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POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
U PŘÍLEŢITOSTI XXII. SVĚTOVÉHO DNE NEMOCNÝCH
11. ÚNORA 2014
Víra a láska: «Také my jsme povinni poloţit ţivot za své bratry» (1 Jan 3,16)
Drazí bratři a sestry,
1. U příleţitosti XXII. Světového dne nemocných, jehoţ letošním tématem je
Víra a láska: «Také my jsme povinni položit život za své bratry» (1 Jan 3,16), se obracím zvláště na nemocné a na všechny, kdo jim poskytují svou pomoc a péči. Církev
ve vás poznává, drazí nemocní, zvláštní přítomnost trpícího Krista. Je tomu tak, protoţe za kaţdým naším utrpením, ba dokonce v jeho nitru, je utrpení Kristovo. Kristus
spolu s námi nese jeho tíţi a odhaluje jeho smysl. Kdyţ Boţí Syn vystoupil na kříţ,
zrušil samotu utrpení a osvítil její temnotu. Jsme tím uvedeni do tajemství Boţí lásky
k nám, která dodává naději a odvahu: naději, protoţe v Boţím záměru lásky se i noc
bolesti otevírá velikonočnímu světlu; a odvahu k tomu, abychom kaţdé nepřízni čelili
v jeho společenství a ve spojení s ním.
2. Boţí Syn, který se stal člověkem, neodstranil z lidské zkušenosti nemoc a
utrpení, ale tím, ţe ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný rozměr. Nový rozměr
utrpení spočívá v tom, ţe jiţ nemá poslední slovo, jímţ je nový ţivot v plnosti; proměna je dána tím, ţe ve spojení s Kristem se nemoc a utrpení mohou stávat pozitivními. Jeţíš je cesta, po níţ můţeme jít s jeho Duchem. Jako Otec daroval z lásky
Syna a Syn z téţe lásky daroval sám sebe, i my můţeme milovat ostatní, tak jako Bůh
miloval nás, a dávat za své bratry ţivot. Víra v dobrého Boha se stává dobrotou, víra
v ukřiţovaného Krista se stává silou k tomu, abychom milovali aţ do konce i nepřátele. Důkazem autentické víry v Krista je sebedarování, rozdávání lásky bliţním,
zvláště tomu, kdo si ji nezaslouţí, kdo trpí a kdo je na okraji společnosti.
3. V síle křtu a biřmování jsme povoláni, abychom se přizpůsobovali Kristu,
milosrdnému Samaritánovi všech trpících: „Z toho jsme poznali lásku: ţe Kristus za
nás poloţil svůj ţivot. Také my jsme povinni poloţit ţivot za své bratry“ (1 Jan
3,16). Kdyţ k těm, kdo potřebují péči, přistupujeme láskyplně, přinášíme jim uprostřed rozporností tohoto světa naději a Boţí úsměv. Kdyţ se velkorysá odevzdanost
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druhým stane stylem naší činnosti, vytváříme prostor pro Kristovo srdce, zahříváme
se jím, a tak přinášíme svůj příspěvek pro příchod Boţího království.
4. Abychom rostli v něţnosti a v ohleduplné
a delikátní lásce, máme křesťanský vzor, k němuţ
můţeme s jistotou obracet svůj pohled. Je to Jeţíšova Matka a naše Matka, která je pozorná vůči
Boţímu hlasu a potřebám a těţkostem svých dětí.
Panna Maria, vedena Boţským milosrdenstvím,
které se v ní ztělesňuje, zapomíná na sebe a spěšně
se vydává na cestu z Galileje do Judeje, aby se setkala se svou sestřenicí Alţbětou a pomáhala jí; na
svatbě v Káni se přimlouvá u svého Syna, kdyţ
vidí, ţe při oslavě došlo víno; během celé své ţivotní cesty nosí v srdci slova starého Simeona,
která předpovídají meč, jenţ pronikne její duši, a
odváţně zůstává stát u paty Jeţíšova kříţe. Ona ví, jak jít po této cestě, a proto je
Matkou všech nemocných a trpících. Můţeme se k ní utíkat s důvěrou a synovskou
oddaností a být si jisti, ţe nám bude pomáhat a podporovat nás a ţe nás neopustí. Ona
je Matkou Ukřiţovaného Zmrtvýchvstalého; zůstává s námi v našich kříţích a provází nás na naší cestě ke zmrtvýchvstání a k plnému ţivotu.
5. Svatý Jan, učedník, který stál s Marií u paty kříţe, nás uvádí k pramenům
víry a lásky, k srdci Boha, který „je láska“ (1 Jan 4,8.16), a připomíná nám, ţe nemůţeme milovat Boha, pokud nemilujeme bratry. Kdo stojí s Marií pod kříţem, naučí se
milovat jako Jeţíš. Kříţ „je jistota věrné Boţí lásky k nám. Lásky tak velké, ţe dokáţe vstoupit do našeho hříchu a odpustit ho, vstoupit do našeho utrpení a dát nám
sílu nést ho, vstoupit i do naší smrti a zvítězit nad ní a dát nám spásu… Kříţ také vyzývá k tomu, abychom se nechali nakazit touto láskou, učí nás, abychom se na druhé
dívali vţdy s milosrdenstvím a s láskou, zvláště na ty, kdo trpí, kdo potřebují pomoc“
(Křížová cesta s mladými, Rio de Janeiro, 26. července 2013).
Svěřuji XXII. Světový den nemocných přímluvě Panny Marie, aby pomáhala
nemocným lidem proţívat jejich utrpení ve společenství s Jeţíšem Kristem a podporovala ty, kdo se o ně starají. Všem nemocným, zdravotnickým pracovníkům i dobrovolníkům ze srdce uděluji své apoštolské poţehnání.
Ve Vatikánu 6. prosince 2013
FRANTIŠEK

Bohosluţby.
Pravidelné bohoslužby jsou slaveny v neděli v 10:00 hodin a ve středu a o
Prvním pátku (7. února 2014) v 17:30 hodin; nedělní mše sv. 3. neděli v měsíci, tj. o
6. neděli v mezidobí 16. února 2014, je slavena v latinském jazyce.
V neděli 2. února 2014 je svátek Uvedení Páně do chrámu (Očišťování
Panny Marie, Hromnice); mše sv. bude slavena v obvyklém nedělním čase, tj.
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v 10:00 hodin. Přede mší sv. budou ţehnány „hromničky“ – nezapomeňte si je přinést.
V pondělí 3. února 2014 je nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. V 17:30 bude slavena mše sv., po ní bude udělováno tzv. svatoblažejské požehnání.
Ve čtvrtek 20. února 2014 je svátek Výročí posvěcení Velkého kostela maltézského řádu na Maltě; mše sv. bude slavena v 17:30, spojena se slavením nešpor.
Současně v tento den oslavíme slavnost Výročí posvěcení našeho kostela Panny
Marie Pod řetězem na konci mosta.
23. února 2014 (7. neděle v mezidobí) při mši sv. proběhne sbírka „Svatopetrský haléř“. V roce 2013 bylo celkem vybráno 725.230,- Kč.

„Laudate Dominum omnes gentes“ – koncert duchovní hudby
V rámci cyklu koncertů duchovní hudby „Laudate Dominum omnes gentes
(Chvalte Pána všechny národy)“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana
z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské
části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1
– Malé Straně druhý koncert cyklu v úterý 18. února 2014 od 17:00 hodin. Účinkují:
Kateřina JANSOVÁ – flétna, Petr ČECH - varhany. Vstup na koncert je volný.

Pouť maltézského řádu s Pány nemocnými do Lurd.
I letos se chystá pouť maltézského řádu s Pány nemocnými do Lurd. Letošní
pouť se uskuteční od čtvrtka 1. května do pondělí 5. května 2014.
Další informace na www.lurdy.eu.

CHARLES JOURNET: Promluvy o milosti, o Eucharistii, o Marii, o
Duchu svatém
Krystal OP, Praha 2013, 304 str., doporučená cena: 249,- Kč
Duchovní cvičení kardinála JOURNETA, která jsou obsaţena v této knize, ukrývají čisté zlato teologie a nauky o duchovním ţivotě. Jedinečným způsobem a pomocí
průzračně prostého jazyka otevírají mysl posluchačů, aby chápali i ta nejhlubší tajemství víry. Probouzejí ţízeň po poznání pramenů a učí věřící hledat svobodu v setkání s
Boţí nádherou.
Charles JOURNET se narodil v roce 1891 v Ţenevě. Studoval teologii ve Fribourgu a poté zde působil jako profesor dogmatiky. Věnoval se především eklesiologické problematice a na toto téma napsal mnoho knih a článků. Patřil do okruhu přátel Jacquese MARITAINA, s nímţ v roce 1926 zaloţil teologický časopis Nova et Vetera. Byl členem přípravné komise Druhého vatikánského koncilu, kterého se v jeho
poslední fázi také aktivně zúčastnil; významně se podílel na formulacích Dignitatis
humanae a Nostra Ætate. V roce 1965 byl jmenován kardinálem. Zemřel v roce 1975
ve Fribourgu.
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„Podle starých autorů je moudrým ten, kdo nejprve upře svůj pohled na nejvyšší příčinu jistého celku, a pak je schopen podle ní zhodnotit a uspořádat všechny
prvky tohoto celku. Jakmile se intelektu podaří pozvednout až k první příčině celého
vesmíru, je čas nejvyšší a nejvíce božské aktivity – na základě této první příčiny a z
jejího hlediska znovu sestoupit k mnohosti věcí světa, uchopit je jediným pohledem a
v něm spatřit jejich jednotu. Po cestě „objevování“ (via inventionis) tak následuje
cesta „sjednocení“ (via judicii). To je charakteristický rys poznání, jež nese jméno
moudrost.“
Kniha je k dostání např. v knihkupectví OLIVA (Husova 8, Praha 1) nebo prostřednictvím webu vydavatelství Krystal OP http://www.krystal.op.cz/ nebo
v křesťanských knihkupectvích.

Setkání s komunitou Taizé na konci letošního roku v Praze
kardinál Dominik DUKA OP, arcibiskup pražský (ACAP čj. 0258/2014)
Bratři v kněţské a jáhenské
sluţbě, sestry a bratři, přátelé,
na konci roku 2014 čeká Praţskou arcidiecézi, především hlavní
město Prahu, ve dnech 29. 12. 2014 –
2. 1. 2015 velký úkol. Komunita bratří
z Taizé svolává do Prahy skoro po
pětadvaceti letech celoevropské modlitební setkání s mladými lidmi. Působení této ekumenické komunity je vám
asi známé. Bratři mladým lidem připomínají téma smíření, za pomoci zpěvu
i ticha se snaţí navodit atmosféru modlitby, chtějí s mladými přemýšlet o víře a
uvaţovat, jak věřit dnes a hledat porozumění evangeliu. Je příznačné, ţe v Evropě je
o setkání s bratry z Taizé stále velký zájem. Počítá se s návštěvou asi dvaceti tisíc
mladých lidí, ale protoţe Praha je atraktivní, můţe jich být i více.
Z arcibiskupství se ozýváme ve značném předstihu, protoţe je třeba upozornit,
jak náročný úkol je před námi. Mladé křesťany z celé Evropy bude třeba na pět dní
v praţských farnostech ubytovat, v případě většího zájmu i ve farnostech v praţském
okolí. Návštěvníci z celé Evropy se těší na ubytování v rodinách, ale kdyby to nestačilo, tak i v sokolovnách, ve školách, na farách, podobně, jak tomu bylo před pětadvaceti lety. Kdo můţe vědět lépe, které sokolovny či školy, ale především které rodiny patří do té či oné farnosti, neţ místní duchovní. Jednotliví faráři určitě vyzvou
ke spolupráci své pastorační rady a další schopné pomocníky. Někde moţná narazíme na překáţky, nepochopení, ale i s tím je třeba počítat. Proč se o tom zmiňovat
jiţ v lednu? Abychom měli náskok a ve farnostech začali kontaktovat ochotné farníky
v předstihu, s prosbou o velkorysost, aby nějaké sestry a bratry do svých rodin přijali.
4

pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta

Protoţe přijede i mnoho cizinců, měly by se jazykové schopnosti hostitelů při ubytovávání zohlednit.
Zorganizovat velké setkání mládeţe není moţné bez všestranné pomoci a součinnosti mnohých, na prvním místě místních duchovních. Proto o vaši spolupráci prosíme jiţ nyní a předem za ni děkujeme.

Frà Andrew BERTIE – otevření procesu blahořečení.
fr. Filip M. SUCHÁN, OPræm

V ţivé paměti mnozí z nás mají konec listopadu v roce 1993 (26. – 28. listopadu), kdy naše České velkopřevorství a naši zemi navštívil Eminence a Výsost FRÀ
ANDREW WILLOUGHY NINIAN BERTIE, 78. Velmistr Svrchovaného řádu maltézských
rytířů.
Frà Andrew byl prvním Angličanem v úřadu velmistra maltézských rytířů. Narodil se 15. května 1929
v Londýně. Byl nejmladším synem 7. Hraběte
z Abingdonu, vzdáleným bratrancem královny Alţběty
II., z matčiny strany přímý potomek Stuartovců.
Studoval v Ampleforth College, ve škole severoanglického benediktinského opatství Ampleforth. Během
universitních studii na Oxfordu se zabýval především
moderní historii; poté pokračoval ve studiích na Škole
orientálních a afrických studií na Londýnské universitě.
V létech 1948 – 1950 slouţil jako důstojník Skotské
gardy. Pak od roku 1960 po 23 let učil francouzštinu a
španělštinu na škole ve Worthu. Kromě francouzštiny a španělštiny ovládal také ruštinu, němčinu, nizozemštinu, maltštinu, tibetštinu či sanskrit. Byl znalcem
buddhismu. Věnoval se také dţudu.
Do řádu byl přijat v roce 1956 a slavné řádové sliby sloţil roku 1981. Do čela
řádu jako 78. velmistr byl zvolen 8. dubna 1988; volba byla uznána 11. dubna 1988
papeţem bl. Janem Pavlem II. Během jeho sluţby velmistra se řád rozrostl, navázal
diplomatické styky s mnoha státy.
Frà Andrew popisoval poslání maltézského řádu slovy: „Pomáhat potřebným a
nemocným – to je a vždy byl náš prvořadý úkol“. Nebo jinde řekl: „Jiné rytířské řády
zde byli, aby bojovali se Saracény nebo aby chránili před pohany Španělsko nebo
Svatou Zemi nebo Prusko. Avšak my jsme měli toto zvláštní poslání vůči potřebným a
nemocným. Náš cíl je naprosto stejný jako v roce 1099: posvěcování našich členů
prostřednictví služby nemocným.“ A v proslovu při návštěvě papeţe Benedikta XVI v
nemocnici sv. Jana Křtitele v římské čtvrti Magliana 2. prosince 2007 připomněl:
„První rytíři zasvětili svůj život těm, které pak nazvali ‹Pány nemocnými›. Zůstáváme
věrnými tomuto a také považujeme nemocné za nejdůležitější aspekt našeho života.“
Vedl skromný ţivot, vyznačující se statečností, stálostí, pokorou a hlubokým
smyslem pro sluţbu a pohostinnost, věrný kaţdodenní mši sv. a vroucí modlitbě.
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Zvláštní pozornost si zasluhuje jeho hluboká úcta k Panně Marii. Pravidelně a
činně se účastnil řádové pouti s Pány nemocnými v Lurdech. Během působení ve
zmíněném Worthu propagoval tuto pouť zejména mezi mladými, z nichţ mnozí se
stali pak dobrovolníky, kteří posléze šířili nadšení a smysl pro sluţbu a pomoc lidem
v nouzi. A sluţba mladým lidem a s mladými patřila mezi největší radosti Frà Andrewa.
Sluţba Pánům nemocným nakonec byla hlavním důvodem, proč se rozhodl zasvětit svůj ţivot Pánu jako profesní rytíř sloţením řeholních slibů. Ochotně, pravidelně a činně se i jako velmistr účastnil sluţby v řádové nemocnici sv. Jana Křtitele
v La Magliana na předměstí Říma nebo téměř nepoznáván i v jiných římských nemocnicích.
Zemřel 7. února 2008 v Římě ve věku 78 let.
Papeţ Benedikt XVI. soustrastném telegramu poukázal na zásluţné dílo Jeho
Výsosti Andrew Bertie, „muže vysoké kultury, který se nasazoval ke prospěchu těch
nejpotřebnějších“.
Benedikt XVI. vyzdvihl rovněţ jeho
lásku k církvi a svědectví, které vydal
evangelním principům.
Při
pohřbu
kardinál Pio Laghi,
jenţ zastával funkci
patrona Řádu řekl:
„V ohni Boha, který
je láska, jsou jako
jiskry, z nichž se
skládají podivuhodné obrazy světla“, aby tak metaforicky přiblíţil biblické zástupy
spravedlivých, mezi něţ začlenil také postavu zesnulého Frà Andrew Bertie; „Spravedlivý“ dodal kardinál Laghi, „je ten, který je otevřený vůči plánům Boha, který
chce vepsat do dějin nový řád, a stává se v tom s láskou jeho spolupracovníkem.“
Ozvěnou kardinálových slov byla mlčenlivá modlitba velkého shromáţdění věřících
tísnících se v bazilice, počínaje příbuznými zesnulého, přes stovky rytířů a dam v řádovém oděvu, uniformovaných dobrovolníků, významných podpůrců a prostých přátel maltézské rodiny.
Pověst svatosti ţivota mezi lidmi nezůstala zapomenuta, a tak s dovolením
církve byl zahájen proces blahořečení Frà Andrewa dle norem církve pět let po jeho
smrti 8. února 2013. Postulátorem byl ustanoven prof. Vittorio Capuzza.
Frà Andrew je pro nás jasným dokladem, ţe svatost je skutečně s Boţí milostí
člověku moţná. Otevřít svůj ţivot Bohu a druhému člověku pro Boha naplňuje tento
ţivot a dává mu smysl a správný směr. Nadto můţe být svatost ţivota Frà Andrewa
6
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také výzvou nebát se zasvětit svůj ţivot poslušné sluţbě potřebným a obraně víry. Ať
se za nás a za naše České Velkopřevorství Frà Andrew přimlouvá.

Kristova církev je zbudována na pevné víře Petrově
SV. LEV VELIKÝ, PAPEŢ, Sermo

4 de Natali ipsius, 2-3: PL 54, 149-151

Z celého světa je vybrán jediný Petr, aby stál v čele povolaných ze všech národů, v čele všech apoštolů a všech otců církve. Takţe ačkoli je v Boţím lidu mnoho
kněţí a mnoho pastýřů, řídí všechny vlastně Petr, i kdyţ svrchovanou vládu nad nimi
má Kristus. Milovaní, velká a podivuhodná je moc, na níţ se darem Boţí milosti podílí tento muţ. Jestliţe totiţ s ním měli mít podle Boţí vůle ostatní představení něco
společného, a to jim nikdy nebylo odepřeno, dal jim to Bůh vţdy jen Petrovým prostřednictvím.
Všech apoštolů se Pán zajisté táţe, co o něm lidé
soudí; a oni odpovídají společně, kdyţ jde o vysvětlení rozporných názorů nevědomých lidí. Kdyţ však jde o to, zjistit
smýšlení učedníků, jako první vyznává Pána ten, jenţ je
první v apoštolské hodnosti. A jakmile prohlásí: »Ty jsi
Mesiáš, Syn ţivého Boha,« odpoví mu Jeţíš: »Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protoţe ti to nezjevilo tělo
a krev, ale můj nebeský Otec.« To znamená: Jsi blahoslavený proto, ţe tě vyučil můj Otec; nezmýlilo tě ţádné
lidské mínění, ale poučilo tě nebeské vnuknutí; a nebylo to
tělo ani krev, kdo ti mne zjevil, nýbrţ ten, jehoţ jsem jednorozený Syn.
A já ti říkám, praví dále, to znamená: Jako ti můj
Otec zjevil mé boţství, tak já ti zvěstuji, ţe jsi postaven nad
ostatní: Ty jsi Petr – Skála. To znamená: Jestliţe já jsem
neporušitelná skála, jsem nároţní kvádr, který spojuje obě části v jedno, a jediný základ, kromě něhoţ nikdo nemůţe poloţit jiný; i ty jsi ovšem skála, protoţe tě má síla
zpevňuje a ty se mnou smíš mít účastenský podíl na tom, co já vlastním ze své moci.
A na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Na této
pevnosti, říká, zřídím věčný chrám, na neochvějných základech této víry vyroste aţ
do nebe má církev.
Toto vyznání nezadrţí pekelné mocnosti, nesevřou pouta smrti; neboť toto
slovo je slovem ţivota. A stejně jako vynáší své vyznavače do nebes, sráţí popírače
do pekel.
Právě proto se svatému Petru říká: Tobě dám klíče od nebeského království; co
sváţeš na zemi, bude svázáno na nebi, co rozváţeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.
Plnost této moci přešla zajisté i na ostatní apoštoly a tímto ustanovením se jí
dále dostalo také všem představeným církve. Ne nadarmo však se to, co je svěřováno
všem, odevzdává jedinému. Právě Petrovi se to obzvláštním způsobem propůjčuje,
neboť Petr je dán jako vzor všech, kdo spravují církev.
pro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta

7

Únor 2014
Den a hodina
1. sobota
2. neděle 10:00
3. pondělí 17:30
4. úterý
5. středa 17:30
6. čtvrtek
7. pátek 17:30
8. sobota
9. neděle 10:00
10. pondělí
11. úterý
12. středa 17:30
13. čtvrtek
14. pátek
15. sobota
16. neděle 10:00
17. pondělí
18. úterý
19. středa 17:30
20. čtvrtek 17:30

Slavení

poznámka
SVÁTEK

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
sv. Blaţeje, biskupa a mučedníka
sv. Bedřicha, opata
sv. Agáty, panny a mučednice
sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

památka
památka
1. pátek

sv. Jeronýma Emilianiho
5. neděle v mezidobí
sv. Scholastiky, panny
Panny Marie Lurdské

památka

6. neděle v mezidobí
sv. Alexia a druhů, řeholníků

VÝROČÍ POSVĚCENÍ VELKÉHO KOSTELA
MALTĚ
21. pátek
sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
22. sobota
STOLCE SV. PETRA
23. neděle 10:00
7. neděle v mezidobí
pondělí
24.
25. úterý
26. středa 17:30
27. čtvrtek
28. pátek

latinsky

NA

SVÁTEK

SVÁTEK

Suverénní řád Maltézských rytířů
fr. Filip Milan Suchán, OPræm
rektor kostela
České Velkopřevorství
telefon: 257 530 824
telefon: 731 402 597
e-mail: gpb@smom.cz
e-mail: pmariapodretezem@seznam.cz
http://www.maltezskyrad.cz
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