
Filip Neri, zakladatel řádu, mystik dO

narozen: 21. července 1515 ve Florencii, Itálie
zemřel: 26. května 1595 v Římě, Itálie patron humoristů; proti neplodnosti žen; 
proti nemocem končetin; proti zemětřesení

Na  živé ulici Viktora Emanuela v Římě, několik  
metrů od Tibery, stojí kostel S. Maria in Vallicella,  
zvaný  také Nový  kostel.  Chrám,  mohutná trojlodní  
bazilika  s  kopulí  a  příčným  traktem,  je  spojen  
neodlučně s působením Filipa Neri, apoštola Říma.  
„Pippo  buono",  „dobrý  Filip",  jak  byl  nazýván  u  
římského  lidu,  zadal  stavbu  kostela  r.  1575,  byla  
však  uskutečněna  teprve  deset  let  po  jeho  smrti.  
Malby na stropě rozsáhlé střední lodi představují zá-
zraky, které konal Filip Neri během stavby. Nalevo  
od kůru se otevírá bohatě zdobená kaple sv. Filipa, v  
níž odpočívají pod oltářem světcovy pozůstatky. Na 
přání ukáže kostelník návštěvníkovi také celu Filipa  
Neri. Na stavbu kostela se připíná Filipova oratoř, v  
jejíchž  prostorách podporoval  Neri  kdysi  duchovní  
zpěvy  a  modlitbu.  Zde  vznikla  nakonec  také  kongregace  „oratorium svatého  
Filipa Neri", ještě dnes je tu materinec oratoriánů.

Filip Neri byl apoštolem Říma a už za svého života byl lidem nazýván „il  
Santo" (světec).  Narodil se 21. července 1515 ve Florencii, otec byl advokát.  
Filip  Neri  dostal  vzdělání  u  dominikánů  slavného  kláštera  sv.  Marka  ve  
Florencii. Stal se obchodním příručím svého strýce, vzdal se však této kariéry a 
odešel r. 1535 do Říma, kde pak působil 16 let jako vychovatel v rodině. Filip  
vedl  život  askese  a  hlubokého  pokání.  Na  ulicích  vedl  pro  obyvatelstvo  
náboženské vyučování, po domech pečoval o nemocné a umírající.

V  průběhu  doby  se  dostávalo  Filipovi  Neri  četných  mystických  důkazů 
milosti.  K  jednomu  z  nejnápadnějších  zjevů  došlo  po  vroucí  modlitbě  v  
katakombách svatého Šebestiána: hrudní stěna nad Filipovým srdcem se silně 
vyklenula. Lékařské vyšetření ukázalo, že se vyklenula navenek dvě žebra, aniž  
způsobila bolest.

Brzy  byl  Filip  Neri  znám po  celém městě.  Spolu  se  svým  zpovědníkem 
založil  r.  1548  společenství  kněží,  které  se  staralo  o  římské  poutníky  a  
uzdravující se nemocné. Po svém kněžském svěcení r. 1551 odešel duchovní ve  
svých 37 letech do kněžského domu při kostele sv. Jeronýma od Milosrdenství,  
vzdáleného několik ulic od baziliky S. Maria in Vallicella. V roce 1552 založil  
pak  Neri  Sdružení  světských  kněží  oratoriánů,  které  bylo  r.  1575  povýšeno 
papežem Řehořem XIII. na kongregaci. 



V další době se stal Filip Neri jedním z nejvyhledávanějších zpovědníků.  
Byl  poradcem papežů  a  kardinálů.  K  jeho nejbližším přátelům patřili  Karel  
Boromejský a František Saleský. Kardinálskou hodnot, která mu byla nabízena  
vícekrát, vždy znovu odmítal. Zvláštním přítelem byl Filip Neri římským dětem.  
Pro ně míval  vlastní kázání a skládal náboženské písně,  které zpíval  spolu s  
dětmi. Svou neustálou veselostí a laskavostí přitahoval všechny lidi.

Významné působení velkého duchovního vůdce a omilostněného misionáře,  
který  přežil  14  papežů,  skončilo  26.  května  1595.  Smrt  Filipa  Neri  byla  
oplakávána  v  Římě  všemi  vrstvami  obyvatelstva,  na  pohřeb  přišlo  obrovské  
množství lidí. Papež Řehoř XV. prohlásil Neri-ho r. 1622 za svatého.

Znázorňování: Filip  Neri  je  znázorňován  jako  oratorián,  často  s  krátkým 
vousem; většinou má hůl  nebo růženec.  Často je  zobrazen také s  planoucím  
srdcem,  jak  se  modlí  před  P.  Marií.  Socha od Mainiho biskup v  Arménii  a  
Athénách.
Mučedník (?)narozen: v 1. století, zemřel: ve 2. století v Athénách,Řecko

Předsevzetí,  modlitba: Sv.  Filip  nás  vybízí  ke  dvěma  jakoby  protichůdným 
věcem: Žít  s  radostí  a přitom s vědomím, že  můžeme být  náhle odvoláni na  
věčnost. Znamená to radovat se před Boží tváří už na zemi, ale to je možné jen s  
čistým srdcem. Budu pamatovat na denní zpytování svědomí se vzbuzením lítosti  
i dobrým předsevzetím. 
Bože, Ty v každé době posíláš svým služebníkům svého svatého Ducha, aby je  
naplňoval láskou a vedl ke svatosti;  naplň i  naše srdce radostnou zbožností,  
jaká vyzařovala se svatého Filipa. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista,  
našeho  Pána,  neboť  on s  Tebou v  jednotě  Ducha  svatého  žije  a  kraluje  po  
všechny věky věků. Amen 

                                                                                                  Část podle knihy: Rok se svatými


