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Osamělost - nemoc dnešního Západu 
Církev již řadu let připomíná dne 11. února Světový den 
nemocných. Je to den, kdy se 11. 2. roku 1858 zjevila 
v Lurdech mladičké Bernadettě Soubirousové Matka Boží. 
Právě na poutním místě v Lurdech našlo mnoho 
nemocných své uzdravení. Církev se tedy v únoru a zvláště 
v den památky Panny Marie Lurdské intenzivně modlí za 
nemocné.  
Svatý otec Benedikt XVI. vydal k tomuto dni poselství, 
kde zdůrazňuje, že v letošním Roce víry můžeme také 
zintenzivnit své úsilí v péči o nemocné. Papež ve svém 
poselství připomíná podobenství o milosrdném 
Samaritánovi (z 10. kapitoly Lukášova evangelia – „Jdi a 

stejně jednej i ty“, viz str. 9-11).  
Je velkou výzvu pro každého z nás hledat kolem sebe lidi, 
kteří jsou nemocní a trpí; těmto lidem bychom se pak podle svých možností měli 
snažit být nablízku a pomáhat jim. Milosrdný Samaritán zareagoval na nastalou 
situaci, kdy neexistovala zdravotní a sociální péče, a pomohl zraněnému člověku.  
V dnešní době zdravotní a sociální péče poměrně dobře funguje, a přece nemůžeme 
říci, že je dnes méně trpících a nemocných. Dost možná je jich spíše více než 
v minulých dobách. Jiné jsou však jejich nemoci. Zdá se mi, že největší nemocí 
dnešní postmoderní doby je lidská samota. Ano, samota v situaci, kdy máme rozhlas, 
televizi, telefony, mobilní telefony, internet, skype, tzv. sociální sítě a další 
prostředky komunikace. Právě v této situaci je mnoho lidí, kteří kolem sebe nemají 
žádné blízké ani přátele a jsou sami. Často je to důsledek stáří, nemoci, toho, že 
nemají děti, rozpadu rodin - a mohli bychom pokračovat.  
Snažme se bojovat proti této dnes velmi aktuální a možná největší nemoci západního 
světa – osamělosti. Buďme si navzájem nablízku, naslouchejme si v rodinách, mezi 
kamarády a přáteli, a hledejme ty, kteří jsou sami, abychom jim pomohli právě v této 
jejich „nemoci“ podobně, jako milosrdný Samaritán pomohl zraněnému a 
oloupenému člověku.  
Panno Maria, uzdravení nemocných, oroduj za nás! 

RC 
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Zprávy z farnosti 
• Biblické hodiny 

K biblickým hodinám se nadále scházíme každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin. 
Tématem jsou nyní tzv. katolické (všeobecné) novozákonní listy. 

• Společenství mládeže 
Pravidelná setkání mládeže probíhají každý čtvrtek od 19 hodin. 

• Modlitební společenství 
Modlitební setkání se konají každý čtvrtek od 20 hodin. 

• Příprava k biřmování 
probíhá každý pátek po večerní mši svaté (kromě pátku 8.2.). Biřmování bude 
udělovat otec biskup Karel Herbst v neděli 21.4. od 8.00 v Počaplech. 

• Návštěvy nemocných 
Naše nemocné a dříve narozené, kteří se nemohou účastnit bohoslužeb nebo se 
ocitli vinou nemoci v těžké životní situaci, rádi kdykoli navštívíme. Neváhejte se 
prosím ozvat na naše tel. čísla 608 524 408 (P. Petr Bouška) nebo 776 229 671 (P. 
Radim Cigánek). 

• Setkávání maminek s dětmi 
Setkání maminek a dětí se uskuteční ve čtvrtek 14.2. dopoledne u Aleny Vackové 
(bližší informace na mob. 776786613) a ve čtvrtek 21.2. dopoledne u Leony 
Kopačkové (mob. 732508097). 
o Poděkování: Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se jakkoliv podíleli na 

organizaci a přípravě Setkání dětí u jeslí v kostele sv. Ludmily na Tetíně na 
Štědrý den. Všem dětem se v kostele moc líbilo a bez vaší pomoci bychom to 
nezvládli. Upřímně děkujeme za váš čas a za vaši aktivitu a nasazení. S díky 
Magda a Alča. 

• První pátek v měsíci 
Mše sv. v kapli Povýšení sv. kříže je 1. února v obvyklých 18.00 hodin, po ní 
následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je možné 
přijmout svátost smíření. V tento den, tedy již v předvečer, také oslavíme svátek 
Uvedení Páně do chrámu. 

• Modlitební večer se zpěvy z Taizé v kapli Povýšení sv. kříže 
se bude konat ve čtvrtek 7. února od 20 hodin.  

• Popeleční středa – 13. února 
Popeleční středou dne 13. února vstoupíme do doby postní. Od 17 hodin 
bude možné v kostele sv. Jakuba přijmout svátost smíření. Bohoslužby: 

�   8.00 Beroun 
� 17.00 Králův Dvůr; Loděnice 
� 18.00 Beroun 
� 20.00 Tetín 

Připomínáme, že tento den je dnem přísného postu (půst od masa zavazuje 
katolické křesťany od 14 let, půst újmy od 18 do 60 let). 
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• Mše sv. pro děti 
bude sloužena v pondělí 18. února v 17.00 v kapli Povýšení sv. kříže v Berouně; 
od 16.30 bude v kaplance nácvik písniček ke mši. Všichni jsou srdečně zváni. 
Pravidelná pondělní mše sv. v 19.30 se bude rovněž konat. 

• Večer chval v kapli Povýšení sv. kříže 
se bude v únoru konat ve čtvrtek 21. 2. od 20 hod. 

• Sbírka Svatopetrský haléř  
určená na humanitární aktivity církve je vyhlášena na neděli 24. 2. 

• Farní knihovna 
Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 10.2. a 24.2. od  
11.00 do 11.30 hodin v přízemí fary v Berouně (farní kancelář). 

• Výjezd do centra mládeže v Příchovicích v Jizerských horách – od 1. do 3. 3. 
(pátek až neděle) 
Program je určen pro mládež od cca 13 let. Předběžný plán: 
V pátek odpoledne odjezd z Berouna auty, nebo autobusem směr Příchovice. 
Sobota: ranní společný program v centru, dopoledne vycházka (výjezd na běžkách 
či na menší sjezdovku v Příchovicích). Oběd, odpoledne podle situace program 
v přírodě. Večer společný duchovní a společenský program. 
Neděle: účast na mši sv. v Příchovicích, oběd, kratší vycházka, odjezd domů. 
Cena:  800 Kč (doprava, ubytování, jídlo). Vleky každý individuálně.  
Kontakt a další informace: P. Radim Cigánek, farní vikář, tel.: 776 229 671, 
email: radim.ciganek@centrum.cz. 

• Předvelikonoční duchovní obnova 
je plánována na sobotu před Květnou nedělí, tedy 23. 3. Duchovním slovem bude 
provázet P. Tomáš Roule, sekretář pražského arcibiskupa. 
 
 

Křesťanský klub Beroun 
zve na „JARNÍ TANEČNÍ VEČER“ 
Oznamujeme, že v sobotu 13. dubna 2013 od 20:00 do 24:00 se bude konat taneční 
večer s ukázkami společenských tanců v restauraci Eldorádo v Berouně na Jarově. 
Další informace se dozvíte z pozvánek, které budou k vyzvednutí u p. Kodrase, tel.: 
602 465 797, z vyvěšených plakátů a v příštím zpravodaji. Vzhledem k omezené 
kapacitě sálu nenechávejte vyzvednutí pozvánek na poslední chvíli. 

 
 

Z vikariátu 
• Vikariátní konference 

se bude konat v úterý 19. února v Řevnicích. Mše svatá, při které se budeme 
modlit zvláště za farnosti našeho vikariátu, bude v kostele sv. Mořice od 9.00. 
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Z arcidiecéze 
• Ministrantské setkání pro mladší kluky (cca od 8 do 15 let) v sobotu 9. 2. 

Začátek v 9.30 v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze-Strašnicích. 
Program: Nácvik liturgie, mše sv., hry, soutěže, fotbálek... Téma: Postní doba. 
S sebou 70 Kč na jídlo, sportovní obuv (do tělocvičny) a případně ministrantské 
oblečení. Ukončení v 16.00. 

• Ministrantské setkání pro starší kluky (cca od 15 do 25 let) 15. – 16. 2. 
Zahájení v pátek mší sv. v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18.00 (od metra C 
Budějovická jede pravidelně autobus č. 193, stanice „Kunratická škola). V sobotu 
ráno mše sv., příležitost ke svátosti smíření, duchovní program, odpoledne 
fotbálek, film. Téma: Zjevení, Mariánská zjevení. S sebou 200 Kč na jídlo, 
sportovní a ministrantské oblečení. 
Bližší informace: ministranti.apha.cz, P. Benedikt Hudema, tel.: 724 209 774. 

• Rok víry s Komunitou Blahoslavenství 
Postní duchovní obnova s názvem Rok víry s Komunitou Blahoslavenství do sálu 
Pastoračního střediska (Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice) 16. února 2013 od 9.00 do 
15.00. Na programu chvály, přednášky, modlitba, adorace, mše svatá. Zájemci se 
mohou přihlásit na http://ps.apha.cz v rubrice přihlaste se. 
 

Farní charita Beroun 
Stacionář sv. Anežky České pro seniory, sídlící v Domě Charity, Cajthamlova ulice 
169 v Berouně-Zavadilce, vás zve na následující akce pro veřejnost v měsíci únoru: 
•   5. 2.  10:00 – 11:30 Zpívání s kytarou p. Jiřího Šafránka 
• 12. 2.  10:30 – 11:30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč 

    - slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace) 
• 19. 2.  10:30 – 11:30 Čtení z díla Františka Nepila 
• 26. 2.  10:30 – 11:30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč 

    - slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace) 
• Každý pátek 13:30 – 15:00 Posezení u šálku dobrého čaje či kávy. 
Všechny akce jsou pro seniory zdarma. Prosíme, potvrďte předem účast telefonicky 
na tel. čísle 606 639 627, kapacita je omezená, děkujeme.  

 

O letošním koledování 
Přestože jsme se obávali, že v době krize bude krizová i sbírka, šli jsme letos ve Farní 
charitě do Tříkrálovky „po hlavě“: vybíralo 14 skupinek z řad farních skautů, farníků 
z Berouna, Tetína, Koněprus, Lochovic i zaměstnanců FCH Beroun s dětmi 
z kroužků. Podařilo se nasbírat více než 42.000,- Kč. Nejvíce do jedné kasičky vybral 
pan Pavel Jambor, druhými byli kytaroví koledníci z Tetína a třetí metu dobyli 
koledníci z RC Betlém Lochovice, kteří tradičně obcházejí vesnici v průvodu 
s koňmi. Nejmladší účastnicí byla dvouletá Maruška Koryčanská. Vybralo se 
historicky nejvíc od začátku tradice sbírání v Berouně, téměř třikrát více než 
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v loňském roce. Rekordů by se dalo popsat ještě více, důležitější je však zmínit, že 
přes počáteční obavy o nevlídné přijetí okolí byli všichni tříkráloví koledníci mile 

překvapeni, že tato tradice koledování už má své jméno, příznivce i tradiční dárce. 
Děkujeme všem, koledníkům a ještě více vám, kteří jste přispěli. 

-iva- 

 

Skauti 
• Termín letního skautského tábora je 06. 07. - 20. 07. 2013 (od soboty do soboty), 

místo - Městečko u Křivoklátu. 
• Skautské středisko Radost a Naděje děkuje svým členům za svědomité plnění 

přiděleného úklidu na chodbách v prostorách kaplanky! (Rozpis úklidu visí na 
venkovní nástěnce). 

• Skautské středisko Radost a Naděje blahopřeje k narozeninám v měsíci lednu 
Pavlu Schöberlemu - Mauglímu. Přejeme mu mnoho zdraví, radosti a hojnosti 
Božího požehnání a zároveň děkujeme za práci, kterou dělá pro naše skautské 
středisko. Hip-hip-hurá! 

• Vlčata – rozpis akcí únor a březen: 
01. 02. - schůzka NE (pololetní prázdniny) 
08. 02. - schůzka NE (jarní prázdniny) 
15. 02. - schůzka ANO 
22. 02. - schůzka NE (v sobotu je výprava) 
23. 02. - výprava  
01. 03. - schůzka ANO 
08. 03. - schůzka ANO 
15. 03. - schůzka ANO 
22. 03. - schůzka NE (v sobotu je výprava) 
23. 03. - výprava  
29. 03. - schůzka ANO 

• Schůzky dívčího kmene: 
SVĚTÝLKA:  středa – od 16.00 do 17.30 hodin.  
(vede Hana Klimovičová – Rajčátko) 
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SVĚTLUŠKY:  pátek – od 17.00 do 19.00 hodin. 
(vedou Marie Skuhrovcová – Myška, Hana Klimovičová – Rajčátko, Anna 
Brodinová – Tkanička a Lenka Krejčová – Myšlenka) 
LASIČKY:  čtvrtek – od 17.00 do 19.00 hodin. 
(vedou Kristýna Kodrasová, Ludmila Beščecová, Zuzana Karbušická - Pastelka 
a Eva Neumannová – Elfík) 

• Schůzky chlapeckého kmene: 
VLČATA: pátek – od 17.00 do 19.00 hodin. 
(vedou Pavel Schöberle – Mauglí, Dan Průša ml., a Jan Franta – Frantík) 
OCELOTI: úterý – od 16.00 do 18.00 hodin.  
(vedou Petr Čapla - E.T. a Jan Marek) 

• Schůzky ostatních kmenů: 
ROVEŘI & RANGERS:  pátek od 19.30 do 21.00 hod. 
(vedou Jirka Hazuka ml. – Siki a Jiří Růžička - Hami) 
OLDSKAUTI (KMEN DOSPĚLÝCH): pouze individuální akce. 
(vede Jakub Kodras a ostatní členi klubu OS) 

• Kontakty na vedoucí oddílů a i na naše středisko naleznete na stránkách: 
http://skaut.farnostberoun.cz/. 

• Fotografie z našich akcí jsou též na webu:  
1) střediskové fotky: http://ran.rajce.idnes.cz/ 
2) fotky chlapeckého kmene: http://vlcataradostanadeje.rajce.idnes.cz/ 
3) fotky dívčího kmene: http://svetluskyradostanadeje.rajce.idnes.cz/ 

 
 

Sobotní výprava 
V sobotu jsme měli sraz v 8.00 na berounském nádraží. Na nástupišti jsme si rozdali 
čísla od 1 do 20. Vlak jel v 8.16 směrem České Budějovice. Jeli jsme až do stanice 
Jince. Po vystoupení z vlaku jsme se seřadili na malém plácku u nádraží od 
nejmenšího po největšího a rozdělili se do tří skupin - Jablka, Hrušky a Švestky. 
Potom jsme si něco pověděli o zdejším městečku a pak jsme vyrazili. Přešli jsme 
koleje, prolezli jsme křoví a byli jsme u velkého zamrzlého rybníka. To skoro 
všechny kluky zaujalo. Začali házet kameny na led, aby zjistili, jak je tlustý. Naštěstí 
nikoho nenapadlo na něj vkročit, aby tloušťku vyzkoušel fyzicky.   
Potom jsme šli dál - ne hlavní cestou, která vedla dál podél rybníka, nýbrž tou, co 
odbočovala. Přešli jsme pole, pokračovali jsme podél říčky Litavky až k mostu. Když 
jsme byli na něm, Jan Marek nás zastavil a dal nám malý kvíz na body + provedl 
společné fotografování.  
Cesta dál pokračovala do kopce. Asi v půli kopce jsme měli malou přestávku, protože 
jsme čekali na opozdilce. O půl kilometru dál jsme měli další přestávku. Když tam 
došli všichni, tak Vojta Laštovička řekl Frantíkovi: „Frantíku, já jsem ztratil 
rukavice“. Frantík se na něj podíval a řekl: „A kde jsi je ztratil?“„ Asi na cestě 
z nádraží!“. Frantík mu řekl, že to je dost daleko, a že v tomto případě má asi 
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„smůlu“. (Pozn.: Asi věděl proč. Vojta totiž našel rukavice asi hodinu před koncem 
výpravy ve své bundě ☺ ).  
Pak se dlouho nic nedělo, až na to, že jsme si zapomněli hlídat turistickou značku. 

Přišli jsme na to až po deseti 
minutách. Vrátili jsme se a 
viděli jsme, že tu je malá úzká 
pěšinka. Tak jsme po ní šli. Po 
dvaceti minutách chůze jsme 
došli na silnici a po padesáti 
metrech jsme byli na 
Křižatkách (rozcestí.). Tam 
jsme měli čtvrthodinovou 
přestávku. Zde jsme hráli i hry. 
První: „Je kolo a jeden člověk s 
šátkem okolo něj obíhá a 
někomu ten šátek položí za 
nohy a běží okolo co nejvíc 
může, protože člověk, kterému 
to dal za nohy, ten ho honí“.  
Pak jsme hráli druhou: „Kruh se 
nechá, ale bude jiný, a to 
takový, že se udělají dvojice a 
všichni menší z dvojice udělají 
kruh a větší z dvojic se postaví 
za svého dvojníka. Jedna 

dvojice to ale neudělá, protože jeden z ní je liška a druhý zajíc“.  
Jdeme dál a cestu protkávají další zajímavé hry. Občas jsme měli nějaký úkol, ale 
jinak nic. Došli jsme k horské chatě. Zde jsme měli oběd – „Vlastní opékané buřty 
nad ohněm“. Matěj měl krásnou chobotnici a Vojta našel rukavice.  
Když jsme se všichni najedli a posilnili, museli jsme uhasit oheň. Připravili jsme si na 
to sníh, protože ten byl pro tuto situaci k hašení nejlepší. Frantík řekl: „Teď!“ a 
během několika sekund bylo ohniště uhašeno a zasněženo. 
Bereme na záda batůžky a pokračujeme do prudkého kopce dál. Po jednom kilometru 
jsme viděli věž s radarem - mezinárodní letecké dopravy. U něho byl vyhlášen závod. 
Každá skupinka měla podle buzoly a mapy dojít jako první na křižovatku žluté a 
modré turistické značky. Moje skupinka byla první a schovali jsme se ostatním. Pak 
jsme hráli na koňaře a jezdce. Pak jsme už nic nehráli, protože jsme neměli dost času. 
Nakonec jsme museli běžet, jinak bychom nestihli vlak.  

 

Kryštof Hamouz (malé úpravy provedl Frantík) 
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Rozhovory s členy skautského střediska: 
Lukáš Klimovič 
Milý Lukáši, jsi střediskový vedoucí našeho skautského střediska Radost a 
Naděje.  Jsi svobodný, nemáš děti. Je ti 22 let. Vystudoval jsi SOŠ v Hořovicích, 
obor Informatika v ekonomice. Pracuješ ve Farnosti u kostela Matky Boží před 
Týnem. Jak jsi se dostal do skautingu a kolik let jsi skautem? 

Do skauta mě přivedl můj kamarád Marek 
Goldman v listopadu roku 2001. Takže to je už 
11 let. 
Byl jsi členem i jiného střediska? Popřípadě 
jakého? 

Nikdy předtím jsem do žádného jiného 
skautského ani turistického oddílu nechodil. 
Co tě v našem středisku nejvíce baví? 

Baví mě pracovat s lidmi, které mám rád. 
Věnuješ se i jiným aktivitám? Jakým? 

Občas sportuji a hraji Dračí Doupě s rychlo-
šípákama... ;) (smích) 
Slyšela jsem, že rád běháš. Je to pravda? Jaký 
byl tvůj osobní rekord v běhu? 

Poslední dobou už na to nemám moc čas, ale ano, 
běhání mě baví. Můj největší rekord byl asi na 
jedněch závodech za základní školu, kde jsem si 
vyběhal druhé místo ve vytrvalostním běhu. 
Máš domácího mazlíčka? 

U táty mám psa a dvě agamy a v bytě bydlím s 
mravenci... ;) (smích) 

Jaké jídlo máš nejraději? 

Nejraději mám, když je jídlo dobré a je ho hodně. :) (smích) 
Všimla jsem si na tvém kroji odznaku: Junák český skaut 100 let. Za co jsi ho 
získal? 

Získal jsem ho asi za svých 100 let ve skautingu... :D (smích) Ale spíš za aktivitu. 
Máš nějaký zážitek ze skauta, na který nemůžeš zapomenout? Podělíš se s námi 
o něj? 
Rád vzpomínám na všechny tábory, zvlášť na ten první na Budáčku, kde nás zastihla 
povodeň. 

 

K. Kodrasová 
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Eldorádo masek 
Sotva skončily Vánoce, a už se konalo očekávané maškarní. Bylo pravda očekáváno 
poněkud později, ale do hry o termín vstoupily letos volby, prázdniny a brzká postní 
doba, a tak nezbyl jiný den než 19. leden. Přestože si někteří stěžovali, že tak měli 
málo času na vymýšlení masky, byla účast nad očekávání veliká. Při pohledu na 
dětské tváře dychtivé dalšího kousku klauna Pavla či písničky dýdžejů L+D a na 

dětské oči rozzářené nad příběhem Divadla JanaMa jsme si říkali, kolik nám ve 
farnosti roste tří, čtyř, pěti, šestiletých posil – letos totiž tato věková kategorie 
převažovala. Děti pořadatelů už pomalu začínají odrůstat (jejich vrstevníci již 
většinou náaňáákyýý mááškááárnííí nejsou), či dorůstat do úloh pomocníků, přesto se 
na maškarní tradičně těší jako na každoroční setkání v příjemné jarovské nekuřácké 
restauraci Eldorádo. A tak zatím díky našim dětem máme zatím stále ještě (i když už 
trochu dýchavičný) motor pořádat tuto radovánku. Tudíž dá-li Pán Bůh a děti, ahoj 
napřesrok v Eldorádu. 

 K-klub 

 

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE 
u příležitosti  21. světového dne nemocných 
 „Jdi a stejně jednej i ty“ (Lk 10,37) 
1. Pro mnoho nemocných, pro zdravotnické pracovníky, pro věřící křesťany i pro 
všechny lidi dobré vůle představuje tento den „silnou chvíli modlitby, sdílení a 
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obětovaného utrpení za dobro církve a je pro všechny výzvou, aby v tváři nemocného 
bratra poznávali svatou tvář Kristovu, který svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním 
získal lidstvu spásu“. Při této příležitosti se cítím být zvlášť blízko každému z vás, 
drazí nemocní, kteří kvůli nemoci a utrpení prožíváte v léčebných či pečovatelských 
zařízeních nebo i doma těžké okamžiky zkoušky. Kéž se ke každému z vás dostanou 
slova útěchy, vyslovená otci Druhého vatikánského všeobecného koncilu: „Nejste ani 
opuštění, ani neužiteční, ale vy jste povoláni Kristem, jste jeho zářivým obrazem“. 
2. Evangelní podobenství o milosrdném Samaritánovi, které vypravuje svatý Lukáš, 
se řadí do série obrazů a příběhů převzatých z každodenního života, jimiž Ježíš dává 
pochopit hlubokou Boží lásku ke každé lidské bytosti, především pokud se nachází ve 
stavu nemoci a bolesti. Závěrečnými slovy podobenství „Jdi a stejně jednej i ty“ (Lk 
10,37) Pán zároveň ukazuje, jaký postoj má zaujmout každý jeho učedník k ostatním, 
zvláště k těm, kdo potřebují péči. Jedná se tedy o to, abychom díky intenzivnímu 
vztahu s Bohem prožívanému v modlitbě čerpali sílu z nekonečné Boží lásky a jako 
milosrdný Samaritán byli každodenně a konkrétně pozorní vůči tomu, kdo je zraněn 
na těle nebo na duchu a kdo žádá o pomoc, i když je neznámý a chybí mu prostředky. 
To platí nejen pro zdravotnické a pastorační pracovníky, ale pro všechny, včetně 
samotného nemocného člověka, který svou situaci může prožívat v perspektivě víry: 
„Člověka totiž nevyléčí to, že se utrpení vyhne, že uteče před bolestí. V přijatém 
utrpení naopak vyzrává, spojen s Kristem, který také trpěl, podpírán nekonečnou 
láskou“ (enc. Spe salvi, 37). 
3. Různí církevní otcové viděli v postavě milosrdného Samaritána samotného Ježíše a 
v člověku, který upadl do rukou lupičů, Adama, zbloudilé a svým vlastním hříchem 
raněné lidstvo. Ježíš je Boží Syn, ten, kdo zpřítomňuje Otcovu věrnou a věčnou 
lásku, která nezná zábrany ani hranice. Ježíš je však také ten, kdo „svléká“ svůj 
„božský oděv“, sestupuje ze svého božského „postavení“, aby se stal jedním z lidí 
(srov. Flp 2,6-8) a okusil bolest člověka až po sestup do pekel, jak se modlíme ve 
Vyznání víry, aby přinesl naději a světlo. Nelpí na tom, že je rovný Bohu, že je 
Bohem (srov. Flp 2,6), ale plný milosrdenství se sklání nad propastí lidského utrpení, 
aby tam vlil olej útěchy a víno naděje. 
4. Rok víry, který prožíváme, představuje vhodnou příležitost, abychom v našich 
církevních společenstvích zintenzivnili službu lásky a každý z nás byl milosrdným 
Samaritánem pro toho, kdo je nám nablízku. V této souvislosti bych chtěl 
připomenout některé z mnohých osob, které během dějin církve pomáhaly 
nemocným, aby svému utrpení dávali hodnotu na lidské i duchovní rovině, a které 
nám mohou být příkladem a povzbuzením. Svatá Terezie od Dítěte Ježíše a svaté 
Tváře, „odbornice na scientia amoris”, uměla prožívat „v hlubokém spojení 
s Ježíšovým utrpením“ nemoc, která ji dovedla „k smrti skrze velká trápení“. 
Ctihodný Luigi Novarese, na něhož si mnozí ještě i dnes uchovávají živou 
vzpomínku, při své kněžské službě zvláštním způsobem pociťoval důležitost 
modlitby za nemocné a s nemocnými a trpícími, které často doprovázel do 
mariánských svatyní a zvláště do lurdské jeskyně. Raoul Follereau, veden láskou 
k bližnímu, věnoval svůj život péči o lidi, postižené malomocenstvím i 
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v nejvzdálenějších koutech naší planety, a zasloužil se mezi jiným také o Světový den 
proti lepře. Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty vždy začínala svůj den setkáním 
s Ježíšem v eucharistii, aby pak vycházela do ulic s růžencem v ruce, setkávala se 
s Pánem přítomným v nemocných a sloužila mu především v těch, které „nikdo 
nechce, nikdo nemá rád a nestará se o ně“. Svatá Anna Schäfferová z Mindelstettenu 
také dokázala příkladným způsobem spojovat svá utrpení s Kristovými: „Lůžko 
bolesti se stalo… klášterní celou a utrpení nahradilo její misijní službu… Posilována 
každodenním svatým přijímáním se stala neúnavným nástrojem přímluvné modlitby a 
zrcadlem Boží lásky pro mnoho lidí, kteří vyhledávali její radu“. V evangeliu 
vystupuje postava blahoslavené Panny Marie, která následuje trpícího Syna až k jeho 
nejvyšší oběti na Golgotě. Ona nikdy neztrácí naději v Boží vítězství nad zlem, nad 
bolestí i nad smrtí a se stejnou vírou a láskou dokáže objímat svého Syna, když se 
narodil v betlémské jeskyni, i tenkrát, když zemřel na kříži. Její pevná důvěra v Boží 
moc je osvěcována Kristovým zmrtvýchvstáním, které dodává naději každému, kdo 
prožívá utrpení, a obnovuje jistotu Pánovy blízkosti a útěchy. 
5. Nakonec bych se chtěl slovem svého živého uznání a povzbuzení obrátit na 
katolické zdravotnické instituce i na občanskou společnost, na diecéze, křesťanská 
společenství, řeholní rodiny, angažované v pastorační péči o nemocné, a na sdružení 
zdravotnických pracovníků i dobrovolníků. Kéž u všech sílí vědomí, že 
„v láskyplném a velkodušném přijetí každého lidského života, zvláště jedná-li se 
o slabé nebo nemocné, spatřuje zvláště dnes církev základní moment svého poslání“. 
Svěřuji 21. Světový den nemocných přímluvě Nejsvětější Milostiplné Panny Marie 
uctívané v Altöttingu, aby stále doprovázela trpící lidstvo při hledání útěchy a pevné 
naděje a aby pomáhala všem, kdo pracují pro apoštolát milosrdenství; kéž se stávají 
milosrdnými Samaritány pro všechny bratry a sestry zkoušené nemocí a utrpením. 
Všem rád uděluji své apoštolské požehnání. 
 

Ze života svatých 
Sv. Pavel Miki a druhové (6. února) 
Japonský jezuita Pavel Miki je 
úzce spojen s prvním hlásáním 
křesťanství na Japonských 
ostrovech. Jako vůbec první zde 
hlásal o životě Ježíše Krista 
František Xaverský. Ten se na 
Japonské ostrovy dostal po 
několikaměsíční plavbě z Moluk, 
které byly známé jako „ostrovy 
koření“. 
Po přistání v Kagošimě putoval 
po Japonsku plné dva roky a za 
tu dobu zde pokřtil více než 
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patnáct set lidí. Křesťanství se mohlo v zemi vycházejícího slunce rozvíjet až do 
doby, kdy císař Taikosama nařídil jezuitům, aby opustili zemi. Neposlechli, pracovali 
dál. Dokonce za nimi přišli i františkáni a postavili zde dva kláštery. Císař dal 
všechny misionáře zatknout: šest františkánů – téměř všichni byli španělské 
národnosti – sedmnáct japonských laiků, terciářů řádu sv. Františka. Mezi nimi tři 
děti a tři jezuity, z nichž nejproslulejší byl Japonec Pavel Miki. Byli odvedeni do 
Nagasaki a tam ukřižováni. Pavel Miki kázal dál z kříže pohanům i křesťanům, které 
povzbuzoval, aby vytrvali. Děkoval Bohu za milost, že smí zemřít ve stejném věku a 
stejným způsobem jako jeho Spasitel. Psal se rok 1597. Tito mučedníci byli roku 
1862 prohlášeni za svaté. 
 

Sv. Scholastika (10. února) 
Scholastika se narodila r. 480 v Nursii. Otec Euprobus 
pocházel ze vznešeného rodu. Matka Abundacia zemřela při 
porodu dvojčat Benedikta a Scholastiky. Ačkoli Scholastika 
zdědila ohromné dědictví, držela se tří evangelních rad: 
chudoby, čistoty a poslušnosti. Denně sloužila chudým a 
nemocným. Když její bratr zřídil na Monte Cassinu klášter, 
Scholastika opustila domov, zřídila s bratrovou pomocí první 
panenský klášter benediktinek a řídila jej. Byla sestrám 
mateřskou učitelkou a Benedikt byl jejím duchovním rádcem 
Scházeli se pravidelně a o jejich posledním setkání píše svatý 
papež Řehoř: Scholastika tušíc blížící se smrt prosila bratra, 
aby s ní zůstal na noc a neodcházel jako obyčejně. On to však 
odmítl. Sestra se dala do pláče a hle. Tu se na obloze, dosud 

zcela jasné, přihnala taková bouře, že bratr nemohl od ní odejít. Po třech dnech 
pozdvihl oči k nebesům a uviděl duši své sestry letící k nebi v podobě holubice. 
To bylo v roce 542 a za rok zemřel i sv. Benedikt. Odpočívají vedle sebe pod Monte 
Cassinem. Atributy sv. Scholastiky jsou holubice, kříž a lilie. 

-vac- 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na únor: 
„Za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly cesty k vytváření 

pokojné budoucnosti.“ 
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