoho zodpovědnost, poznat ţe lidé s jakýmkoli handicapem patří mezi
nás a lze s nimi zaţít ty nejnezapomenutelnější okamţiky.
Malta Campu se účastní i mladí z České republiky, a to díky
Malta Camp - Team Czech Republic. Malta Camp - Team Czech
Republic je skupina mladých lidí, kteří se jiţ od roku 1997 účastní
mezinárodního tábora organizovaného Suverénním řádem maltézských rytířů. Skupinu tvoří mládeţ s postiţením (mentálním nebo
zdravotním) doprovázená maltézskými dobrovolníky. Během devatenácti let se tábora zúčastnilo přes 40 hostů a bezmála 50 dobrovolníků. Společně navštívili Rakousko, Belgii, Německo, Polsko, Španělsko, Velkou Británii, Itálii, Maďarsko, Irsko, Nizozemí či v roce 2015 Francii. Kromě kaţdoroční účasti na Malta Campu český tým organizuje pro hosty různé akce, výlety a setkání i
během roku (fotografie a krátké zprávy jsou např. na Facebooku .
Pokud byste chtěli podpořit Malta Camp Team Českého velkopřevorství, obraťte se
laskavě mailem na maltacamp.czechrepublic@gmail.com , kde Vám budou poskytnuty potřebné informace.

Papež František povýšil památku Marie Magdalény na svátek
(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, www.cirkev.cz)

Liturgická památka Marie Magdalény
bude podle římského kalendáře nově slavena
jako svátek. Vyplývá to z dekretu, který podepsal 3. června 2016 prefekt Kongregace pro
bohosluţbu a svátosti kardinál Robert SARAH. O
změnu poţádal papeţ František.
Jak uvádí latinsky psaný dekret, datum
nového svátku Marie Magdalény zůstane 22.
července. Při liturgii se budou pouţívat stejné
texty, jako jsou nyní uvedené v misálu a
v Liturgii hodin. Nově však přibyde samostatná
preface, která byla zveřejněna v latinském jazyce. Biskupské konference mohou tento text přeloţit, aby se po schválení Apoštolského stolce
pouţíval v národních jazycích.
Podle sekretáře Kongregace pro bohosluţbu a svátosti Artura ROCHEA souvisí změna
s aktuálním církevním kontextem, který vyţaduje hlubší zamyšlení nad tématy důstojnosti ţeny,
nové evangelizace a velikosti tajemství Boţího
milosrdenství.
„Byl to Jan Pavel II., kdo věnoval velkou pozornost nejen důležitosti žen v poslání samotného Krista a církve, ale i zvláštní úloze Marie Magdalény, která jako první svědek viděla
Vzkříšeného a jako první posel hlásala apoštolům Pánovo vzkříšení,“ píše Mons. ROCHE
v komentáři k dekretu. Tato důleţitost přetrvává i v současné církvi, která „chce přijímat, bez
jakýchkoliv rozdílů, muže a ženy všech ras, národů a jazyků, aby jim hlásala dobrou zprávu
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evangelia Ježíše Krista, doprovázela je na jejich pozemské pouti a nabízela jim zázraky Boží
spásy.“
Papeţ František rozhodl o povýšení památky na svátek v kontextu Svatého roku milosrdenství, aby poukázal „na důležitost této ženy, která projevila velkou lásku a byla Kristem
tak milovaná,“ dodává ROCHE.
Podle Písma byla Marie Magdaléna ţenou, ze které Jeţíš „vyhnal sedm zlých duchů“.
Doprovázela Krista na jeho cestách a následovala jej aţ ke kříţi. V zahradě, v níţ bylo uloţeno Jeţíšovo tělo, se s Pánem setkala po jeho vzkříšení. Západní tradice, zejména od Řehoře
Velikého, často identifikovala Marii Magdalskou se sestrou Lazara a Marty z Betánie.
Komentář k dekretu také poukazuje na kontrast mezi Evou, ţenou ze zahrady ráje, a
Marií Magdalskou ze zahrady zmrtvýchvstání: první vnesla smrt do světa, v němţ vládl ţivot,
druhá hlásala ţivot od místa smrti (hrob). Výzva, s níţ se Jeţíš k Magdaléně obrátil po svém
vzkříšení („Nedotýkej se mě“), je apelem na celou církev, aby nehledala lidské jistoty a pocty,
nýbrţ víru v ţivého a vzkříšeného Krista. „Je správné, aby měla připomínka této ženy stejný
stupeň slavení, jaký byl dán ve Všeobecném římském kalendáři apoštolům, a aby se zdůraznilo zvláštní poslání této ženy, která je příkladem a modelem pro každou ženu v církvi,“ uzavírá
svůj komentář Mons. ROCHE.

Kupředu s pohledem upřeným na nebe
Homilie Svatého otce na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, Castel Gandolfo, 15. srpna 2013
Přeložila Jana Gruberová, www.radiovaticana.cz

Drazí bratři a sestry!
Druhý vatikánský koncil nám v závěru
dogmatické konstituce o církvi zanechal překrásnou meditaci o Nejsvětější Panně Marii.
Připomenu pouze ony části, které se vztahují
k tajemství, jeţ dnes slavíme. První je tato:
„Kdyţ konečně neposkvrněná Panna, která
byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné
viny, dokončila svůj pozemský ţivot, byla s
tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva” (Lumen gentium, 59). V závěru konstituce dále
čteme: “Jako je matka Jeţíšova, oslavená uţ s
tělem a duší v nebi, obrazem i počátkem církve, která se dovrší v budoucím věku, tak zde
na zemi září před putujícím Boţím lidem jako
znamení jisté naděje a útěchy, dokud nepřijde
den Páně” (Lumen gentium, 68). Ve světle
tohoto nádherného vyobrazení naší Matky
můţeme uvaţovat nad poselstvím, obsaţeným v biblických čteních, která jsme právě vyslechli. Můţeme se zaměřit na tři klíčová slova: zápas, vzkříšení, naděje. Zápas, vzkříšení, naděje.
Úryvek z knihy Zjevení přináší výjev zápasu mezi ţenou a drakem. Ţena, která představuje církev, je z jedné strany oslavená a vítězná, z druhé strany dosud proţívá porodní bolesti. Taková je ve skutečnosti také církev – jestliţe v nebi je jiţ spojena se slávou svého Pána,
v dějinách trvale proţívá zkoušky a čelí výzvám, které s sebou nese konflikt Boha s ďáblem,
stále přítomným nepřítelem. V tomto zápasu, kterým procházejí Jeţíšovi učedníci – tedy my
všichni – nás Maria neopouští. Matka Kristova a Matka církve je vţdy s námi a neustále s
6
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námi kráčí. Také Maria v jistém smyslu sdílí tento dvojí stav. Sama pochopitelně jednou provţdy vstoupila do nebeské slávy; neznamená to však, ţe by se vzdálila a oddělila se od nás.
Naopak, Maria nás doprovází, bojuje po našem boku, podporuje křesťany v zápasu proti silám
zla. Modlíme-li se s Marií, zejména růţenec…Poslouchejte ale, modlíte se kaţdý den růţenec? Jste si tím jistí? Ano? Tedy – modlitba s Pannou Marií, zejména modlitba růţence, má
také tuto “bojovnou” dimenzi. Znamená to, ţe je to modlitba, která nás podporuje v bitvě proti zlému duchu a jeho pomahačům. Také růţenec nás tedy v této bitvě podporuje.
Druhé čtení hovoří o vzkříšení. Apoštol Pavel v listě Korinťanům trvá na tom, ţe být
křesťanem znamená věřit ve skutečné Kristovo vzkříšení. Naše víra vychází z této základní
pravdy, která není pouhou myšlenkou, nýbrţ událostí. Také tajemství Panny Marie, která byla
s tělem a duší vzata do nebeské slávy, je cele vepsáno do Jeţíšova zmrtvýchvstání. Syn ve
svém průchodu smrtí k sobě “přitáhl” Matčino lidství. Jeţíš jednou provţdy vstoupil do věčného ţivota s celým svým lidstvím, které přijal od Marie. Stejně tak ona, Matka, která Jej věrně po celý ţivot následovala – a následovala jej srdcem, spolu s Ním vstoupila do věčného
ţivota, kterému říkáme také nebe, ráj, dům nebeského Otce.
Rovněţ Maria poznala mučednictví kříţe – mučednictví svého srdce, mučednictví duše. Kdyţ Jeţíš trpěl na kříţi, ona velmi trpěla ve svém srdci. Proţívala Synovo utrpení v hloubi duše. Plně se s Ním sjednotila ve smrti, a proto jí bylo darováno vzkříšení. Kristus je první
ze vzkříšených a Maria je první z vykoupených; je první z těch, “kteří jsou Kristovi”. Je naší
Matkou, ale můţeme říci, ţe je také naší zástupkyní, naší sestrou – naší první sestrou. Je první
z vykoupených, která došla do nebeské slávy.
Dnešní evangelium nám napovídá třetí slovo: naděje. Naděje je ctností toho, kdo zaţívá konflikt, kaţdodenní zápas mezi ţivotem a smrtí, mezi dobrem a zlem, a věří v Kristovo
vzkříšení, ve vítězství Lásky. Vyslechli jsme Mariin chvalozpěv – Magnificat . Je to chvalozpěv naděje, chvalozpěv Boţího lidu putujícího dějinami. Chvalozpěv mnoha světců a světic – některých známých, ale mnoha dalších neznámých, které však Bůh zná velmi dobře.
Chvalozpěv matek, otců, katechetů, misionářů, kněţí, řeholnic, mladých lidí, ale také dětí,
dědů a babiček – těch, kteří prošli zápasem ţivota a ve svém srdci nesli naději nepatrných a
pokorných. Maria říká: “Velebí má duše Hospodina” – tento chvalozpěv dnes zpívá také církev. Zpívá jej na celém světě a zejména tam, kde dnes Kristovo Tělo trpí. Tam, kde je kříţ, je
pro nás křesťany stále naděje. Chybí-li naděje, nejsme křesťané. Rád proto opakuji: nedejte se
okrást o naději. Kéţ nás neobírají o naději, protoţe síla naděje je milost. Je to Boţí dar, který
nás vede kupředu s pohledem upřeným na nebe. Maria je stále nablízku těmto trpícím společenstvím, těmto našim bratřím. Jde s nimi, trpí s nimi a zpívá s nimi Magnificat, chvalozpěv
naděje.
Drazí bratři a sestry, připojme se také my všichni a z celého svého srdce k tomuto
chvalozpěvu trpělivosti a vítězství, zápasu a radosti. Tento chvalozpěv spojuje vítěznou církev
s putující církví – tedy s námi, sjednocuje zemi s nebesy, snoubí naše dějiny s věčností, ke
které se ubíráme.
Ať se tak stane.

Jak jsem se prokousával k Bibli a Biblí
P. Angelo SCARANO, podle www.cho.cz

Začalo to ve 14 letech
S Písmem jsem si prošel uţ dlouhou cestu. Začalo to po biřmování, které jsem přijal
ve 14 letech. Můj kmotr mě stále znovu povzbuzoval k četbě Bible. Poslechl jsem ho a kaţdý
večer jsem tomu věnoval asi 15 minut. Na pokračování jsem četl knihy z Nového zákona,
podtrhával to, co bylo důleţité, dělal si různé poznámky. Písmo mě občas oslovovalo, ale ne-
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představovalo pro mě „nic víc“ neţ zdroj pouček a informací o Jeţíši a prvotní církvi. V této
četbě jsem pokračoval přes rok, poctivě. Pak přišla únava a pauza.
„Nějak jsem tušil“, že Pán je opravdu dobrý a nezkazí mi život
Uplynul asi rok a půl, kdy jsem se (opět na popud svého kmotra) přihlásil na roční seminář o křesťanském ţivotě. Na konci byla
společná modlitba, kdy jsme měli moţnost odevzdat svůj ţivot Jeţíši.
Jako nadšený mladý člověk jsem „se nezdráhal“ a dal jsem všechno,
celý svůj ţivot. Nebál jsem se, protoţe jsem „nějak tušil“, ţe Pán je
opravdu dobrý a nezkazí mi ţivot. Při té modlitbě jsem neproţil nic
zvláštního. Ale večer to přišlo… Jako obvykle jsem se vracel domů
dálkovým autobusem, a abych naplnil čas, vzal jsem do ruky Písmo,
abych si z něj něco četl. A přišlo to – nečekaně. Ta slova nebyla pouhými slovy. Byla to přítomnost. Nebyla to slova, ale Slovo – někdo
ţivý za těmi slovy. Nic takového jsem předtím nezaţil ani neočekával.
Přišlo to opravdu jako blesk z nebe. Za nejlepší povaţuji to, ţe tato
zkušenost přicházela znovu a znovu i později. Proto jsem začal dychtivě nasávat a trávit spoustu času nad Biblí (jako nikdy předtím): nebyla to pro mě četba, ale
čerpání ţivé vody, která osvěţovala, proměňovala, naplňovala křišťálovou radostí. Setkával
jsem se s Ţivým.
Nestačí sebepropracovanější plán uvedení do Bible
V následujících letech jsem nad Písmem strávil mnoho času, hodně zkušeností jsem
získal, a to i díky dalším lidem a knihám. Po čase jsem si začal připadat jako profesionál: věděl jsem, jak co vykládat, jak překonat různé obtíţe ve vztahu k Bibli. Neţ přišlo jedno „těţké
období suchopáru“: Písmo neoslovovalo vůbec. A zkoušel jsem různé metody, překlady. Nic
z toho nezabíralo. Po několikaměsíčním marném boji s větrnými mlýny jsem před Bohem
kapituloval a řekl: „Pane, opravdu nevím. Ty sám mě veď a uč, jak číst, jak přijímat tvé slovo.
Ukaţ mi, co číst, jakým způsobem. Já sám nevím.“ Ne ţe bych se předtím nemodlil před četbou Písma. Ale tato modlitba najednou tryskala z hlubin pokořeného a chudého srdce. Byla to
modlitba chudáka. Tato zkušenost musela přijít! Nemusím ani dodat, ţe krátce nato „se zapečetěná kniha Bible otevřela“ a začala mě nově oslovovat.
Tyto zkušenosti s Písmem mě totiţ přivedly k jednomu pravidlu duchovního ţivota
(platí samozřejmě i ve vztahu k Bibli): Na počátku je milost, pak je milost, na konci je opět
milost. Naše neúspěchy a pády jsou voláním po tom, abychom volali po milosti! Nestačí sebepropracovanější plán, uvedení do Bible, pomoc biblických komentářů, rozhodnutí. Toto vše
má samozřejmě svou důleţitost, ale nejdůleţitější je milost. Nejdůleţitější je postoj „otevřených dlaní“, kdyţ kaţdý den očekáváme od Pána milost..
Toto své osobní svědectví píšu proto, abych ukázal, jak důleţitá je odevzdanost Pánu.
A jak důleţitá je jeho milost. Boţí slovo se mi najednou „ukázalo“ jako ţivé Slovo, jako Ţivot, jako Osoba… Slovy papeţe Františka: „Na počátku křesťanského ţivota není určité etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea, nýbrţ setkání s událostí, s Osobou.“ Tak to je s Písmem: na počátku je setkání s ţivou Osobou.
Převzato (a redakčně upraveno) z kníţky Modlitba s Biblí v ruce, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2016.

SUVERÉNNÍ ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
fr. Filip M. SUCHÁN, OPRÆM
rektor kostela
České Velkopřevorství
telefon: 731 402 597
telefon: 257 530 824
e-mail: pmariapodretezem@seznam.cz
e-mail: gpb@smom.cz
http://www.maltezskyrad.cz
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