Biskupové ke Světovému dni nemocných

List českých a moravských biskupů, který je adresován nemocným, těm, kteří se
o ně starají, a všem lidem dobré vůle v naší zemi.
Vážení a milí nemocní přátelé, bratři a sestry,
obracíme se na Vás touto cestou u příležitosti 29. světového dne nemocných, který si každý rok připomínáme
v den památky Panny Marie Lurdské (11.2.), kdy Vás obvykle každý rok navštěvujeme v nemocnicích a jiných
zařízeních, kde pobýváte z důvodu nemoci nebo věku. Snažíme se při těchto návštěvách slavit Kristovu
Nejsvětější oběť a také se setkat s těmi, kteří o Vás pečují a poděkovat jim. Letos to kvůli epidemiologickým
opatřením není bohužel možné. Chceme Vás ale ujistit, že jsme na Vás nezapomněli, že máte v našem srdci
své místo a pamatujeme na Vás u oltáře a při modlitbě.
Myslíme letos zvláště na ty, kdo se o Vás v nemocnicích, charitních a hospicových a všech ostatních sociálních
a pečovatelských zařízeních starají. Jejich služba je více než jindy vyčerpávající a stresová. Srdečně jim
děkujeme a i na ně pamatujeme ve svých modlitbách. Děkujeme také všem, kdo o nemocné pečují doma
nebo v různých společenstvích.
Bude to už rok, co i do naší země vstoupila předtím neznámá nemoc Covid-19. Kromě ohrožení zdraví a života
obrovského množství lidí přinesla také bohužel izolaci mnoha z Vás od lidí, kteří jsou pro vás důležití a se
kterými máte vztah. Samota těžce doléhá na mnohé a je jistě dobré hledat a využívat všechny způsoby, jak
vzájemně komunikovat. Věříme ale, že velikou posilou a světlem v této situaci je naše víra. Díky ní nejsme
nikdy sami a prožívaný pocit osamocenosti - bez bližních nebo nám drahých - může být znamením volání po
Boží blízkosti.
Panna Maria se v Lurdech zjevovala sv. Bernardetě s růžencem v rukách. Tuto vynikající modlitbu Vám
i dnes vřele doporučujeme, protože v ní nás Panna Maria učí naslouchat Kristu. I Vy se můžete ve svém
utrpení a osamocenosti Bohu odevzdávat v modlitbě růžence a v této modlitbě nacházet vnitřní posilu, světlo a
víru. A prosíme, pamatujte i na nás, abychom byli dobrými pastýři všech nám svěřených.
V letošním roce si připomínáme 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily, velké světice našeho národa,
uctívané i v mnoha jiných zemích. Ona poté, co spolu se svým manželem přijala křesťanskou víru, pamatovala
na nemocné, chudé a potřebné a s láskou se o ně starala, takže byla dokonce nazývána jejich matkou. A v tomto
duchu také vychovávala svého vnuka Václava. Oba jsou našimi velkými přímluvci u Boha! Oba jistě prosí i za
naši víru!
Na závěr se obracíme také k Vám všem, bratři a sestry v Kristu, abychom Vás povzbudili nejen k modlitbě za
nemocné a trpící ale také ke konkrétním skutkům pozornosti a lásky tam, kde je můžeme
prokázat. Papež František nás v letošním Poselství ke Světovému dni nemocných výslovně varuje před
redukcí víry na sterilní slovní cvičení a možnou ztrátou vztahu mezi vírou a konkrétním životem, pokud se
nenecháme vtáhnout do potřeb druhých.
Vážení a milí nemocní! Vám i těm, kteří se o Vás s láskou starají, a všem lidi dobré vůle v naší zemi
vyprošujeme Boží požehnání.
Vaši čeští a moravští biskupové
10. února 2021, v předvečer památky Panny Marie Lurdské

