Ročník XXV.

Číslo 10

11.3.2018

Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!

(Žl 137)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 3,14-21)
Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka,
aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece
neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho
věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna
Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho
skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho
skutky jsou vykonány v Bohu.“.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Nezřídka chápeme Boha jako poslední instanci spravedlnosti, když už ta zdejší, pozemská, selže
či si neví rady. A často jsme též ochotni přispěchat s několika dobře míněnými radami, jak by si
s tím či oním měl Pán Bůh na „onom světě“ (či dokonce ještě ideálně na tomto) poradit. Bohu díky
je ale Boží spravedlnost jiná než ta naše. Skutečně, Bůh neposlal svého jednorozeného Syna na
svět proto, aby tento svět (od)soudil, nýbrž aby jej spasil. Bůh není soudcem našich zdejších
poklesků, Bůh namísto toho trpí s každým člověkem, soucítí s ním a nechce nikoho ztratit. Ani
vás, ani mne, žádné dítě, ani třeba žádného vojáka na bojištích blízkých i vzdálených. A to jediné,
co od nás jako lidí opravdu očekává, je Bohu uvěřit, že chce naši spásu, že nám daruje život a
myslí to s námi dobře. Kdo v tohoto Boha věří, nebude souzený, to vyjadřuje dnešní evangelium
zcela jednoznačně. Bůh nás neposuzuje v prvé řadě podle toho, co děláme nebo naopak
neděláme. Bůh nás posuzuje podle jeho kritéria. A tímto kritériem je jeho láska. Pokud Jej
přijmeme, vezmeme se společně za ruce a necháme se od Něj vést k tomu lepšímu já, k tomu
lepšímu my – pak můžeme zjevně dojít až k Němu, až k naší spáse.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI Jan 12,20-33 Jestliže pšeničné zrno padne do země a zemře, přinese hojný
užitek.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Snad nejzásadnějším počinem Druhého vatikánského koncilu byla rezignace církve na politickou
moc, pozemskou vládu a světský majestát. Možná by se ironickou parafrází dalo říci, že církev
přestala uplatňovat vedoucí úlohu v dějinách. To však neznamená, že v ni přestala věřit, neboť
plyne ze samotné víry v moc, kterou má nad veškerenstvem Hlava církve, Ježíš Kristus, a
nepochází z nějakých lidských ustanovení. (...) Ježíš, který dovedl čelit těm nejzáludnějším
léčkám svých odpůrců, se dobrovolně odmlčel a postupně přenechal prostor krutému řádění lží a
z nich plynoucího násilí na svém vlastním těle. A právě takto – smrtí - plně prokázal Boží lásku.
Zlého ducha totiž nelze vyvrátit lidskou výřečností. Ani vtělené Boží Slovo nevolí k jeho přemožení
pouze slovní argumentaci, nýbrž utrpení, mimiku vlastního těla. Nechává se dokonce políbit od
svého zrádce, vydává svoje tělo do rukou násilníků a zakazuje svým učedníkům, aby Jej fyzicky
bránili. Jsou-li slýchat hlasy o tom, že Kristův náměstek František provádí destrukci církve a někdy
se zdá, že si tak trochu i počíná, pak je to podobná výtka, jakou slyšel Ježíš od Velerady, která
mu před Pilátem připomněla, jak chtěl zbořit chrám, ačkoli, jak víme od evangelisty Jana, Ježíš
měl na mysli chrám svého těla (Jan 2,13-23).

(P. Milan Glaser, O diskrétní lásce bořitele chrámu, 11.2.2018, dle radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 11.3.2018 – 18.3.2018
▪ Neděle
11.3. Anděla / sv. Eulogius z Kordoby (4. neděle postní)
▪ Pondělí 12.3. Řehoř / sv. Kvirin
▪ Úterý
13.3. Růžena / sv. Patricie (Vlasta)
▪ Středa
14.3. Rút, Matylda / sv. Matylda
▪ Čtvrtek
15.3. Ida / sv. Longin
▪ Pátek
16.3. Elena, Herbert / sv. Heribert
▪ Sobota
17.3. Vlastimil / sv. Patrik
▪ Neděle
18.3. Eduard / sv. Cyril Jeruzalémský (5. neděle postní)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Rabi Šmuel z Brysova byl věhlasným učitelem. Jednoho dne dorazila do Brysova velká skupina kupců,
takže museli přes šabat zůstat v městečku. Přišli k rabimu Šmuelovi, zdali by u něho nedostali nocleh a
šabatovou večeři.
Rabi Šmuel odvětil, že je přijme na nocleh a pozve i k hostině, ovšem za poplatek - a vyslovil dost velkou
sumu peněz, kterou měli zaplatit. Pocestní se divili, že zbožný chasid požaduje za pohostinství bratří
peníze.
Když skončil šabat a kupci se chtěli znovu vydat na cestu, přišli k rabimu Šmuelovi do učebny, aby se s
nim vyrovnali.
Rabi se rozesmál: „Myslíte, že jsem se zbláznil? Jak bych mohl vzít peníze za privilegium pohostinství
pocestným?“
„Ale proč jste nám řekl, že nás přijmete za podmínky, když zaplatíme?“
„Obával jsem se, že by vám bylo trapné dobře pojíst a popít toho nejlepšího, co mám, kdybyste se cítili
mými hosty. A - ruku na srdce - neměl jsem pravdu?“. (převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
V postní době zveme na pobožnost křížové cesty. V Pá a Ne v 15:00 (v Ne se svátostným
požehnáním).
Prosíme o příspěvek na postní almužnu (http://www.postnialmuzna.cz/), krabičky jsou umístěny
na panelu u východu z kostela.
Prosíme manžele, zkušenější i mladé, o zvážení možnosti zapojení do sítě lektorů snoubenců.
Bližší informace o školení u otce F. Hanáčka.
Zveme na Světové setkání rodin s papežem Františkem v Dublinu (21.–28.8.2018) – cestu
z ČR zajišťuje MIKLASTOUR.
Co se děje u dominikánů:
Ve St 14.3. zveme na Půst pro chlapy pod vedením fr. Justina. Začátek v 19 hodin mší sv.
v kostele, program poté pokračuje v sále kláštera.
V So 17.3. se koná Den pro malé i velké krále (poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky); 9:00 h
mše sv., pokračování programu v kině Metropol, od 12:30 hodin v křížové chodbě kláštera.
V Ne 18.3. od 9:30 hodin bude mše sv. pro děti; od 16:30 hodin se pak bude v sále kláštera konat
biblická hodina s tématem „prorok Eliáš“.
AKTUALITY OBECNÉ
V Arcidiecézním muzeu na Václavském nám. 3 se ve St 14.3.2018 v 17:00 uskuteční setkání
s Tomášem Petáčkem na téma Západ a jeho víra - 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace.
Ve St 21.3.2018 v 20:00 se v Centru Aletti na Křížkovského ulici uskuteční Kulatý stůl na téma
Křesťan a politika za účasti Jiřího Miholy, Dominika Ferriho a Jana Gregora.
KOUTEK AFORISMŮ
Čím více snášíme ponížení, tím větší získáváme nadhled.…
Chcete dostávat Svatomořický zpravodaj v elektronické podobě na Vaši emailovou adresu? Stačí napsat email
s předmětem SZ-přihlásit na svatomoricky.zpravodaj@seznam.cz. Pro odhlášení pak pošlete zprávu s předmětem
SZ-odhlásit. Farnost Svatého Mořice Olomouc

