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Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. (Ţl 118)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM(Jan 20,1-9)
Kdyţ byl večer prvního dne v týdnu, přišel Jeţíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před ţidy měli
dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Kdyţ
učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já
posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy
odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze
Dvanácti, zvaný Blíţenec, nebyl s nimi, kdyţ Jeţíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme
Pána.“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevloţím svůj
prst na místo hřebů a nevloţím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci
zase uvnitř a Tomáš s nimi. Jeţíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“
Potom vyzval Tomáše: „Vloţ sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vloţ ji do mého
boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“Jeţíš mu řekl:
„Protoţe jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Jeţíš vykonal před
svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem
zaznamenal, abyste věřili, ţe Jeţíš je Mesiáš, Syn Boţí, a s vírou abyste měli ţivot v jeho jménu.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
„Protoţe jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Jeţíš staví víru nad
smyslové důkazy a nepřímo tím vlastně říká, ţe pravá víra by si měla vystačit i bez nich. Přesto by
to nebyl Bůh, kdyby mu nezáleţelo na kaţdém člověku, kdyby se nesnaţil získat zpět i tu jedinou
ztracenou ovci. Proto přichází za Tomášem a nechává si vloţit jeho ruku do svých ran. Říká tím:
nenechám Tě napospas Tvým pochybnostem, beru Tě váţně. A Tomáš tento jasný vzkaz
pochopil; poznal, ţe můţe Jeţíšovi důvěřovat: i proto jeho zvolání „Pán můj a Bůh můj!“ Není
snad důleţitějšího poselství neţ právě to, které je obsaţené v Tomášově konverzi. Bůh
nepředstavuje nedostiţnou modlu, ke které se přiblíţíme jen systematickou eliminací jedné
pochybnosti za druhou. Naopak, nechme pochybnosti, ať naši víru tříbí, ať nám umoţní zajet zase
o něco hlouběji - byť to často není bez bolesti, kterou přináší naše četné ţivotní pády. Vyuţijme
toho, objevit v nich Kristovy rány. A vloţme do nich své ruce.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 24, 35-48 Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Týden: Laická veřejnost často slyší, že část církve má větší či menší výhrady k papeži Františkovi,
případně jeho pontifikát kriticky porovnává s érou Jana Pavla II. Je to skutečný problém pro část
duchovenstva? T.H.: Ano, nemalá část kléru se nechce vzdát role soudců a „majitelů pravdy“
a nechce přijmout výzvu papeţe Františka, aby byli spíš chápajícími terapeuty, kteří se místo
povýšeného a laciného moralizování budou snaţit povzbudit věřící, aby vychovali své svědomí
a řídili se jím. Papeţové Jan Pavel II. a Benedikt XVI. důstojně zakončili dlouhou etapu dějiny
církve, jejímţ tématem bylo vyrovnání s modernitou. Moderna je však za námi, papeţ František
zahajuje novou kapitolu dějin křesťanství v globální postmoderní společnosti. Obrací se znovu
k poselství evangelia a podle Jeţíšova příkladu ukazuje, ţe církev místo napomínání
a neurotického zabývání se sexem má být spíš „polní nemocnicí“, která léčí rány dnešního světa,
zasazuje se za sociální spravedlnost, smíření, nenásilí a odpovědnost za zdravé přírodní, sociální
i kulturní prostředí pro ţivot všech lidí.

(P. Tomáš Halík, Koho by dnes Jeţíš hnal bičem z chrámu, 26.3.2018; dle halik.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 8.4.2018 – 15.4.2018
▪ Neděle
8.4. Ema / sv. Albert (2. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 9.4. Dušan / Slavnost Zvěstování Páně
▪ Úterý
10.4. Darja / sv. Michael de Sanctis
▪ Středa
11.4. Izabela / sv. Stanislav
▪ Čtvrtek
12.4. Julius / sv. Julius
▪ Pátek
13.4. Aleš / sv. Martin I.
▪ Sobota
14.4. Vincenc / sv. Lambert
▪ Neděle
15.4. Anastázie / sv. Anastázie (3. neděle velikonoční)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Terry Fox byl vysokoškolský student z Kanady. Bylo mu právě dvaadvacet let. Rád sportoval, byl
v univerzitním basketbalovém týmu. V roce 1977 se u něho náhle projevila rakovina kostí a museli mu
amputovat pravou nohu. Kdyţ byl v nemocnici, někdo mu poslal novinový výstřiţek o člověku
s amputovanou nohou, který běţel v New Yorku City Marathon. Článek tak podnítil Terryho představivost,
ţe se rozhodl v těch několika málo letech ţivota, které mu zbývaly, udělat něco uţitečného. Rozhodl se
přeběhnout Kanadu napříč od Atlantického po Tichý oceán a sbírat peníze na boj proti rakovině. Osmnáct
měsíců strávil tím, ţe se učil se svou protézou běhat, a pak, 12. dubna 1980, se vydal na cestu.
V Newfoundlandu omyl svou umělou nohu v Atlantiku a vyrazil, uţ teď s příslibem na víc neţ milion dolarů
v kapse.
Tragická rána dopadla, kdyţ byl na cestě sto čtrnáct dní a uběhl skoro pět tisíc kilometrů. Rakovina se mu
rozšířila do plic a musel svůj běh vzdát. Stejně jako Stephen Roche (vítěz Tour de France v r. 1987) se stal
přes noc hrdinou. Během jeho pobytu v nemocnici přišly šeky na dvacet čtyři miliony dolarů. Kdyţ zemřel,
vyšla na jeho počest známka a bylo mu propůjčeno nejvyšší státní vyznamenání, Řád Kanady.
Ale zde jeho příběh nekončí. Donal Marrs, poštovní doručovatel z Cincinnati, se rozhodl jeho běh dokončit.
Stejně jako Terry, i on měl rakovinu a neměl uţ dlouho ţít. Začal na středozápadě a běţel do San
Franciska. Kdyţ smočil svou nohu v Tichém oceánu, lidé viděli, ţe se přes oblohu rozklenula veliká duha.
Terry a Donal mohli proklínat temnotu, namísto toho se však rozhodli zapálit svíčku…(převzato
z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
V rámci sbírky na kněţský seminář se minulou neděli vybralo 25 322 Kč, všem dárcům děkujeme!
V Ne 8.4.2018 slavíme svátek Boţího milosrdenství. V našem kostele se budeme při této
příleţitosti mimo 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:
V So 14.4. od 9 hodin proběhne v klášteře setkání stálého studia bratří (otevřeno všem). Přednáší
Tomáš Machula, rektor JU České Budějovice. V rámci této akce zveme i na setkání laiků sv.
Dominika.
V Ne 15. 4. se bude od 9:30 konat mše sv. pro děti. Sbírka bude tentokrát na pomoc při obnově
domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu.
AKTUALITY OBECNÉ
V klášterní kavárně Ode je moţno do 13.4.2018 shlédnout Rozjímání akrylovými barvami od
Marie Maňákové.
V Ne 15.4.2018 v 17:00 se v kapli Boţího těla v Univerzitní ulici uskuteční houslový koncert
v podání trutnovského symfonického orchestru. Na programu jsou díla Korbelova, Glazunova
a Čajkovského.
KOUTEK AFORISMŮ
Kde klíčí netrpělivost, tam vyroste zrada…
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

