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SUŠICE, PETROVICE , SVOJŠICE, KOLINEC , MLÁZOVY , RABÍ , BUDĚTICE , DLOUHÁ VES 
 
 
 
 
 

M ILÍ P ŘÁTELÉ , 

blíží se konec školního roku a na jeho závěr bude ještě v naší farnosti biřmování a první sv. přijímání.  
Nejen pro děti, ale i pro dospělé s koncem školního roku končí jedna etapa života, ve které se měli vzdělávat a 

duchovně růst. Děti budou ohodnoceny pedagogy a poznají to na vysvědčení. 
Známky vyjadřují, kolik toho stačily nastudovat a ukázat při zkoušení. Vysvědčení však nevyjadřuje to podstatné, totiž 

že jejich hodnota není odvislá od množství znalostí, ale od toho, že jsou Bohem chtěné a milované děti, , kterým sám Bůh 
připravuje skvělou budoucnost. Právě v tom jsme s našimi dětmi zajedno: není podstatný náš výkon nebo hodnocení šéfa, 
ale kým jsme před Bohem. Tím se však nechceme omluvit z toho, že jsme někdy zanedbávali úsilí o větší 
poznání Boha. Ale kdo z lidí správně ocení naše úsilí? Hodnocení – úsudek přece patří Pánu! 

Nemůžeme ale poznávání Boha – vzdělávání se ve víře, omezit jen na naše vlastní úsilí, vždyť přece 
víme, že sám Pán přichází a chce nás měnit a v našich životech přetvářet. Bohužel tomuto vzdělávání 
samotným Bohem se málo rozumí a málo věnuje. Je to asi také proto, že mnozí z nás duchovních byli 
„školeni“ o Bohu, a málokdo nás učil s ním žít, naslouchat mu a podřídit se mu. Protože jedině On 
dovede svou láskyplnou mocí měnit životy lidí, proto chtějme být vnímaví pro Boží vedení a vnuknutí 
v našich životech i o prázdninách. 

P. Jan
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO  

Stále znovu můžeme žasnout, jak dokonale splnil Pán Ježíš 
příslib, který dal svým učedníkům: v jediném okamžiku se 
z hloučku zcela obyčejných, bázlivých lidí stali 
neohrožení, nadšení hlasatelé, muži nejen obdaření 
v nevídané míře moudrostí a bystrostí rozumu, ale i 
schopností zapalovat a svým slovem strhnout celé zástupy. 
Boží Duch působil s nimi a svou mocí otevíral lidská 
srdce. Sám se také dával těm, kdo uvěřili a přijali křest, 
„vylil se“ doslova na celý obrovský zástup, vytvořil z něj 
společenství jednoty a vzájemné lásky, jehož středem byli 
apoštolové a hlavou svatý Petr. Tato jednota však naprosto 
neznamenala stejnost, nebo jakousi „uniformitu“; každému 
zůstala jeho povaha, jeho schopnosti, to však bylo nyní 
zušlechtěno, zdokonaleno. Proto také každý dostal podle 
svého poznání vlastní poslání  - a všechny vedlo nadšení, s 
nímž se snažili získávat pro Krista další a další věřící. Nyní 
chápali, co to znamenalo, když jim Pán před rozloučením 
řekl: „… budete vybaveni silou a budete mými svědky… 
ano až na konec země!“ (Sk 11,8) 
Duch svatý je tvůrce Božích děl (srov. KKC 741). Nechte 
se utvářet jeho dary. Tak jako církev putuje s celým 
lidstvem, tak jste také vy povoláni uplatňovat dary Ducha 
ve výšinách i nížinách každodenního života. Přičiňte se, 
aby vaše víra dozrála studiem, prací, hudbou, uměním. 

Posledním dnem velikonoční doby je slavnost Seslání 
Ducha svatého. Slaví se padesátý den po zmrtvýchvstání 
Páně. Odtud pochází řecké označení Letnic, (pentekosth 
= padesátý) pentecostes, které takto převzala i latina. 
Letnice mají svého předchůdce v židovském svátku -  
v židovských letnicích, díkůvzdání za úrodu (šavu’ot), 
obětování prvotin z plodů země a výročí uzavření smlouvy 
mezi Bohem a Izraelem na Sinaji s předáním Desatera. 
Také svatý otec vybízí kněze s odkazem na dekret 2. vat. 
koncilu Presbyterorum ordinis, aby „dokázali vnímat 
nové jaro, které Duch svatý vzbuzuje v církvi naší doby 
skrze nové církevní hnutí a společenství“, a svěřuje rok 
kněží Panně Marii a povzbuzuje kněze, aby se jako svatý 
Pavel nechali uchvátit Kristem a stali se podle příkladu 
svatého Jana Maria Vianneye posly naděje, smíření a 
pokoje v dnešním světě.  
Kristova láska se nevyčerpává o Velikonocích, ale 
pokračuje o Letnicích – vléváním Ducha svatého. Ale 
můžeme jít ještě dál – slavnost Nejsvětější Trojice nás 
vede k závratnému objevu: nejen dar Syna, nejen dar 
Ducha, ale dokonce i Otce, tedy celá Trojice. Žádný z nás 
si nesmí připadat jako bezcenný, pohrdaný, nemilovaný. I 
kdyby všichni lidé měli jen slova znevážení a posměchu, i 
kdyby žádný člověk o mě nestál, tak Bůh o mě stojí.  

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
30. 5. 2010 č.2/2010 (88) 
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A to dokázal velkolepě – darem sebe samého v Synu a 
v Duchu! 
K záchraně lidského pokolení Otec poslal svého 
jednorozeného Syna a Ducha svatého. Proto křesťané jsou 
křtěni z výslovného rozkazu Spasitelova ve jménu Otce, 
Syna i Ducha svatého (Mt 28,19). 

Pane, dej nám své mnohotvárné dary Ducha svatého, 
abychom dokázali dnešnímu člověku srozumitelně 
svědčit v tobě. Poraď nám, jak máme mluvit, aby tě 
lidé poznali a přijali. Ud ěl nám dar univerzálního 
jazyka, kterým je láska, kterému rozumí a po němž 
touží z hloubi svého srdce každý člověk. Amen 

Václav Pikeš 
OBRÁZKOVÉ OHLÉDNUTÍ ZA  DUCHOVNÍ OBNOVOU „Ž IVOT V  DUCHU“  

 
 
 
 
 
 

16. 5. 2010. 
Rozeslání 29. účastníků letošního 

semináře obnovy  
Život v Duchu. 

 

Symboly hořící svíce, Písmo svaté, sůl a 
kvas, vyjadřují jejich odhodlání předávat 

evangelium slovem i životem a jejich 
vědomí, že to lze uskutečnit jedině ve 

společeství s Kristem a v jednotě 
s Duchem svatým. 

 
 

 

DARY NA CESTU 

Neboj se a nevolej hasiče  
to nad mou hlavou je fakt plamen  
jen seď a nesplaš požární hlásiče  
protože tenhle svit nepochází 
z kamen 
 
 
Nějakým nedopatřením 
jak se mi ostatně často stává 
vstoupil jsem do vozovky na 
červenou 
právě když se tudy 
Duch řítil zleva i zprava 
 

A protože se zrovna vracel 
z rekreace nad vodami  
ačkoliv nejsou vánoce  
beze slova s šibalským úsměvem  
krabici s mašlí podává mi 
 
 

A zatímco s duší soustředěnou v 
Pánu 
zbavuji škatuli mašle a celofánu 
víko odskočilo - 
a krabice vrchovatá byla plná 
nacpaná namačkaná - 
CHVĚNÍM! 
 
A tam kde se zpravidla přikládají  
faktury či dodací listy  
papír téměř čistý  
příčina změny mého žití  
nezvyklý návod k použití:  
To chvění ti cesty změní! 

 

Jiří Štěch 
 

CHYSTÁ SE: 

• 13.6.2010 v 16:00 biřmování „U Matky Boží“, které udělí o.b. Pavel Posád. 
• 19.6.2010 se koná diecézní pouť do Prachatic. Pojedeme pouze auty. Hlavní mše sv. v 10:00 
• 20.6.2010 Při mši svaté v 8:45 přijmou děti (nejen) z naší farnosti první svaté přijímání. 

 

DOPORUČUJEME O PRÁZDNINÁCH : 
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� Exercicie pro -cetileté a vysokoškoláky 6.-10.7.2010 na Ktiši 
� Charismatická konference – nejen pro mladé –  7.-11.7.2010 v Brně. 
� EnterCamp – pro mladé – 18.-22.7.2010 na Ktiši. Informace a přihláška: www.entercamp.cz. Příspěvek farnosti 500,- 
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