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Stvoř mi čisté srdce, Bože!

(Žl 51)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 12,20-33)
Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i
někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom
viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na
to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže
pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný
užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho
pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj
služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám
říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče, oslav své
jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to,
říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se
neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto
světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny (lidi) k sobě.“ Těmi slovy chtěl
naznačit, jakou smrtí zemře.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Život je vzácný dar, jestliže jsme schopni mu říci ano bez toho, aniž bychom bolesti či těm, kteří
trpí, ukázali záda. Říci ano životu tedy znamená říci ano též té stránce života, se kterou se jen
těžko vyrovnáváme. Jen tak může život přinést plody, ve kterých je též obsažen smysl našeho
pozemského putování. Bylo tomu tak i v Ježíšově případě. Jeho utrpení a smrt ukázaly, že celá
Boží nádhera spočívá právě v tom, že i samotný Bůh na sebe bere bolest a utrpení, aby nikdo
z nás, i ti v té největší nouzi, nebyli nikdy sami. Život je spojený s bolestí, bez bolesti by byl život
neplodný. Křesťanství ovšem přináší zvěst, že člověk ani v největší nouzi, ani v okamžiku smrti
není bez Božího objetí, ani tehdy ne, když se to tak může nade vší pochybnost zdát. To je ostatně
i tou nejhlubší podstatou Ježíšova jednání: naděje na život u Boha. Naděje na zmrtvýchvstání.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI Mk 14,1-15,47 Hledali příležitost, jak by se lstí zmocnili Ježíše a jak by ho
připravili o život.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Na našich schůzích, během oběda anebo když jsme spolu například dvě hodiny, kolik času z toho
ztratíme na souzení druhých? ... ‚Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!‘ A více, buďte
velkodušní. Dávejte a bude vám dáno. Co mi bude dáno? Míra dobrá, natlačená, natřesená a
vrchovatá; překypující velkodušnost Pána, když budeme překypovat milosrdenstvím a nesoudit.
(…) Víme, že spravedlností Boha je milosrdenství. Je však zapotřebí, abychom Mu to řekli: Tobě
spravedlnost, mně zahanbení. A když se setká Boží spravedlnost a naše zahanbení, dochází
k odpuštění. Věřím, že jsem zhřešil proti Pánu? Věřím, že Pán je spravedlivý? Věřím, že je
milosrdný? Stydím se před Bohem, že jsem hříšník? Je to tak prosté: Tobě spravedlnost, mně
zahanbení. Prosme o tuto milost zahanbení. (...) Je to velká milost, to zahanbení. Pamatujme tedy
na postoj k bližnímu, připomínejme si, že v míře, kterou soudím, budu také sám souzen. Není na
mně, aby soudil. A pokud něco o druhém říkám, ať je to velkorysé a shovívavé. A v postoji k Bohu
vést onen dialog: Tobě spravedlnost, mně zahanbení.
(Papež František, Kázání z Domu sv. Marty, 26.2.2018, dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 18.3.2018 – 25.3.2018
▪ Neděle
18.3. Eduard / sv. Cyril Jeruzalémský (5. neděle postní)
▪ Pondělí 19.3. Josef / Slavnost sv. Josefa
▪ Úterý
20.3. Světlana / sv. Archip
▪ Středa
21.3. Radek / bl. Serapion
▪ Čtvrtek
22.3. Leona / sv. Epafrodit
▪ Pátek
23.3. Ivona / sv. Turibius z Mongroveja
▪ Sobota
24.3. Gabriel / sv. Kateřina Švédská
▪ Neděle
25.3. Marián / 6.neděle postní - Květná neděle (6. neděle postní - Květná neděle)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
To bývaly časy! Jakmile jsem přišel ze školy, taška letěla do kouta a vzápětí jsem tahal na zahradu krabici
se svými oblíbenými hračkami. Umělohmotní indiáni a kovbojové měli senzační schovávačky. Maskovali se
v trávě, útočili z keřů, záhony růží byly zrádnými kaktusy prérie. Do bitvy se člověk zabral tak, že téměř
nevěděl o světě. Doslova.
Jednoho dne jsem nad svými bojovníky zaslechl, že mě volá děda. Ale copak lze odejít, když indiánský
tomahawk letí přímo k zrádné bílé tváři? Když už volání trvalo dlouho, otráveně jsem vstal a šel se podívat,
co tak důležitého může děda při natírání okapů chtít. Přišel jsem v poslední chvíli. Děda se držel ze všech
sil střechy a žebřík, na kterém původně stál, ležel na zemi. Rychle jsem ho přistavil ke zdi, a vše dobře
dopadlo.
Historka by tady možná mohla skončit. Jenže ona nekončí. Vždyť kdo z nás dokáže vždy spolehlivě
rozpoznat, kdy je čas odložit vlastní radosti či povinnosti a spěchat blízkým na pomoc, a kdy můžeme
naopak říci: Ano, slyším tě, ale musíš chvíli počkat? (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).
V So 24.3. bude v rámci mše sv. v 8 hodin udělování svátosti nemocných.
Prosíme o příspěvek na postní almužnu (http://www.postnialmuzna.cz/).
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 21.3. zveme na Půst pro chlapy pod vedením fr. Justina. Začátek v 19 hodin mší sv.
v kostele, program poté pokračuje v sále kláštera.
AKTUALITY OBECNÉ
V Po 19.3.2018 se v 17:00 ve Velkém sále arcibiskupství uskuteční literární večer s herečkou
Hanou Maciuchovou, která bude číst ze životopisu olomouckého arcibiskupa Josefa Karla
Matochy. Vůbec poprvé tak budeme mít možnost seznámit se s J. K. Matochou, vlastencem a
nekrvavým mučedníkem komunismu. Vstupné: 149 Kč (Předprodej: Informační centrum
Olomouc, Horní náměstí - radnice, tel.: 585 513 385).
V Po 26.3.2018 od 17:00 bude v kapli sv. Jeronýma na radnici slavnostně zahájeno tradiční 24hodinové čtení bible. Čtení je možno si rezervovat na http://www.paschaliaolomucensia.cz/ctenibible. Kdyby se někdo styděl číst nahlas, může se projektu zúčastnit jen jako posluchač.
Olomoucké čtení Bible pořádají České katolické biblické dílo, Římskokatolická farnost sv. Mořice
a Dcery sv. Pavla (paulínky).
KOUTEK AFORISMŮ
Před Bohem nelze nic ukrýt. Proto je snadnější nehřešit, než
nalézt pro své hříchy bezpečnou skrýš…
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

