Panna Maria Lurdská a Světový den nemocných
11. února se slaví svátek Panny Marie Lurdské (Maria Virgo, de Lourdes) a Světový
den nemocných. Tohoto dne spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní
jeskyni „de Massabielle“ poblíž Lurd (Lourdes), v podhůří Pyrenejí ve Francii, Pannu
Marii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáctkrát, celkem mělo dojít k 18
zjevením.

K jeskyni, v níž vytryskl pramen vody, přichází od té doby velké množství
poutníků, mezi nimi velký počet postižených nejrůznějšími neduhy. Mnozí tam
nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných.
Církevně uznaných zázračných uzdravení za pouhých sto let, do roku 1959, bylo 58, ale
úlevu přinesla tato pouť mnohem většímu počtu lidí. Výzva Matky Boží k pokání
probudila v církvi hlubší zájem o modlitbu a službu lásky a podnítila péči o trpící
a nemocné. Slavení dnešní památky povolil papež Lev XIII. v roce 1891 a sv. Pius X. ji
rozšířil na celou církev v roce 1907.
Tyto události, včetně církevně uznaných zázračných uzdravení nemocných,
vyústily v pozdější prohlášení Bernadetty Soubirousové za svatou. Samotné Lurdy se
staly významným křesťanským poutním místem a tento den se stal zároveň i Světovým
dnem nemocných.
1. Vyznač v mapě, kde se Lurdy nachází:

Svatá Bernadetta se narodila 7. ledna 1844 v chudé, početné, zbožné rodině. Při
sbírání dřeva u massabiellské jeskyně u řeky Gavy se jí 11. února zjevila Panna Maria.
Lurdský pramen vytryskl až poté, co Bernadetta na pokyn Panny Marie v označeném
místě vyhrabala holýma rukama hlínu, aby se napila a umyla. O měsíc později, 25. 3.
1858, se Paní z Massabielle představila, řekla: "Què soy l´immaculada Councepciou." ‒
Jsem Neposkvrněné Početí. Tento její titul byl církví přijat o necelé čtyři roky dříve,
prohlášením článku víry o Neposkvrněném početí Panny Marie a zakotven v názvu
slavnosti, které zároveň sloužilo Bernadettě, neznalé ani významu slova početí,
k potvrzení její hodnověrnosti.
16. dubna 1879 Bernadetta zemřela, bylo ji pouhých 35 let. Pohřbena byla
v klášterním kostele Saint-Gildard v Nevers, kde její neporušené tělo spočívá až do
dnešních dnů. Blahořečená byla 14. června 1925 a 8. prosince 1933 byla svatořečená
papežem Piem XI. Svatá Bernadetta je patronkou pastýřů a nemocných.

2. Doplň podle obrázků níže:
Mezi její atributy patří _ _ _ _ _ _ _, který nosila vždy u sebe, a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ v _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _.

Pramen v Lurdech dodnes vydává 122 tisíc litrů vody denně. Do Lurd přichází
ročně více poutníků než do Říma, či Jeruzaléma (asi 5 milionů). Kromě osobních aut sem
přijíždí ročně 2000 leteckých speciálů a 720 mimořádných vlaků. Lékařsky bylo
uznaných na 2000 uzdravení, z tohoto počtu dosud uznala církev 70 uzdravení.
Posledním uznaným zázrakem, v roce 2016, je uzdravení řeholní sestry Bernadette
Moriauové (79), ta se uzdravila již v červenci roku 2008.
3. Znáš i jiná poutní místa v Evropě, kde se panna Marie zjevila? Napiš je a zakresli do
mapy níže:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Panna Maria Lurdská je určena k vymalování. Víš, jaké jsou její atributy, vypiš
je:………………………………….....……………………………………………………………………………….……….…….
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