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Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?(Ţl 21)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM(Mk 14,1-15,47; výběr Mk 14,17-26)
Večer přišel Jeţíš s Dvanácti. Kdyţ byli u stolu a jedli, řekl: „Amen, pravím vám: Jeden z vás mě
zradí, ten, který se mnou jí.“ Zarmoutili se a začali mu říkat jeden přes druhého: „Jsem to snad
já?“ Odpověděl jim: „Jeden z Dvanácti, který si se mnou namáčí v téţe míse. Syn člověka sice
odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu člověku, který Syna člověka zradí. Pro toho člověka
by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil.“ Kdyţ jedli, vzal chléb, poţehnal ho, lámal a dával jim ho se
slovy: „Vezměte. To je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni.
A řekl jim: „To je má krev, (krev) smlouvy, která se prolévá za všechny. Amen, pravím vám: Uţ
nikdy nebudu pít z plodu révy aţ do toho dne, kdy z nového (plodu) budu pít v Boţím království.“
Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Potom zazpívali chvalozpěv… Chvalozpěvem je zde míněna liturgická formule, která uzavřela
společné večerní stolování. Pokud se ale nad poslední větou zamyslíme trochu více, dává nám
klíč k úplně jinému náhledu na poslední večeři neţ jako nějaké pochmurné předzvěsti Jeţíšova
utrpení. Společný stůl zjevně neopouštělo dvanáct utrápených tváří v očekávání Jeţíšových
příštích těţkých chvil. Naopak, mohli bychom zřejmě spíše zahlédnout vděčné, ba dokonce
šťastné obličeje. Uvedený chvalozpěv byl zcela jistě upřímný a vztahoval se k tomu, co bylo
účastníkům poslední večeře přislíbeno. Víme, ţe apoštolové byli obyčejní hříšníci, podobně jako
já a vy. Hříšníci, kterým ale dle Matoušova evangelia (Mt 26,28) dával najednou pít Jeţíš z kalichu
se slovy „Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na
odpuštění hříchů.“ Odpuštění hříchů, mně ubohému! Pořádný důvod pro díky a chválu, kdyţ
pohlédli na Toho, který je před chvílí chlebem a vínem podělil! Ano, záhy vyšli vskutku všichni
vstříc Velkému pátku, vstříc zradě, utrpení a kříţi, na kterém zazní Jeţíšovo „Boţe můj, Boţe můj,
proč jsi mě opustil?“. Ale ani v tuto chvíli by neměl být chvalozpěv předchozího dne zapomenut.
Pomůţe nám uvědomit si, jaký velký dar nám Jeţíš svou prolitou krví přinesl: vědomí, ţe i ve
chvílích našich největších poklesků nejsme Bohem zavrţeni. Buď Bohu vzdána čest a chvála!
PŘÍŠTÍ NEDĚLI Jan 20,1-9 Jeţíš musel vstát z mrtvých.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
„Vezmi na sebe svůj kříţ“, říká Jeţíš, vţdyť také: „Syn člověka musí mnoho trpět, být zavrţen od
starších, velekněţí a zákoníků a být zabit.“ Proč to? Co je to za svět, ve kterém se něco takového
„musí“ stát? Je to takový svět, který si svou smrt předčasně přivolává a způsobuje. Kristus jde
tímto světem svou cestou. Nezúčastňuje se boje o moc, nepotřebuje se obklopovat tím, co by mu
zajistilo ţivot, slávu. Nepatří k těm, kteří se na tom všem chtějí podílet a za kaţdou cenu přeţít, i
za cenu ztráty své vlastní „duše“. (…) Vítěz pro člověka a kvůli člověku a přece člověkem
zneuctěný a zničený. Pilát jej před závěrečným verdiktem vyvede před zfanatizovaný dav a řekne
to známé: „Ecce homo“, „hle člověk“ (Jan 19,5) - nebo lépe „hle ten člověk“. Jeho obličej člověkem poplivaný a zneuctěný - je stále věrným obrazem Boha, Stvořitele, Pána. (…) Je to
v kaţdém případě tvář dobrotivého a laskavého Otce, který se v Jeţíši Kristu nechal, kvůli nám a
v náš prospěch, pověsit na kříţ.
(Petr Maláč, Zapři sám sebe, 5.3.2017, dle ccehostalkova.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 25.3.2018 – 1.4.2018
▪ Neděle
25.3. Marián / 6.neděle postní - Květná neděle
▪ Pondělí 26.3. Emanuel / sv. Kastulus (Haštal)
▪ Úterý
27.3. Dita / sv. Rupert
▪ Středa
28.3. Soňa / sv. Rogát
▪ Čtvrtek
29.3. Taďána / Zelený Čtvrtek
▪ Pátek
30.3. Arnošt / Velký Pátek
▪ Sobota
31.3. Quido / Bílá Sobota
▪ Neděle
1.4. Hugo / Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Jedno čínské podobenství vypráví o chudém rolníkovi, který obdělával své pole za pomoci starého
ubohého koně a spolu se svým jediným synem ţil bídně ze skromné úrody.
Jednou mu kůň utekl. Všichni sousedi ho litovali a proklínali nebesa kvůli takovému neštěstí. Rolník však
zůstal klidný a říkal: „Odkud víte, ţe je to neštěstí?"
Týden nato se kůň vrátil a přivedl s sebou deset divokých koní. Sousedi přišli a gratulovali rolníkovi
k velkému štěstí.On na to řekl: „Odkud víte, ţe je to štěstí?“
Jeho syn koně zkrotil a na jednom z nich odjel ze vsi. Kůň ho však shodil ze sedla a syn si zlomil nohu.
Sousedi přišli a litovali ho pro jeho neštěstí. A on znovu říkal: „Odkud víte, ţe je to neštěstí?“
Brzy poté začala válka a všichni mladí muţi museli do zbraně. Jen syn se zlomenou nohou mohl zůstat
doma. (převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Na Květnou neděli (25.3.) proběhne ţehnání ratolestí a vybírá se postní almuţna. Schránky je
moţné přinést do sakristie.
V Po 26.3.2018 bude otec Hanáček navštěvovat nemocné; nahlaste, prosíme, zájemce v sakristii.
V Út 27.3.2018 se bude v kapli sv. Jeronýma na radnici, v rámci kulturního projektu Pachalia
Olomucensia, číst z Bible. Jako farnost máme rezervováno čtení v čase 10:00 - 11:00. Texty a
konkrétní čas si můţete vyzvednout v sakristii.
Během Svatého týdne budou bohosluţby v našem kostele probíhat takto:
Zelený čtvrtek (29.3.)
– v 19:00* mše (moţno přinést velikonoční beránky k obětování,
po mši svaté pohoštění před kostelem)
Velký pátek (30.3.)
– v 15:00 kříţová cesta a v 19:00* velkopáteční obřady
Bílá sobota (31.3.)
– v 15:00 modlitby u Božího hrobu, v 20:00* obřady
Boţí hod velikonoční (1.4.)
– mše v 7:30, 9:00, 10:30*
Velikonoční pondělí (2.4.)
– mše v 7:30, 9:00, 10:30
Hvězdičkou jsou označeny ty bohosluţby, které svým zpěvem doprovodí náš chrámový sbor
Chorus Mauritiensis.
Zpovídání ve Svatém týdnu: Út, St, Pá: 7:30-12:00, 14:00-17:00; Čt 14:00-17:00; So 8:00-12:00.
O Boţím hodu velikonočním (1.4.) proběhne sbírka na kněţský seminář.
Co se děje u dominikánů:
Ve St 28.3. zveme na Půst pro chlapy pod vedením fr. Jana. Začátek v 19 hodin mší sv. v kostele,
program poté pokračuje v sále kláštera.
AKTUALITY OBECNÉ
V Praze se v So 7.4.2018 v čase 10:30-17:00 uskuteční akce podporující rodinu, manţelství
a respekt k ţivotu těch nejmenších z nás zahrnující tzv. Pochod pro ţivot. Více na
http://pochodprozivot.cz.
KOUTEK AFORISMŮ
Jeţíš evangelium
roznesli…
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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

