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Svědectví o uzdravení při mši svaté dne 13.9.2009 v Koclířově u Svitav 
P. James Manjackal 

 
     Jmenuji se Anna Němcová a narodila jsem se v roce 1940. Od října 2003 jsem vdova a 
v lednu 2005  skonal syn. To byly asi stresy, které se podepsaly na mé nemoci. Moje nemoc 
začala akutní operací pro zauzlování střev z 27.12.2008 na 28.12.2008. Při operaci byl zjištěn 
a  odstraněn nádor, bylo odstraněno 15cm střeva a zavedena dvouhlavňová kolonoskopie. 
Nádor byl pozitivní a ten druh se vyskytoval i na dalších orgánech. Byly zasaženy játra a plíce 
a ve střevech zůstaly metastáze. Od března 2009 jsem se stala pacientkou Masarykova 
onkologického ústavu Žlutý kopec v Brně. Léčba začala kapací chemoterapií, ovšem přidaly 
se další problémy, a to tvorba trombu, proto bylo zavedeno píchání injekcí na ředění krve. 
Byla jsem psychicky úplně na dně. Ale vytrvalá modlitba a svěření se do rukou Božích jsem 
se z toho dostala. Začala jsem být optimistická a nikdy jsem nežehrala na to, co mne potkalo. 
Po šesti sériích chemoterapie, bylo vyšetření a nádor v játrech a plících se zmenšil. Začala 
další série chemoterapií, ale pro tromb. na konci portu byla kapací chemoterapie změněna  na 
prášky, po kterých jsem měla ještě větší potíže. Tato série chemoterapií pokračovala do 
27.8.2009 a další termín vyšetření v Brně byl stanoven na středu 16.9.2009. 
       V neděli 13.9.2009 jsem s dcerou a zeťem jela na evangelizační den P.Jamese 
Manjackala do Koclířova u Svitav.  Mši svatou a zejména promluvu jsem intenzivně 
prožívala. V promluvě P.Jamese na mne zapůsobilo slovo, že máme malou víru v uzdravovací 
moc Ježíše, že máme věřit, že Ježíš i teď, kdy není fyzicky mezi námi, chce uzdravovat a 
k tomu má své prostředníky (nyní P.Jamese). Zdůraznil, že při přijímání jeho Těla mu máme 
vždy svěřit všechny naše bolesti jak tělesné tak i  duševní a prosit o pomoc. 
Po přijmutí Svaté hostie - Těla Kristova – jsem se soustředila a cítila přítomnost Ježíše. 
Svěřila jsem mu, že mám nádor na játrech, nádor na plících a metastáze ve střevech. Prosila 
jsem těmito slovy: „Ježíši, jestli mám a můžu ještě něco vykonat a moje uzdravení by 
přivedlo k víře alespoň jednoho člověka, tak mne uzdrav.“ Prožila jsem opravdu 
neopakovatelný duševní klid a přítomnost Ježíše. Když na konci mše svaté P.James vyvolával 
jména a počet uzdravených, tak při jméně Anna jsem si pomyslela, jestli nejsem mezi nimi i 
já. Už při cestě autem domů jsem byla překvapená, že vůbec nejsem unavená. Dcera i zeť 
říkali, že věří, že jsem uzdravená, že se za mne velice modlili. V pondělí ráno jsem se 
probudila a cítila se tak dobře, jako bych nebyla nikdy nemocná. Tak to bylo i do středy 
16.9.2009, kdy jsem byla přijatá k další hospitalizaci v Brně. Udělali mi vyšetření na CT jater 
a rentgen plic. Panu doktorovi jsem řekla, že se cítím dobře, že jsem uzdravená, že jsem byla 
na uzdravující mši svaté P.Jamese. Druhý den 17.9.2009 výsledky vyšetření potvrdily, že játra 
a plíce jsou čisté. Dne 17.12.2009 jsem měla vyšetření střev na CT, a i to potvrdilo, že 
metastázy jsou pryč. 
       Během nemoci jsem zhubla o 16kg. Během jednoho týdne po uzdravení jsem přibrala 1kg 
a do konce roku 2009 dalších 6kg.  Po novém roce 2010 mi někteří spolu farníci řekli, že teď 
už je to uzdravení na mě i vidět. Toto stručné svědectví mohu doložit i lékařskými zprávami. 
Co napsat na závěr? Ať mi Pán Bůh  dá sílu vykonat to, co vykonat mám a nikdy nepřestat 
chválit Ježíše a prosit o ochranu Pannu Marii.  
 
 
Anna Němcová 
Neumannova 3/20 
Žďár nad Sázavou 
PSČ 591 01 
tel. 723 262318 



Svědectví farníka 
 
Jmenuji se J.Z. je mi 47 let a paní Němcovou jsem poznal ještě v době její nemoci. Přes 
utrpení které prožívala jsem si povšimnul jejího optimismu. Jednou mi řekla, že svoji nemoc 
plně od Boha přijala a žila s vědomím, že kdyby Bůh chtěl zde na zemi s ní mít ještě nějaký 
plán, tak ji může klidně i uzdravit. Pro nás tímto postojem byla obrovským vzorem. Později 
jsme se bavili o P.Jamesovi, který bude mít v Koclířově u Svitav pěti denní exercicie, kterých 
se v té době účastnila její dcera se zeťem. Dcera jí volala, aby přijela v sobotu 12.9.2009 kdy 
budou probíhat modlitby za uzdravení, ale bohužel byly určeny pouze pro účastníky exercicií 
a ne pro veřejnost. Proto mohla přijet jenom v neděli 13.9.2009.   Tak jsme ji nabídli, že ji 
tam v neděli odvezeme, což rezolutně odmítla. Jednalo se o program na celý den a ona by to 
při své přísné dietě a celkové slabosti prý nevydržela. Do Koclířova jsme v neděli odjeli bez 
ní. K našemu velkému překvapení její dcera ještě v sobotu večer přijela domů,  aby tam 
maminku v neděli dovezla. Díky Bohu tuto nabídku neodmítla. Pak jsme se neviděli až do 
pátku 18.9.2009, kdy se stavila u nás v práci a  oznámila tuto radostnou událost, kdy již měla 
lékařsky potvrzené svoje uzdravení. Dnes je plná ducha radosti a kde může svědčí o veliké 
lásce Boží a uzdravovací Ježíšově síle i v dnešní době. Chvála Pánu. 


