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Dneska se budeme zabývat tím, jak se máme jako křesťané dívat na věci těžké a smutné a kde
máme brát sílu, abychom je zvládli. Ohlédneme se ještě pár dnů nazpět – na svátek, který proběhl
právě teď v pátek. A ukážeme si, jak vlastně souvisí s dnešním nedělním čtením. Čeká nás toho tedy
víc než dost, tak pojďme hned na to!

Vaše Majka

Památka Panny Marie Lurdské a Světový den nemocných

Před mnoha lety (v roce 1858) se mladé dívce Bernardetě poblíž francouzské obce Lurdy zjevila
Panna Maria. Stalo se to v jedné jeskyni a zjevení se několikrát opakovalo. Panna Maria tehdy
Bernerdetě předala jakýsi vzkaz pro všechny lidi – že se mají víc modlit, odvrátit se od špatností a
vrátit se k víře v Boha. (Bernardeta se stala vlastně takovým prorokem, že?) Na místě zjevení se
objevil pramen vody. Lidé pak přicházeli a modlili se tam. Mnozí se po modlitbě a omytí vodou z
pramene zázračně uzdravili ze svých neduhů a nemocí na duši i na těle. A tak se den, kdy si zjevení
v  Ludrech  připomínáme  (11.2.),  stal  také  Světovým  dnem  nemocných.  To  proto,  abychom  si
vzpomněli, že mezi námi je plno nemocných a slabých lidí, kteří potřebují pomoc a uzdravení. A
taky proto, abychom si uvědomili, že síla a uzdravení přichází od Boha – tak, jak to připomínala v
Lurdech Panna Maria.

Okénko z nedělních čtení

Dnešní nedělní čtení nás také přivádějí na téma utrpení a toho, kde máme čerpat síly.
V prvním čtení nám prorok Jeremiáš říká, že kdo spoléhá na jiné lidi a u Boha oporu nehledá, ten

se řítí do vlastní zkázy. Naopak ten, kdo svoji sílu a oporu čerpá od Boha, tomu se bude dařit dobře
a nemusí se ničeho bát.

Dokonce i v žalmu se opakuje téměř to samé. Kdo se drží Boha a toho, co Bůh od nás žádá, ten se
nemusí obávat budoucnosti, Bůh se o něj postará. Kdo se ale na Boha neohlíží, skončí špatně.

Ve druhém čtení nám apoštol Pavel také připomíná, že všechna naše naděje na to, že se dočkáme
v tomhle pozemském životě, ale hlavně po smrti v nebi něčeho dobrého, má jediný zdroj – Pána
Ježíše (tedy Božího Syna) a to, že pro naše dobro umřel a vstal z mrtvých.

Nejpodrobněji  nám ale  celou tuhle záležitost  vysvětluje  dnešní  úryvek z Lukášova evangelia.
Setkáváme se s Pánem Ježíšem, který má kolem sebe svých dvanáct nejbližších přátel a učedníků,
ale také velký zástup lidí, kteří se sešli, aby Ježíše slyšeli mluvit. A Ježíš jim říká něco, co možná na
první zdání působí nesmyslně – že jsou blahoslavení (tedy šťastní a Bohem požehnaní) ti, kdo jsou
chudí, hladoví, pláčou a dokonce ti, které někdo nenávidí a ubližuje jim. A naopak ti, kdo se mají
dobře, těm bude běda. Ježíš k tomu ale dává i vysvětlení. Když totiž na nás dolehne nějaké trápení a
my ho trpělivě snášíme a utíkáme se o pomoc a sílu k Bohu, Bůh nám nakonec (možná to bude až v
nebi po naší smrti, ale určitě to přijde) připraví velikou odměnu. Zvlášť, pokud to trápení budeme
muset snášet právě proto, že v Boha věříme. Ale naopak ti, kdo se mají dobře už teď, ti už svoji
odměnu mají. Na Boha nemyslí, o pomoc ho nežádají a Bůh se o ně tedy taky starat nebude. Až jim
jejich bohatství, zdraví nebo síly dojdou, kde najdou pomoc, když o Boha nestojí? Zůstanou sami a
skončí zle.

Všechna dnešní  čtení  nám tedy říkají  totéž,  co se nám snažila  připomenout  i  Panna Maria  v
Lurdech – máme se obrátit k Bohu a ten nám pak pomůže od všech nemocí i všeho zlého.



Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení…

Panna Maria v Lurdech se zjevovala s růžencem v ruce. Růženec vypadá jako šňůrka korálků s
jedním delším „ocáskem“. Není to ale věc na okrasu nebo na hraní – je to pomůcka k modlitbě.
Zkuste se zeptat  rodičů nebo možná babičky, jestli  by Vám nevysvětlili,  jak se růženec modlí.
Návod můžete společně najít i na internetu nebo v Kancionále. Nejlepší bude, když se aspoň kousek
pomodlíte společně. Třeba za všechny nemocné a za ty, kdo potřebují pomoc a sílu od Boha.

Od Boha můžeme čekat pomoc, když o ni Boha poprosíme (budeme se modlit), ale také když
budeme dodržovat, co po nás Bůh chce. Jednou z těch nejdůležitějších věcí je, abychom mysleli i na
ostatní a pomáhali jim, když potřebují. Najděte někoho, komu můžete pomoct nebo ho potěšit a
udělejte pro něj něco dobrého. Někdy to může být i úplná drobnost, třeba zavolat babičce, která
bydlí daleko, nakreslit pro někoho obrázek nebo se i jenom usmát na někoho smutného. A můžete
mi o tom, co se Vám podařilo, napsat nebo nakreslit obrázek. Když ho pak ostatní uvidí na nástěnce
v kostele, bude to hned další radost. ;-)

Obzvlášť  pro  starší  z  Vás  mám  zase  nápad  na  úvahu.  Zamyslete  se,  kde  ve  svém  životě
potřebujete pomoc a oporu od Boha. Je pro Vás snadné, nebo těžké svěřit svoje starosti Bohu? Na
co sami nestačíte,  neumíte  nebo nemůžete to  ovlivnit  vlastní  silou? Takových věcí  je  hodně –
zdraví, úspěch toho, o co se snažíme… Vymyslete další věci a napište mi o nich.  Můžeme se tak
navzájem inspirovat.

A na závěr obrázek Panny Marie Lurdské k vybarvení.


