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Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!

(Ţl 118)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM(Jan 20,1-9)
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, ţe je
kámen od hrobu odstraněn. Běţela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého
Jeţíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho poloţili.“ Petr a ten druhý učedník
tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běţeli zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší neţ Petr
a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, ţe tam leţí pruhy plátna, ale dovnitř nevešel.
Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, ţe tam leţí pruhy plátna. Rouška však,
která byla na Jeţíšově hlavě, neleţela u těch pruhů plátna, ale sloţená zvlášť na jiném místě.
Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiţ
nerozuměli Písmu, ţe Jeţíš musí vstát z mrtvých.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Doba Jeţíšova pobytu v hrobě by se dala přirovnat k průjezdu tunelem v horách; dlouhým
a temným tunelem, který je přesto jedinou moţností, jak se dostat na druhou stranu kopce.
Tunelem, do kterého ostatně vstupujeme i my při odchodu z tohoto světa - většinou po delším
období přípravy, kdy se cesta, po které kráčíme, postupně zuţuje, a stále se prohlubující údolí
nás neodvratně směruje k portálu, za nímţ jiţ čeká tma neznámého. Kaţdého z nás. I tehdy,
náhle a bolestně, Jeţíše Krista. Jeţíšovo zmrtvýchvstání ale dává naději, ţe kaţdý takový tunel
má i svůj druhý konec. Byť můţe být ten náš tunel třebas i velmi dlouhý, v místě jeho vyústění
bude opět světlo – toť hlavní poselství oné veliké noci: na konci Jeţíšova tunelu bylo totiţ jasno,
dokonce o mnoho jasněji, neţ jak bychom si to tam, na druhé straně kopce dokázali představit.
Jeţíš vstal z mrtvých! A co víc, bude jednou tím Světlem ve chvíli radostného setkání i pro nás.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 20,19-31 Za týden přišel Jeţíš zase.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Dnes, na celém světě církev, naplněná úţasem prvních učedníků, znovu hlásá: „Jeţíš vstal
z mrtvých!“ – „Vpravdě, vstal z mrtvých, jak předpověděl!“. Starozákonní Pascha, památka
vysvobození ţidovského lidu z otroctví, dosahuje svého naplnění: svým zmrtvýchvstáním nás
Jeţíš Kristus vysvobodil z otroctví hříchu a smrti, otevřel nám přístup do ţivota věčného. My
všichni, jestliţe se necháme ovládnout hříchem, scházíme z dobré cesty a bloudíme jako ztracené
ovce. Avšak sám Bůh, náš Pastýř, přišel, aby nás našel, a sníţil se aţ k pokoření kříţe, aby nás
zachránil. A dnes můţe zvolat: „Dobrý Pastýř, který dal svůj ţivot za své ovce a byl ochoten umřít
za své stádce, vstal z mrtvých. Aleluja“ (Římský misál, 4. neděle velikonoční, antifona po
přijímání). Zmrtvýchvstalý Pastýř napříč dobami neúnavně hledá nás, svoje bratry ztracené
v pouštích tohoto světa. Znameními svého Umučení – ranami svojí milosrdné lásky – nás táhne
na cestu, cestu ţivota. (…) Drazí bratři a sestry, letos slavíme Velikonoce společně s křesťany
všech vyznání. Ve všech částech země tak jediným hlasem zní ta nejkrásnější zvěst: „Pán
vpravdě vstal z mrtvých, jak předpověděl!“ On, který přemohl temnotu hříchu a smrti, ať obdaří
naše dny pokojem.
(Velikonoční poselství Urbi et Orbi papeţe Františka, 16.4.2017; dle Radia Vaticana)

SVÁTKY V TÝDNU 1.4.2018 – 8.4.2018
▪ Neděle
1.4. Hugo / sv. Makarius (Blahomír) (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)
▪ Pondělí 2.4. Erika / sv. František z Pauly
▪ Úterý
3.4. Richard / sv. Nikita
▪ Středa
4.4. Ivana / sv. Izidor
▪ Čtvrtek
5.4. Miroslava / sv. Vincenc Ferrerský
▪ Pátek
6.4. Vendula / sv. Notger
▪ Sobota
7.4. Heřman, Hermína / sv. Jan Křtitel de la Salle
▪ Neděle
8.4. Ema / sv. Albert (2. neděle velikonoční)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Stalo se v Čechách, ještě v době komunistické totality. Snoubenci chtěli utajenou svatbu v kostele, protoţe
se báli potíţí v zaměstnání. Kněz se jim ve své dobrotě snaţil vyjít vstříc a nabídl jim obřad v jiném kostele,
kam dojíţděl. A neřekl o tom ani místní kostelnici. Ale snoubencům se to nakonec rozleţelo v hlavě a na
svatbu přijel celý autobus s příbuznými a hosty.
Paní kostelnice se to dozvěděla aţ poslední a náramně ji to rozzlobilo. V neděli čekala na pana faráře
v sakristii, odevzdala mu klíče od kostela a prohlásila: „Kdyţ jste mi toto udělal, vzdávám se sluţby!“
A nepomohlo ani vysvětlování, ani prošení. Začala mše svatá. Před přinášením darů pan farář řekl:
„V Písmu svatém čteme: ‚Přinášíš-li k oltáři svůj dar a vzpomeneš si, ţe tvůj bratr má něco proti tobě, smiř
se nejprve se svým bratrem, a teprve potom přines svůj dar.‘ Já jsem se provinil tady proti paní kostelnici
a jestli mi to neodpustí, tak mše svatá nemůţe pokračovat...“
Všichni čekali, co bude dál. Po chvíli se do ticha ozvala paní kostelnice: „Tak já vám to tedy odpouštím...“
Po mši přišla za knězem paní z Prahy, která byla ve vesnici na návštěvě, a povídá: „Pater, to jste se teda
shodil!“On se na ni udiveně podíval: „Vy myslíte, ţe jsem se shodil? To mě ale vůbec nemrzí, protoţe si
myslím, ţe Pán Jeţíš z toho má radost.“(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
O Velikonočním pondělí (2.4.) budou v našem kostele mše svaté jako v neděli (7:30, 9:00, 10:30),
ta poslední navíc za doprovodu pozvaného sboru a orchestru.
Příští neděli 8.4.2018 slavíme svátek Boţího milosrdenství. V našem kostele se budeme při této
příleţitosti kromě standardního nedělního programu od 14:30 modlit Korunku k Boţímu
milosrdenství a v 15:00 bude následovat mše sv. se svátostným poţehnáním.
Co se děje u dominikánů:
Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (1.4.) bude po mších sv. ţehnání pokrmů a koná se sbírka na
dominikánské studenty.
V Ne 8.4. zveme na zkoušku dětské schóly (sraz na vrátnici po mši sv. v 9.30 hodin) a na
biblickou hodinu (sál kláštera, od 16.30 hodin, téma „prorok Eliáš“).
AKTUALITY OBECNÉ
Hlavní turistická sezóna olomouckého Arcibiskupského paláce bude oficiálně zahájena 5.4.2018
v 18.00 hodin slavnostní vernisáţí výstavy „Zahrada Františka Vaňáka“. Unikátní soubor
fotografií zachycuje rýmařovského kněze a pozdějšího olomouckého arcibiskupa ThDr.
Františka Vaňáka (1916 – 1991) ve farské zahradě a na procházce zimním Rýmařovem 60.
a 70. let minulého století. Připraveny jsou ale i další akce, viz internetové stránky
Arcibiskupského paláce (http://www.arcibiskupskypalac.cz/cs/aktuality/kulturni-akce.html).
Pravidelné setkávání ovdovělých, svobodných, vdaných či rozvedených ţen, které kaţdé druhé
úterý v měsíci pořádá v Olomouci Centrum pro rodinný ţivot, pokračuje 10.4.2018. Na téma
„Milosrdenství v praktickém ţivotě rodiny“ při něm bude hovořit P. Bohumír Vitásek. Setkání
v dómském farním domě na Mlčochově ulici č.7 začíná v 16:00 a končí v 18:00 hodin.
KOUTEK AFORISMŮ
Jenom tehdy se můţeme
jako své vlastní…
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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

