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„Nechat vyslovit své srdce, které 

se nezáludně k citům přizná, 

poodhaluje tajemství  vzniku 

vděčnosti, 

že mohu dýchat jako člověk. 

(Michal Altrichter) 

  

Milí přátelé! 

Máme před sebou týdenní pobyt 

v krásném prostředí italských Dolomit. Pro 

některé je toto místo zcela neznámé, jiní 

se zde vlastně po nějakém čase vrací. 

Každý z nás vyjíždí na tuto cestu s jiným 

očekáváním. Někdo si potřebuje 

odpočinout od všednodenních starostí, 

které na něj doma doléhají, jiný potřebuje 

„vypnout“ od pracovních povinností, jiný 

se potřebuje zase pořádně nadechnout na 

čerstvém horském vzduchu nebo se 

naopak ztišit, další třeba od každého něco.  

Krása hor, kaple, vycházky i blízkost 

druhého člověka je velkou výzvou využít 

tento týden k obnově těla, duše i ducha, 

kterou všichni, právě v tomto uspěchaném 

a složitém světě, potřebujeme. Zkusme 

každý za sebe vložit do tohoto času vše 

dobré, co je v našem srdci. Jen tak 

můžeme vytvořit přátelské a radostné 

společenství a vzájemně se obdarovat. 

Obdarovat pokojem, dobrem i láskou. 
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           Hymnus Veni Creator Spiritus                                                                                                                            
 
                    
                   Přijď Tvůrce, Duchu svatý k nám                                                            
                   a navštiv myslí našich chrám,                                      
                   z výsosti nebes zavítej,   
                   a do duší nám svou milost vlej.                                           
 
                   Tys Utěšitel právem zván,                                       
                    tys dar, jenž Bohem věčným dán,                          
                    zdroj živý, láskyplný dech,                                  
                    tys posvěcení myslí všech. 
 
                    Tys sedmi darů studnice,                                  
                    prst Otcovy jsi pravice,                                                   
                    tys Bohem přislíbený host,                                                                                                                  
                    ty dáváš ústům výmluvnost.                                     
 
                    Rač světlo v mysli rozžehnout,                             
                    vlij do srdcí nám lásky proud,                                   
                    našeho těla slabosti                                                 
                    zhoj silou svojí milosti.                                             
 
                    Dál nepřítele zapuzuj                                              
                    a duši pokoj uděluj,                                                   
                    ať vždycky pod vedením tvým                                  
                    vyhnem se vlivům škodlivým.                                                                   
 
                    Nauč nás Boha Otce znát 
                    a Syna jeho milovat 
                    a v tebe, Duchu svatý, zas 
                    důvěřovat v každý čas. 

Tragedie církve, v níž Ježíš není Pánem 
 
Ježíšovým učedníkem není jenom ten, kdo 
něco nastudoval…Ježíšovým učedníkem je 
ten, kdo zažil proměnu ducha, proměnu 
svého srdce. Vzpomeňme na to, co říká 
prorok Ezechiel v 36. kap.: „Odejmu z 
Vašeho těla srdce kamenné a dám Vám 
srdce z masa“…Odebere nám všechno, co 
dávalo našemu srdci ztvrdnout a dá nám 
podíl na svém srdci. Srdci plném lásky a 
dobroty, pokory a mírnosti…Odejme nám 
lidského ducha a dá nám Ducha svého… 
Volá: „Pojďte ke mně!“  My nemůžeme 
získat Ducha svatého nějakým čarováním. 
Duch svatý, to není energie, kterou někde 
načerpám sám. Já musím přijít ke Kristu. 
Nejdůležitějším okamžikem mého života 
je, když jsem položil svoji hlavu na 
Ježíšovo srdce. Jinými slovy, když jsem si 
Ježíše zvolil za svého Pána, zachránce a za 
svého přítele. Kdy jsem přijal jeho 
pozvání být Ježíšovým přítelem. A 
vstoupil jsem do důvěrného vztahu s ním. 
To proměňuje život. Tam začíná tryskat 
Duch svatý. Tam dojde k tomu přeskočení 
jiskry mezi námi. 
 
(Převzato z: Kodet,V. „Kdo nežízní, ať 
nechodí“, přednáška na KCHK 2008) 

  
„Proto se navzájem povzbuzujte a buďte 

jeden druhému oporou, jak to již činíte.“ 

                                                (1 Te 5,11) 

Mít někoho blízkého, někoho, kdo nikdy 

nezklame, kdo zná mé srdce, před kým můžu 

být sám sebou, kdo mě vždy podepře, to je 

velký Boží dar. Není to samozřejmost, o takový 

vztah musíme pečovat a chránit jej jako vzácný 

poklad. 

Ve svém životě však potkáme i někoho, kdo je 

úplně sám, na koho nikdo nečeká, koho nikdo 

nepohladí, někoho, komu nikdo neřekne slova 

povzbuzení, když prožívá zármutek.   

„Dobrý Bože, připomínej mi často, že jsme 

stvořeni jeden pro druhého. Děkuji ti vroucně 

za všechny, kterés mi daroval, aby obohatili 

můj život. V tuto chvíli tě chci prosit o to 

důležitější – otevři mé oči dokořán pro ty 

druhé, které nikdo nepotřebuje, kteří se cítí 

osamělí, nemocní z nedostatku lásky. Nedovol, 

abych je přehlédl, ale abych jim uměl 

nabídnout aspoň kousek tvého pokoje, něhy a 

lásky.“   

                                                               ap 
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                             a do duší nám svou milost vlej.                                           
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