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Zpráva ze semináře: „Ježíš - lékař těla i duše“ s P. Eliasem Vellou OFMConv. 
 

 Ve dnech 3.-8.3.2019 proběhl na Velehradě seminář s P. Eliasem Vellou. Seminář pořádalo 

naše Národní bratrské společenství SFŘ a hlavní organizátorkou byla sestra Hana Brigita Reischfeld. 

Já jsem zde byla jako zástupce Národní rady SFŘ a zároveň služebník v organizačním týmu, který 

zajišťoval organizaci celé akce, modlitební službu, hudební doprovod apod. 

 V úvodu semináře jsem účastníky pozdravila jménem našeho Národního ministra Františka 

Reichela a celé Národní rady, poté jsem měla milý úkol popřát P. Vellovi k narozeninám a spolu 

s Miroslavem Melcherem ze Sušice jsme mu předali dárky. 

 Seminář byl velmi „duchovně silný“, snažili jsme se dodržovat silentium, které bylo opravdu 

potřebné vzhledem k silným emocím a odkrývajícím se vnitřním ranám, které jsme dávali Ježíši 

k uzdravení. Otec Vella vše zkušeně a citlivě vedl. Cílem semináře bylo naše uzdravení. Otec Vella 

nás učil, že základem našeho uzdravení – duchovního, duševního i tělesného – je cítit se milován 

Bohem. My teoreticky víme, že nás Bůh miluje, ale prakticky to mnozí necítíme. Boží láska je dar. 

Ježíš nám tento dar chce dát, my se jen musíme otevřít a nepochybovat a to právě je pro nás těžké, 

protože v životě jsme zažili, zažíváme a budeme do konce života zažívat spoustu odmítnutí a zranění 

od druhých lidí. Otec Vella celý týden bořil naše předsudky a zmatenosti a snažil se nás „přistrčit“ blíž 

k Bohu, abychom mohli toto uzdravení prožít. Vzhledem k závěrečnému aplausu přibližně 120 

účastníků a krásným svědectvím se mu to určitě dařilo. 

 Prožili jsme zde také popeleční středu se silnou křížovou cestou, kterou vedla Jana Ungerová. 

 V závěru jsem za nás všechny poděkovala Hance Brigitě, která měla s celým seminářem asi 

nejvíc práce a starostí a Otec Vella přislíbil účast i na příští rok, což je pro nás velké privilegium, 

protože jinak už své cesty kvůli zdravotnímu stavu dost omezuje. 

 Záznam z přednášek na CD si zájemci mohou objednávat na mé mailové adrese: 

mar.kubesova@seznam.cz do konce září 2019 (informace bude v příštím Zpravodaji). 
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