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POKOJ VÁM!
MYŠLENKY NA MĚSÍC KVĚTEN

ELIAS VELLA

JEŽÍŠ – LÉKAŘ TĚLA I DUŠE
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2006

1 . Když přicházíme za Pánem Bohem, většinou ho o něco žádáme. Skutečné
uzdravení v našem životě nastává tehdy, když za Pánem nepřicházíme proto,
abychom ho o něco prosil i , ale spíše se ho ptáme, co máme dělat.

2. Žádná lidská bytost nás nemůže změnit. Změnit nás může jedině Ježíš mocí
svatého Ducha.

3. Podstatné je, abychom přijímali Boží lásku a dávali j i druhým lidem.

4. Musíme si uvědomit, že jsme všichni originály. Jsme natol ik originální, že každý
z nás je mistrovským dílem.

5. Opusťte své představy a dovolte Bohu, aby jednal tak, jak chce on.

6. K tomu, abychom se modli l i , nemusíme být svatí, protože v takovém případě by se
nemohl modlit nikdo. Ale musíme být na cestě k dokonalosti . Musíme být rozhodnuti
následovat Ježíše.

7. Ježíše můžeme potkat v modlitbě, ale také v upřímném a pravdivém kontaktu
s bratry a sestrami. Miluj Boha a miluj bl ižního.

8. Modlitba je důvěrný vztah s Bohem. Modlit se neznamená něco dělat, ale s někým
být.

9. Když přicházíme před Eucharisti i a setrváváme před ní, měníme se. Čím méně
v modlitbě mluvíme, tím lépe se modlíme.

1 0. Pravý přítel není ten, kdo za námi přichází proto, aby od nás něco žádal. Pravý
přítel je ten, kdo se těší z naší přítomnosti.

1 1 . Nejsi lnější jsou ti l idé, kteří nejvíce trpěli . Nebojte se neúspěchů. Naopak, musíte
je umět využít ve svůj prospěch.

1 2. Žádný hřích, kterého se dopustíme, nemůže zmenšit Boží lásku k nám. Není to
tak, že by mě už Bůh nemiloval, ale jsem to já, kdo není schopen Boží lásku zakusit.

1 3. Je nutné se modlit k Bohu, aby nám pomohl nést náš kříž, protože bez něho se
žít nedá. Tak se nehněvejme na kříž, ale při jměme ho.
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Myšlenky byly sestaveny na AG Kroměříž ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.

1 4. Na světě neexistuje zlo, které by Bůh nemohl využít k tomu, aby nám ukázal,
že nás miluje.

1 5. Děkujme Bohu i tehdy, když nevidíme výsledek. Během modlitby se musíme
úplně odevzdat do Božích rukou. Nemáme mu říkat, co má dělat, ale při jmout to,
co činí.

1 6. Utrpení může působit dvěma směry: buďto nás vrhne do beznaděje, nebo z nás
vytvoří zralé l idi .

1 7. Čím více jste otevřeni Ježíšově lásce, tím více jste připraveni být milováni
a milovat, tím účinnějším prostředníkem se pro druhé můžete stát.

1 8. Ani problémy a těžká práce nás nevyčerpávají tak, jako nevyužité příležitosti , kdy
jsme mohli při jmout a dávat lásku.

1 9. Pravá radost spočívá v tom, že umíme při jmout právě tu situaci, ve které
se nacházíme.

20. Při jmi to, co nedokážeš změnit.

21 . Co je pokora? Pokora není pohrdání sebou, ale pevné rozhodnutí sloužit druhým.

22. Jestl iže chcete vědět, který člověk je zralý, který člověk je svatý, všimněte si, jak
prožívá neúspěch.

23. Každý z nás má dary, které mu Bůh dal. Využívejme je a pomáhejme v růstu
i druhým.

24. Když se v životě setkáme s křížem, jsme ve stresu, jsme deprimovaní a nevíme,
jak se k němu postavit. Při jměte realitu, že každý musí nést svůj kříž.

25. Dělejme malé věci s velkou láskou, buďme pokorní v tom, co děláme, a ďábel
od nás bude muset utéct.

26. To, co nemáme rádi na sobě, nemáme rádi ani na druhých. Bližního dokážeme
milovat jen tehdy, když milujeme sebe.

27. Smíření jako svátost je překrásná zkušenost. Je to setkání s Otcem, který nás
objímá. Nesmíme na ni pohlížet jako na něco, co musíme.

28. Kdo chce sloužit Bohu, nemusí být zdravý, nepotřebuje ani vysokou intel igenci,
ani zkušenosti. Potřebuje jen jedno – pokoru.

29. Jen když uznáme svůj hřích, vydáváme se na cestu svatosti .

30. Každý z nás má originální povahu. Když následujeme Ježíše, Ježíš nechce, aby
se náš charakter změnil . Chce jen proměnit negativní sklony naší povahy v pozitivní.

31 . Ve svátosti smíření se setkáváme s odpouštějícím Bohem, který nás miluje
i v každé bezvýznamné okolnosti našeho života.
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Rok rodiny



Povídá žena manželovi:
„Co si náš syn nechal dát ten kroužek
do nosu, tak je mnohem jednodušší
dostat ho z posteleG“

Učitel se ptá žáka:
„Sprechen sie deutsch?“
Žák: „Tak trochen.“

Mladík se vrací z pouti celý potrhaný.
Matka na něj udeří:
„Vy jste se stavil i v hospodě a popral i
jste se!“
„Ale ne, mami, “ odpovídá syn. „Naše
procesí vyprošovalo vláhu pro příští
úrodu a potkali jsme druhé procesí,
které bylo zase ve žních prosit
o suchoG“

Vtipy. . .
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PRO DĚTI
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Prosba o převzetí starostí

(Opravdové problémy nemohou být
samozřejmě odsunuty stranou. Ale záleží
na nás, zdali reagujeme uvážlivě
a moudře nebo nervózně a zmateně.
Bůh nám nabízí svou pomoc. Začíná
při jednoduchých příležitostech. Jednou
z možností je také tato modlitba v důvěře
v jeho pomoc:

Pane, předávám Ti všechny starosti,
které mám se sebou nebo se svými
bližními, se svým duševním a tělesným
utrpením.
Ta jsi mi řekl slovy svatého Petra:
„Všechnu svou starost vložte na něj,
neboťmu na vás záleží.“ (1 Petr 5,7)
S velikou důvěrou Tě beru za slovo
a všechny své starosti vkládám
do Tvé ruky.
Učiň s tím, co Ty chceš.
Od této chvíle patří všechny Tobě.

Se svými starostmi Ti také předávám
všechny své obavy a nedobré pocity,
které mě zraňují a stále znovu se
vynořují, trápí mě a dělají nešťastným.
Odděluji je od lidí a od okolností,
od příčin a náhod, ve kterých začaly.
Předávám Ti je takové, jaké jsou
i když jejich stopy ve mně zůstávají.
Všechnu nejistotu a strach proměňuji
za jistotu, že se o mne staráš.

Předávám Ti všechno, co mě rozčiluje:
každou nespokojenost a zklamání,
každou zlost a hněv, nenávist a bolest.
Ukaž mi, jak všechno posuzuješ
a pomoz mi, abych poznal svůj úkol
udělat ze všeho to nejlepší.

Uzdrav můj nezdravý soucit se sebou,
abych se necítil být stále hluboce urážen
a ponižován.
Pomoz mi, abych uměl odpustit
a zapomenout.
Předávám Ti všechna svá práva
k vlastní obraně a k ospravedlnění.
Nechci nikomu odplácet zlým za zlé,
nechci už nikdy zdůrazňovat na sobě to
dobré a na druhých to zlé.
Přenechávám Ti hodnocení každé
situace.

Předávám Ti všechny důvody ke staros-
tem a obavám.
Už si nechci znovu připomínat, jak a proč
něco začalo.
Postačí, že Ty to víš.
Předávám Ti také své nemoci a utrpení.
Ty znáš jejich příčiny a důsledky.
Ty znáš také cestu ke zlepšení
a uzdravení.
Chci hledět s důvěrou do budoucnosti,
protože Ty chceš pro mne jen to nejlepší.

Všechny své starosti vkládám, Pane,
do Tvé ruky.
Důvěřuji Ti, že je převezmeš,
že se o mne postaráš a pomůžeš mi,
abych všechno správně dokončil.

Pane, děkuji Ti a velebím Tě,
že jsi mě tak rozhodně vybídl,
abych Ti důvěřoval a ponechal Ti starost
o sebe, místo abych se strachoval a
zlobil se, místo abych bědoval a byl
nešťastný.
Vím, že mi pomůžeš a děkuji Ti za to.



Matka celého lidstva nás provází od narození až do smrti. V pokoji , kde jsem jako
prvorozená spávala s mladšími sourozenci, visel obraz Panny Marie s Ježíškem.
Jen, co jsme se probudil i , první pohled patři l právě na něj. Během našich dětských
nemocí a trápení s nimi spojenými, se naše babička za nás modlívala.

Ve třetí třídě jsme hleděla o přestávce na náš dům a těšila se domů. Stávala jsem
u okna a tesknila po dospělých l idech v naší domácnosti. Nejraději bych seděla
pořád u babičky, která zpívala staré písničky o Pánu Ježíši a Panně Marii . Vytvoři la
jsem si v duši nejen obraz Ježíška krmícího holoubky, ale i Jeho těžké umučení
na kříži.

Při jednom pobytu v nemocnici jsme se v kapli modli l i , zpíval i a také děkovali
za kříž, který musíme nést. Je pro nás přesně takový, aby se dal unést. S velkou
důvěrou jsme prosil i Pannu Marii , ať nás ochraňuje ode všeho zlého. Jako dobrá
matka všech křesťanů, která se nás ujímá a vede k vytrvalosti při překonávání všech
obtíží. Oroduje u svého Syna, který je Láska.

Dana Lukasová

O Panně Marii
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Nebojte se!

Moc Kristova kříže a vzkříšení
je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl
a musel mít strach.

Nebojte se toho,
co jste sami vytvoři l i ,
nebojte se ani všeho,
co člověk vyrobil
a čím je den ode dne
více ohrožován!
A konečně,
nebojte se sami sebe!

Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl
apoštolům a ženám: „Nebojte se!“
Tato slova potřebujeme dnes možná
více, než kdy jindy.

Je nutné, aby zesíl i la j istota,
že existuje ten, kdo drží v rukou osudy
tohoto pomíj ivého světa,
kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí,
kdo je alfou i omegou.

A tento někdo je Láska. . .
Jen on se může plně zaručit za slova
„Nebojte se!“.

Nebojte se! Poselství Jana Pavla II. pro každého...

(Ze slov Jana Pavla I I . při jeho
uvedení do úřadu v říjnu 1 978)
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Římskokatolická farnost Uničov

srdečně zve

na pouťdo kaple sv. Antonína u Blatnice

v pondělí9. 6. 2014

Odjezd v 7.00 hod. od Supermarketu Albert
Cena: 200,- Kč

Závazně je možno se zapsat na arch vzadu v kostele, nebo se
přihlásit a zaplatit u paníLudmily Filipové - mobil 723 740 741.

Program:
- mše sv. na Svatém Antonínku
- návštěva hrobu Služebníka Božího P. Antonína Šuránka
a Pastoračního domu P. Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě
- setkání s P. Josefem Jankem v Hluku
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Mše svatá za maminky
bude sloužena v neděli

11. května 2014 v 8.00hod.

Pouť na Sv. Hostýn, která se měla

uskutečnit 24. 5. 2014, se

z důvodu voleb a účasti farníků

ve volebních komisích přesouvá

na 27. září 2014.
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