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 V roce 1539 založil svatý Jan z Boha v Grana-
dě ve Španělsku řád milosrdných bratří. Od té doby se 
mnoho událo - dobrého i nepříjemného. U toho po-
zitivního můžeme stručně zmínit, že se řád uchoval  
v relativně dobrém stavu dodnes. U negativní-
ho je nutné zdůraznit (alespoň co se týká Špa-
nělska) utiskování řádu v letech 1798, 1835  
a 1850 a především občanskou válku v letech 1936  
až 1939. Tomuto období se zde budeme věnovat.
 Španělská občanská válka byla v mnoha 
ohledech negativem – politickým, hospodářským 
a společenským – a zemi na mnoho let rozvrátila.  
K tomuto kontextu se řadí také násilná smrt 95 brat-
ří z hospitálského řádu svatého Jana z Boha.
 Když v roce 1936 vypukla občanská válka, 
došlo z obou stran ke všeobecnému náboženskému 
pronásledování, jehož předurčenými oběťmi byli 
kněží a řeholníci. Ve strašné spirále nenávisti a násilí 
byli tito lidé nemilosrdně pronásledováni, mučeni  
a mnozí zavražděni.
 Jednou z pronásledovaných skupin byli i mi-
losrdní bratři. Pro pronásledovatele bylo maličkostí 
bratry vypátrat, zadržet, uvěznit a nakonec zabít.
 Jako řádoví křesťané zasvěcení hospitalitě se 
totiž rozhodli zůstat po boku lidem jim svěřeným. 
Věrnost jejich poslání, zejména slibu hospitality, od 
nich vyžadovala, aby u nemocných setrvali i v přípa-
dě ohrožení života, tento požadavek jim byl svatý.
 Ačkoliv nejvyšší řádoví představení mno-
hým z nich vzhledem ke stále nebezpečnější situa-
ci dali na výběr, ba dokonce jim radili, aby se vrá-
tili zpět ke svým rodinám, rozhodli se jednotně, 
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že zůstanou u nemocných. Tak bylo pro pronásledo-
vatele velmi jednoduché je dopadnout. Byli zatčeni, 
když rozdávali večeři postiženým obyvatelům do-
movů v Ciempozuelos, Carabanchel Alto, Madridu, 
Malaze a Sant Boi v Barceloně. Byli zatčeni, když  
v Madridu,  Barceloně, Valencii, Calafellu, Tarragoně  
a Manrese pečovali o ochrnuté, zmrzačené děti a děti 
trpící osteomyelitidou a rachitidou (křivicí). Bratři 
jednali do poslední chvíle ve znamení víry, naděje 
a lásky. Zatímco byli popravováni, odpouštěli svým 
vrahům a dokazovali tímto pravdivost evangelia.
 Po skončení občanské války zahájil řád první 
kroky k tomu, aby se u vedení církve vymohlo bla-
hořečení bratří, kteří jako hrdinní mučedníci víry  
a hospitality obětovali své životy. Všichni byli za-
jedno v tom, že jsme jim toto dlužni. Pro urychlení 
procesu byli bratři rozděleni na dvě skupiny. Prv-
ní skupina, sestávající ze 71 bratří, byla blahořeče-
na papežem Janem Pavlem II. dne 25. října 1992.  
Druhá skupina, sestávající z 24 bratří, byla blaho-
řečena dne 13. října 2013 v Tarragoně. 95 milosrd-
ných bratří podalo důkaz, že vítězství pravdy je vždy  
nakonec vítězstvím lásky.
 Prolitá krev těchto bratří, a s nimi rovněž  
i krev mnoha dalších kněží a řeholníků, kteří byli 
tehdy zavražděni, nemá sloužit jen tomu, aby byl 
zachováván obdiv vůči tomuto upřímnému dů-
kazu víry, ale má být také motivací, povzbuzením 
a pozváním k tomu, aby vzácné dějiny hospitality,  
která byla založena svatým Janem z Boha, pokra- 
čovaly v téže velkomyslnosti a s tímž nasazením.
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NEMOCNICE SAN JUAN DE DIOS 
VON MANRESA
BARCELONA

 Následně bychom rádi blíže představili  
24 bratří, kteří byli dne 13. října blahořečeni. Dva 
bratři, kteří byli společně v Barceloně zatčeni a za-
vražděni, patřili k tehdejší malé nemocnici, hospitá-
lu, San Juan de Dios v Manresy u Barcelony. Hospi-
tál byl zřízen teprve krátce před vypuknutím války,  
v roce 1932, ve stínu hory Montserrat se stejnojmen-
ným klášterem díky velkorysému příspěvku Dona 
Francisca de Paula March Muntady a entusiasmu 
tehdejšího provinciála, blahoslaveného bratra Gui-
llerma Llopa. Zařízení sloužilo k péči o děti, které tr-
pěly rachitidou, osteomyelitidou a poliomyelitidou.

Bratr Mauricio IÑIGUEZ de HEREDIA ALZOLA
 Narodil se v Dallo v provincii Álava v Bas-
kicku. Životní cesta tohoto bratra se vyznačuje 
zvláštním charakteristickým rysem - již jeho otec 
Remigio vstoupil do řádu milosrdných bratří poté, 
co v mladých letech ovdověl. Mauricio se rozhodl  
k tomu samému kroku, když dosáhl potřebného 
věku. To stejné učinil jeho mladší bratr, o němž bude 
řeč později. Poté, co nalezl uplatnění v různých do-
mech řádu, byl v roce 1936 vyslán do Manresy. Tam 
měl jako žebravý bratr přispívat na údržbu domu. 
Když byli bratři ještě v tomtéž roce vyhnáni z kláš-
tera, našel přístřeší nejprve u několika rodin v Bar-
celoně a potom v jednom levném penzionu v Calle 
Tallers v tomtéž městě. Zde žil společně s bratrem 



Luisem Beltránem klasickým komunitním živo-
tem. Jednoho dne byli na Plaza de la Universidad  
v blízkosti penzionu zatčeni a to z jednoho jediné-
ho důvodu, že byli řeholníci. Bez jakéhokoli soud-
ního procesu byli zastřeleni. Bratru Mauriciovi  
bylo v době jeho smrti 59 let.

Bratr Luis Beltrán SOLA JIMENEZ
 Bratr Luis se narodil v roce 1899 v Ar-
nunarizquetě v provincii Navarra. Jeho rodiče se 
jmenovali Florencio a Perpetua. Když mu bylo 
14 let, přestěhovala se rodina do Tafally v Navaře. 
V roce 1918 vstoupil do řádu milosrdných brat-
ží. Následně sloužil v mnohých domech. Nako-
nec  však působil v Manrese u Barcelony. Byl to 
zbožný, pilný a plachý muž. Po vyhnání bratří  
z nemocnice šel s bratrem Mauriciem Iñiguezem 
do Barcelony. Tam byl zatčen a zastřelen. Zemřel  
ve věku 37 let.
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NEMOCNICE SAN RAFAEL 
MADRID

 Nemocnice San Rafael, určená původně  
k péči o chudé, nemocné a postižené děti, byla posta-
vena ještě za života svatého Benedikta Menni. Měla 
200 lůžek a nabízela zároveň ve velké ambulanci po-
moc a péči chudým dětem především z venkovské-
ho okolí. Nemocnice byla stále znovu prohledávána 
milicionáři anarchistických organizací FAI, CNT  
a UGT. Nakonec byli bratři vyhnáni a děti přeloženy 
do jiných zařízení. Poté se nemocnice stala na krát-
kou dobu věznicí pro ženy a do poloviny roku 1939 
pak zůstala zavřená.

Bratr Trinidad ANDRÉS LANAS
 Bratr Trinidad se narodil dne 7. února 1877. 
Jeho rodiče se jmenovali Ramón a Isidra. V době 
vypuknutí občanské války byl bratr Trinidad odpo-
vědný za domácí hospodářství a provoz nemocni-
ce. Po vyhnání bratří dne 25. října 1936 bydlel na 
různých místech v Madridu, kde se díky baskické 
legitimaci mohl celkem volně pohybovat. To mu 
umožňovalo navštěvovat jiné bratry, finančně jim 
pomáhat a dodávat bratrské odvahy. Na počátku 
února 1937 však beze stopy zmizel. Existují odka-
zy, díky nimž se může mít za to, že byl dne 5. úno-
ra 1937 zastřelen na jednom staveništi. Při pátrání  
u různých úřadů se objevila fotografie, která ho uka-
zuje mrtvého v budově tehdejší bezpečnostní služby. 
Mohl být také identifikován na základě oděvu, který 
obvykle nosil. Až dva týdny po svém zavraždění dne 
14. února byl pochován na hřbitově u Almudeny.



SANATORIUM CALAFELL
TARRAGONA

 Sanatorium Calafell vzniklo k rozšíření  
a zlepšení nabídky služeb nemocnice v Barceloně.  
V zásadě poskytovalo tytéž služby. V roce 1929 
bylo králem Alfonsem XIII. slavnostně ote-
vřeno a nachází se pouhých 40 metrů od plá-
že Středozemního moře. V tomto domě dne  
30. července 1936 zabili celý konvent, s výjimkou  
4 profesních bratří a čtyř noviců, kteří byli milicio-
náři ponecháni na živu, aby zůstala zachována péče 
o nemocné děti.  

Bratr Matías MORIN RAMOS
 Bratr Matías byl jedním ze čtyř bratří, kteří 
byli nejprve ponecháni na živu. V době událostí byl 
staničním vedoucím nemocničního oddělení. Naro-
dil se v Salvatieře de Tormes v Salamance. Jeho rodi-
če se jmenovali Juan a Prudencia. Ve 13 letech ho dali 
do řádové školy v Ciempozuelos v Madridu. Poté,  
co byl nuceně povolán milicionáři, byl poslán do 
Madridu jako sanitář. Když se tam pokusil dostat 
se na druhou stranu, byl zatčen. U následného vý-
slechu dal najevo, že je milosrdný bratr a tak byl  
v srpnu roku 1937 zastřelen. Zemřel se slovy  
na rtech: „Vivas a Cristo Rey (Ať žije Kristus Král).“
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NEMOCNICE DE SAN JUAN DE DIOS
VALENCIE

 V roce 1886 vyslal svatý Benedikt Menni dva 
bratry do Valencie, aby sbírali almužny pro sanatori-
um Ciempozuelos v Madridu. Když však bratři vidě-
li bídu dětí, které ve Valencii žily na ulici, rozhodli se 
zkrátka, že nasbírané almužny použijí pro tyto děti. 
Požádali svatého Benedikta Menni o svolení ke zří-
zení hospitálu pro chudé děti z města, a ten tento zá-
měr okamžitě dovolil. Pronásledování bratří nabralo  
v tomto domě obzvláště ničivé a kruté míry. Jede-
náct bratří bylo zavražděno milicionáři. Jejich pří-
klad byl hrdinský.

Bratr Leoncio ROSELL LABORIA
 Bratr Leoncio se narodil dne 13. prosin-
ce 1897. Jeho rodiče se jmenovali Mariano a Rosa.  
Od roku 1931 byl převorem domu. Až do své smrti 
se snažil dodávat bratřím odvahy a uchovávat ducha 
domu. Než byl odveden, řekl jim: „Jsem pevně od-
hodlán položit svůj život za víru a za Španělsko.“ Byl 
zabit dva měsíce před ostatními bratry z komunity.

Bratr Cristóbal PÉREZ del BARRIO 
 Bratr Cristobal se narodil dne 25. prosince 
1864. Jeho rodiče se jmenovali Francisco a Polo-
nia. Byl příkladným milosrdným bratrem, patřil  
k bratřím, kteří o svatého Benedikta Menni v Dinanu 
ve Francii v jeho posledních letech života pečovali.  
V domě ve Valencii byl ustanoven pro noční službu.



Bratr Leandro ALOY DOMÉNECH
 Bratr Leandro se narodil dne 16. listopadu 
1872 ve Valencii jako dítě Mariana a Marie. V roce 
1903 složil slavnostní profesní slib. Naplněn upřím-
ným duchem lásky k bližnímu a hospitalitou jen vel-
mi těžko snášel bezohledné a násilné chování mili-
cionářů, kteří obsadili nemocnici. Často bylo slyšet, 
jak říká: „Pane, jak dlouho ještě!“ Zemřel ve věku  
64 let a 38 letn profesních.

Bratr Cruz IBÁÑEZ LÓPEZ
 Bratr Cruz se narodil dne 3. ledna 1886  
v Sabiñánu v Zaragoze. Již jeho rodiče pracovali pro 
bratry v hospitálu Ntra. Sra. de Gracia v Zaragoze. 
Dne 27. května 1917 složil slavnostní profesní slib. 
Díky svému otevřenému a přívětivému charakteru 
se mu na začátku obsazení nemocnice podařilo zís-
kat důvěru milicionářů a vyjednávat s nimi.

Bratr Jaime Oscar VALDÉS
 Bratr Jaime se narodil dne 15. ledna 1891  
v Havaně na Kubě. Ačkoliv měl příslučné doklady  
k vycestování na Kubu, byl na cestě do Barcelony, 
kde se měl nalodit, dopaden a i přes svůj statut cizin-
ce bez jakéhokoliv soudního jednání zastřelen.

Bratr Leopoldo de FRANCISCO PÍO
 Bratr Leopoldo se narodil v roce 1877  
v Caravace v Murcii jako sirotek a dne 6. května 
1923 složil slavnostní profesní slib. Ačkoliv byl sám 
trochu neduživý, pečoval o staré bratry a kněze  
v klauzuře konventu. Byl zabit se zbytkem komunity.
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Bratr Feliciano MARTÍNEZ GRANERO
 Bratr Feliciano se narodil dne 23. ledna 1863 
v Taberně v Almeríi, jako dítě Miguela a Faustiny.
Dne 3. června 1928 složil slavnostní profesní slib. 
Jeho hlavní činností byla vždy činnost žebravého 
bratra. Za tímto účelem byl na cestách nejen ve Va-
lencii, ale také i v Aragónu a Vascongadasu. Byl to 
velmi zbožný muž a příkladný milosrdný bratr.

Bratr Juan José ORAYEN AIZCORBE
 Bratr Juan José se narodil dne 11. března 
1899 v Osacaru v Navaře, jako dítě Juana Bautisty  
a Martiny a dne 10. května 1931 složil slavnostní pro-
fesní slib. Byl označován za velmi příjemného bratra. 
Komunisté ho chtěli nechat na živu, avšak anarchis-
té se vzepřeli. Bylo mu 37 let a zemřel s výkřikem  
„Viva Cristo Rey!“ na rtech.

Bratr José Miguel PEÑARROYA DOLZ
 Bratr José Miguel se narodil dne 3. listo-
padu 1908 ve Forcallu, Castellón, jako dítě Franci-
sca a Rity a v roce 1932 složil jednoduchý profes-
ní slib. Byl určen pro kuchyni a v této činnosti byl 
rovněž považován milicionáři. Bylo mu 32 let,  
zemřel rovněž s výkřikem „Viva la Madre de Deu  
i Viva Cristi Rei!“

Bratr Publio FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
 Bratr Publio se narodil v Oteru de las Du-
eñas v provincii León. Jeho rodiče se jmenova-
li Mariano a María. V roce 1933 vstoupil do řádu  
a dne 8. září 1934 složil jednoduchý slib. Díky svému 



příjemnému charakteru si získal sympatie mi-
licionářů. Komunisté ho chtěli nechat na živu, 
avšak anarchisté se vzepřeli. Jeho smrt vyvola-
la velké zděšení v celé nemocnici neboť mu bylo   
28 let, když byl zavražděn.

Bratr Avelino MARTÍNEZ 
de ARENZANA CANDELA
 Bratr Avelino se narodil v roce 1898 v Bar-
celoně. Od dvou let žil jako host v konventu Valen-
cie. Se svojí prostou povahou následoval komunitu 
v mučednické smrti. Říká se, že jeho víra byla jeho 
vnitřním řeholním šatem.
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PSYCHIATRICKÁ KLINIKA 
SAN JUAN DE DIOS
MALAGA

 Klinika pro psychicky nemocné v Malaze 
byla jedním z největších a nejvýznamnějších zaří-
zení milosrdných bratří ve Španělsku. Byla zřízena  
v roce 1922 na ploše o 53 hektarech zahrnujících 
Fincu (panská usedlost s hospodářstvím) a patřila 
původně hraběti z Heredie. K usedlosti patřil, kromě 
panské vily, velkoryse zřízený park, citrónová plan-
táž, ale také mnoho zahradních zařízení a statek.  
V roce 1929 byla vybudována klinika, aby se vytvo-
řilo místo pro více nemocných. 
 Dne 19. července 1936 se v domě objevily 
první revoluční výbory. Dalšího dne byla prove-
dena domovní prohlídka. Pod záminkou, že se na 
klinice ukrývají zbraně, následovala jedna prohlíd-
ka za druhou. Bratři tušili, co je čeká. Přesto se ob-
rátili ke svým představeným a řekli: „Zůstaneme  
u nemocných.“ Dne 17. srpna nastala pro ně rozho-
dující chvále Když rozdávali večeři nemocným, byli 
zatčeni, odvedeni a ještě ten večer zastřeleni u zdi 
městského hřbitova.

Bratr Silvestre PÉREZ LAGUNA
 Bratr Silvestre se narodil ve Villas del Cam-
po v Sorii jako dítě Dorotea a Marii. Byl to du-
chovně vysoce vzdělaný muž a jako převor stál již  
v čele mnoha řádových zařízení. V Chile vedl  
v roce 1922 psychiatrickou kliniku s 3000 lůžky.  
Od roku 1934 vedl pečovatelskou službu v Malaze. 
Dne 17. srpna 1936 byl zabit.
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Bratr Baltasar CHARCO HORQUÉS
 Bratr Baltasar pocházel z Granady, kde se dne 
12. listopadu 1887 narodil jako dítě Juana Bautisty  
a Maríi de la Concepción. Již jako mladík snil o tom, 
že se stane milosrdným bratrem. Není tedy divu, že 
již ve svých 17 letech vstoupil do řádu. Sloužil ve 
více řádových zařízeních. V červenci roku 1936 byl  
s dalšími bratry při rozdávání večeře nemocným 
skupinou milicionářů odveden a společně s nimi 
zastřelen. V době jeho smrti mu bylo 48 let a měl 
odslouženo 31 profesních let.

Bratr Gumersindo SANZ SANZ
 Bratr Gumersindo se narodil dne 1. ledna 
1878 v Almadronesu v Guadalajaře jako dítě Dioni-
sia a Eusebie. Poté, co přechodně žil na Filipínách, 
vstoupil po návratu do řádu. V roce 1929 přišel na 
kliniku v Malaze. Byl to on, kdo řekl milicionářům, 
když ho odváděli: „Vím, že mě chcete zabít, přesto se 
však za vás budu modlit.“ Také on byl s ostatními 
během večerního rozdávání jídla zatčen.

Bratr Honorio BALLESTEROS RODRIGUEZ
 Bratr Honorio se narodil dne 29. dubna 1895  
v Ocañě v Toledu jako dítě Marta a Juany. Ve věku 
14 let přišel do  řádového kláštera v Ciempozuelosu 
v Madridu. V dalším průběhu svého řádového života 
pracoval několik let na již zmiňované klinice Casa 
de Orates v Chile. Publikoval mnoho písemností  
o psychických nemocech. Za to byl vyznamenán 
chilským křížem zásluhy. Také on byl při večerním 
rozdávání jídla zatčen a dne 17. srpna zastřelen.
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Bratr Raimundo GARCÍA MORENO
 Bratr Raimondo se narodil v roce 1896. Jeho 
rodiče se jmenovali Eduardo a María Araceli. Po vo-
jenské službě vstoupil do řádu a v roce 1932 složil 
slavnostní profesní slib. Poté, co sloužil v mnohých 
domech, byl na začátku roku 1936 přesazen do Ma-
lagy. Když ho jeho příbuzní vyzvali, aby šel k nim, 
odpověděl: „Nemohu nechat nemocné bez pomoci. 
Potřebují mě.” Byl zastřelen s ostatními u zdi měst-
ského hřbitova. Bylo mu 40 let, když byl zabit.

Bratr Estanislao PEÑA OJEA 
 Bratr Estanislao pocházel z Talavery de la Re-
ina, Toledo, kde se v roce 1907 narodil. Jeho rodiče se 
jmenovali Francisco a Jacinta. V roce 1924 vstoupil 
do řádu. Byl tělem i duší milosrdným bratrem. Když 
přišel do Malagy, byl tam zrovna revoluční převrat  
v plném běhu. Proto mu převor radil, aby šel za 
svými příbuznými. Na to odpověděl: “Zůstanu  
u nemocných, ať se zde děje cokoliv.“ Také on byl 
při večerním rozdávání jídla dne 17. srpna zatčen  
a hned nato zastřelen. Bylo mu 29 let.

Bratr Salustiano ALONSO ANTONIO
 Bratr Salustiano se narodil v roce 1876  
v Tornu v Cáceres jako dítě Gregoria a Encarnaci-
ón a ve svých 18 letech vstoupil do řádu. Když ho 
jeho příbuzní vyzývali, aby se do uklidnění situace 
vrátil ke své rodině, odpověděl: “Děkuji vám za sta-
rost. Dávám však přednost tomu, abych zůstal zde 
v konventu. Bůh nechť řídí můj život.” Také on byl, 
stejně jako ostatní, dne 17. srpna 1936 milicionáři  
u zdi městského hřbitova zastřelen.
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Bratr Segundo PASTOR GARCÍA
 Bratr Segundo se narodil dne 29. dubna 
1885 a pocházel z Mezquitillas, Soria. Jeho rodiče 
se jmenovali Félix a Escolástica. Měl mírumilovný 
a laskavý charakter. V 15 letech vstoupil do  Apo-
štolské školy řádu v Ciempozuelos v Madridu.  
Po noviciátu v Carabanchel Alto v Madridu složil dne  
20. prosince 1903 první slib. Následovalo od-
borné a náboženské vzdělávání. Bratr Segun-
do se vyučil kuchařem. V této úloze pracoval  
v zařízeních v Sant Boi de Llobregatu v Barceloně, 
Valencii, Palencii, Ciempozuelos a nakonec v Mala-
ze, kde svůj život obětoval jako mučedník hospitali-
ty. Když mu převor vzhledem k bouřlivým událos-
tem nabídl, aby opustil domov, odpověděl: “Zůstanu  
u nemocných, ať se zde děje cokoliv. Nebojím se protr-
pět stejný osud jako ostatní bratři.”
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PSYCHIATRICKÁ KLINIKA 
SAN JUAN DE DIOS, CIEMPOZUELOS
MADRID

 Po skončení Karlistické války v roce 1876, šel 
svatý Benedikt Menni a dalších sedm bratří na Nový 
rok 1877 do Madridu s úmyslem zřídit ve španěl-
ském hlavním městě nebo jeho okolí psychiatrické 
zařízení, neboť o psychiatrickou péči byla nouze. 
 V roce 1936 se na psychiatrické klinice, 
kterou vytvořil Benedikt Menni s bratry, pečovalo  
o 1100 pacientů. O ještě jednou tolik pečovalo  
v klinice pro ženy společenství nemocničních sester 
vybudované Benediktem Menni. Moto svatého Be-
nedikta Menni bylo: „Stará osvědčená láska k bližní-
mu s moderními prostředky.“ 
 Z komunity Ciempozuelos bylo zavražděno 
24 bratří v Paracuellosu de Jarama; tito byli již pape-
žem Janem Pavlem II. v roce 1992 blahořečeni. Další 
bratr z téže komunity zahynul za jiných okolností. 
Nyní je uctěna i jeho památka.

Bratr Gaudencio ÍÑIGUEZ 
DE HEREDIA ALZOLA
 Bratr Gaudencio byl vlastním bratrem bra-
tra Mauricia ÍÑIGUEZE DE HEREDII ALZOLY  
a synem Remigia ÍÑIGUEZE DE HEREDII, jenž, 
brzy ovdovělý, rovněž vstoupil do řádu milosrdných 
bratří.
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 Bratr Gaudencio narozený v Dallo v Ála-
va vstoupil ve svých 17 letech dne 17. května 1899  
v Ciempozuelos v Madridu do řádu. Po duchovním  
a odborném vzdělání složil dne 12. března 1906 
slavný profesní slib. Poté poskytoval v několika  
zařízeních pečovatelskou službu. Dále vedl jako 
převor domy Valencie, Palencie a Malagy. V době  
občanské války byl ekonomem v Ciempozuelos. 
Když ho převor pověřil, aby v Madridu vyrovnal účet,  
byl chycen revolucionáři a ve Valdemoru u Madridu 
zastřelen.

20



BRATR MAURICIO 
IÑIGUEZ DE HEREDIA

A JEHO 23 DRUHŮ
blahoslavení Hospitálského řádu  

   svatého Jana z Boha - Milosrdných bratří
mučedníci víry, poslušnosti a hospitality

MODLITBA:

Předstupujeme před Tebe, Pane Ježíši,  
s uctěním památky mučedníků hospitálského 
řádu svatého Jana z Boha, kteří Tě jako milo-
srdní samaritáni následovali až k nejvyšší oběti  
na Golgotu.

Slíbil jsi: když se k Tobě budeme před lid-
mi hlásit, pak i Ty se budeš k nám hlásit před 
Svým božským Otcem. Blahoslavený Mauri-
cio Íñiguez de Heredia s jeho 23 druhy svým 
životem milosrdných bratří a svou smrtí 
mučedníků víry osvědčili velikost své lásky  
k Tobě ve službách chudým a nemocným.

Naplněni pokorou a důvěrou Tě prosíme: 
poskytni nám milost na přímluvu těchto 
našich blahoslavených řádových mučední-
ků… (konkrétní úmysl). O to Tě s živou vírou  
k Tvému velebení a naší spáse prosíme. 

Amen.

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…
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Při vyslyšení modliteb, prosíme, napište své 
svědectví na následující adresu:

Generalpostulator
Vía della Nocetta 263
00164 ROMA 
Italy

(případně v češtině viz adresa níže)

 
Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha 
- Milosrdných bratří v Brně
Vídeňská 7, 639 00  Brno
tel.: +420 543 165 319, email: info@milosrdni.cz
www.milosrdni.cz

KONVENT BRNO
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