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Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!(Ţl 4)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM(Lk 24,35-48)
Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Jeţíše poznali při lámání chleba.
Kdyţ o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se
domnívali, ţe vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vţdyť jsem to já sám! Dotkněte se mě
a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim
ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se
jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále
jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, kdyţ jsem ještě byl s vámi: ţe se musí
naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojţíšově Zákoně, v Prorocích i v Ţalmech.“ Tehdy jim
otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane
z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno obrácení, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma,
byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Setkání s Bohem nebývá z těch, které bychom očekávali, nadto kdyţ se jej nemůţeme dotknout
a přesvědčit se na vlastní oči, jako to měli Jeţíšovi učedníci. Daleko spíše se můţe stát, ţe si toho
vůbec nevšimneme. Ano, můţeme se s Jeţíšem setkat v eucharistii, která je nám potřebnou
duchovní potravou. Ale také jej můţeme potkat v příšeří všedního dne, v lidech, kteří vstoupili do
našeho ţivota a třeba jej i zásadně změnili, či v lidech, jejichţ ţivot jsme naopak my sami
zanechali o něco jasnějším. Moţná nám hned ani nemuselo dojít, jak důleţité takové setkání bylo,
moţná k tomu budeme potřebovat celý ţivot, abychom pochopili, co vlastně pro jeho další průběh
znamenalo. Bez víry bychom ovšem nebyli schopni nahlédnout, ţe to vše nebyla jen souhra
náhod, ale ţe přitom stál On sám uprostřed nás. Ten, který dává našemu ţivotu v dobách radosti
i bolesti smysluplný rámec.
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
Vstát z mrtvých neznamenalo pro Jeţíše to, co si mnohdy my za vzkříšením představujeme, tedy
odkrytí víka hrobky a slavnostní vystoupení na čerstvý vzduch, občas dokonce s korouhví v ruce,
jak to vídáváme na některých uměleckých vyobrazeních. Vzkříšení nespočívá v nějakém
vesmírném nebo časovém pohybu. Vysvětlení toho všeho musíme hledat v Duchu: Duch Svatý
vstoupil do mrtvého Jeţíšova těla, oţivil ho a vyzvedl do „svého“ světa, kterým je pochopitelně
svět Boţí. (...) Velikonoční morálka vyvěrající z Kristova vzkříšení je podstatným způsobem
zakotvena v následujícím: ţivot podle Ducha, kráčení v novosti ţivota a ţivot v poslušnosti Bohu.
(...) Ti, kdo usilují stát se lidmi duchovními a novými, musejí mít lásku bez přetvářky a měli by se
předbíhat ve vzájemné úctě; musejí být horliví duchem, radostní v naději, trpěliví v souţení,
vytrvalí v modlitbě, ochotní se rozdělit a poskytnout pohostinství… (srov. Řím 12,11–13); musejí
se radovat s radujícími se a plakat s plačícími; přijímat slabé ve víře, aniţ by jim vymlouvali jejich
pochybnosti a odsuzovali je; nesmějí být povýšení, nesmějí prosazovat spravedlnost na vlastní
pěst, ale spíše být podřízeni ustanoveným autoritám, a nad to nadevše mít lásku, protoţe „láska
je naplněním zákona“ (Řím 13,10).
(P. Vojtěch Kodet, Kristovo vzkříšení ještě není úplné: velikonoční morálka, 2.4.2018; dle
vojtechkodet.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 15.4.2018 – 22.4.2018
▪ Neděle
15.4. Anastázie / sv. Anastázie (3. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 16.4. Irena / sv. Bernadetta Soubirousová
▪ Úterý
17.4. Rudolf / sv. Inocenc
▪ Středa
18.4. Valerie / sv. Krescenc (Rostislav)
▪ Čtvrtek
19.4. Rostislav / sv. Ema
▪ Pátek
20.4. Marcela / sv. Hugo
▪ Sobota
21.4. Alexandra / sv. Anselm
▪ Neděle
22.4. Evţenie / sv. Leonid (4. neděle velikonoční)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Jeden muţ uviděl na své cestě lesem lišku, která přišla o všechny čtyři nohy. Divil se, ţe zvíře, které uţ
nemohlo lovit, bylo stáje naţivu. Po chvíli spatřil tygra, který za sebou táhl svou kořist. Posadil se vedle
lišky, a kdyţ se dosyta naţral, přenechal zbytek lišce. Pocestný si řekl: „Kdyţ se Bůh tak dobře stará
o beznohé zvíře, mohl bych zkusit také bez práce čekat, aţ se o mne někdo postará.“Sedl si na opuštěné
místo u cesty a čekal. Byl tam několik dní, ale nikdo mu nepomáhal. Potom zaslechl hlas: „Jsi na špatné
cestě. Následuj příklad tygra, a neber si vzor z beznohé lišky!“(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Příští neděle (22.4.) je dnem modliteb za duchovní povolání.
Co se děje u dominikánů:
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.
V So 21. 4. zveme do klášterního kostela na koncert na podporu speciální školy „Credo“, začátek
v 16 hodin.
AKTUALITY OBECNÉ
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.
Centrum pro rodinný ţivot spolu s časopisem Rodinný ţivot vydalo knihu s názvem:
„MANŢELSTVÍ - CESTA KE SVATOSTI“ (Svatí manţelé 20. století) od MUDr. Jitky
KRAUSOVÉ, OV. Najdete v ní medailony 110 svatých manţelů a kandidátů svatosti s datem
úmrtí od roku 1950, z celého světa a ze všech sociálních vrstev od rolníků po světové vědce. Jiţ
2. vydání lze koupit v Centru pro rodinu na Biskupském nám. 2, nebo lze objednat telefonicky na
čísle (587 405 250/ 253) nebo e-mailem: orsagova@arcibol.cz.
Centrum pro rodinný ţivot zve v úterý 17. dubna 2018 od 15:30 do budově biskupské kurie
(Biskupské nám. 2, Olomouc) na setkání s P. Liborem Všetulou ze Salesiánského mediálního
centra o fenoménu youtuberingu a YouTube, kde především mladší generace tráví mnoho času.
Projekt nazvaný Nikodémova noc nabízí noční ticho k modlitbě a k rozhovoru s knězem, a to
častokrát na dost poetických místech. Jedním z nich je poutním kostele sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře (památka UNESCO postavená Santinim ve Ţďáru nad Sázavou). Na tomto
místě je Nikodémova noc vţdy 16. kaţdého měsíce a to v letním období od 20.00 do 22.00
hodin. Jak říká místní duchovní správce P. Vladimír Záleský: „Nikodém ve svých nejistotách
a hledání potřeboval ke své cestě ke Kristu samotu, ticho a trochu méně denního světla aby
nebyl tolik na očích. My jsme na tom někdy podobně.“ Další termíny a místa na
http://www.nikodemovanoc.cz/.
KOUTEK AFORISMŮ
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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

