JORDÁNSKO
Jordánské království získalo svou nezávis-

lost na Británii roku 1946. Je nyní konstituční monarchií, v jejímž čele již deset let
stojí král Abdaláh II. Bin al-Husajn. Země
má téměř 6 milionů obyvatel a z toho je asi
109 tisíc katolíků (tedy asi 2 % obyvatelstva).
Katolická církev patří do ordinariátu Svaté
země. Patří mezi ně římští katolíci, řeckomelchitští katolíci, arménští katolíci, maronité, syro-katolíci a katolíci chaldejského
obřadu.

AMMÁN Papež přiletěl v pátek 8. 5.

na letiště v Ammánu, kde byl přivítán králem Abdalláhem II., představiteli státu, diplomatického sboru a představiteli církve.
Odpoledne pak navštívil centrum Regina
pacis (Královna míru), které se stará o invalidní spoluobčany. Večer se pak papež setkal
s králem a jeho rodinou.

MADABA

V sobotu druhého dne
pouti Benedikta XVI. po Svaté zemi byla na
programu hora Nebo, z níž hleděl Mojžíš
na Zaslíbenou zemi, potom posvěcení základního kamene první katolické univerzity
arabského světa v Madabě, návštěva mešity

TEL AVIV

V pondělí 11. 5. se Svatý otec rozloučil s Jordánském a přiletěl do
Izraele na letiště v Tel Avivu, kde jej přivítal prezident Šimon Peres, navečer pak
navštívil památník obětem holocaustu Yad
Vashem, kde pronesl svoji promluvu.

JERUZALÉM

Následující den
strávil papež celý v Jeruzalémě, kde se setkávají tři velká světová náboženství. Na tzv.
chrámové hoře, kde stál Šalamounův chrám,
se setkal ve skalním dómu s velkým muftím
mešity, poté navštívil tzv. Zeď nářků, což je
poslední zbytek z opěrné zdi chrámového
pahorku, kde se Židé modlí a své modlitby
vkládají do spár zdi na lístcích. Tento zvyk
také papež zachoval.
Pak navštívil jedno z nejposvátnějších
míst – Večeřadlo, – kde Pán Ježíš učedníkům otevřel své srdce a slavil s nimi velikonoční tajemství a kde byli shromážděni
apoštolové s Pannou Marií a dalšími učedníky o Letnicích.
Odpoledne pak celebroval mši sv. v údolí
Josafat, které je severní částí údolí Cedronu,
jež odděluje Chrámovou a Olivovou horu.

Před Omarovou mešitou. Zlatá
kopule, která je vidět z mnoha
míst – jeden z nápadných a viditelných symbolů Jeruzaléma.
V Jeruzalémě strávil Svatý otec
celý den.

ד מא

a setkání s muslimskou obcí a podvečerní
nešpory s kněžími, řeholnicemi a seminaristy pěti katolických ritů.

Vrchol hory Nebo je ve výšce
806 m. n. m. a od roku 1932 je ve správě
bratří františkánů, kteří kromě duchovní
péči iniciovali rozsáhlý archeologický výzkum, takže zde byla objevena tzv. Mojžíšova bazilika ze 4. století nebo pět dalších
základů kostelů s nádhernými mozaikovými podlahami. Pro nás je tato hora spojena s Mojžíšem, kterému nebylo dovoleno
vstoupit do Zaslíbené země, ale odtud na ni
před svou smrtí hleděl.

Nazaret – bazilika Zvěstování. Uvnitř tohoto
chrámu v malém domečku zaznělo Mariino
ANO, které přineslo
spásu celému světu.

BETLÉM Středu 13. 5. strávil Be-

Připomněl, že primát lásky k Bohu a k bližnímu je společný křesťanství a islámu.

V neděli 10. 5. slavil papež mši sv. na mezinárodním stadionu v Ammánu. Byla to historicky první mše na otevřeném místě v arabském světě. Zároveň měli křesťané poprvé
možnost slavit nedělní mši svatou dopoledne, neboť v muslimském světě je to pracovní den a volným svátečním dnem je pátek.

nedikt XVI. v Betlémě, kde také slavil mši
svatou na náměstí Jesliček. I zde Svatý
otec neustále vyzýval k překonání všech
překážek k nastolení opravdového míru
v této oblasti.
Po obědě s ordináři Svaté země a františkánskou komunitou v jejím betlémském
klášteře navštívil Benedikt XVI. baziliku Narození Páně. V jejím podzemí se nachází jeskyně, kde hvězda na podlaze označuje místo
Kristova narození.
Z baziliky Narození odjel papež do 2 km
vzdálené dětské nemocnice „Caritas Baby
Hospital“, která je financována švýcarskou
nadací Kinderhilfe Bethlehem.

BETÁNIE Posledním bodem neděl-

ního papežova programu v Jordánsku byla
návštěva 50 km vzdálené Betánie, o které sv.
Jan v evangeliu říká, že je „za řekou Jordán”
a kde uděloval křest Jan Křtitel. Místo se
Jistě významné bylo setkání papeže nachází 350 m pod hladinou Středozemního
s muslimskou komunitou, kterou vedl bra- moře, několik kilometrů do místa, kde se
tranec krále princ Ghazi bin Talal, který řeka Jordán vlévá do Mrtvého moře, kteocenil papežovu morální odvahu hlásat víru ré je v arabských rukopisech nazýváno jako
podle svědomí, nezávisle na dnešním světě. „Lotovo moře”.

NAZARET Ve čtvrtek 14. 5. slavil

papež mši sv. na návrší na kraji Nazareta, na
návrší, z nějž chtěli Nazaretští shodit Ježíše
po jeho kázání v synagoze, jak o tom píše
čtvrtá kapitola Lukášova evangelia. Večer
se pak modlil s biskupy, kněžími a řeholníky
v bazilice Zvěstování nešpory. Vyjádřil také
své velké pohnutí na místě, kde se „slovo
stalo tělem“.

JERUZALÉM V pátek 15. 5. vy-

vrcholila papežova pouť do Svaté země návštěvou baziliky Božího hrobu. Předcházelo
jí ekumenické setkání na patriarchátu řecké
pravoslavné církve a po ní následovala návštěva v patriarchálním kostele arménské
apoštolské církve. Odpoledne po tomto náročném programu se vrátil zpět do Vatikánu.

Papamobil si vychutnává cestu Svatou zemi. Vyjede i tento prudký kopec?

foto wikipedia, Jan Lukeš

Svatý otec Benedikt XVI. navštívil
na své 12. apoštolské cestě ve dnech
8.–15. 5. 2009 Blízký východ – Jordánsko, Izrael a území palestinské
samosprávy. Je to 45 roků od první
papežské návštěvy tohoto území, kdy
ji navštívil Pavel VI. a 9 roků od návštěvy Jana Pavla II. Důvodem návštěvy bylo modlit se za dar míru a pokoje pro toto území, které je neustále
zmítáno kon ikty různých skupin.
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Papež vkládá svou modlitbu do Zdi nářků.
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SVATÝ OTEC U NÁS

Ve dnech 26. – 28. 9. 2009 navštíví
Svatý otec Benedikt XVI. Českou republiku. Přiletí v sobotu 26. 9. dopoledne do Prahy, odkud se následně vydá do
kostela Panny Marie Vítězné (pražské Jezulátko), kde se krátce pozdraví s rodinami. Večer se pak setká s představiteli
politického života a po nich bude slavit
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
nešpory s kněžími, řeholníky, bohoslovci a dalšími věřícími.
V neděli bude dopoledne slavit mši
sv. v Brně na letišti v Tuřanech a večer se setká se zástupci ekumeny a pak
s akademickou obcí.

V pondělí na slavnost sv. Václava
bude slavit mši sv. ve Staré Boleslavi, po
ní pronese poselství mládeži. Navečer
pak odletí zpět do Vatikánu.
Je to pro nás všechny veliký a vzácný dar, že se Svatý otec rozhodl navštívit naši malou republiku, zvláště když si
uvědomíme, že na začátku svého pontifikátu naznačil, že apoštolské cesty budou méně časté než u jeho předchůdce a spíše symbolické. Proto se na tuto
vzácnou chvíli připravme dobrou modlitbou.
Zúčastnit se mše svaté s papežem
Benediktem XVI. v České republice je
možná pro většinu z nás jedinou možností, jak prožít mši svatou s hlavou katolické církve, tak si ji nenechme ujít!

