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Maria nás osvobozuje k přijímání definitivních rozhodnutí
Promluva papeže Františka po modlitbě růžence, bazilika Panny Marie Větší, Řím 4. května 2013.
přeloţil Milan GLASER, www. radiovaticana.cz

Děkuji nejdůstojnějšímu pánu archipresbyterovi této baziliky za úvodní slova. Děkuji Vám,
příteli a bratře, za přátelství, které se zrodilo v oné zemi na konci světa! Děkuji mnohokrát. Děkuji
za účast panu kardinálovi vikáři, panům kardinálům, biskupům, kněţím. A děkuji vám, bratři a sestry, kteří jste se přišli modlit k Matce Boţí, Salus Populi Romani, abychom tento večer byli zde před
Marií. Modlili jsme se pod jejím mateřským vedením, aby nás vedla ke stále těsnějšímu spojení s
jejím Synem, Jeţíšem. Předloţili jsme jí svoje radosti i svá souţení, svoje naděje a svoje těţkosti;
vzývali jsme ji krásným titulem Salus Populi Romani a prosili za sebe, za všechny, za Řím, za svět,
aby nám darovala zdraví. Ano, protoţe Maria nám dává zdraví, je naším zdravím.
Jeţíš Kristus nám svým Umučením, Smrtí a Zmrtvýchvstáním přináší spásu, obdařuje nás
milostí a radostí z bytí Boţích dětí, z toho, ţe můţeme Boha vpravdě nazývat Otcem. Maria je matkou, a matka si dělá starost především o zdraví svých dětí, dovede o ně pečovat vţdy s velkou a
něţnou láskou. Matka Boţí pečuje o naše zdraví. Co to znamená, ţe Matka Boţí pečuje o naše
zdraví? Myslím zvláště na tyto tři aspekty: pomáhá nám růst, vyrovnávat se s ţivotem a být svobodnými.
1. Maminka pomáhá dětem růst a chce, aby vyrůstaly dobře. Proto je vychovává, aby neupadly do lenosti, která plyne také z určitého blahobytu, a aby si nezvykaly na pohodlný ţivot, který
se spokojí jenom vlastnictvím věcí. Maminka má péči o děti, aby rostly stále více v síle, ve schopnosti brát na sebe odpovědnost, zapojit se do ţivota a usilovat o velké ideály. Evangelium svatého
Lukáše říká, ţe v Nazaretské rodině Jeţíš „rostl a sílil, byl plný moudrosti a milost Boţí byla s ním“
(Lk 2,40). Matka Boţí činí totéţ s námi, pomáhá nám, abychom rostli v člověčenství a ve víře, abychom sílili a neustupovali pokušení být povrchními lidmi a křesťany, nýbrţ ţili zodpovědně a směřovali stále výše.
2. Maminka pak také myslí na zdraví svých dětí tím, ţe je vychovává k tomu, aby čelili životním těžkostem. Výchova a péče o zdraví nespočívá ve vyhýbání se problémům, jakoby ţivot byl
autostrádou bez překáţek. Maminka pomáhá dětem dívat se na ţivotní problémy realisticky, neztrácet se v nich, nýbrţ odváţně jim čelit, neochabovat a umět je překonávat zdravou rovnováhou, kterou matka „vnímá“ mezi bezpečným prostředím a zónami nebezpečí. Maminka to dovede! Nevodí
dítě stále po bezpečné cestě, protoţe tímto způsobem by dítě nemohlo růst, ale nenechá jej také samotné na nebezpečné cestě. Maminka dovede tyto věci vyvaţovat. Neexistuje ţivot bez výzev, a
chlapec nebo děvče, pokud se s nimi nedovede vyrovnat a postavit se jim, je bez páteře! Připomeňme si podobenství o dobrém samaritánovi. Jeţíš nevyzvedá počínání kněze a levity, kteří se
vyhýbají pomoci člověku, který upadl do rukou lupičů, nýbrţ počínání samaritána, který uvidí v
jaké je situaci a konkrétně jí čelí. Maria proţila mnoho nesnadných momentů ve svém ţivotě, od
Jeţíšova narození, kdy „pro ně nebylo místo v zájezdním útulku“ (Lk2,7), aţ po Kalvárii
(srov. Jan 19,25). A jako dobrá matka je nám nablízku, abychom nikdy neztráceli odvahu v protivenstvích ţivota, před vlastní slabostí a svými hříchy. Dává nám sílu, ukazuje nám cestu svého Syna. Jeţíš ukazuje z kříţe na Jana a říká Marii: „Ţeno, to je tvůj syn!“ a Janovi: „To je tvá matka“
(Jan 19,26-27). Onen učedník nás všechny reprezentuje. Pán nás svěřuje do láskyplných a něţných
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rukou Matky, abychom pocítili její oporu při střetnutí a přemáhání těţkostí svého lidského a křesťanského putování. Nemějme strach před těţkostmi a vyrovnávejme se s nimi za pomoci maminky.
3. Poslední aspekt: dobrá matka svým dětem pomáhá nejenom, aby rostly a nevyhýbaly se
ţivotním problémům a výzvám. Dobrá matka pomáhá také přijímat svobodně definitivní rozhodnutí. Není to snadné, ale maminka to dovede. Co však znamená svobodně? Jistě to neznamená dělat
všechno, co se zachce, nechat se ovládnout vášněmi, přecházet bez rozlišování od jedné zkušenosti
ke druhé, následovat dobové módy; svoboda neznamená obrazně řečeno vyhodit z okna všechno, co
se nelíbí. To není svoboda! Svoboda je nám darována, abychom v ţivotě uměli přijímat dobrá rozhodnutí! Maria nás jako dobrá matka vychovává, abychom byli schopni jako Ona uskutečňovat definitivní rozhodnutí v této době, kdy takříkajíc kraluje filosofie provizoria a je těţké zavázat se v
ţivotě definitivně. A ona nám pomáhá přijímat definitivní rozhodnutí v oné naprosté svobodě, s
jakou Ona přitakala plánu, který měl Bůh s jejím ţivotem (Lk 1,38).
Drazí bratři a sestry, jak obtíţné je v naší době přijímat definitivní rozhodnutí! Svádí nás
provizornost. Jsme oběťmi tendence, která nás nutí k provizoriu… jako bychom touţili zůstat adolescenty po celý ţivot, coţ má určitý půvab. Nemějme strach z definitivních závazků, nároků, které
nás zaměstnají a zainteresují po celý ţivot! Tak se náš ţivot stane plodným! A to je svoboda, totiţ
mít odvahu přijmout tato rozhodnutí velkoryse.
Celá Mariina existence je hymnem na ţivot, hymnem lásky k ţivotu: zrodila Jeţíše tělesně a
provázela zrod církve na Kalvárii a ve Večeřadle. Salus Populi Romani je maminka, která nám dává
zdraví v růstu, zdraví ve vyrovnávání se s problémy a v jejich překonávání, dává nám zdraví osvobozováním k přijímání definitivních rozhodnutí; maminka, která nás učí být plodnými, otevřenými
ţivotu a neustále plodnými v dobrotě, plodnými v radosti, plodnými v naději, abychom nikdy neztratili naději, a v obdarovávání druhých ţivotem fyzickým i duchovním.
O to Tě prosíme tento večer, Ó Maria, Salus Populi Romani za lid Říma, za nás všechny.
Daruj nám zdraví, které nám můţeš dát jedině ty, abychom byli vţdycky znamením a nástrojem
ţivota.

Bohoslužby.
Pravidelné bohosluţby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin; v úterý a o Prvním pátku
měsíce (7. října 2016) v 17:30 hodin. Mše sv. o 3. neděli v měsíci – 16. října 2016, 29. neděle v
mezidobí – bude slavena v latinském jazyce. Příleţitost ke svátosti smíření je vţdy 30 minut přede
mší sv. nebo dle domluvy s knězem.
Během měsíce října se budeme přede mší sv. o všedních společně modlit svatý růţenec.
V pondělí 10. října 2016 v 17:30 bude slouţena mše sv., po ní bude moţnost uctít ostatek bl.
Karla Foucaulda; po mši sv. pak v sálu Velkopřevorského paláce bude promítnut dokumentární film
o bl. Karlovi.
Ve čtvrtek 13. října 2016 je svátek bl. Gérarda, zakladatele řádu maltézských rytířů; mše sv.
bude v 17:30 hodin.
V pátek 21. října 2016 o památce bl. Karla Rakouského bude mše sv. v 17:30 hodin.
O Misijní neděli, tj. v neděli 23. října 2016 (30. neděle v mezidobí) bude sbírka na misie. V
roce 2015 bylo celkem vybráno 1 142 459,22 Kč a celá částka byla zaslána na příslušný účet Papeţských misijních děl.
Den a hodina
1. sobota
2. neděle 10:00
3. pondělí
4. úterý 17:30
5. středa
6. čtvrtek
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Slavení
sv. Terezie od Dítěte Jeţíše, panny a učitelky církve
27. neděle v mezidobí
sv. Františka z Assisi
bl. Petra Pattariniho z Imoly, převora SMOM
sv. Bruna, kněze
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poznámka
památka

památka
památka

7. pátek 17:30 Panny Marie Růţencové
8. sobota
sv. Hugona, řeholníka SMOM
9. neděle 10:00
28. neděle v mezidobí
10. pondělí 17:30
11. úterý 17:30 sv. Jana XXIII, papeţe
12. středa
sv. Radima, biskupa
13. čtvrtek 17:30
BL. GERARDA, ZAKLADATELE SMOM
14. pátek
sv. Kalista I., papeţe a mučedníka
15. sobota
sv. Terezie od Jeţíše, panny a učitelky církve
16. neděle 10:00
29. neděle v mezidobí
17. pondělí
sv. Ignáce Antiochijského, biskupa mučedníka
18. úterý 17:30 SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
středa
sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněţí, a druhů, mučední19.
ků; sv. Pavla od Kříţe, kněze
20. čtvrtek
21. pátek 17:30 bl. Karla z Domu Rakouského
22. sobota
23. neděle 10:00
30. neděle v mezidobí
24. pondělí
sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
25. úterý 17:30
26. středa
27. čtvrtek
28. pátek
SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
29. sobota
30. neděle 10:00
31. neděle v mezidobí
31. pondělí
sv. Wolfganga, biskupa

památka
památka

památka
SVÁTEK

památka
Latine
památka
SVÁTEK

SVÁTEK

„Te Deum Laudamus“ – koncert duchovní hudby.
V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1
– Malé Straně jiţ osmý koncert duchovní hudby v pondělí 17. října 2016 v 17:00 hodin Na programu jsou díla J. S. Bacha, Caldary, Mendelssohna-Bartholdyho, Guilmanta, Nelhybela. Účinkují:
Linda Čechová-Sítková - varhany, Jan Triebenekl - trombon.Vstup na koncert je volný.

Večery u kapucínů
Ve středu 5. října 2016 vás zveme od 19:00 hodin na 64. benefici Večerů u kapucínů, která
proběhne ve velkém refektáři hradčanského kláštera (Loretánské nám 6a, Praha 1 – Hradčany;
MHD tramvaj č. 22, zastávka Pohořelec).
S programem nazvaným "La Serenata" vystoupí Bennewitzovo kvarteto, které zahraje
skladby H. Wolfa, E. Schulhoffa či F. Schuberta. Výtěţek benefice podpoří denní stacionář a odlehčovací sluţbu CENTRUM SEŇORINA pomáhající klientům se sníţenou soběstačností z důvodu
kognitivních poruch, jako jsou Alzheimerova choroba a jiné typy demence.
Více na http://veceryukapucinu.cz/ .

Podzimní sobota pro ženy
Podzimní sobota pro ţeny se uskuteční 8.října 2016 tradičně od 9 do 16 hodin v praţském
Pastoračním středisku (sv. Vojtěch) Kolejní 4, Praha 6.
Přednášející: PhLic. Kateřina LACHMANOVÁ, Th.D. a P. Pavel POLA, OCD
pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta
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Téma: Terezie z Lisieux - učitelka důvěry a lásky
Na přednášku navazuje diskuze ve skupinách. Zároveň je moţnost individuální meditace a
příleţitost ke svátosti smíření. Během dne jsou pauzy na svačinu a na oběd, který je zajištěn formou
baget. Káva a čaj jsou k dispozici po celý den. Domácími buchtami nebo sušenkami přispívají
účastnice. Předem za to moc děkujeme!
Na rekolekci je nutné se přihlásit. Uzávěrka přihlášek je 5. října 2016. Prosíme pouţijte
přihlašovací formulář na http://www.apha.cz/cpr-sobota-pro-zeny-prihlaska.
Příspěvek na provoz sálu a občerstvení (cca 150 Kč) bude vybírán na místě.

25. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha
(Stanisław GÓRA, biskupský vikář, prezident Arcidiecézní charity Praha, ACAP 9/2016/č.17, čj. 14237/2016)

Milí přátelé,
obracím se na vás s ţádostí o podporu 25. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha
na podporu České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě. Tento výjimečný projekt zachraňuje jiţ
desátým rokem ţivoty a zdraví ugandských pacientů v chudém vesnickém kraji Buikwe. 25. benefiční koncert konaný pod záštitou kardinála Dominika DUKY OP se uskuteční v pondělí 31. října ve
Smetanově síni Obecního domu v Praze 1. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK uvede Smetanův
Cyklus symfonických básní Má vlast. Více informací najdete také na http://www.praha.charita.cz.

Maltézská pomoc v Praze přijme osobní asistentky.
Maltézská pomoc hledá IHNED nové kolegyně do týmu na pozici pečovatelka (osobní
asistentka) pro seniory se sníţenou soběstačností (přímá obsluţná péče).
Nástup okamţitě. Pozice vhodná pro důchodkyně a rodiče na mateřské a rodičovské
dovolené.
Po zapracování nadstandartní (v kontextu platů v sociální oblasti) finanční ohodnocení.
Práce i na zkrácený úvazek (s moţností rozšíření) - moţnost výběru ze dní (pravidelně).
Práce i jen o víkendech vítána.
Očekáváme:
 zodpovědný přístup k práci
 kladný a laskavý vztah k seniorům
 schopnost přímé obsluţné péče o seniory
 prokazatelné zkušenosti s prací se seniory (zkušenost pracovní či z rodiny)
 flexibilitu
 práce o víkendu (pravidelně či občas)
Nabízíme:
o příjemné pracovní prostředí
o smysluplnou práci
o supervize
o vzdělávání
o nejlepší platové podmínky v oblasti obsluţné péče (Plat: 90 – 110 Kč/hodina, plus hrazené
vzdělávání a další bonusy)
Své motivační dopisy a ţivotopisy zasílejte na adresu theo.simko@maltezskapomoc.cz

Jubilejní rok 100. výročí od smrti bl. bratra Karla Foucaulda.
V letošním roce slaví kongregace Malých sester Jeţíšových
100 let od smrti duchovního zakladatele Karla Foucaulda. U této
příleţitosti budou přivezeny do České republiky jeho ostatky, které
4
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budeme moci uctít od 9. do 15. října 2016:

v kostele Panny Marie Sněţné v neděli 9. října od 17.00 hodin a po večerní mši svaté,

v kostele Panny Marie Pod řetězem v pondělí 10. října po mši svaté v 17.30 hodin

a v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích v pátek 14. října po mši svaté v 18.00 hodin.
Více o Malých sestrách Jeţíšových: http://www.male-sestry-jezisovy.cz/ nebo o celé duchovní rodině bl. Karla: http://www.charlesdefoucauld.org/ .
„Ztratil jsem své srdce pro Muže
z Nazareta.“ Ten, který napsal tato slova, byl
13. 11. 2005 blahořečen v Římě. Je jím Karel
Foucauld, bratr Karel, jak se sám nazval.
Čím dnes může tento člověk, který zemřel násilnou smrtí roku 1916, oslovit dnešního křesťana?
Mladý konvertita.
Karel po své konverzi ve svých
28 letech nesmírně přilnul ke Kristu. Jen a jen
z lásky ke svému Mistru a Bratru se vzdává
svých drahých příbuzných, slavného jména
objevitele Maroka a pohodlného ţivota francouzského vikomta a vydává se na nelehkou
cestu za Jeţíšem. Ta ho přivedla nejprve jako
poutníka do Svaté země. Tady objevuje tajemství vtělení Boţího Syna, který se narodil
ve chlévě v Betlémě a který ţil a pracoval
jako tesař v zapomenuté vesnici Nazaret. Karel se chce co nejvíce podobat svému Pánu a
tak vstupuje do trapistického kláštera, kde
věří, ţe najde svůj Nazaret, skrytost, chudobu,
práci a modlitbu.
Tohle ještě není můj Nazaret!
Po sedmi letech odchází ze stejného
důvodu. Chce ţít chudobu obyčejných lidí,
jak ji poznal v okolí kláštera v Syrském Arbesu, aby se co nejvíce přiblíţil své představě
o Kristově poníţenosti v Nazaretě a chce ji ţít
v zemi, kde ţil Jeţíš. Proto se stává zahradníkem v klášteře klarisek v Nazaretě a po práci
celé hodiny adoruje před Nejsvětější Svátostí.
Ale ani tam není jeho touha uspokojena. Uţ
mu nestačí být sám se svým Milovaným. Jeţíš
ho vede blíţ k lidem. Dokončuje tedy teologická studia na kněze a po vysvěcení odchází
na Saharu, aby byl, jak sám říká, s nejopuštěnějšími a nejvíce zapomenutými dušemi.
Jeţíš v nejmenších.
Tady objevuje nově svůj Nazaret.
Chápe, ţe cokoliv učiní jednomu z těch nejmenších, dělá to Ježíši, kterého chce milovat.

Proto se uţ neodtahuje od lidí, naopak, stává
se bratrem všech, Arabů, muslimů, vojáků,
Francouzů, otroků…, všem je lidsky
k dispozici jako jejich přítel, ochotný je přijmout, vyslechnout, alespoň trochu pohostit,
projevit jim lidsky úctu, pomoci jim v míře,
jakou to můţe udělat, a jak by to udělal na
jeho místě Jeţíš.
Postupně začíná objevovat, ţe Jeţíš ţil s lidmi
v Nazaretě jako jeden z nich.
Kázal ne slovem, ale celým
svým ţivotem. Posvětil obyčejný ţivot člověka s jeho
často monotónní prací, s jeho
vztahy v rodině, na pracovišti
i se
sousedy,
radostmi
i starostmi, ţivot, který si jako Syn Boţí vybral, aby tak proţil třicet ze svých pozemských třicetitří let. Aby v tomto ţivotě naplno
proţíval svůj vztah Syna k Otci a své bratrství
vůči lidem kolem sebe. A to tak skrytě, ţe
Evangelia o tom ani moc nemluví. A přece
tento ţivot byl stejně tak spásonosným, jako
byla i jeho smrt na kříţi. Právě tento obyčejný
ţivot Jeţíše připravil na vrcholné darování se
Otci i nám. A to stejné platí i pro nás.
Nové povolání v Církvi.
Bratr Karel se snaţí ţít co nejvěrněji
své nové poslání v Církvi. Za svůj ţivot prochází několikrát pěšky Saharu, pobývá různě
dlouho v oázách, naučí se jazyku místního
obyvatelstva, který sepíše spolu s místní poezií do významného slovníku, který dosud
neexistuje. Chce svědčit o Jeţíši, ale ví, ţe se
musí nejprve k lidem přiblíţit skrze lásku,
dobrotu, úctu a přátelství, v respektu k jejich
víře a kultuře, aby mohl dát poznat Boha,který
je tak dobrý!. Svá poslední léta ţivota proţívá
s kočovnými kmeny Tuaregů na jihu pouště, a
to i v nejistých chvílích první světové války,
kdy
je
nakonec
zabit
1. 12. 1916
v Tamanrasettu jedním z členů loupeţné ban-
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dy. Ráno, v den své smrti, napsal do svého diáře:
Jestliže nepadne pšeničné zrno do země a neodumře, zůstane samo. Odumře-li,
přinese hojný užitek.
Ve stopách Karla Foucaulda.
Bratr Karel zemřel sám. Aţ v roce
1933 a 1939 přicházejí první následovníci a
následovnice, Malí bratři a Malé sestry Jeţíšovy, Malí bratři a Malé sestry Evangelia a
později Kněţské hnutí Jesus – Caritas a Laická fraternita. Malí bratři a malé sestry ţijí
dnes prakticky po celém světě v malých skupinkách po třech aţ čtyřech, zcela ztraceni

uprostřed obyčejných lidí, jejichţ ţivot sdílejí: Bydlení, práci, ţivotní nejistoty, ale
i přátelství se sousedy a spolupracovníky
v zaměstnání. Centrem jejich fraternit, domovů, otevřených pro všechny, kdo k nim chtějí
přicházet jako přátelé, je kaple s Nejsvětější
Svátostí, kde v tichu a modlitbě přinášejí před
Pána celý svět.
Jako Jeţíš, jejich vzor..
Ačkoliv nemají ţádné dílo v Církvi,
věří v plodnost svého kontemplativního ţivota
mezi lidmi. Protoţe co je důležité, je lidským
očím neviditelné. A podobným ţivotem přece
ţil i Boţí Syn….

Něco ke čtení…
MALÁ SESTRA ANNIE JEŢÍŠOVA: Karel Foucauld, Duchovní životopis, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2016 (88 stran, doporučená cena 159,- Kč).
„Já sám si neumím představit lásku bez naléhavé potřeby shody, podobnosti, a hlavně bez
sdílení všech bolestí, těžkostí, tvrdosti života... Být bohatý, mít se dobře, žít v poklidu ze svého majetku, když ty jsi byl chudý, nuzný a těžkou prací sis namáhavě vydělával na živobytí – to bych já,
Bože, nedovedl. Nedovedl bych takto milovat. Služebník nemá být větší než jeho pán.“ /ukázka/
Karel Foucauld (1858–1916) zemřel mučednickou smrtí na Sahaře uţ před sto lety. Svou ţivotní cestu hledal bratr Karel klopotně. Studoval prestiţní vojenskou školu, ale byl z ní vyloučen.
Proslavil se zeměpisnou výpravou do Maroka, ale cestovatelem nezůstal. V jednom paříţském kostele proţil radikální obrácení a vstoupil k trapistům, aby za pár let zjistil, ţe hledá jiný způsob následování. Usadil se jako poustevník v Nazaretě, ale nakonec odešel na Saharu, aby ţil „spiritualitu
Nazareta“ uprostřed kmene Tuaregů v Alţírsku. Aţ po čtyřicítce se nechal vysvětit na kněze, stále
touţil zaloţit komunitu, ale nikdy nezískal jediného učedníka. Jeho spiritualita záhy oslovovala
mnohé křesťany, ale aţ léta po jeho smrti vznikly fraternity Malých bratří a Malých sester Jeţíšových. Roku 2005 jej papeţ Benedikt XVI. zapsal mezi blahoslavené. Bratr Karel byl od svého obrácení doslova fascinován Kristem, chtěl se mu připodobnit úplně ve všem. Kéţ by touto fascinací
„nakazil“ všechny, kdo knihu budou číst.
NAEEM FAZAL, KITTI MURRAYOVÁ: Byl jsem muslimem, Karmelitánské nakladatelství,
Kostelní Vydří 2016 (76 stran, doporučovaná cena 259,- Kč).
Naeem byl zboţný pákistánský muslim, jemuţ se Kristus zjevil tak, ţe se tomu nemohl vzepřít. Osobně, bezprostředně, silně. Jeho příběh je navzdory veškerému neporozumění, které jeho
obrácení ke křesťanství vyvolalo mezi jeho nejbliţšími, příběhem naděje. Naděje v to, ţe se nepřátelé stanou přáteli a uvědomí si, ţe jsou bratři.
„Miluji muslimy. Líbí se mi jejich pohostinnost, kultura a ryzost. Rmoutí mě, že následování
Ježíše vytváří mezi mnou a lidmi, k nimž mám velmi blízko, nepřekonatelný odstup. Přeji si, abych
jim mohl říct, že to, že jsem byl muslimem, ze mě v žádném případě nedělá jejich odpůrce. Prostě
jsem se setkal s Ježíšem a nemohu se ho zříct.“ (autor v úvodu)
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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