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DUCH SVATÝ JE BOŽÍ BLÍZKOST ČLOVĚKU 

 A CELÉMU BOŽÍMU STVOŘENÍ 

DUCHU SVATÝ! 
 

O Letnicích jsi vyvedl bázlivé 

apoštoly z jejich uzavřené bezmoci, 

že plni odvahy zvěstovali 

radostnou zvěst o vzkříšení.  
 

V Jeruzalémě byli zbožní židé ze 

všech národů na světě, a když se 

ozval ten zvuk (hukot z nebe, ohnivé 

jazyky, všichni apoštolové byli 

naplněni Duchem Svatým a začali ve 

vytržení mluvit různými jazyky) 

užasli, nevěděli, co to má znamenat, 

tu vystoupil Petr a oslovil je: ,,Muži 

izraelští, slyšte tato slova: Ježíše 

Nazaretského Bůh potvrdil před 

vašimi zraky mocnými činy, divy a 

znameními, které mezi vámi skrze 

něho činil, jak sami víte. Bůh předem 

rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho 

rukou bezbožných přibili na kříž a 

zabili. Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej 

z bolesti smrti, a smrt ho nemohla 

udržet ve své moci… Bůh Ježíše 

vzkřísil a my všichni to můžeme 

dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici 

Boží a přijal Ducha Svatého, kterého 

Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak 

to vidíte a slyšíte… Ať tedy všechen 
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Drazí farníci,  

 
vypadá to, že se nám život pomalu vrací do volnějších kolejí. Chtěl bych nás povzbudit, abychom se 

nesnažili na sílu vrátit o rok a půl zpět. Ten čas, který jsme s pandemií prožili, je čas našeho života, je 

naplněn mnoha zkušenostmi.  

V liturgickém kalendáři jsme v období svatodušních svátků. Připomínáme si tu velikou událost, kdy na 

modlící se apoštoly sestoupil Duch Svatý – Utěšitel, Průvodce. K této události se vztahuje vznik církve. 

Apoštolové vychází ze skrytosti a posilnění mocí Ducha svatého se pouští do díla zvěstování evangelia. Žít 

a zvěstovat evangelium – to je úkol církve – tedy i každého z nás. Nejsme na to sami. Jsme součástí 

společenství, jehož hlavou je Kristus a které má mocného Přímluvce a Dárce darů a milostí. 

Nechme se tedy naplnit a vést tímto Osvětitelem. Nebojme se i po (alespoň prozatímním) rozvolnění 

různých omezení opustit některé aktivity, které nejsou nezbytné. Využijme té odmlky a přemýšlejme, co je 

nosné a důležité a co už posloužilo a taky dosloužilo. Máme spolu hledat společnou cestu. Nechme se vést 

Duchem Svatým víc než svým egem a předsudky. Buďme otevření. Apoštolové také měli různé strachy a 

spory, co je a co není správná cesta. Ale společným úsilím a společnou modlitbou je Duch Svatý vedl. 

Věřím, že chce vést i nás. 

                                                                                                                                                    Otec Libor 
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Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, 

kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh 

Pánem a Mesiášem.“ Když to 

uslyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli 

Petrovi a ostatním apoštolům: „Co 

máme dělat, bratři?“ Petr jim 

odpověděl: „Obraťte se a každý z vás 

ať přijme křest ve jménu Ježíše 

Krista na odpuštění svých hříchů a 

dostanete dar Ducha Svatého…“ 

Ze Sk 2,1–39 

 
Duchu Svatý, dotkni se našich 

srdcí, abychom promlouvali řečí, 

která spojuje, povzbuzuje, 

uzdravuje. 

 

LETNICÍM 

PŘEDCHÁZÍ                                                                     

NANEBEVSTOUPENÍ 

 
Zpráva o nanebevstoupení se nachází 

na začátku Skutků apoštolů. Tato 

kniha vypráví o aktivním nasazení 

apoštolů, o Petrově svědectví 

v Jeruzalémě, o Pavlově svědectví 

v Athénách a jinde. Skutky vyprávějí 

o pronikání Ježíšovy obce do celého 

světa, ukazují, že nanebevstoupením 

Páně začíná pozemská cesta jeho 

církve. Je na místě, abychom se ptali 

každý sám sebe: Jak vypadá moje 

pozemská cesta? Vede 

k následování? Pán Ježíš zmocnil 

apoštoly k poslání: Budete mi svědky 

v Jeruzalémě a v celém Judsku, 

Samařsku a až na sám konec země. 

Je to směr naší cesty podílet se na 

Kristově poslání slovem i činem. 
 

JOSEF JAKO „ABBA“ 
 

Při svém vyučování Ježíš opakovaně 

používal jedno běžné aramejské 

slovo – „abba“. Takto se děti 

v izraelském národě v Ježíšově době 

obracely ke svým tatínkům a dělají to 

dodnes. V tomto slově byla ukryta 

veškerá láska a důvěra dítěte vůči 

otci. Ježíš ho ale používal v tehdy 

nezvyklém kontextu – v modlitbě se 

tak obracel k samotnému Bohu. 

Musíme si však uvědomit, že Ježíš 

takto nejprve oslovoval jako malé 

dítě svatého Josefa. Jako Bohočlověk 

podléhal běžným zákonům lidského 

vývoje. Je tedy přirozené, že muž, 

který ho vychovával, skláněl se nad 

ním a bral si ho do náruče, byl jeho 

„abba“ – „tatínek“. Jaké vnitřní 

kvality musel svatý Josef mít, že si 

jej Bůh Otec vybral, aby se stal pro 

jeho Syna obrazem jeho dobroty a 

aby toto oslovení získalo pro Ježíše 

díky němu svůj nádherný obsah! I 

když si dospívající Ježíš začal brzy 

uvědomovat, že jeho skutečným 

otcem je Otec nebeský, slovo „abba“ 

již bylo nasyceno vřelostí vztahu ke 

svatému Josefovi. Josefova láska se 

pro něj stala jakousi „svátostí“ Boží 

otcovské lásky, viditelným 

znamením milujícího nebeského 

Otce. Když později Ježíš uzdravoval, 

odpouštěl, utěšoval, žehnal dětem… 

– a tím vším ukazoval tvář 

nebeského Otce – v tom všem se jistě 

odráželo i Josefovo jednání, jeho 

otcovské srdce. 

 

Josef očima svatého 

Josemaría Escrivá de 

Balaguer,  
 

španělského kněze (1902-1975), 

zakladatele Opus Dei – Dílo Boží, 

jehož posláním je šířit poselství o 

tom, že všichni jsou povoláni ke 

svatosti skrze profesní práci a plnění 

povinností křesťana. 

 

Josef měl Ježíše rád, jako má každý 

otec rád své dítě. Dával mu to 

nejlepší, co měl, staral se o toto dítě, 

jak mu bylo přikázáno, předal mu své 

řemeslo. Proto nazaretští obyvatelé 

budou Ježíše nepřesně nazývat „syn 

tesařův“ (srov. Mk 6,3). Jaký byl asi 

Josef, jak v něm asi působila milost, 

aby byl schopen splnit svou úlohu a 

vychovat Božího Syna po lidské 

stránce? Ježíš se totiž nutně musel 

v lecčems Josefovi podobat: ve 

způsobu práce, v některých rysech 

jednání, ve stylu mluvy. V Ježíšově 

realistickém pohledu, v dobrých 

pozorovacích schopnostech, ve 

způsobu, jak si sedal ke stolu a lámal 

chléb, v jeho zálibě vykládat své 

učení věcně a uvádět příklady 

z běžného života se zajisté odráží 

Ježíšovo dětství a mládí, a tím i jeho 

vztah s Josefem. Nelze popřít 

vznešenost tohoto tajemství.  Ten 

Ježíš, který mluví s přízvukem 

určitého izraelského kraje, který se 

podobá řemeslníkovi jménem Josef, 

ten je Božím synem!... Josef byl tedy 

po lidské stránce Ježíšovým učitelem 

a mistrem. 

Z novény M. J. Burgerové OCD  

9 dní ruku v ruce se svatým Josefem  
 

SVATÁ LUDMILA    

+921 
 

Pochopit naši světici Ludmilu 

znamená zadívat se do doby jejího 

života. Byla to doba velmi složitá. Je 

tu napětí mezi křesťanstvím a 

pohanstvím, mezi kmeny a útvary 

slovanskými a kmeny a státními 

útvary germánskými, mocenské 

zájmy silných států v sousedství, 

odklon Čech z vlivu Velké Moravy a 

další. Kulturní život předkřesťanské 

doby vysvítá z  Kosmovy kroniky i 

zápisů Křišťanovy legendy. 

Vnímáme keltské vlivy, v keltském 

náboženství hrají úlohu obětiště, 

prameny poznání, příroda, věštectví, 

postava panny, posvátné, 

nedotknutelné. Připomeňme si 

Krokovy dcery: Kazi – vědma znalá 

bylin a léčení, Teta – učící kultu, 

Libuše – soudkyně. Do tohoto 

prostředí zvolna proniká křesťanství. 

Roku 845 v Řezně přijímá křest 

čtrnáct českých velmožů. Do 

vládnoucího pražského rodu zasahuje 

a způsobuje zásadní obrat Bořivojův 

křest. Ale podle legendy byl Bořivoj 

po návratu z Moravy, kde byl 

pokřtěn sv. Metodějem, ostře 

napadán pohanskou stranou a 

dokonce vyhnán ze země. Bořivoj si 

svým pokřtěním však z Moravy 

přináší víru v křesťanského Boha a 

předává ji své ženě Ludmile. 

Ludmila žila v pohanských Čechách, 

ve svém dětství zažila vše, čím české 

pohanství žilo. Poznala kult dědů, 

modlitby na obětištích, eroticky 

vznícené slunovratné slavnosti. Jako 

dcera knížete byla vychována 

k rolím, které příslušely kněžnám. 

Protože víme, že své křesťanství 

prožívala silně, stejně tak zřejmě 

prožívala i své pohanství, můžeme si 

proto velikost jejího křesťanství 

vysvětlit paralelou s vášnivostí 
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Pavlových obran po setkání s Pánem 

u Damašku, která byla táž jako 

vášnivost Šavlových útoků.  
 

(Příště pokračování o mytologické 

kněžce Tetce, vztahu k přírodě, o 

vztahu Tetka – Ludmila)  

 
Připraveno podle Petra Piťhy 

  a jeho uchopení tématu z dějin 

národa v knize Čechy a jejich svatí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K VÝROČÍ OTCE 

LIBORA                                                                                                  
 

Pár otázek otci Liborovi k 

ohlédnutí, ovečkám k poučení: 
 

Otče Libore, bylo Vám třicet čtyři let, 

když jste se stal knězem.                               

1. Jak vzpomínáte na čas, kdy jste 

vstoupil do kněžského semináře v 

Olomouci, na lidi, kteří se podíleli na 

Vaší formaci, na přírodu, která z 

parku do semináře vstupovala.  

 

To je dost těžká otázka. Respektive 

ta odpověď na ni.  Předně jsem si 

říkal, že už je to docela pozdě, že už 

jsem na to starý. Úplně jsem se do 

semináře netěšil a do Olomouce taky 

ne. Bral jsem to jako nezbytný úsek 

cesty, který je potřeba zvládnout. Ač 

nejsem úplně studijní typ, tak mě víc 

oslovila teologická fakulta. Na rozdíl 

od stavárny jsem si studium docela 

hlídal a docela to šlo. Než se mi do 

toho připletla Lovaň. Před ní jsem 

musel intenzivně oprašovat 

angličtinu a po ní dohánět předměty, 

které jsem v Lovani neměl. Takže to 

bylo docela hektické. Ale aspoň 

nebylo tolik času na blbosti. 

Hospodin se stará . 

DĚTEM 
Děti se připravovaly ke svaté zpovědi a k prvnímu svatému příjímání. Pan farář jim vysvětloval, co dělat, 

aby se připravily dobře. Velmi vážně připomněl, že nemají o jiných nelaskavě …… a nezarmucovat 

rodiče svou neposlušností. 
 

Když doplníte slova v nadcházejících větách, vyřešíte tajenku a zjistíte, co nemají dělat děti a vůbec 

nikdo:  

1. Na Frantíka platila nejvíc maminčina ------- . 

2. Buď vždy ke své mamince ---- a dobrý. 

3. Snaž se slušně ------ . 

4. Upřímnou lítostí ------- cestu Pánu Ježíši do svého srdce. 

5. Bylo -----, jak se všichni těší. 

6. Počítali hodiny, kdy Spasitel ------- do jejich srdce. 
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2. Jaké zkušenosti s lidmi i s vírou 

Vám dalo období kněžského 

působení. 
 

Troufám si říct, že docela velké a 

pestré. Díky tomu, že jsem dosud 

sloužil ve všech třech největších 

městech diecéze (Přerov, Zlín, 

Olomouc), jsem mohl zakoušet 

rozdílnost a rozmanitost přístupů a 

prožívání života obecně i toho 

duchovního. Vede mě to 

k velkorysosti a pokoře v přístupu 

k druhým. Vede. Neznamená to, že 

se mi to daří. Měl jsem také velké 

štěstí, že jsem připravoval několik 

dospělých na svátost křtu. To je asi 

největší dar. Vidět lidi opravdově 

hledat Boha, učit se následovat 

Krista, zápasit se svými návyky, 

které nejsou úplně slučitelné 

s křesťanstvím, se svými slabostmi a 

prohrami, když se nedaří. Vidět 

jejich opravdovost a nasazení. Je 

krásné být toho součástí. Tím víc, že 

sám to člověk tak úplně nezažil. 
 

Děkujeme! 

 

BLAHOPŘEJEME  
 

Otče Libore,  

červen je měsícem, kdy spolu s Vámi 

vděčně děkujeme Pánu Bohu za 

přijaté Boží dary: za dar života, za 

dar křtu, za dar kněžského povolání. 

Kéž Vás Pán provází svým 

požehnáním na přímluvu Panny 

Marie, svatého Josefa a Vašich 

křestních a biřmovacích patronů – sv. 

Jana Křtitele a sv. Štěpána, hojně Vás 

obdaří dary svého Svatého Ducha. 
 

Vaše ovečky, 

beránci a 

ratolesti 
 

 

Meditační 

zahrada opět vítá své 

návštěvníky 
 

Od prvního května je pro návštěvníky 

opět otevřena Meditační zahrada za 

farním kostelem sv. Jakuba v Lipníku 

nad Bečvou. O zahradu se starají 

nadšenci z Okrašlovacího spolku Lípa, 

který během celého roku připravuje ve 

spolupráci s farností či městem 

nejrůznější kulturní programy a akce 

(například Živý Betlém či pěší poutě). 

Práce mezi voňavými záhonky plnými 

bylinek a dalších květin je pro nás i 

velkým relaxem. Odměnou jsou nám 

také pozitivní ohlasy návštěvníků, kteří 

do Lipníka začínají mířit opět 

z nejrůznějších koutů celé republiky. 

Pokud máte zájem, můžete si 

některý záhonek adoptovat i Vy a 

starat se o něj během celé sezóny, 

nebo alespoň pomoct při 

jednorázových pracovních 

brigádách, o kterých informujeme 

ve vývěsce Okrašlovacího spolku na 

farním kostele. Hlásit se můžete na e-

mailu GNemcakova@seznam.cz.  
 

Během zimní pauzy jsme ale rozhodně 

nezaháleli. Podařilo se nám připravit 

informační cedule o bývalém 

lipenském faráři a velkém mecenáši P. 

Balšánkovi. Cedule jsou instalovány ve 

výklenku přímo v zahradě a zdobí je 

fotografie Ireny Igi Fridrichové. Projekt 

byl realizován za dotační podpory města.  

Aktuální otevírací doba zahrady je od 

8.00 do 19.00. Během letních prázdnin 

se můžete těšit třeba i na delší 

otevírací dobu. 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

Květen 

23.5. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého – Boží hod svatodušní 

24.5. pondělí Panna Maria, Matka církve 

27.5. čtvrtek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze – svátek 

30.5. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice; první svaté přijímání 

31.5. pondělí Navštívení Panny Marie 

Červen 

3.6. čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně 

4.6. pátek 1. pátek v měsíci 

6.6.  neděle 10. neděle v mezidobí 

11.6. pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

12.6. sobota Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

13.6. neděle 11. neděle v mezidobí; sv. Antonína z Padovy 

20.6. neděle 12. neděle v mezidobí 

23.6. středa Slavnost Narození svatého Jana Křtitele 

24.6. čtvrtek 25. výročí kněžského svěcení P. Petra Wnuka;     44. výročí narození P. Libora Churého 

25.6. pátek 10. výročí kněžského svěcení P. Libora Churého 
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