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Ohlášky Úmysly mší svatých             23.5. – 30.5.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   23.5. 
 
Út    25.5. 
St     26.5. 
 
Čt    27.5. 
Pá    28.5. 
 
So   29.5.    
 
Ne   30.5. 
  

Za obnovu duchovního a křesťanského 
života v naší farností  
Za děti a mládež naší farnosti 
Za † Boženu Augustýnovou, manžela 
a dceru 
Za † rodiče Lipinské a živou rodinu 
Za † rodiče, zetě, snachu a požehnání 
pro živou rodinu 
  8:00  ________________________ 
16:00 Jerlochovice ______________ 
Za † Petra Šulka, rodiče Šulkovy  
a živou rodinu 

Ne   23.5. 
St     26.5. 
 Ne  30.5. 

Za † rodiče Bortlovy a živou rodinu 
Za † rodinu Mangoltovu 
Za † rodiče Šindlerovy a živou rodinu 

Ne   23.5. 
Čt    27.5. 
Ne   30.5. 

Za † rodinu 
Za Štefana Šprtku 
Za rodinu Gebauerovu 

Ne   23.5. 
 
Út    25.5. 
 
Ne   30.5. 
  

Za † Jana Krhuta, rodiče z obou stran  
a živou rodinu 
Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy, 
syna, zetě a živou rodinu 
Za † Václava Moravce, manželku  
a živou rodinu 

Ne   23.5. 
    
 
Ne   30.5. 

Za všechny živé a † z rodiny Turovské  
z Vrchů a rodiny Víchovy, Křížovy  
a Langrovy z Jančí  
Za † rodinu  Melarovu a Adamusovu 

Děrné 

Děrného a Lukavce, jeden 

bude určen pro pěší, dva pro 

cyklisty. Na prvních 

50 účastníků bude čekat ma-

lé překvapení. Začátek tras  

u kříže (křižovatka Fulnek – 

Děrné). Pro osobní prohlíd-

ku, ztišení a zastavení se  

bude otevřen od 15 do 22 

hodin chrám Nejsvětější 

Trojice ve Fulneku.  

♣ Na slavnost Božího Těla 

zveme ve čtvrtek 3. června do 

Lukavce. Po mši svaté bude 

eucharistický průvod vesnicí. 

Mše svatá ve Fulneku bude 

sloužena v 8 hodin ráno. 

♣ Prosíme ještě o pomoc při 

čištění oken v kapli svatého 

Josefa a ve staré zákristii. 

Úklid je možno provádět indi-

viduálně, průběžně, dle vaše-

ho času. V zákristii je umístě-

ný seznam místností, které je 

potřeba uklidit. Případné in-

formace zodpoví o. Jozef  

a p. Lenka Štefková. 
♣ Animátorky bíloveckého 

děkanátu zvou ve dnech  

24. - 28. 5. dívky každého 

věku na online „Mezi námi 

děvčaty“.  

Zaregistrovat se můžete: ani-

mabilovec.webnode.cz. Čeka-

jí tě workshopy, podcasty, 

modlitby, zajímaví hosté. 

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

D E N   P Á N Ě 
Slavnost Seslání Ducha Svatého          23. května        neprodejné 

K zamyšlení 

Snad každý člověk pocítí někdy takovou 
únavu, že už nechce nic slyšet ani vní-
mat, každá další informace je mu na ob-
tíž. Z toho se ovšem člověk vyspí a dru-
hý den může zas dobře pokračovat. Hor-
ší je, když někoho přepadne jakási život-
ní únava, ve které se postupně nebo na-
jednou uzavírá všemu novému, nechce 
už nic nového v životě přijímat, nechce 
v ničem jít dál, 
vše je mu na ob-
tíž. Když toto 
postihne člověka 
na sklonku živo-
ta, není to celkem 
nic divného. Patří 
to často k odcho-
du ze života. Po-
kud se to ale do-
staví dřív, je to zlé. Člověk jakoby umírá 
zaživa. A pokud by se to stalo křesťano-
vi, je to obzvlášť zlé. Protože křesťanská 
víra je vztah - vztah mezi živým Bohem 
a křesťanem, životní praxe, která na 
tomto vztahu stojí. A pokud jedna strana 
- tedy člověk - tento vztah nechce rozví-
jet, pokud už nic dalšího nechce, pokud 
chce vystačit jen s tím, co bylo v minu-
losti, pak vztah mezi člověkem a Bohem 
stagnuje a umírá - přestává být živý. Ale 
toto Bůh zřejmě nechce. Naopak v evan-
geliu jsme slyšeli nadějeplná slova: 
"Jakmile však přijde on, Duch pravdy, 
uvede vás do veškeré pravdy, neboť ne-
bude mluvit sám ze sebe, ale bude mlu-
vit, co uslyší." Tato Ježíšova slova jsou 
naplněna. Duch pravdy, Duch svatý při-

šel, přišel po Ježíšově smrti a vzkříšení. A 
neodešel, působí ve své církvi stále dál a 
znovu uvádí křesťany do celé pravdy. 
Kdy s tím bude hotov? Pokud bude tento 
svět, tak jistě nikdy. A tak tedy máme na-
ději na celý život. Stále máme kam růst a 
co poznávat. Ani ve stáří a v nemoci není 
člověk vyloučen, dokonce - má-li za sebou 
pravdivý a poctivý život - může teprve teh-

dy lépe Kristu rozu-
mět, mnohé pravdy 
Ježíšova života se 
stávají teprve lety 
pochopitelné a blíz-
ké. 
Duch nás obohacuje 
přímo tím, co přichá-
zí od Otce skrze Sy-
na, nedává nám tedy 

žádné nedůležité věci. A proto nás také us-
chopňuje k tomu, abychom mohli s ním 
vydávat svědectví o Kristu, tedy o spáse, o 
naději, o Boží lásce. Nezkamení-li tedy 
člověk, neuzavře-li se tomu poznání, daru, 
Duchu, který stále přichází, nevyhasne ani 
jeho schopnost svědčit. Nebude pro ostatní 
lidi z Božího hlediska zbytečný a neužiteč-
ný. Jestliže toto člověk chápe, může být 
ozářeno jeho stáří nebo doba jeho nemoci a 
zdánlivé nečinnosti pravým světlem. 
Shrnuto: Bůh je nesmírně bohatý. A nedává 
nám jenom nějaké věci z tohoto bohatství, 
ale dává nám přímo jeho jádro - sebe. Kdo 
se takovému obdarování neuzavírá, je bo-
hatý. A to jak pro svůj vlastní život, tak pro 
druhé. Kdo je takto bohatý, rozdává, a tedy 
žije, neživoří, není mrtev zaživa. 



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 24. 5. památka 

Panny Marie, Matky církve 

Sk 1,12-14   

Jan 19,25-34 

Mocný příslib a úkol i pro 

naši dobu: kdo se odváží vy-

trhnout nás z náručí Matky? 

 

ÚTERÝ 25. 5. 

Sir 35,1-15    

Mk 10,28-31 

Pro šíření evangelia je třeba 

opustit nejen mnoho věcí, ale 

možná i mnoho vazeb a na-

šich zaběhlých zvyků. Pak 

můžeme očekávat výsledek! 

 

STŘEDA 26. 5. 

Sir 36,1-2a.5-6.13-19   

Mk 10,32-45 

Služba, při které dovedu být 

nenápadný… Vzor pro vztahy 

v rodině, v církvi a ve společ-

nosti. Sám Ježíš je mi vzorem 

takového postoje! 

 

ČTVRTEK 27. 5.  

svátek Ježíše Krista,  

nejvyššího a věčného kněze 

Žid 10,11-18   

Mk 14,22-25 

Kněz na místě Krista zve k 

Jeho stolu! Budu prosit, 

abych s těmi, kdo měli odva-

hu vzít na sebe toto poslání, 

dokázal vytvářet pevné spole-

čenství. 

 

Nastal den Letnic a všichni byli společně pohro-

madě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když 

se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se 

zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, 

rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. 

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali 

mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby 

promlouvali.  

V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech mož-

ných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, 

hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože 

každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí.  

Žasli, divili se a říkali:  

„Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak 

to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu?  

My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezo-

potámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, 

Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u 

Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i 

proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak naši-

mi jazyky hlásají velké Boží skutky.“ 

Žalm 104 

Sešli svého ducha, Hospodine,  

a obnov tvář země! 

 

Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj 

Bože, jsi nadmíru velký! – Jak četná jsou tvá dí-

la, Hospodine! – Země je plná tvého tvorstva. 

Hynou, když vezmeš jim život, – a vracejí se do 

svého prachu. – Když sešleš svého ducha, jsou 

stvořeni, – a obnovuješ tvář země. 

Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se 

Hospodin těší ze svého díla! – Kéž se mu líbí má 

píseň: – má radost bude v Hospodinu. 

1. čtení Sk 2,1-11 

2. čtení 1 Kor 12,3b-7.12-13 

(Bratři!) Jenom pod vlivem Ducha Svatého může 

D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

PÁTEK 28. 5. 

Sir 44,1.9-13   

Mk 11,11-25 

Už ve chvíli, kdy o něco pro-

sím, vlastně dostávám! Pokud 

mám  

na zřeteli záležitost spojenou 

s Jeho vůlí, mám podíl na Bo-

žím tvůrčím působení. 

 

SOBOTA 29. 5. 

Sir 51,17-28    

Mk 11,27-33 

Mohu obdivovat Kristovu 

pohotovou reakci. Bez hněvu 

a dlouhých výkladů, které by 

si stejně jeho protivníci ne-

vzali k srdci, je přivede do 

úzkých. 

 

NEDĚLE 30. 5. Slavnost 

Nejsvětější Trojice 

Dt 4,32-34.39-40  

Řím 8,14-17   

Mt 28,16-20 

Evangelium Jan 20,19-23 

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, 

kde byli učedníci.  

Ze strachu před židy měli dveře 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.“ 

někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou sice rozma-

nité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné 

služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mi-

mořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to 

všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou 

však dány každému k tomu, aby mohl být užiteč-

ný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho 

údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mno-

ho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také 

u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni 

jedním Duchem v jedno tělo ať už jsme židé ne-

bo pohané, otroci nebo svobodní všichni jsme 

byli napojeni jedním Duchem.  

Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 30. 5. 

U příležitosti farní pouti jste zváni v sobotu  

29. května v 18 hodin do kostela Nejsvětější Tro-

jice na koncert. Na programu budou díla velkých 

mistrů, mimo jiné Antonína Dvořáka, v podání 

umělců z Hudební akademie v Gdaňsku.  

V den slavnosti v neděli 30. května bude  slouže-

na v 9 hodin ve farním kostele poutní mše svatá 

o. Michalem Krenželokem. Mši svatou ukončíme 

děkovným chalozpěvem Bože, chválíme tebe  

(Te Deum) a slavnostním požehnáním. Ostatní 

mše na vesnicích jako obvykle.  

V 15 hodin zveme na eucharistické  požehnání. 

Ohlášky 

♣ Ve čtvrtek si připomínáme 

svátek Ježíš Krista nejvyššího 

a věčného kněze. Zveme na 

mši svatou do Fulneku a Lu-

kavce. 

♣ V pátek 28. května pro-

běhne celorepubliková  Noc 

kostelů. V letošním roce 

jsou pro návštěvníky připra-

veny 3 okruhy po sakrálních 

památkách v okolí Fulneku, 



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 24. 5. památka 

Panny Marie, Matky církve 

Sk 1,12-14   

Jan 19,25-34 

Mocný příslib a úkol i pro 

naši dobu: kdo se odváží vy-

trhnout nás z náručí Matky? 

 

ÚTERÝ 25. 5. 

Sir 35,1-15    

Mk 10,28-31 

Pro šíření evangelia je třeba 

opustit nejen mnoho věcí, ale 

možná i mnoho vazeb a na-

šich zaběhlých zvyků. Pak 

můžeme očekávat výsledek! 

 

STŘEDA 26. 5. 

Sir 36,1-2a.5-6.13-19   

Mk 10,32-45 

Služba, při které dovedu být 

nenápadný… Vzor pro vztahy 

v rodině, v církvi a ve společ-

nosti. Sám Ježíš je mi vzorem 

takového postoje! 

 

ČTVRTEK 27. 5.  

svátek Ježíše Krista,  

nejvyššího a věčného kněze 

Žid 10,11-18   

Mk 14,22-25 

Kněz na místě Krista zve k 

Jeho stolu! Budu prosit, 

abych s těmi, kdo měli odva-

hu vzít na sebe toto poslání, 

dokázal vytvářet pevné spole-

čenství. 

 

Nastal den Letnic a všichni byli společně pohro-

madě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když 

se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se 

zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, 

rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. 

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali 

mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby 

promlouvali.  

V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech mož-

ných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, 

hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože 

každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí.  

Žasli, divili se a říkali:  

„Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak 

to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu?  

My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezo-

potámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, 

Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u 

Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i 

proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak naši-

mi jazyky hlásají velké Boží skutky.“ 

Žalm 104 

Sešli svého ducha, Hospodine,  

a obnov tvář země! 

 

Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj 

Bože, jsi nadmíru velký! – Jak četná jsou tvá dí-

la, Hospodine! – Země je plná tvého tvorstva. 

Hynou, když vezmeš jim život, – a vracejí se do 

svého prachu. – Když sešleš svého ducha, jsou 

stvořeni, – a obnovuješ tvář země. 

Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se 

Hospodin těší ze svého díla! – Kéž se mu líbí má 

píseň: – má radost bude v Hospodinu. 

1. čtení Sk 2,1-11 

2. čtení 1 Kor 12,3b-7.12-13 

(Bratři!) Jenom pod vlivem Ducha Svatého může 

D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

PÁTEK 28. 5. 

Sir 44,1.9-13   

Mk 11,11-25 

Už ve chvíli, kdy o něco pro-

sím, vlastně dostávám! Pokud 

mám  

na zřeteli záležitost spojenou 

s Jeho vůlí, mám podíl na Bo-

žím tvůrčím působení. 

 

SOBOTA 29. 5. 

Sir 51,17-28    

Mk 11,27-33 

Mohu obdivovat Kristovu 

pohotovou reakci. Bez hněvu 

a dlouhých výkladů, které by 

si stejně jeho protivníci ne-

vzali k srdci, je přivede do 

úzkých. 

 

NEDĚLE 30. 5. Slavnost 

Nejsvětější Trojice 

Dt 4,32-34.39-40  

Řím 8,14-17   

Mt 28,16-20 

Evangelium Jan 20,19-23 

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, 

kde byli učedníci.  

Ze strachu před židy měli dveře 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.“ 

někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou sice rozma-

nité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné 

služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mi-

mořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to 

všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou 

však dány každému k tomu, aby mohl být užiteč-

ný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho 

údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mno-

ho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také 

u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni 

jedním Duchem v jedno tělo ať už jsme židé ne-

bo pohané, otroci nebo svobodní všichni jsme 

byli napojeni jedním Duchem.  

Slavnost Nejsvětější Trojice - neděle 30. 5. 

U příležitosti farní pouti jste zváni v sobotu  

29. května v 18 hodin do kostela Nejsvětější Tro-

jice na koncert. Na programu budou díla velkých 

mistrů, mimo jiné Antonína Dvořáka, v podání 

umělců z Hudební akademie v Gdaňsku.  

V den slavnosti v neděli 30. května bude  slouže-

na v 9 hodin ve farním kostele poutní mše svatá 

o. Michalem Krenželokem. Mši svatou ukončíme 

děkovným chalozpěvem Bože, chválíme tebe  

(Te Deum) a slavnostním požehnáním. Ostatní 

mše na vesnicích jako obvykle.  

V 15 hodin zveme na eucharistické  požehnání. 

Ohlášky 

♣ Ve čtvrtek si připomínáme 

svátek Ježíš Krista nejvyššího 

a věčného kněze. Zveme na 

mši svatou do Fulneku a Lu-

kavce. 

♣ V pátek 28. května pro-

běhne celorepubliková  Noc 

kostelů. V letošním roce 

jsou pro návštěvníky připra-

veny 3 okruhy po sakrálních 

památkách v okolí Fulneku, 
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Ohlášky Úmysly mší svatých             23.5. – 30.5.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   23.5. 
 
Út    25.5. 
St     26.5. 
 
Čt    27.5. 
Pá    28.5. 
 
So   29.5.    
 
Ne   30.5. 
  

Za obnovu duchovního a křesťanského 
života v naší farností  
Za děti a mládež naší farnosti 
Za † Boženu Augustýnovou, manžela 
a dceru 
Za † rodiče Lipinské a živou rodinu 
Za † rodiče, zetě, snachu a požehnání 
pro živou rodinu 
  8:00  ________________________ 
16:00 Jerlochovice ______________ 
Za † Petra Šulka, rodiče Šulkovy  
a živou rodinu 

Ne   23.5. 
St     26.5. 
 Ne  30.5. 

Za † rodiče Bortlovy a živou rodinu 
Za † rodinu Mangoltovu 
Za † rodiče Šindlerovy a živou rodinu 

Ne   23.5. 
Čt    27.5. 
Ne   30.5. 

Za † rodinu 
Za Štefana Šprtku 
Za rodinu Gebauerovu 

Ne   23.5. 
 
Út    25.5. 
 
Ne   30.5. 
  

Za † Jana Krhuta, rodiče z obou stran  
a živou rodinu 
Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy, 
syna, zetě a živou rodinu 
Za † Václava Moravce, manželku  
a živou rodinu 

Ne   23.5. 
    
 
Ne   30.5. 

Za všechny živé a † z rodiny Turovské  
z Vrchů a rodiny Víchovy, Křížovy  
a Langrovy z Jančí  
Za † rodinu  Melarovu a Adamusovu 

Děrné 

Děrného a Lukavce, jeden 

bude určen pro pěší, dva pro 

cyklisty. Na prvních 

50 účastníků bude čekat ma-

lé překvapení. Začátek tras  

u kříže (křižovatka Fulnek – 

Děrné). Pro osobní prohlíd-

ku, ztišení a zastavení se  

bude otevřen od 15 do 22 

hodin chrám Nejsvětější 

Trojice ve Fulneku.  

♣ Na slavnost Božího Těla 

zveme ve čtvrtek 3. června do 

Lukavce. Po mši svaté bude 

eucharistický průvod vesnicí. 

Mše svatá ve Fulneku bude 

sloužena v 8 hodin ráno. 

♣ Prosíme ještě o pomoc při 

čištění oken v kapli svatého 

Josefa a ve staré zákristii. 

Úklid je možno provádět indi-

viduálně, průběžně, dle vaše-

ho času. V zákristii je umístě-

ný seznam místností, které je 

potřeba uklidit. Případné in-

formace zodpoví o. Jozef  

a p. Lenka Štefková. 
♣ Animátorky bíloveckého 

děkanátu zvou ve dnech  

24. - 28. 5. dívky každého 

věku na online „Mezi námi 

děvčaty“.  

Zaregistrovat se můžete: ani-

mabilovec.webnode.cz. Čeka-

jí tě workshopy, podcasty, 

modlitby, zajímaví hosté. 

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

D E N   P Á N Ě 
Slavnost Seslání Ducha Svatého          23. května        neprodejné 

K zamyšlení 

Snad každý člověk pocítí někdy takovou 
únavu, že už nechce nic slyšet ani vní-
mat, každá další informace je mu na ob-
tíž. Z toho se ovšem člověk vyspí a dru-
hý den může zas dobře pokračovat. Hor-
ší je, když někoho přepadne jakási život-
ní únava, ve které se postupně nebo na-
jednou uzavírá všemu novému, nechce 
už nic nového v životě přijímat, nechce 
v ničem jít dál, 
vše je mu na ob-
tíž. Když toto 
postihne člověka 
na sklonku živo-
ta, není to celkem 
nic divného. Patří 
to často k odcho-
du ze života. Po-
kud se to ale do-
staví dřív, je to zlé. Člověk jakoby umírá 
zaživa. A pokud by se to stalo křesťano-
vi, je to obzvlášť zlé. Protože křesťanská 
víra je vztah - vztah mezi živým Bohem 
a křesťanem, životní praxe, která na 
tomto vztahu stojí. A pokud jedna strana 
- tedy člověk - tento vztah nechce rozví-
jet, pokud už nic dalšího nechce, pokud 
chce vystačit jen s tím, co bylo v minu-
losti, pak vztah mezi člověkem a Bohem 
stagnuje a umírá - přestává být živý. Ale 
toto Bůh zřejmě nechce. Naopak v evan-
geliu jsme slyšeli nadějeplná slova: 
"Jakmile však přijde on, Duch pravdy, 
uvede vás do veškeré pravdy, neboť ne-
bude mluvit sám ze sebe, ale bude mlu-
vit, co uslyší." Tato Ježíšova slova jsou 
naplněna. Duch pravdy, Duch svatý při-

šel, přišel po Ježíšově smrti a vzkříšení. A 
neodešel, působí ve své církvi stále dál a 
znovu uvádí křesťany do celé pravdy. 
Kdy s tím bude hotov? Pokud bude tento 
svět, tak jistě nikdy. A tak tedy máme na-
ději na celý život. Stále máme kam růst a 
co poznávat. Ani ve stáří a v nemoci není 
člověk vyloučen, dokonce - má-li za sebou 
pravdivý a poctivý život - může teprve teh-

dy lépe Kristu rozu-
mět, mnohé pravdy 
Ježíšova života se 
stávají teprve lety 
pochopitelné a blíz-
ké. 
Duch nás obohacuje 
přímo tím, co přichá-
zí od Otce skrze Sy-
na, nedává nám tedy 

žádné nedůležité věci. A proto nás také us-
chopňuje k tomu, abychom mohli s ním 
vydávat svědectví o Kristu, tedy o spáse, o 
naději, o Boží lásce. Nezkamení-li tedy 
člověk, neuzavře-li se tomu poznání, daru, 
Duchu, který stále přichází, nevyhasne ani 
jeho schopnost svědčit. Nebude pro ostatní 
lidi z Božího hlediska zbytečný a neužiteč-
ný. Jestliže toto člověk chápe, může být 
ozářeno jeho stáří nebo doba jeho nemoci a 
zdánlivé nečinnosti pravým světlem. 
Shrnuto: Bůh je nesmírně bohatý. A nedává 
nám jenom nějaké věci z tohoto bohatství, 
ale dává nám přímo jeho jádro - sebe. Kdo 
se takovému obdarování neuzavírá, je bo-
hatý. A to jak pro svůj vlastní život, tak pro 
druhé. Kdo je takto bohatý, rozdává, a tedy 
žije, neživoří, není mrtev zaživa. 


