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Josef Hurta Přijměte Ducha svatého 

Po těch slovech na ně dechl a řekl 

jim: "Přijměte Ducha svatého“. 

   (Jan 20, 22) 

Ježíš dechl na učedníky a řekl: 

„Přijměte Ducha svatého“. Co to zna-

mená? Patrně tím chtěl ukázat, že 

Duch svatý je Duch Ježíšův, dech Je-

žíšova života, ano je to Ježíšův život 

sám. To, čím Ježíš žije, čím bez přes-

tání dýchá, to mají nyní žít a tím mají 

dýchat Ježíšovi učedníci. Přijmout 

Ducha svatého tedy znamená žít život 

Ježíše Krista. Přijmout Ježíše a žít 

z něj. Žít jeho životem tak přirozeně 

jako dýcháme. Jinak to ani není mož-

né. Kdo nedýchá, nežije. Kdo nemá 

Ducha Kristova, řekne apoštol Pavel, 

ten není jeho. Ten je duchovně mrtev. 

Duch svatý je ten, kdo obživuje, kdo 

dává život. A tento duchovní život, to 

není nějaké duchovno, nějaká du-

chovní existence, ale je to jednoduše 

život Ježíšův, který má být na nás zje-

ven. A potom, když nás lidé uvidí, jak 

žijeme, tak v tom poznají Ježíše. Tak 

jako na apoštolech se také zračil Je-

žíšův život. Nebylo to dáno jejich 

vzděláním, jejich výchovou či jejich 

charakterovými vlastnostmi. Bylo to 

tím, že žili s Ježíšem. A když je pak 

židovští kněží dali zatknout 

a vyslýchali je, tak čteme ve 4. kap. 

Skutků zvláštní poznámku: „Když 

viděli odvahu Petrovu i Janovu 

a shledali, že jsou to lidé neučení 

a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, 

kteří bývali s Ježíšem.“ 

A apoštol Pavel píše sám 

o sobě, jakým způsobem se i na něm 

Kristus podepsal a jak je na něm patr-

ný: V 2K 4,10 čteme: „Stále nosíme 

na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby 

i život Ježíšův byl na nás zjeven. 

Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro 

Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl 

na našem smrtelném těle zjeven 

i Ježíšův život.“ U apoštola Pavla se 

Ježíšův život zjevoval právě v jeho 

slabostech. Ne že by skrze Pavla Ježíš 

nekonal také mocné činy, ale Pán mu 

výslovně řekl: „Vždyť v slabosti se 

projeví má síla.“ A Pavel k tomu do-

dává: „Vždyť právě když jsem sláb, 

jsem silný.“ My bychom si možná 

přáli, aby se na nás Ježíšův život zje-

voval právě tou zvláštní mocí k uzdra-

vování a ke konání velikých věcí. Ale 

Ježíšův život se může našemu zraku 

otevřít a zjevit právě na lidech trpí-

cích, na lidech zkroušených nemoce-

mi a všelijak trýzněných. A když sa-

mi prožíváme úzkost, bolest a třeba 

strach ze smrti, prožíváme Ježíšova 

muka, Ježíšovy rány a žijeme vlastně 

Ježíšův život. I to znamená přijmout 

Ducha Kristova, tedy Ducha svatého. 
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Ježíš i nám říká: Přijměte Ducha 

svatého. Žijte můj život. Dýchejte 

mým životem. Budete-li brát život ze 

mne, pak se na vás bude můj život 

ukazovat. Začnete myslet jako já. Za-

čnete se rozhodovat jako já. Začnete 

důvěřovat své-

mu nebeskému 

Otci jako já. 

Proto přijměte 

Ducha svatého. 

Přijímání Du-

cha Kristova, 

přijímání živo-

ta Ježíšova do 

svého života 

znázornil Ježíš 

také obrazem 

sycení. Tak jako chléb nasycuje vaše 

tělo a dává mu sílu k životu, tak ten, 

kdo přijímá Ježíše, dostává sílu žít ja-

ko on. A kdo královským nápojem 

hasí žízeň těla, tak Ježíšova královská 

krev, která tekla v jeho žilách, uspoko-

juje žízeň po opravdovém životě, když 

bude proudit a kolovat i ve vás. Až po 

sem je to symbolika. Ale v okamžiku, 

kdy ve vás uzraje to rozhodnutí, ta 

touha po Ježíšově životě, touha po Du-

chu svatém a vy vstanete ze své lavice 

a budete přijímat chléb a víno večeře 

Páně s upřímnou touhou přijmout do 

svého života sílu a moc Ježíše Krista 

a dýchat jeho Duchem, pak se pro vás 

tato svátost stává okamžikem skuteč-

ného přijetí Ježíše Krista do vašeho 

života. Jeho tělo se dává sílu tělu vaše-

mu a stává se tělem vaším. A jeho 

krev dává sílu vaší krvi a krví vaší se 

stává. A vy tak smíte ve víře přijmout, 

že žijete z moci Ducha Kristova už ne 

svůj ale Ježíšův život. Toužíte, bratři 

a sestry, mít Ducha svatého? Žít život 

Ježíše Krista tak 

přirozeně, jako 

když dýcháte? 

Večeře Páně je 

jednoduchý ob-

řad. Ale s velmi 

hlubokým 

a dalekosáhlým 

obsahem. Když 

při svaté večeři 

Páně přijímáme 

Ježíšovo tělo 

a jeho krev, dalo by se říct, že je to 

jakási duchovní transplantace. Samo-

zřejmě, že se naše tělo může tomu no-

vému co je v nás bránit a nepřijmout 

to. Pak nám to také nepřinese žádný 

užitek. Ježíš ale říká: „Přijměte Ducha 

svatého. A když ho opravdu přijmete, 

pak se ale nedivte, jestliže se začnou 

vaši blízcí ptát, co se to s vámi děje. 

Nedivte se. Je to Ježíšův život, který 

se na vás zjevuje. 

Modlitba: Pane Ježíši, prosíme, ať 

Duch svatý přijde a v nás přebývá. 

Naplň život každého z nás svým živo-

tem, aby lidé už neviděli nás, ale jen 

Tebe a vzdali slávu Tobě samému za 

veliké věci, které mezi námi konáš.  

Amen. 
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Fotky z letošní konfirmace 

Na květnou neděli 28. března 2010 byli 
v našem sboru slavnostně konfirmováni: 
Samuel Kománek, Klára Pešková, 
Petr Dražil a Milan Chrenčík. 
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Smíšený pěvecký sbor, který před lety u nás 

v kostele předvedl  rockové oratorium Juda 

Makabejský, přijel letos s koncertem poněkud 

jiného žánru. Jednalo se o spojení cimbálové 

muziky a lidových písní zpracovaných Leošem 

Janáčkem. Koncert se konal v sobotu 15. 5. 

Dirigentky sboru, paní Dany Brašíkové jsem 

se těsně před koncertem zeptal:  

Můžete našim čtenářům prozradit, jak jste 

přišli na myšlenku, pustit se do Janáčko-

vých písní a spojit jejich provedení 

s cimbálovou muzikou? 

Máme už nějakou dobu Janáčkovy skladby 

v repertoáru. Z jeho životopisu víme, že 

k tomuto kraji měl velmi blízko – zabýval se 

nápěvky lidové mluvy a byl za to hodně oce-

ňovaný, i za to, že vytvořil zpěvník lidových 

písní z Horňácka. A tak nás napadlo využít 

toho, že jeho písně máme u nás v Hukvaldech 

v nadaci Leoše Janáčka. Takže nám zaslali 

noty a my jsme vytvořili to, co je obsahem 

našeho koncertu. Je to vlastně všechno, co 

vytvořil pro smíšený sbor. Sboreček žen 

z Lipova má jeho písně, které byly pouze 

v jeho sborníku, kde jsou třeba jenom slova 

nebo jeden hlas, a tak jsme to dali dohromady 

a přišlo nám to vzhledem k tomuto kraji velmi 

příhodné. A cimbálová kapela k tomu byla 

taky nakloněná, tak jsme chtěli, aby tady vy-

zněl takový kontrast toho pravého lidového 

zpěvu přímo od kořenů a toho, co on potom 

umělecky zpracoval, takové to jiné, to jeho 

zpracování, a co mají všechny sbory v republice 

nebo i cizí sbory ve svém repertoáru. 

Vy jste měli už dřív nějaké kontakty na 

muziku pana Galečky? 

Před třemi lety jsme už měli jeden společný 

projekt u nás v Jeseníku. Jmenoval se „Láska 

opravdivá“ a oni k nám přijeli i se sborečkem 

žen z Lipova. Každý předvedl tu svou kulturu 

– severní a jižní Morava. Setkalo se to 

s velkým ohlasem. Všem se to opravdu líbilo 

a mělo to tam velký úspěch, protože nám je to 

pořád ještě vzácné. Takové ty pravé cimbálo-

vé muziky u nás až tak často nemáme. A pak 

jsme to chvilku nechali uležet. Potom byli u 

nás, když jsme měli před dvěma lety desetileté 

výročí a tam jsme se domluvili, že bychom za 

dva roky mohli tohle zkusit. 

Děkuji vám za rozhovor. 

Hodinový koncert přinesl hodně muziky 

jak náročnější tak i lidové. Účast byla nako-

nec o něco menší než u již zavedených let-

ních koncertů pro Javorník. Možná něko-

mu vadilo spojení lidové muziky a kostela, 

což je jistě pochopitelné. Na druhou stranu 

by ale pak nemohl do kostela přijít ani ni-

kdo z nás, kdo si ty písničky nosíme v sobě, 

ať jdeme kamkoliv. A někdy si v sobě nosí-

me ještě horší věci. 
Josef Hurta 

Koncert smíšeného sboru z Jeseníka 
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Svatodušní svátky 
 

Hod Boží svatodušní 
23. května v 10:00 hod. 

bohoslužby se slavením sv. večeře Páně  
 
Pondělí svatodušní 

24. května v 10:00 hod. 
bohoslužby s kázáním br. f. Mojmíra Blažka 

 
Neděle svaté Trojice 

30. května v 10:00 hod. 
 

Rodinné bohoslužby 
6. června v 10:00 hod. 

Platby saláru:  Salár je možno zaplatit buď při vyhlášené sbírce, která se koná každoroč-
ně na podzim, nebo také kdykoliv během celého roku. Je možné platit hotově i bezhoto-
vostně. Je možné zaplatit jednorázově nebo splátkově zavedením trvalého příkazu. Podle 
církevního zřízení je doporučená výše salárního příspěvku 5% z ročního příjmu každého 
výdělečně činného člena sboru. Salár je možno použít jako odpočitatelnou položku od zákla-
du daně z příjmu. Číslo bankovního účtu pro platby saláru je: 1444717349 / 0800. O provede-
ných bezhotovostních platbách je nutno informovat pokladní sboru. 

Křest:  O každém křtu rozhoduje staršovstvo a žadatele čeká katechetická příprava. 
O křest je proto třeba požádat s dostatečným předstihem. 

Církevní sňatek:  Církevnímu sňatku předchází snoubenecká katecheze.  

Pohřební shromáždění:  (po předchozí domluvě s kazatelem) se konají  
v letním čase v 15:00h, v zimním čase ve 14:00h.  

Pobožnost s pozůstalou rodinou: (tzv. „zpívání“) se koná v den před pohřbem v 18:30h. 

Telefon na kazatele:  518 329 860, mobil: 776 149 057 


