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Poselství Svatého Otce Františka k 25. Světovému dni nemocných 11. února 2017.
Úžas nad tím, co Bůh koná: «Veliké věci mi učinil ten, který je mocný…» (Lk 1,49)
Drazí bratři a sestry,
dne 11. února budeme slavit v celé církvi a zvláště v Lurdech 25. Světový den nemocných
na téma: Úžas nad tím, co Bůh koná: «Veliké věci mi učinil ten, který je mocný…» (Lk 1,49). Tento
den, ustanovený mým předchůdcem svatým Janem Pavlem II. v roce 1992 a poprvé slavený 11.
února 1993 právě v Lurdech, poskytuje příležitost, abychom věnovali zvláštní pozornost nemocným
anebo všeobecněji lidem trpícím. A zároveň vyzývá ty, kdo se pro ně obětují, počínaje rodinnými
příslušníky až po zdravotnické pracovníky i dobrovolníky, aby vzdávali díky za povolání obdržené
od Pána doprovázet nemocné bratry. Toto výročí rovněž obnovuje v církvi duchovní energii ke
stále lepšímu vykonávání oné základní součásti jejího poslání, jež zahrnuje službu těm posledním,
nemocným, trpícím, lidem vyloučeným a postaveným na okraj (srov. Jan Pavel II., motu proprio
Dolentium hominum, 11. února 1985,1). Chvíle modliteb, slavení Eucharistie, pomazání nemocných, sdílení s nemocnými a prohloubení bioetických a teologicko-pastoračních témat, o nichž se
bude během těchto dní v Lurdech hovořit, zajisté poskytnou nový a důležitý příspěvek pro takovou
službu.
Již nyní duchovně zaujímám místo u jeskyně Massabielle vedle obrazu Neposkvrněné Panny, na níž ten, který je mocný, učinil velké věci pro spásu lidstva. Přeji si vyjádřit svou duchovní
blízkost Vám všem, bratři a sestry, kteří prožíváte utrpení, i vašim rodinám; stejně tak vyslovuji své
ocenění všem těm, kdo v různých rolích a ve všech zdravotních zařízeních rozesetých po celém
světě odborně, zodpovědně a oddaně pracují pro vaši úlevu, pečují o vás a o vaši každodenní pohodu. Toužím povzbudit všechny nemocné, trpící, lékaře, ošetřovatele, rodinné příslušníky i dobrovolníky k tomu, aby v Panně Marii, Uzdravení nemocných, kontemplovali Boží něhu ke každé lidské bytosti a vzor odevzdanosti do Boží vůle; a aby ve víře, živené Slovem a svátostmi, vždy nacházeli sílu milovat Boha a bratry i při prožívání nemoci.
Stejně jako svatá Bernadetta jsme před Mariiným zrakem. Pokorná dívka z Lurd vypravuje,
že Panna, již nazývá „Krásná Paní“, na ni hleděla tak, jako se hledí na člověka. Tato prostá slova
popisují plnost vztahu. Bernadetta, chudá, negramotná a nemocná, cítí, že Maria na ni hledí jako na
člověka. Krásná Paní s ní hovoří s velkou úctou, bez blahosklonnosti. To nám připomíná, že každý
nemocný je a stále zůstává lidskou bytostí a tak je třeba s ním jednat. Nemocní a lidé postižení, třebas i závažně, mají svou nezcizitelnou důstojnost a své poslání v životě a nikdy se nestávají pouhými objekty; i když se někdy mohou jevit pouze jako pasivní, ve skutečnosti tomu tak nikdy není.
Po svém pobytu u jeskyně Bernadetta díky modlitbě proměňuje svou křehkost v podporu
ostatních a díky lásce se stává schopnou obohacovat své bližní a především dává svůj život za spásu
lidstva. Prosba Krásné Paní, aby se Bernadetta modlila za hříšníky, nám připomíná, že nemocní a
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trpící v sobě nenosí jen přání uzdravit se, ale také chtějí křesťansky prožívat svůj život, a docházejí
až k tomu, že ho darují jako autentičtí Kristovi učedníci misionáři. Maria dává Bernadettě povolání,
aby sloužila nemocným, a zve ji, aby se stala Sestrou lásky, což je povolání, jež ona naplňuje v tak
velké míře, že se stává vzorem, na který může být odkázán každý zdravotnický pracovník. Prosme
tedy Neposkvrněné Početí o milost, abychom stále dokázali nacházet vztah k nemocnému jako
k člověku, který zajisté potřebuje pomoc, někdy i v těch nejzákladnějších věcech, ale nese v sobě
dar, jenž má být sdílen s druhými.
Pohled Panny Marie, Potěšení zarmoucených, osvěcuje tvář církve v jejím každodenním nasazení pro potřebné a trpící. Cenné plody této církevní starostlivosti o svět utrpení a nemoci jsou
důvodem díků Pánu Ježíšovi, který se s námi solidarizoval svou poslušností Otcově vůli až po smrt
na kříži, aby lidstvo bylo spaseno. Solidarita Krista, Božího Syna narozeného z Panny Marie, je
výrazem milosrdné Boží všemohoucnosti, jež se projevuje v našem životě – především je-li křehký,
zraněný, pokořený, vyloučený a trpící – a rozlévá v něm sílu naděje, která nám umožňuje povstat a
podporuje nás.
Takové bohatství lidskosti a víry nesmí vyjít nazmar, ale spíše nám má pomáhat vyrovnávat
se s našimi lidskými slabostmi a zároveň s výzvami přítomnými ve zdravotnickém a technologickém prostředí. U příležitosti Světového dne nemocných můžeme nacházet nový rozmach k tomu,
abychom přispívali k šíření kultury respektující život, zdraví a životní prostředí, a nový impulz,
abychom bojovali za úctu k integritě a důstojnosti lidí také díky poctivému přístupu k bioetickým
otázkám, k ochraně slabších a k péči o životní prostředí.
U příležitosti 25. Světového dne nemocných obnovuji svou blízkost v modlitbě a povzbuzuji
lékaře, ošetřovatele, dobrovolníky i všechny zasvěcené muže a ženy angažované ve službě lidem
nemocným a znevýhodněným; církevní i občanské instituce pracující v tomto prostředí; i rodiny,
které se s láskou starají o své nemocné příbuzné. Všem přeji, aby stále byli radostným znamením
Boží přítomnosti a lásky napodobováním zářivého svědectví tolika Božích přátel a přítelkyň, mezi
nimiž připomínám svatého Jana z Boha a svatého Kamila de Lellis, patrony nemocnic a zdravotnických pracovníků, a svatou Matku Terezu z Kalkaty, misionářku Boží něhy.
Bratři a sestry, vy všichni, nemocní, zdravotní pracovníci a dobrovolníci, pozvedněme společně svou modlitbu k Panně Marii, aby její mateřská přímluva podporovala a doprovázela naši víru
a od Krista, jejího Syna, aby nám získávala naději na cestě uzdravení a zdraví, pocit bratrství a zodpovědnosti, nasazení pro integrální lidský rozvoj a radostnou vděčnost pokaždé, když jsme užasli
nad její vděčností a jejím milosrdenstvím.
Ó, Maria, naše Matko,
která každého z nás v Kristu přijímáš jako svého syna,
pomáhej důvěryplnému očekávání našeho srdce,
podporuj nás v našich nemocech a utrpeních,
veď nás ke Kristu, svému Synu a našemu bratru,
a pomáhej nám odevzdávat se Otci, který koná velké věci.
Všechny vás ujišťuji svou trvalou vzpomínkou v modlitbě a ze srdce vám uděluji apoštolské
požehnání.
Vatikán 8. prosince 2016, slavnost Neposkvrněného Početí
FRANTIŠEK
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Bohoslužby.
Pravidelná mše svatá je slavena v neděli v 10:00 hodin a v úterý a o Prvním pátku měsíce (3. února 2017) v 17:30 hodin. Mše sv. o 3. neděli v měsíci (19. února 2017) je slavena latinsky. Příležitost ke svátosti smíření je vždy 30 minut přede mší sv. nebo dle domluvy s knězem.
O svátku Uvedení Páně do chrámu ve čtvrtek 2. února 2017 v našem kostele mše sv. sloužena nebude.
Pan kardinál Dominik DUKA zve všechny řeholníky, řeholnice, zasvěcené osoby působící v
arcidiecézi pražské a všechny věřící ke společnému slavení svátku Uvedení Páně do chrámu ve
čtvrtek 2. února 2017. Mše svatá bude zahájena v 10:00 hodin obřadem žehnání svící v kapitulním
kostele Všech svatých na Pražském hradě. Pokračovat bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, do které se půjde z kostela Všech svatých průvodem.
Svatoblažejské požehnání o památce sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, v pátek 3. února
2017 bude udělováno na konci mše sv. před obvyklým prvopátečním eucharistickým výstavem a
pobožností.
Při bohoslužbách v neděli 19. února 2017 proběhne sbírka „Svatopetrský haléř“. V roce
2016 bylo celkem vybráno 902 604,- Kč.
DEN A HODINA
středa
1.
čtvrtek
2.
pátek 17:30
3.
sobota
4.
neděle 10:00
5.
6. pondělí
úterý
7.
17:30
středa
8.
čtvrtek
9.
10. pátek
11. sobota
12. neděle 10:00
13. pondělí
14. úterý 17:30
15. středa
16. čtvrtek
17. pátek
18. sobota
19. neděle 10:00
20. pondělí
21. úterý 17:30
22. středa
23. čtvrtek
24. pátek
25. sobota
26. neděle 10:00
27. pondělí
28. úterý 17:30

SLAVENÍ
UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (Očišťování Panny Marie; Hromnice)
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
5. neděle v mezidobí
sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

SVÁTEK

památka

sv. Jeronýma Emilianiho
sv. Scholastiky, panny
Panny Marie Lurdské (Světový den nemocných)
6. neděle v mezidobí

památka

sv. Alexia a druhů, řeholníků
7. neděle v mezidobí
VÝROČÍ POSVĚCENÍ VELKÉHO KOSTELA NA MALTĚ
sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
STOLCE SV. PETRA
sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Latine
SVÁTEK
SVÁTEK

památka

8. neděle v mezidobí
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„Te Deum Laudamus“ – koncert duchovní hudby.
Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 zve do řádovho kostela
Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně v úterý 20. února od
17:00 hodin na letošní druhý koncert duchovní hudby z cyklu Pocta chrámovým kůrům
Prahy 1. Na programu jsou díla z repertoáru katedrály sv. Víta. Účinkují: Josef ZÁMEČNÍK – křídlovka, Josef KŠICA – varhany. Vstup na koncert je volný.

59. pouť Řádu maltézských rytířů do Lurd.
59. pout Řádu Maltézských rytířů do Lurd se bude konat od čtvrtku 4. května až do
pondělí 8. května 2017. České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů Vás srdečně zve ke společné účasti na své řádové pouti k Panně Marii Lurdské. Do Lurd budeme
jako v uplynulých letech cestovat letecky, speciálním letadlem z Prahy. Na této pouti se tradičně setkávají členové a příznivci Maltézského řádu, stejně jako členové maltézských pomocných organizací, aby zde spolu s velkým počtem nemocných uctívali Pannu Marii. Každoročně se zde sejde téměř deset tisíc poutníků z celého světa.
Vzhledem k tomu, že jsme se z naší republiky na tuto pouť létáme pravidelně každý
rok, máme bohaté zkušenosti s organizací podobné akce a se zajištěním všeho, co naši Pánové
nemocní a poutníci na cestě a po čas pobytu potřebují. Z Prahy poletíme letadlem o kapacitě
189 míst.
Přihlášky a podrobné informace budou na www.lurdy.eu nebo v sakristii kostela.

Prohlášení ČBK k Pochodu pro rodinu a pro život
Letošní Pochod pro rodinu a pro život se uskuteční 22. dubna 2017; více pak na
http://pochodprozivot.cz/.
Vzhledem k tomu, že otázka rodiny a budoucnosti naší společnosti je v současné době
palčivým tématem celospolečenské diskuse, s přihlédnutím k tomu, že začínáme zakoušet
důsledky nízké porodnosti a viditelný rozklad rodinných vztahů, chceme jasně deklarovat náš
postoj k této problematice.
Jako představitelé České biskupské konference podporujeme letošní „Pochod pro rodinu a pro život“ a reagujeme tím i na koncepci rodinné politiky představenou Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR a zdůrazňujeme fakt, že rodinu vnímáme jako základní buňku společnosti i církve.
Záleží nám na stabilitě vztahů, ceníme si péče o mladé i seniory, vysoko hodnotíme
odpovědnost jednoho člověka ke druhému a chceme vytvářet takovou společnost, v níž budou
mít tyto hodnoty náležitou úctu a prestiž.
Společnost má mnoho nástrojů, kterými může kvalitu života rodiny ovlivnit: daňový a
důchodový systém, prostředí přátelské rodinám s malými dětmi, obyčejná lidská slušnost odrážející se v zacházení s těmi, kdo už nemají síly nebo potřebují pomoc druhého, vzdělání,
které klade důraz na schopnost založit a kultivovat trvalý vztah, který bude základem budoucí
rodiny, podpora manželství jako nejvyšší formy závazku.
Jsme obklopeni složitým světem plným problematických zpráv, a přitom základní věci
lidského života jsou vlastně jednoduché: narodíme se svým rodičům, přijímáme od nich lásku,
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péči a perspektivu. Učíme se, co je skutečně cenné, a budujeme svůj život v naději, že tyto
hodnoty budeme moci předat budoucím generacím.
Nechceme na tuto prostou lidskou zkušenost zapomínat. Svět by se stal nepřehledným
místem k životu a místo smyslu by nabízel chaos v tom, kdo jsme a kam směřujeme.
Stojíme o to, aby v nadcházejícím volebním roce pozornost politiků byla upřena na
rodinu nikoli jako na nástroj volebního boje, ale jako na místo, kde se formují nejdůležitější
hodnoty, na nichž člověk staví celý svůj další život.
Jsme solidární s účastníky pochodu, žehnáme jim a vyprošujeme všem plnost darů
Ducha Svatého.
Čeští a moravští biskupové
V Praze 25. 1. 2017

Přijímací řízení ke studiu na KTF UK
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vyhlašuje přijímací řízení ke
studiu od akademického roku 2017/2018. Zájemci o studium na Katolické teologické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, kteří chtějí začít studium v akademickém roce 2017/2018, mohou podat přihlášku do 28. února 2017.
Nabízené studijní obory:

Katolická teologie (magisterské studium, prezenční, 5 let)

Teologické nauky (bakalářské studium, kombinované, 4 roky)

Teologické nauky (navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky)

Aplikovaná etika (navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky)

Dějiny křesťanského umění (bakalářské studium, prezenční, 3 roky)

Dějiny křesťanského umění (navazující magisterské studium, prezenční, 2 roky)

Dějiny evropské kultury (bakalářské studium, prezenční, 3 roky)

Dějiny evropské kultury (navazující magisterské studium, prezenční, 2 roky).
Podrobnosti týkající se přijímacího řízení a ostatní informace o studiu na KTF UK
jsou k dispozici na http://www.ktf.cuni.cz.

Modlitba za uzdravení
P. Aleš OPATRNÝ; http://www.cho.cz/clanky/Modlitba-za-uzdraveni.html

Jsou lidé, kteří nabízejí modlitbu za uzdravení jako zázračnou a určitě fungující medicínu. Jsou jiní, kteří se bojí modlit za uzdravení, protože se domnívají, že by jednali proti své
víře, která jim říká, že utrpení je něco svatého, co je třeba si spíš hýčkat. A potom jsou ještě
„zhrzení milenci“ modlitby za uzdravení, totiž hodní křesťané, kteří se pro modlitbu za uzdravení kdysi nadchli a později zjistili, že jim touto věcí Pán Bůh neslouží tak, jak si představovali, a proto od nadšení přešli ke skepsi nebo nechuti. Pamětníci z Obnovy si možná ještě
vzpomenou na vyprávění světoznámého dominikána P. Michaele Marsche o jeho prvých zkušenostech s modlitbou za uzdravení, když si, jak sám líčí, řekl: „Pomodlím se. Modlitba, i
když nepomůže, jistě neuškodí!“ Což je nepochybně pravda, ale také by to mohl být projev
dosti chabé víry. Proto bych přidal ještě proslulou větu „domácího klasika“ P. Jiřího Reinpro vnitřní potřebu společenství u kostela Panny Marie Pod řetězem na konci mosta
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sberga (nosím ji v paměti od exercicií roku 1968!): „Naprosto neomylná modlitba je modlitba
za spásu bližního!“ Odtud je asi nejlépe vyjít a to proto, že celý lidský život včetně zdarů a
nezdarů, zdraví i nemoci, je v perspektivě křesťanské víry cestou k cíli. Cílem není ani uzdravení, ani úspěch, ale také ne utrpení nebo snad smrt. Cílem je Bůh a o dosažení tohoto cíle má
vždy v posledku jít. Je to až příliš jednoduché Dovolovalo by nám to v rámci starosti o spásu
pominout současný stav člověka včetně jeho bolestí, nemoci nebo ohrožení života Neměli
bychom vlastně každého rovnou připravovat na smrt a vše ostatní pominout Jistěže jsou chvíle, kdy příprava na smrt je výrazným tématem dotyčného. Ale ani smrt není cílem. Znovu
opakujme – cílem je Bůh. S Bohem – Otcem byl Ježíš natolik zajedno, že je ani jeho utrpení a
smrt nemohla navzájem rozdělit. A tak cesta k dosažení cíle – Boha sotva může vést tak, že
by důvěrné sbližování s ním pomíjela. To ostatně jasně řekl už svatý Ignác z Loyoly: Spása,
tedy plné dosažení proměny člověka v Boží blízkosti, je cílem, a ostatní věci na tomto světě
jsou nám jen potud užitečné, pokud k tomuto cíli vedou. Uzdravení může být pro někoho cestou k cíli a pro jiného povede tato cesta jeho nemocí. My o tom nerozhodujeme. Ale modlitba,
která podporuje víru člověka, která ho nenechává bez pomoci v objetí nemoci, utrpení a z
toho třeba rostoucí beznaděje, je skutkem lásky a účinnou pomocí. A to jak v situaci, kdy dochází k podivuhodnému uzdravení, i v situaci, kdy se nic pozoruhodného neděje.
Avšak ani při tomto pohledu se nevyhneme otázkám: „Za co se mám v konkrétní situaci modlit “ „Mohu či mám se modlit za uzdravení – vždyť evangelia nás k důvěryplné modlitbě vybízejí !“ Je to mnohdy dost trýznivá chvíle nejistoty a nemusí rychle odeznít. Co tedy
zbývá Modlit se. Modlit se, abych poznal, za co se mám modlit. Tato modlitba bezpochyby
vyžaduje víru. Ale nejen ji. Vyžaduje velkou osobní upřímnost, ve které si nic nenamlouváme, a ještě jednu věc, která je také zdůrazňována svatým Ignácem: indiferenci, čili ochotu
přijmout jakékoliv Boží řešení.
Kdo se jednou nebo dokonce vícekrát modlil „úspěšně“ za uzdravení někoho druhého
(jeho bližní byl uzdraven), si asi snadno připomene, jak krásný je to pocit a jak svůdné je
myslet si, že se to teď může ba dokonce musí pokaždé opakovat. A právě zde je háček. V
modlitbě za uzdravení jsme vždy „na začátku“, i kdybychom se modlili třeba po sté. Nikdy
předem nevíme, zač se máme modlit, vždy ale můžeme s apoštolem Pavlem doufat, že „duch
se v nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním“. Z hlediska lidského prožívání je to ovšem nejistota (ne nedůvěra!). A tu řada lidí špatně snáší. Proto chtějí „návody k řešení“, které je nejistoty zbaví. A tak se zaklínají vírou, jako účinným nástrojem, který způsobí, že se stane to, co
chtějí. Nebo naopak modlitbu za uzdravení odmítnou a schovají se za přání (samo o sobě
správné), aby se stala Boží vůle – aniž jí hledají. Ale to jsou bludné cesty, na které není radno
vycházet.
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