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Ohlášky Úmysly mší svatých     11.4.2021 – 18.4.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   11.4. 
 
 
Út    13.4. 
 
St     14.4. 
Čt    15.4. 
Pá    16.4. 
So    17.4.    
 
Ne   18.4. 
  

  9:00 Mše svatá za farnost 
17:00 Za † otce Jiřího Šenkeříka,  
za †  a živou rodinu z obou stran 
Na poděkování za 35 let manželství  
s prosbou o požehnání do dalších let 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
  8:00 ________________________ 
16:00 Jerlochovice ______________ 
  9:00 Poděkování za Boží ochranu  
s přáním Božího požehnání do dalších 
let a mé drahé rodiče 
17:00 Za † Bedřišku Königovou  

Ne   11.4. 
St     14.4. 
Ne   18.4. 
  

Za rodinu Chrástkovu 
Za členy živého růžence  
Na poděkování za 70 let života  
s prosbou o požehnání pro celou  
rodinu 

Ne   11.4. 
Čt    15.4. 
Ne   18.4. 

_____________________________ 
Mše svatá za farnost 
Rodina Gebauerova 

Ne   11.4. 
Út    13.4. 
Ne   18.4. 
  

_____________________________ 
Za členy živého růžence  
Za † Ludmilu Růčkovou, manžela, 
rodiče, sourozence a živou rodinu 

Ne   11.4. 
 
Ne   18.4. 
  

Za † Bedřicha Víchu, manželky, rodiče 
a sourozence z obou stran 
Za † Jaroslava Štverku a celou živou 
rodinu 

Děrné 

♣ Děkujeme všem, kteří se 
podíleli na přípravě Veliko-
nočního třídenní a slavnosti 
Zmrtvýchvstání Páně. 
♣ Ve sbírce, která se konala 
na Velký pátek a při adoraci u 
hrobu Páně a bude předána na 
opravu a údržbu chrámů ve 
Svaté Zemi, se vybralo 
13 100 Kč. 
♣ Dnes, v neděli Božího mi-
losrdenství, jste srdečně zváni 
v 15 hodin na modlitbu ko-
runky k Božímu milosrden-
ství, slavnostní chvalozpěz 
Bože Tebe chválíme  a na  
eucharistické požehnání. 
♣ Od 17 hodin odpolední mše 
svatá. 
♣ V sobotu 17. dubna v 17 
hodin zveme na mši svatou 
s nedělní platností do Jílovce. 
♣ Od tohoto týden budou mše 
svaté v Děrném a Lukavci od 
19 hodin.  

Společenství Živý růženec 

Hospodaření společenství  
živého růžence Fulnek  

v roce 2020: 
 
Příjem   49 000 Kč 
 
Výzdoba  
a mše svaté   9 000 Kč 
 
Dar na opravu  
kostela  40 000 Kč 
 
Děkujeme všem členům živé-
ho růžence za jejich modlitby 
a dary. 

   LITURGICKÝ BULLETIN  Fulnek, Děrné, Jílovec, Jerlochovice, Lukavec, Stachovice, Vrchy 

D E N   P Á N Ě 
2. neděle velikonoční                          11. dubna        neprodejné 

K zamyšlení 

Žádné dveře nejsou pro Krista pevně 
zavřené. Žádný zámek, ani závora jej 
nemohou zastavit. On je ten, který rozra-
zil bronzovou bránu a železnou závoru 
podsvětí (srv. Ž 107,16), on je ten, který 
přichází i zavřenými dveřmi. V obou 
případech vyvádí člověka z vězení smrti, 
strachu, uzavřenosti. Přichází, aby člo-
věka vysvobodil. A ne-
přichází s prázdnou: 
dává dar pokoje. Dar 
pokoje silnější než 
strach z okolí, než úz-
kost o vlastní život. 
Kristus totiž osvobozuje 
od starého člověka ovlá-
daného strachem, uza-
vřeného do sebe, ne-
schopného vyjít ze sebe 
a nabídnout druhým 
osvobození, nový život. 
Jen Kristus může učinit 
tu proměnu, přivést na 
svět nové stvoření 
vdechnutím oživujícího 
Ducha. 
Vdechnutím se rodí no-
vý člověk, který v síle darovaného Du-
cha vychází: přijatý Duch jej totiž us-
chopňuje ke službě. A přijatý dar se ja-
koby rozlévá a dává dál, a to skrze služ-
bu smíření (komu odpustíte hříchy …). 
Proud živé vody (dar životodárného Du-
cha) tekoucí z probodeného Kristova 
boku se nejprve rozlévá na apoštoly, 
skrze ně pak na mnohé … Zkušenost 
těch prvních učedníků má být i zkuše-

ností dalších křesťanů: přijetí uzdravujícího 
Kristova pokoje, daru Ducha ke službě 
(každý však přijme jinou podobu této služ-
by, a to podle Kristova obdarování). 
Pokud by učedníci zůstali uzavřeni ve svém 
malém společenství, nemohli by dávat dál 
ten úžasný dar nového života. Skanzenové 
křesťanství, které se uzavírá do svých ma-

lých velkých problémů a 
hledí jen na vlastní pohodlí 
či prospěch, není k životu: 
je doslova neplodné, protože 
neplodí nové křesťany. 
Učedníci byli zavřeni jen 
krátce, někteří z nás jsou 
možná zavřeni už dlouho: a 
tak zakrněli, zkostnatěli … 
Nemá moc velký smysl sna-
žit se rozhýbat ztuhlou kost-
ru: smysluplnější je toužit 
po Duchu, který svým vanu-
tím tvoří nové kosti, šlachy 
a svaly (srv. Ez 37,3-6), no-
vé nohy schopné vyjít a krá-
čet (srv. Ef 6,15), nový ja-
zyk schopný hlásat veliké 
Boží činy (Sk 2,11). 

Kristus může přicházet zavřenými dveřmi, 
ne však zavřeným srdcem: on stojí u dveří 
a tluče (Zj 3,20). Je na nás, zda mu otevře-
me ony dveře, kterými nechce projít bez 
našeho souhlasu. A klíčem k otevření je 
touha: kdo žízní po vodě z Kristova boku, 
ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere 
vody života (srv. Zj 22,17). Touha, která 
vyústí ve volání: Přijď, Pane Ježíši (Zj 
22,20). 



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 12. 4. 

Sk 4,23-31 

Jan 3,1-8 

Po zážitku věznění vytryskla 

společná modlitba. Následuje 

naplnění Duchem svatým a 

další vyslání. Takto, v síle 

Pánova Ducha, roste církev 

dodnes. 

 

ÚTERÝ 13. 4. 

Sk 4,32-37 

Jan 3,7b-15 

Jistě se ani my neuzavíráme 

do sebe. Uvědomuji si, že 

kouzlo společného vlastnictví 

spočívalo v tom, že vše bylo 

dobrovolné. Jakékoli napodo-

bení – bez Boha – v dějinách 

neuspělo. 

 

STŘEDA 14. 4. 

Sk 5,17-26 

Jan 3,16-21 

Dnes budu zvlášť myslet na 

ty, kdo se kvůli hlásání evan-

gelia dostali za mříže, za ost-

naté dráty. Nehrozí ale těž-

kosti i mně, když vezmu 

evangelium opravdově? 

 

ČTVRTEK 15. 4. 

Sk 5,27-33 

Jan 3,31-36 

Pronásledování a nenávist se 

Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Ni-
kdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to 
jeho vlastní, ale měli všechno společné. Apošto-
lové vydávali s velkou působivostí svědectví o 
zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na nich na všech 
spočívala velká milost.  
A tak nikdo u nich nežil v nouzi. Kdo měli totiž 
pole nebo dům, prodávali je a peníze za to strže-
né přinášeli a kladli apoštolům k nohám. Z toho 
se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. 

Žalm 118 

Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,  
jeho milosrdenství trvá navěky.  

 
Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství 
trvá navěky.“ – Nechť řekne dům Árónův: – 
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řek-
nou ti, kdo se bojí Hospodina: – „Jeho milosrden-
ství trvá navěky.“  
Hospodinova pravice mocně zasáhla, – Hospodi-
nova pravice mě pozvedla. – Nezemřu, ale budu 
žít – a vypravovat o Hospodinových činech. – 
Hospodin mě sice těžce ztrestal, – nevydal mě 
však smrti.  
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem 
nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo, 
– je to podivuhodné v našich očích. – Toto je 
den, který učinil Hospodin, – jásejme a radujme 
se z něho!  

1. čtení Sk 4,32-35 

2. čtení 1 Jan 5,1-6 

Milovaní! Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je 
narozen z Boha; každý, kdo miluje Boha Otce, 
miluje i toho, komu on dal život. Podle toho mů-
žeme poznat, že milujeme Boží děti: když milu-
jeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bo-
hu záleží právě v tom, že zachováváme jeho při-
kázání.  

D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

dnes stupňují na mnoha mís-

tech. Ale Boží slovo ze světa 

sprovodit nelze. I já jsem se o 

tom v omezených podmín-

kách přesvědčil. A toto po-

znání mě může naplňovat ra-

dostí! 

 

PÁTEK 16. 4. 

Sk 5,34-42 

Jan 6,1-15 

Radost, že směli pro Kristovo 

evangelium trpět. Kéž mám 

sílu snášet obtíže doby! Po-

tom tato radost přejde v ote-

vřenost a schopnost podělit se 

o ni s druhými. 

 

SOBOTA 17. 4. 

Sk 6,1-7 

Jan 6,16-21 

Církev rostla a roste i dnes 

právě tím, že dokáže své pra-

vomoce předat druhým, podě-

lit se. Kdykoli se tak děje, 

Boží slovo se šíří stále víc! 

 

NEDĚLE 18. 4. 

3. neděle velikonoční 

Sk 3, 13-15. 17-19 

1 Jan 2, 1-5a 

Lk 24, 35-48 

Evangelium Jan 20,19-31 

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, 
kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dve-
ře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj 
vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. 
Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.  
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal 
mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně 
dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu 
hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je 
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“  
Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl 
s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu 
říkali: „Viděli jsme Pána!“  
On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na 
jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst 
na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho 
boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci 
zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřený-
mi dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“  
Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej 
se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého 
boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“  
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“  
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. 
Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“  
Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho 
jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč.  
Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Je-
žíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli 
život v jeho jménu. 

Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo 
je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je ví-
tězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo vítězí 
nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn 
Boží?  
Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a 
krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A 
to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda. 



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 12. 4. 

Sk 4,23-31 

Jan 3,1-8 

Po zážitku věznění vytryskla 

společná modlitba. Následuje 

naplnění Duchem svatým a 

další vyslání. Takto, v síle 

Pánova Ducha, roste církev 

dodnes. 

 

ÚTERÝ 13. 4. 

Sk 4,32-37 

Jan 3,7b-15 

Jistě se ani my neuzavíráme 

do sebe. Uvědomuji si, že 

kouzlo společného vlastnictví 

spočívalo v tom, že vše bylo 

dobrovolné. Jakékoli napodo-

bení – bez Boha – v dějinách 

neuspělo. 

 

STŘEDA 14. 4. 

Sk 5,17-26 

Jan 3,16-21 

Dnes budu zvlášť myslet na 

ty, kdo se kvůli hlásání evan-

gelia dostali za mříže, za ost-

naté dráty. Nehrozí ale těž-

kosti i mně, když vezmu 

evangelium opravdově? 

 

ČTVRTEK 15. 4. 

Sk 5,27-33 

Jan 3,31-36 

Pronásledování a nenávist se 

Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Ni-
kdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to 
jeho vlastní, ale měli všechno společné. Apošto-
lové vydávali s velkou působivostí svědectví o 
zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na nich na všech 
spočívala velká milost.  
A tak nikdo u nich nežil v nouzi. Kdo měli totiž 
pole nebo dům, prodávali je a peníze za to strže-
né přinášeli a kladli apoštolům k nohám. Z toho 
se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. 

Žalm 118 

Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,  
jeho milosrdenství trvá navěky.  

 
Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství 
trvá navěky.“ – Nechť řekne dům Árónův: – 
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řek-
nou ti, kdo se bojí Hospodina: – „Jeho milosrden-
ství trvá navěky.“  
Hospodinova pravice mocně zasáhla, – Hospodi-
nova pravice mě pozvedla. – Nezemřu, ale budu 
žít – a vypravovat o Hospodinových činech. – 
Hospodin mě sice těžce ztrestal, – nevydal mě 
však smrti.  
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem 
nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo, 
– je to podivuhodné v našich očích. – Toto je 
den, který učinil Hospodin, – jásejme a radujme 
se z něho!  

1. čtení Sk 4,32-35 

2. čtení 1 Jan 5,1-6 

Milovaní! Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je 
narozen z Boha; každý, kdo miluje Boha Otce, 
miluje i toho, komu on dal život. Podle toho mů-
žeme poznat, že milujeme Boží děti: když milu-
jeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bo-
hu záleží právě v tom, že zachováváme jeho při-
kázání.  

D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

dnes stupňují na mnoha mís-

tech. Ale Boží slovo ze světa 

sprovodit nelze. I já jsem se o 

tom v omezených podmín-

kách přesvědčil. A toto po-

znání mě může naplňovat ra-

dostí! 

 

PÁTEK 16. 4. 

Sk 5,34-42 

Jan 6,1-15 

Radost, že směli pro Kristovo 

evangelium trpět. Kéž mám 

sílu snášet obtíže doby! Po-

tom tato radost přejde v ote-

vřenost a schopnost podělit se 

o ni s druhými. 

 

SOBOTA 17. 4. 

Sk 6,1-7 

Jan 6,16-21 

Církev rostla a roste i dnes 

právě tím, že dokáže své pra-

vomoce předat druhým, podě-

lit se. Kdykoli se tak děje, 

Boží slovo se šíří stále víc! 

 

NEDĚLE 18. 4. 

3. neděle velikonoční 

Sk 3, 13-15. 17-19 

1 Jan 2, 1-5a 

Lk 24, 35-48 

Evangelium Jan 20,19-31 

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, 
kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dve-
ře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj 
vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. 
Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.  
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal 
mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně 
dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu 
hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je 
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“  
Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl 
s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu 
říkali: „Viděli jsme Pána!“  
On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na 
jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst 
na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho 
boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci 
zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřený-
mi dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“  
Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej 
se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého 
boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“  
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“  
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. 
Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“  
Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho 
jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč.  
Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Je-
žíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli 
život v jeho jménu. 

Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo 
je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je ví-
tězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo vítězí 
nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn 
Boží?  
Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a 
krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A 
to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda. 



4  D e n  P á n ě         

  

 

 

4  D e n  P á n ě         

Ohlášky Úmysly mší svatých     11.4.2021 – 18.4.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   11.4. 
 
 
Út    13.4. 
 
St     14.4. 
Čt    15.4. 
Pá    16.4. 
So    17.4.    
 
Ne   18.4. 
  

  9:00 Mše svatá za farnost 
17:00 Za † otce Jiřího Šenkeříka,  
za †  a živou rodinu z obou stran 
Na poděkování za 35 let manželství  
s prosbou o požehnání do dalších let 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
  8:00 ________________________ 
16:00 Jerlochovice ______________ 
  9:00 Poděkování za Boží ochranu  
s přáním Božího požehnání do dalších 
let a mé drahé rodiče 
17:00 Za † Bedřišku Königovou  

Ne   11.4. 
St     14.4. 
Ne   18.4. 
  

Za rodinu Chrástkovu 
Za členy živého růžence  
Na poděkování za 70 let života  
s prosbou o požehnání pro celou  
rodinu 

Ne   11.4. 
Čt    15.4. 
Ne   18.4. 

_____________________________ 
Mše svatá za farnost 
Rodina Gebauerova 

Ne   11.4. 
Út    13.4. 
Ne   18.4. 
  

_____________________________ 
Za členy živého růžence  
Za † Ludmilu Růčkovou, manžela, 
rodiče, sourozence a živou rodinu 

Ne   11.4. 
 
Ne   18.4. 
  

Za † Bedřicha Víchu, manželky, rodiče 
a sourozence z obou stran 
Za † Jaroslava Štverku a celou živou 
rodinu 

Děrné 

♣ Děkujeme všem, kteří se 
podíleli na přípravě Veliko-
nočního třídenní a slavnosti 
Zmrtvýchvstání Páně. 
♣ Ve sbírce, která se konala 
na Velký pátek a při adoraci u 
hrobu Páně a bude předána na 
opravu a údržbu chrámů ve 
Svaté Zemi, se vybralo 
13 100 Kč. 
♣ Dnes, v neděli Božího mi-
losrdenství, jste srdečně zváni 
v 15 hodin na modlitbu ko-
runky k Božímu milosrden-
ství, slavnostní chvalozpěz 
Bože Tebe chválíme  a na  
eucharistické požehnání. 
♣ Od 17 hodin odpolední mše 
svatá. 
♣ V sobotu 17. dubna v 17 
hodin zveme na mši svatou 
s nedělní platností do Jílovce. 
♣ Od tohoto týden budou mše 
svaté v Děrném a Lukavci od 
19 hodin.  

Společenství Živý růženec 

Hospodaření společenství  
živého růžence Fulnek  

v roce 2020: 
 
Příjem   49 000 Kč 
 
Výzdoba  
a mše svaté   9 000 Kč 
 
Dar na opravu  
kostela  40 000 Kč 
 
Děkujeme všem členům živé-
ho růžence za jejich modlitby 
a dary. 

   LITURGICKÝ BULLETIN  Fulnek, Děrné, Jílovec, Jerlochovice, Lukavec, Stachovice, Vrchy 

D E N   P Á N Ě 
2. neděle velikonoční                          11. dubna        neprodejné 

K zamyšlení 

Žádné dveře nejsou pro Krista pevně 
zavřené. Žádný zámek, ani závora jej 
nemohou zastavit. On je ten, který rozra-
zil bronzovou bránu a železnou závoru 
podsvětí (srv. Ž 107,16), on je ten, který 
přichází i zavřenými dveřmi. V obou 
případech vyvádí člověka z vězení smrti, 
strachu, uzavřenosti. Přichází, aby člo-
věka vysvobodil. A ne-
přichází s prázdnou: 
dává dar pokoje. Dar 
pokoje silnější než 
strach z okolí, než úz-
kost o vlastní život. 
Kristus totiž osvobozuje 
od starého člověka ovlá-
daného strachem, uza-
vřeného do sebe, ne-
schopného vyjít ze sebe 
a nabídnout druhým 
osvobození, nový život. 
Jen Kristus může učinit 
tu proměnu, přivést na 
svět nové stvoření 
vdechnutím oživujícího 
Ducha. 
Vdechnutím se rodí no-
vý člověk, který v síle darovaného Du-
cha vychází: přijatý Duch jej totiž us-
chopňuje ke službě. A přijatý dar se ja-
koby rozlévá a dává dál, a to skrze služ-
bu smíření (komu odpustíte hříchy …). 
Proud živé vody (dar životodárného Du-
cha) tekoucí z probodeného Kristova 
boku se nejprve rozlévá na apoštoly, 
skrze ně pak na mnohé … Zkušenost 
těch prvních učedníků má být i zkuše-

ností dalších křesťanů: přijetí uzdravujícího 
Kristova pokoje, daru Ducha ke službě 
(každý však přijme jinou podobu této služ-
by, a to podle Kristova obdarování). 
Pokud by učedníci zůstali uzavřeni ve svém 
malém společenství, nemohli by dávat dál 
ten úžasný dar nového života. Skanzenové 
křesťanství, které se uzavírá do svých ma-

lých velkých problémů a 
hledí jen na vlastní pohodlí 
či prospěch, není k životu: 
je doslova neplodné, protože 
neplodí nové křesťany. 
Učedníci byli zavřeni jen 
krátce, někteří z nás jsou 
možná zavřeni už dlouho: a 
tak zakrněli, zkostnatěli … 
Nemá moc velký smysl sna-
žit se rozhýbat ztuhlou kost-
ru: smysluplnější je toužit 
po Duchu, který svým vanu-
tím tvoří nové kosti, šlachy 
a svaly (srv. Ez 37,3-6), no-
vé nohy schopné vyjít a krá-
čet (srv. Ef 6,15), nový ja-
zyk schopný hlásat veliké 
Boží činy (Sk 2,11). 

Kristus může přicházet zavřenými dveřmi, 
ne však zavřeným srdcem: on stojí u dveří 
a tluče (Zj 3,20). Je na nás, zda mu otevře-
me ony dveře, kterými nechce projít bez 
našeho souhlasu. A klíčem k otevření je 
touha: kdo žízní po vodě z Kristova boku, 
ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere 
vody života (srv. Zj 22,17). Touha, která 
vyústí ve volání: Přijď, Pane Ježíši (Zj 
22,20). 


