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Bůh uzdravuje
aneb Nemoc od Pána Boha
To, že náš Bůh uzdravuje, by mělo být jasné každému, kdo
věří. Že ale může být i nemoc od Boha, každého nenapadne. Uvedu krátký příklad.
Když jsem měl asi 15 let, slyšel jsem, jak pan farář na konci
mše svaté oznámil, že bude udělovat svatoblažejské požehnání. V tu chvíli jsem si řekl: „Není to skoro jako pověra?
Lidé si jdou pro požehnání jenom ze strachu, aby neonemocněli. To přece není projev zralé víry!“ A pro požehnání
jsem si nešel. Ještě cestou z kostela mě začalo bolet v krku
a po návratu domů jsem onemocněl. Příchod této nemoci měl v sobě něco zázračného. Tolik jsem byl obdarován.
Jednak jsem si uvědomil, že nemusím odsuzovat ani praxi
církve, ani ty, kdo ji pokorně přijímají. Navíc jsem docenil
hodnotu kněžského požehnání a také to, že život mučedníka může ještě po staletích přinášet ovoce. Především jsem
měl ale jasnou zkušenost s tím, že i viry a bakterie Pána
Boha musí poslouchat.
Dovolte ještě několik úvah na téma zdraví a nemoc.
Co všechno můžeme dělat my katolíci, abychom se dříve
uzdravili, nemocí ubylo a aby lékaři nemuseli dělat tolik
přesčasů?

1. Pokání. Je dobré si připustit, že naše nemoci jsou velmi často následkem nejrůznějších hříchů. Nejde o to, abychom v každé nemoci viděli Boží trest za hříchy. K uzdravení však nepomáhá pocit ukřivděnosti typu: Proč právě
já? Pak velmi často začneme obviňovat druhé, propadneme
sebelítosti a vzteku.
2. Odevzdanost. Je pravda, že někdy musíme nemocné
povzbuzovat, aby to nevzdávali, aby bojovali. Když však
nemoc nepřijímáme, může se stát, že nepřijímáme ani
orgány, které jsou nemocí zasaženy. Jedním slovem nepřijímáme sami sebe. A to je velká překážka uzdravení. Když
člověk odmítá momentální situaci a nechce se s ní smířit,
bojuje často marný boj a ztrácí spoustu energie, která pak
chybí v procesu uzdravení.
3. Modlitba. Pros pokorně Ježíše, aby tě uzdravil. Pros
klidně a vytrvale. Pros v jeho jménu. Jinými slovy, přemýšlej, proč by mohl mít Ježíš zájem na tom, aby ses uzdravil.
Nejde o to slibovat hory doly, abychom byli uzdraveni. Spíše se pro nás má nemoc stát jakousi školou. Díky nemoci
a uzdravení získáváme cenné zkušenosti, ke kterým se pak
pokračování na straně 4

V poslední minutě
V roku 1915 přišel farář Rudolf Messinger jako duchovní pastýř do Gnesau v Rakousku. Jednou v noci přibližně
v 1.30 hod ho někdo vzbudil, aby šel zaopatřit umírajícího.
Muže u dveří nepoznal. Když chtěl farář vzbudit kostelníka, aby šel s ním, noční posel ho ujistil, že to není nutné, neboť on sám je ochoten jít s ním. Farář Messinger se
podivil, když při otvírání svatostánku muž odpovídal na
modlitby dobrou latinou, protože ho považoval za sluhu.
Posel s lampou šel před ním směrem k horám. Když spolu
přešli poslední statek, farář řekl, že dále je už jen les. Ale
neznámý na kněze naléhal, aby přece jen pokračovali v cestě. A tak mlčky dále stoupali do kopce a farářovi se celá věc
čím dál tím víc nelíbila.
Tu najednou jeho průvodce položil lampu na zem a náhle
zmizel. Farář několikrát zavolal do tmy, ale neslyšel žádnou
odpověď, žádný hlas. Tu si všiml, že v jeho těsné blízkosti stojí seník, z kterého bylo slyšet tiché sténání. Posbíral
odvahu, otevřel dveře a s lampou si posvítil do tmy seníku. Tu spatřil na seně ležet starého, na první pohled těžce
nemocného žebráka. Když ten spatřil kněze, se slabým hlasem a plný údivu řekl: Důstojný pane, jak jste se sem dostal
a to ještě v tuto hodinu? Celý svůj život jsem se modlil ke
sv. Josefovi, aby nedopustil, že bych umřel bez zaopatření.

A už jsem si myslel, že budu přece jen muset umřít bez
kněze. A nyní jste zde! Bohu díky!
Šokovaný farář Messinger připravil chudáka na smrt, udělil
mu svátosti a zůstal při umírajícím až do svítání, dokud ten
neodevzdal svou duši Spasiteli. Jako vzpomínku na tuto
ojedinělou událost upevnil farář nepěknou lampu k soše
svatého Josefa ve svém kostele.
Mezitím uběhlo 90 let. Před rokem přišel do Gnesau jako
nový farář P. Augustin Franke, a jak v lednu 2005 řekl,
událost se sv. Josefem ze života faráře Messingera mu byla
sice známá, ale zmiňovaná lampa už v kostele nebyla. Říká:
Pustil jsem se tedy do hledání a v oktávu svátku svatého
Josefa – byla to náhoda anebo ne? – jsem na půdě kostela,
přesněji řečeno v kostelní věži, našel starodávnou lampu.
Z výzkumu vysvitlo, že pochází přibližně ze XIV. století,
a já se domnívám, že jde o zmíněnou lampu. Na tom místě
v nadmořské výšce 1 200 m, kde tehdy tajuplný průvodce
zanechal faráře Messingera samotného, dnes na památku
sv. Josefa stojí kříž.
(Farář Messinger zemřel v roce 1966.)
Z Víťazstva Srdca přeložil Václav Chládek
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přítomen Duch Svatý. Ve svém nitru nosíme nesmírný
poklad, ale dostatečně si jej neuvědomujeme. Vlastníme
mimořádné bohatství, které však zůstává z větší části nevyužité.
Abychom naslouchali jeho hlasu a následovali ho, musíme
odmítat vše, co je proti Boží vůli, a souhlasit se vším, co
chce on. Tedy odmítat pokušení a v zárodku odstraňovat
vše, co pokušení vyvolává, souhlasit s úkoly, které nám
Bůh svěřil, říkat „ano“ lásce ke všem bližním, zkouškám
a těžkostem, s nimiž se setkáváme…
Když budeme takto jednat, Duch Svatý nás povede, učiní
náš křesťanský život přitažlivým, dá mu sílu, svěžest a světlo, které k autentickému křesťanskému životu nezbytně
patří.
Potom i ten, kdo je nám nablízku, si všimne, že nejsme jen
děti naší lidské rodiny, ale že jsme děti Boží.
Chiara Lubichová

„Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží
synové.“ (Řím 8,14)
Tato slova jsou ústředním tématem chvalozpěvu, jímž Pavel
opěvuje krásu křesťanského života, jeho novost a dar svobody. Je to plod křtu a víry v Ježíše, díky nimž jsme s Ježíšem plně spojeni a skrze něj vtaženi do dynamiky trojičního života. Stáváme se s Kristem jednou osobou, a proto se
podílíme na jeho Duchu a všech jeho plodech, především
na Božím synovství.
Jestliže Pavel hovoří o „adopci“, dělá to jen proto, aby odlišil naše postavení od skutečného synovství, které náleží
pouze jedinému Božímu Synu.
Náš vztah s Otcem není jen právní, jak by tomu mohlo
být u adoptivních dětí, ale je něčím zásadním, co mění
celou naši přirozenost. Je jako nové narození, protože celý
náš život vychází z nového zdroje, z nového ducha, jímž je
samotný Duch Boží.
Chtěli bychom proto bez přestání spolu s Pavlem opěvovat
zázrak smrti a vzkříšení, který v nás působí milost křtu.

Aktuality z Centra pro
rodinný život v Olomouci
Víkend pro seniory
Koná se 18.-20. března na Velehradě. Víkend je určen pro
ty, kteří prožívají „třetí věk“ svého života. Součástí víkendu jsou přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří,
rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního
života. Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř.
i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem
a s lektorkami. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese:
Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.:
608 407 141

„Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží
synové.“
Tato slova vypovídají něco o tom, co je společné pro náš
křesťanský život, do něhož Ježíšův duch vnáší dynamiku
a napětí, které Pavel charakterizuje protikladem mezi tělem
a duchem. Tělem má na mysli celého člověka, s jeho tělem
a duší, se vší jeho křehkostí a neustálým bojem mezi egoismem a zákonem lásky, dokonce se samotnou Láskou, která
byla vlita do našich srdcí.
Ti, kteří jsou opravdu vedeni Duchem, musí den co den
„dobře bojovat pro víru“, aby dokázali přemáhat sklon ke
zlému a žili podle víry vyznané křtem.
Ale jak?
Víme, že k působení Ducha Svatého je zapotřebí, abychom
s ním spolupracovali. Když svatý Pavel psal tato slova,
myslel především na povinnost Kristových následovníků,
spočívající právě v sebezáporu, v boji proti egoismu v jeho
nejrůznějších podobách.
Ale tato smrt vlastního já vyvolává nový život stejně jako
každý ořez, každé prořezání stromu. Každé „ne“ našemu
sobeckému já je zdrojem nového světla, pokoje, radosti, lásky, vnitřní svobody, je otevřenou branou Ducha.
Když poskytneme Duchu Svatému, který je v našich srdcích, větší svobodu, bude nám moci štědřeji rozdávat své
dary a vést nás po cestě života.

Příprava snoubenců na manželství
15. dubna začne druhý letošní kurz přípravy snoubenců
na manželství. Další setkání budou v pátek 29. 4., 27. 5.,
10. 6., 24. 6. a v sobotu 25. 6. Příprava probíhá v podvečerních hodinách od 17.00 do 19.30 na kurii arcibiskupství,
na Biskupském náměstí 2 v Olomouci.
Bližší informace a přihlášky: Marcela Kořenková,
587 405 251, korenkova@arcibol.cz

„Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží
synové.“

Nabízíme také rozšířené poradenství
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek,
Th.D.
Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela
Řezníčková
Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel.
587 405 250-3, rodina@arcibol.cz

Jak tedy máme žít toto Slovo života?
Především bychom si měli být stále více vědomi, že je v nás

Časopis Rodinný život
První letošní číslo časopisu Rodinný život je připraveno


natáčení pořadu pro děti Noeland. Jak se jim tam líbilo
a jaké písničky zazpívali, tak o tom napíšu v příštím vydání
ŽF. Zatím jim držíme palce a zároveň děkujeme za zviditelnění naší školy „světu“.

k tisku a ke čtenářům doputuje během února. Toto číslo se
věnuje svatebnímu veselí, svatbám uskutečněným i připravovaným. Prof. Jan Sokol v rozhovoru promlouvá o proměnách a kořenech svatebního rituálu a společenském významu manželství. Otec František Petrík klade důraz na svatební obřad jako pravdivý začátek manželského života. Dva
mladé manželské páry vzpomínají na předsvatební dialogy,
přípravy i pocity a vzájemné odevzdání se jako podstatu
svatebního dne. Také příběh paní Kulišťákové je o svatební výslužce a o tom, že darování obdarovává. Anselm
Grün zve manžele ve svých úvahách o svátosti manželství
k vytváření archy – symbolického bezpečného úkrytu
v nelehkých chvílích manželství. V pravidelných rubrikách
týkajících se výchovy a vztahů se seznámíte s aktivitou
Kurzů efektivního rodičovství v Brně, dočtete se o úskalích
předmanželského soužití. Stejně jako v předchozích číslech
nechybí čtení na dobrou noc, které můžete tentokrát s dětmi dovyprávět sami, recept pana Nágla, setkání s želvičkou
Loudalkou, soutěže, křížovka a informace o připravovaných akcích.

Od 14. - 18. 2. si všichni ve škole užijeme jarní prázdniny a zároveň doufáme, že se 21. 2. sejdeme opět v plném
počtu, protože chřipka a jiné neřádstvo vyřadily z provozu
polovinu žáků některých tříd.
Všechny děti a rodinní příslušníci jsou srdečně zváni na
již tradiční KARNEVAL, který se uskuteční ve čtvrtek 3.
března od 14 - 16.30 h v kulturním zařízení v Hrachovci.
Vše by mělo být laděno na „pohádkovou notu“. Součástí
bude i pěvecká soutěž dětí 1. stupně. Zástupci jednotlivých
tříd již jsou vybráni a to nejlepší, co dovedou, nám předvedou právě na karnevalu. Bude to hezké zpestření zábavného odpoledne. Těší se na vás organizátoři v čele s pí. uč.
Bezděkovou.
No a na závěr těchto příspěvků ještě jednou Broučci 17. 3.
se autobusem přepraví do Opavy, kde se společně s dalšími
sbory zúčastní charitativní akce nazvané Zpíváme miminkům. Dopoledne vystoupí se svým uměním před školami
a odpoledne před veřejností. Výtěžek akce poputuje kojeneckým ústavům.
Lenka Adámková

Předplatné i jako vánoční dárek pro své blízké lze objednat
na adrese:
Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250,
e-mail: rodina@arcibol.cz
www.rodinnyzivot.cz

ZŠ Salvátor

Co u nás ve škole již proběhlo:
Nejdůležitější ze všeho byl zápis budoucích prvňáčků.
V pátek 4. 2. to u nás ve škole jen vřelo. Všude plno kabátů a množství hlasů, dospělých i dětských. Především na
školu a činnosti v ní byl zápis zaměřen a myslím, si, že
se všem dětem líbil. Nejvyhledávanější byla interaktivní
tabule a potom na závěr kufříčky s překvapením, kam si
děti mohly přidat výrobky našich žáků a samozřejmě sladkosti za splnění všech aktivit. K zápisu přišlo 30 dětí, což je
velmi příjemné číslo. Z tohoto počtu bude pravděpodobně
6 dětí s odkladem, a tak nám zbývá počet 24, kteří v září
zasednou do školních lavic. Už se na ně všichni těšíme
a doufáme, že se z nich utvoří správná kamarádská parta.

Centrum osobní asistence
pořádá přednášku na téma

Proč záda bolí?

aneb všechno se vším souvisí
přednáší Radka Dvořáková ze Studia zdraví v Zubří
24. března 2011 v 15.00
v Charitě Valašské Meziříčí
Kpt. Zavadila 1345 (areál kasáren)
Vstup volný

Ve čtvrtek 10. 2. se celý první stupeň odebral do KZ
v našem městě na představení Sněhurka a sedm trpaslíků.
Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby to nebylo
divadlo jednoho herce. Prý to byla ohromná legrace. Takže
určitě více takovýchto představení.
No a teď akce, které jsou zatím budoucností, ale některé
v den vydání ŽF už minulostí:
V pátek 11. 2. se 22 Broučků vydá spolu s p. uč. Bezděkovou do Ostravy, kde budou hosty TV Noe a zúčastní se


Bůh uzdravuje
pokračování ze strany 1
v životě vracíme a také můžeme vydávat svědectví o Boží lásce, která nás posilovala v době nemoci a která nás uzdravila.
4. Přímluva. Sv. Jakub ve svém listě píše: Modlete se jeden
za druhého, abyste byli uzdravení. Popros někoho, aby se
za tebe modlil anebo se za to pomodlete spolu. Vzájemná láska, která nás spojuje s Bohem, má často uzdravující
moc.
Hodně zdraví přeje o. Pavel
P.S. Už dopředu vás zvu na svatoblažejské požehnání v
roce 2012. I dětem, které jsou často nemocné by to prospělo. Nepohrdejme Božím požehnáním.

Mariánské informace

• V úterý 8. 3. 2011 v předvečer postní doby se uskuteční  
ve farním kostele 31. oblastní setkání Fatimského apoštolátu a mariánských ctitelů a zahájíme 11. rok těchto večeřadel. Začátek přípravné části v 15.00 hod, v 16.00 hod modlitba sv. růžence, v 16.30 hod přednáška P. Pavla Dokládala a v 18.00 hod mše svatá s adorací a obnovou zasvěcení
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Všichni jsou zváni
vstoupit tímto způsobem do postní doby.
• Letošní pouť Fatimského apoštolátu do Medžugorje je
plánována ve dnech 12. 9. – 18. 9. 2011. Je nutno se mi
přihlásit co nejdříve.
• Blíží se slavnost sv. Josefa. Pro povzbuzení nabízím svědectví o sv. Josefovi. (viz titulní strana)
Václav Chládek

Valašské Meziříčí

Křest přijali

Tomáš Lindner
Monika Buchalová
Julie Folvarčná

Marie Kundrátková
Libor Janík

Lešná

Jiří Josef Bajzík

Svátost manželství přijali

Valašské Meziříčí

Jaroslav Hrubý Simona Cábová
Mírová 817/6 Dolní Bečva 275

Na konec své pozemské cesty došli

Valašské Meziříčí

Jitka Kocandová *1. 8. 1953 †10. 1. 2011, Smetanova 881/06
Zdeňka Onderková *18. 12. 1928 †16. 1. 2011, Hrachovec 154
Jaroslav Mojžíšek *4. 12. 1931 †30. 1. 2011, Tolstého 1138
Aloisie Řezníková *16.4.1918 †1.2.2011, DD Podlesí

Lešná

Lubomír Podzemný *25. 7. 1955 †3. 2. 2011,  Perná 86
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