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4  D e n  P á n ě         

Ohlášky Úmysly mší svatých                 2.5. – 9.5.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     2.5. 
 
 
Út      4.5. 
St       5.5. 
Čt      6.5. 
Pá      7.5. 
So      8.5.    
 
Ne     9.5. 
  

  9:00  Za rodiče Vráblovy,  
Dorneanovy s rodinami a sourozence  
17:00 Za † Helenu Krausovou 
Za členy živého růžence 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
  8:00  ________________________ 
16:00 Jerlochovice _____________ 
  9:00  Za nová kněžská a řeholní  
a manželská povolání a za letošní  
maturanty 

Ne     2.5. 
 
St       5.5. 
Ne     9.5. 
  

Za † a živou rodinu Patermannovu  
a Vrabcovu 
Za živé a †  děrenské hasiče 
Za † Františka, Vlastíka, Milana 
a Zuzku 

Ne     2.5. 
Čt      6.5. 
Ne     9.5. 

Za hasiče 
Za členy živého růžence 
Za matky k jejich svátku 

Ne     2.5. 
Út      4.5. 
Ne     9.5. 

Za † rodinu Hiršovu 
Mše svatá za farnost 
Za † Josefa Ševčíka 

Ne     2.5. 
    
Ne     9.5. 
  

Za † Drahomíru Dratvovou, manžela, 
sestru a  † rodinu Křivovu a Bartkovu 
Za všechny matky k jejich svátku 

Děrné 

♣ Na čtvrtek 6. května připa-
dá nezávazná památka sv. Ja-
na Sarkandra, kněze a mučed-
níka. Zveme na mši svatou  
do Fulneku a Lukavce. 
♣ Tento týden je první pátek 
v měsíci. V týdnu budeme 
navštěvovat nemocné. Příleži-
tost ke svátosti smíření je půl 
hodiny před mší svatou. Ve 
Fulneku budeme zpovídat  
v pátek od 17 hodin. 
♣ Na mši svatou s kázáním 
pro děti zveme v pátek  
7. května v 18 hodin do koste-
la ve Fulneku. 
♣ V sobotu 8. května budeme 
při mši svaté ve Fulneku sla-
vit nezávaznou památku Pan-
ny Marie, prostřednice všech 
milostí.  
♣ Příští neděli 9. května bude 
diecézní sbírka na pomoc pro-
následovaným křesťanům. 
♣ Za poutní mši svatou 
k svatému Janu Nepomucké-
mu jste zváni do Jestřábí 
v neděli 16. května v 15 ho-
din. 
♣ Měsíc květen je zvlášť za-
svěcený Matce Boží Panně 
Marii. Zveme Vás všechny 
k modlitbě litanii k Panně 
Marií v rodinách a v naších 
kostelích. Májové pobožnosti 
budou vždy po mši svaté.  
♣ Od příští neděle se ve Ful-
neku ruší odpolední mše 
svaté. 
♣ Probíhají stavební práce na 
ulici Kostelní – výměna vodo-
vodního řádu. Příjezd k faře je 
omezen. 
 

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

D E N   P Á N Ě 
5. neděle velikonoční                          2. května        neprodejné 

K zamyšlení 

Křesťanství opravdu člověku nenabízí 
málo. Mnozí ale zůstávají "před brana-
mi" a tak je pro ně křesťanství dost 
chudé. Zachovávat přikázání, hledat v 
Bohu oporu, dělat dobré skutky, modlit 
se ráno a večer, chodit do kostela atd. - 
to jsou všechno věci dobré a prospěšné. 
Křesťanství však nabízí mnohem víc, 
než jen to. Jan o tom mluví v obou dneš-
ních úryvcích. Ukazuje, 
že skrze víru, skrze žité 
křesťanství, vede cesta k 
zůstávání v Bohu . 
Je tedy všechno to, co 
jsme vyjmenovávali na 
začátku, zcela zbytečné? 
V žádném případě. Je to 
naopak nutné. Ale za-
chovávání přikázání, 
dělání dobrých skutků 
atd. není ještě celým 
křesťanstvím a není jeho vrcholem - o to 
jde. Zůstávání v Bohu, o němž mluví 
Jan, totiž není výplodem zbožného citu, 
ani iluzí přecitlivělého člověka, ale je to 
plnost odpovědného vztahu mezi člově-
kem a Bohem, který má zasahovat 
všechny vrstvy v člověku. A není to 
opravdu jen věc pocitů, protože ten, kdo 
v Bohu zůstává, ten, kdo je naroubován 
na pravý vinný kmen, ten nese mnoho 
ovoce. A není to ovoce lidské výkonnos-
ti, ale ovoce Božího života, který je nám 
skrze Krista darován. Toto "naroubování 
na Krista" je cílem všeho našeho pozná-
vání Boha, našeho vnímání a chápání 
evangelia a našeho úsilí a prohloubení 
naší víry. Stojí tu jako protiklad k ne-
místné autonomii člověka, tak jasně uká-
zané na příběhu o hříchu prvních lidí v 
ráji. Člověk, který si chce sám stačit, 

který chce žít jen a pouze za sebe, který 
nestojí o to, aby byl na Krista naroubován, 
ten se musí obejít bez Božího života. A to 
znamená v praxi žít bez odpuštění, bez mi-
losti, bez věčnosti v Bohu. Je to krutá daň 
za autonomii! Ale Bůh na to člověka upo-
zorňuje, a když potom takovouto ratolest, 
která nenese ovoce, odřezává, nemůže si 
člověk stěžovat. 

Je nutné si ještě všimnout 
toho, jak lze poznat, že 
člověk opravdu z Boha 
žije. Říká to úryvek z 1. 
listu Janova. Zůstává-li 
Bůh v člověku, pozná se to 
podle Ducha. Jestliže tedy 
je křesťan plný nevole, 
závisti, tvrdé zarputilosti, 
sobectví nebo bezradnosti, 
plný strachu ze zla a nepří-
jemností, potom zřejmě 

mnoho přítomnosti Ducha v něm nebude. 
Měl by se tedy v tom případě podívat, na 
jaký kmen je vlastně naroubován. Má-li 
však v sobě Boží pokoj, radost, schopnost 
odpouštět, nebojácnost, která plyne z víry, 
ne z vlastní síly, má-li v sobě skutečný dar 
rady - netápe tedy stále, jak a co dělat, pak 
je v něm zřejmě Duch Boží, potom je zřej-
mé, že zůstává v Bohu a Bůh v něm. A to je 
nakonec největší pozemská výhra, které lze 
dosáhnout. Nespočívá tedy v pocitech, ve 
sladkém oblažujícím náboženském "snu", 
ale v každodenní životní praxi. Život, žitý v 
Bohu, z daru jeho Ducha, nemusí být vždy 
ani šťastný, ani jen úspěšný, podobně, jak 
to bylo v pozemském životě Ježíšově. Ale 
je to vždy život, v němž radost i utrpení 
nejsou marnými, mají cenu, pro nás i pro 
druhé. Je to život, který nepodléhá smrti, 
ale přechází ve věčnost. 



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 3. 5.  

svátek sv. Filipa a Jakuba 

1 Kor 15,1-8 

Jan 14,6-14 

Cesta, pravda a život! Koli-

krát jsem to již slyšel. Ne-

platí ale i o mně: tak dlou-

ho jsem s vámi, a neznáš 

mě? Denní tichá chvíle kéž 

mi pomůže k plnějšímu po-

znání a přátelství s Ježí-

šem! 

 

ÚTERÝ 4. 5. 

Sk 14,19-28 

Jan 14,27-31a 

Ježíš před svým utrpením 

cítí radost ze spojení se 

svým Otcem. Jeho pokoj ať 

je povzbuzením pro mě v 

těžkých chvílích. 

 

STŘEDA 5. 5. 

Sk 15,1-6 

Jan 15,1-8 

Ořezávání a čištění je bo-

lestný proces. Chci se sna-

žit, abych byl opravdu na-

pojený na mízu z kmene. 

Jen tak ponesu dobré ovo-

ce.  

 

ČTVRTEK 6. 5. 

Sk 15,7-21 

Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel 

se navázat styk s učedníky, ale všichni se ho 

báli. Nemohli uvěřit, že on je učedníkem.  

Ujal se ho však Barnabáš. Uvedl ho k apošto-

lům a vypravoval, jak Šavel viděl na cestě 

Pána, který s ním mluvil, a jak v Damašku 

neohroženě vystupoval ve jménu Ježíšově. 

Od té chvíle byl s nimi v Jeruzalémě stále ve 

styku a směle vystupoval ve jménu Páně. Ta-

ké rozmlouval s helénisty a přel se s nimi. Ti 

mu však začali ukládat o život. Jakmile se to 

bratři dověděli, doprovodili ho dolů do 

Césareje a odtamtud ho vypravili do Tarsu.  

Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i 

Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v 

bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha 

svatého. 

Žalm 22 

Budu tě chválit, Hospodine,  
ve velkém shromáždění. 

 
Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodi-
na. – Chudí se najedí do sytosti, – kdo hledají 
Hospodina, budou ho chválit: – „Navěky ať 
žije vaše srdce!“ 
Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí – 
všechny končiny země, – před ním se skloní 
– všechna lidská pokolení. – Jen jemu se bu-
dou kořit všichni, kdo spí v zemi, – před ním 
se skloní všichni, kdo sestupují v prach. 
I má duše bude pro něho žít, – mé potomstvo 
bude mu sloužit. – Bude vyprávět o Pánu 
příštímu pokolení, – lidu, jenž se narodí, bu-
dou hlásat jeho spravedlnost: – „To udělal 
Hospodin!“  

1. čtení Sk 9,26-31 

D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

Jan 15,9-11 

Zůstávání v Jeho lásce je 

především radost. Snažím 

se o to, aby se můj vztah k 

Ježíši navenek projevoval 

radostí k mému okolí, k 

mým nejbližším? 

 

PÁTEK 7. 5. 

Sk 15,22-3 

Jan 15,12-17 

I mě Ježíš volá k přátelství 

a spolupráci. Právě z tohoto 

vztahu musí vyplývat plně-

ní toho, co mi ukládá. 

 

SOBOTA 8. 5. 

Sk 16,1-10 

Jan 15,18-21 

Spojení s Kristem v době 

pronásledování oživuje naši 

víru. Chci dnes proto mys-

let na ty, kteří trpí pro svou 

věrnost Kristu. A děkovat, 

že ve svobodě mohu svěd-

čit (zatím) jiným způso-

bem. 

 

NEDĚLE 9. 5.  

6. neděle velikonoční  

Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48 

1 Jan 4, 7-10 

Jan 15, 9-17 

 

2. čtení 1 Jan 3,18-24 

Evangelium Jan 15,1-8 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý 
vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ra-
tolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, 
a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla 
ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, 
které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a 
já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést 
ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, 
tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.  
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo 
zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho 
ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. 
Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven 
jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do oh-
ně – a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li 
ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a 
dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že 
ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako 
moji učedníci.“ 

Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale 
činem, doopravdy! Podle toho poznáme, že 
jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše 
svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť 
Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše 
svědomí.  
Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, 
dodá nám to radostné důvěry v Boha a dosta-
neme od něho všechno, zač prosíme, protože 
zachováváme jeho přikázání a konáme, co je 
mu milé.  
A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve 
jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se 
milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává 
jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. 
A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, 
kterého nám dal. 



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 3. 5.  

svátek sv. Filipa a Jakuba 

1 Kor 15,1-8 

Jan 14,6-14 

Cesta, pravda a život! Koli-

krát jsem to již slyšel. Ne-

platí ale i o mně: tak dlou-

ho jsem s vámi, a neznáš 

mě? Denní tichá chvíle kéž 

mi pomůže k plnějšímu po-

znání a přátelství s Ježí-

šem! 

 

ÚTERÝ 4. 5. 

Sk 14,19-28 

Jan 14,27-31a 

Ježíš před svým utrpením 

cítí radost ze spojení se 

svým Otcem. Jeho pokoj ať 

je povzbuzením pro mě v 

těžkých chvílích. 

 

STŘEDA 5. 5. 

Sk 15,1-6 

Jan 15,1-8 

Ořezávání a čištění je bo-

lestný proces. Chci se sna-

žit, abych byl opravdu na-

pojený na mízu z kmene. 

Jen tak ponesu dobré ovo-

ce.  

 

ČTVRTEK 6. 5. 

Sk 15,7-21 

Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel 

se navázat styk s učedníky, ale všichni se ho 

báli. Nemohli uvěřit, že on je učedníkem.  

Ujal se ho však Barnabáš. Uvedl ho k apošto-

lům a vypravoval, jak Šavel viděl na cestě 

Pána, který s ním mluvil, a jak v Damašku 

neohroženě vystupoval ve jménu Ježíšově. 

Od té chvíle byl s nimi v Jeruzalémě stále ve 

styku a směle vystupoval ve jménu Páně. Ta-

ké rozmlouval s helénisty a přel se s nimi. Ti 

mu však začali ukládat o život. Jakmile se to 

bratři dověděli, doprovodili ho dolů do 

Césareje a odtamtud ho vypravili do Tarsu.  

Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i 

Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v 

bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha 

svatého. 

Žalm 22 

Budu tě chválit, Hospodine,  
ve velkém shromáždění. 

 
Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodi-
na. – Chudí se najedí do sytosti, – kdo hledají 
Hospodina, budou ho chválit: – „Navěky ať 
žije vaše srdce!“ 
Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí – 
všechny končiny země, – před ním se skloní 
– všechna lidská pokolení. – Jen jemu se bu-
dou kořit všichni, kdo spí v zemi, – před ním 
se skloní všichni, kdo sestupují v prach. 
I má duše bude pro něho žít, – mé potomstvo 
bude mu sloužit. – Bude vyprávět o Pánu 
příštímu pokolení, – lidu, jenž se narodí, bu-
dou hlásat jeho spravedlnost: – „To udělal 
Hospodin!“  

1. čtení Sk 9,26-31 

D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

Jan 15,9-11 

Zůstávání v Jeho lásce je 

především radost. Snažím 

se o to, aby se můj vztah k 

Ježíši navenek projevoval 

radostí k mému okolí, k 

mým nejbližším? 

 

PÁTEK 7. 5. 

Sk 15,22-3 

Jan 15,12-17 

I mě Ježíš volá k přátelství 

a spolupráci. Právě z tohoto 

vztahu musí vyplývat plně-

ní toho, co mi ukládá. 

 

SOBOTA 8. 5. 

Sk 16,1-10 

Jan 15,18-21 

Spojení s Kristem v době 

pronásledování oživuje naši 

víru. Chci dnes proto mys-

let na ty, kteří trpí pro svou 

věrnost Kristu. A děkovat, 

že ve svobodě mohu svěd-

čit (zatím) jiným způso-

bem. 

 

NEDĚLE 9. 5.  

6. neděle velikonoční  

Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48 

1 Jan 4, 7-10 

Jan 15, 9-17 

 

2. čtení 1 Jan 3,18-24 

Evangelium Jan 15,1-8 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý 
vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ra-
tolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, 
a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla 
ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, 
které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a 
já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést 
ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, 
tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.  
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo 
zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho 
ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. 
Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven 
jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do oh-
ně – a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li 
ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a 
dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že 
ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako 
moji učedníci.“ 

Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale 
činem, doopravdy! Podle toho poznáme, že 
jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše 
svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť 
Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše 
svědomí.  
Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, 
dodá nám to radostné důvěry v Boha a dosta-
neme od něho všechno, zač prosíme, protože 
zachováváme jeho přikázání a konáme, co je 
mu milé.  
A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve 
jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se 
milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává 
jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. 
A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, 
kterého nám dal. 



4  D e n  P á n ě         
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Ohlášky Úmysly mší svatých                 2.5. – 9.5.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     2.5. 
 
 
Út      4.5. 
St       5.5. 
Čt      6.5. 
Pá      7.5. 
So      8.5.    
 
Ne     9.5. 
  

  9:00  Za rodiče Vráblovy,  
Dorneanovy s rodinami a sourozence  
17:00 Za † Helenu Krausovou 
Za členy živého růžence 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
  8:00  ________________________ 
16:00 Jerlochovice _____________ 
  9:00  Za nová kněžská a řeholní  
a manželská povolání a za letošní  
maturanty 

Ne     2.5. 
 
St       5.5. 
Ne     9.5. 
  

Za † a živou rodinu Patermannovu  
a Vrabcovu 
Za živé a †  děrenské hasiče 
Za † Františka, Vlastíka, Milana 
a Zuzku 

Ne     2.5. 
Čt      6.5. 
Ne     9.5. 

Za hasiče 
Za členy živého růžence 
Za matky k jejich svátku 

Ne     2.5. 
Út      4.5. 
Ne     9.5. 

Za † rodinu Hiršovu 
Mše svatá za farnost 
Za † Josefa Ševčíka 

Ne     2.5. 
    
Ne     9.5. 
  

Za † Drahomíru Dratvovou, manžela, 
sestru a  † rodinu Křivovu a Bartkovu 
Za všechny matky k jejich svátku 

Děrné 

♣ Na čtvrtek 6. května připa-
dá nezávazná památka sv. Ja-
na Sarkandra, kněze a mučed-
níka. Zveme na mši svatou  
do Fulneku a Lukavce. 
♣ Tento týden je první pátek 
v měsíci. V týdnu budeme 
navštěvovat nemocné. Příleži-
tost ke svátosti smíření je půl 
hodiny před mší svatou. Ve 
Fulneku budeme zpovídat  
v pátek od 17 hodin. 
♣ Na mši svatou s kázáním 
pro děti zveme v pátek  
7. května v 18 hodin do koste-
la ve Fulneku. 
♣ V sobotu 8. května budeme 
při mši svaté ve Fulneku sla-
vit nezávaznou památku Pan-
ny Marie, prostřednice všech 
milostí.  
♣ Příští neděli 9. května bude 
diecézní sbírka na pomoc pro-
následovaným křesťanům. 
♣ Za poutní mši svatou 
k svatému Janu Nepomucké-
mu jste zváni do Jestřábí 
v neděli 16. května v 15 ho-
din. 
♣ Měsíc květen je zvlášť za-
svěcený Matce Boží Panně 
Marii. Zveme Vás všechny 
k modlitbě litanii k Panně 
Marií v rodinách a v naších 
kostelích. Májové pobožnosti 
budou vždy po mši svaté.  
♣ Od příští neděle se ve Ful-
neku ruší odpolední mše 
svaté. 
♣ Probíhají stavební práce na 
ulici Kostelní – výměna vodo-
vodního řádu. Příjezd k faře je 
omezen. 
 

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

D E N   P Á N Ě 
5. neděle velikonoční                          2. května        neprodejné 

K zamyšlení 

Křesťanství opravdu člověku nenabízí 
málo. Mnozí ale zůstávají "před brana-
mi" a tak je pro ně křesťanství dost 
chudé. Zachovávat přikázání, hledat v 
Bohu oporu, dělat dobré skutky, modlit 
se ráno a večer, chodit do kostela atd. - 
to jsou všechno věci dobré a prospěšné. 
Křesťanství však nabízí mnohem víc, 
než jen to. Jan o tom mluví v obou dneš-
ních úryvcích. Ukazuje, 
že skrze víru, skrze žité 
křesťanství, vede cesta k 
zůstávání v Bohu . 
Je tedy všechno to, co 
jsme vyjmenovávali na 
začátku, zcela zbytečné? 
V žádném případě. Je to 
naopak nutné. Ale za-
chovávání přikázání, 
dělání dobrých skutků 
atd. není ještě celým 
křesťanstvím a není jeho vrcholem - o to 
jde. Zůstávání v Bohu, o němž mluví 
Jan, totiž není výplodem zbožného citu, 
ani iluzí přecitlivělého člověka, ale je to 
plnost odpovědného vztahu mezi člově-
kem a Bohem, který má zasahovat 
všechny vrstvy v člověku. A není to 
opravdu jen věc pocitů, protože ten, kdo 
v Bohu zůstává, ten, kdo je naroubován 
na pravý vinný kmen, ten nese mnoho 
ovoce. A není to ovoce lidské výkonnos-
ti, ale ovoce Božího života, který je nám 
skrze Krista darován. Toto "naroubování 
na Krista" je cílem všeho našeho pozná-
vání Boha, našeho vnímání a chápání 
evangelia a našeho úsilí a prohloubení 
naší víry. Stojí tu jako protiklad k ne-
místné autonomii člověka, tak jasně uká-
zané na příběhu o hříchu prvních lidí v 
ráji. Člověk, který si chce sám stačit, 

který chce žít jen a pouze za sebe, který 
nestojí o to, aby byl na Krista naroubován, 
ten se musí obejít bez Božího života. A to 
znamená v praxi žít bez odpuštění, bez mi-
losti, bez věčnosti v Bohu. Je to krutá daň 
za autonomii! Ale Bůh na to člověka upo-
zorňuje, a když potom takovouto ratolest, 
která nenese ovoce, odřezává, nemůže si 
člověk stěžovat. 

Je nutné si ještě všimnout 
toho, jak lze poznat, že 
člověk opravdu z Boha 
žije. Říká to úryvek z 1. 
listu Janova. Zůstává-li 
Bůh v člověku, pozná se to 
podle Ducha. Jestliže tedy 
je křesťan plný nevole, 
závisti, tvrdé zarputilosti, 
sobectví nebo bezradnosti, 
plný strachu ze zla a nepří-
jemností, potom zřejmě 

mnoho přítomnosti Ducha v něm nebude. 
Měl by se tedy v tom případě podívat, na 
jaký kmen je vlastně naroubován. Má-li 
však v sobě Boží pokoj, radost, schopnost 
odpouštět, nebojácnost, která plyne z víry, 
ne z vlastní síly, má-li v sobě skutečný dar 
rady - netápe tedy stále, jak a co dělat, pak 
je v něm zřejmě Duch Boží, potom je zřej-
mé, že zůstává v Bohu a Bůh v něm. A to je 
nakonec největší pozemská výhra, které lze 
dosáhnout. Nespočívá tedy v pocitech, ve 
sladkém oblažujícím náboženském "snu", 
ale v každodenní životní praxi. Život, žitý v 
Bohu, z daru jeho Ducha, nemusí být vždy 
ani šťastný, ani jen úspěšný, podobně, jak 
to bylo v pozemském životě Ježíšově. Ale 
je to vždy život, v němž radost i utrpení 
nejsou marnými, mají cenu, pro nás i pro 
druhé. Je to život, který nepodléhá smrti, 
ale přechází ve věčnost. 


