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Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. (Ţl 118)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM(Jan 10, 11-18)
Jeţíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj ţivot. Kdo je najatý za mzdu a
není pastýř a jemuţ ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk, a vlk je
uchvacuje a rozhání. Vţdyť je najatý za mzdu a na ovcích mu nezáleţí. Já jsem dobrý pastýř;
znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám
svůj ţivot. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést a uposlechnou
mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, ţe dávám svůj ţivot,
a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůţe vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc
ţivot dát a mám moc zase ho přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
„Co je to za dobrého pastýře, kdyţ v boji s vlky zemře?“, mohlo by nás napadnout. Vţdyť vlci pak
stejně zahubí i stádo. Tomu se věnuje Jeţíš na závěr svého výkladu: „Nikdo mi ho(ţivot) nemůţe
vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc ţivot dát a mám moc zase ho přijmout.“ Bez
zmrtvýchvstání by bylo tvrzení o dobrém pastýři pravdivé jen z půlky. Teprve zmrtvýchvstání mu
dává plný význam. Dobrý pastýř dává za ovce svůj ţivot. Jde pro ně nejtemnějším údolím, kterým
budeme muset i my všichni jednou projít. Jde pro ně a také s nimi. A zavede je na nové pastviny,
do míst, na která by se bez něj nikdy nedostaly. Právě v tom je nejhlubší tajemství Jeţíšovy smrti:
projít tím, co i nás zřejmě čeká, aţ se náš čas tady naplní. Ač sám bez klopýtnutí, Boţí Syn se za
svého ţivota stal plně jedním z nás, měl pochopení pro lidskou bolest a selhání, a pro své
učedníky se stal téţ průvodcem ţivotem. A bude jím i potom, aţ z tohoto světa jednou odejdeme.
Proto, aby se nikdo z nás po cestě údolím neztratil.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 15, 1-8 Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Ke svatosti není třeba být biskupem, knězem, řeholnicí či řeholníkem. Častokrát jsme pokoušeni
myslet si, ţe svatost je vyhrazena těm, kdo mají moţnost zachovávat odstup od běţného
zaměstnání, aby se věnovali modlitbě. Tak to není. Všichni jsme povoláni být svatými tím, ţe
budeme ţít lásku a nabízet kaţdému svědectví v kaţdodenním zaměstnání tam, kde jsme. Jsi
zasvěcená nebo zasvěcený? Buď svatý (svatá) tím, ţe budeš radostně proţívat svoje zasvěcení.
Jsi ţenatý či vdaná? Buď svatý v lásce a oddanosti vůči své manţelce či manţelovi, jako Kristus a
církev. Jsi pracující? Buď svatý poctivou a kompetentní prací ve sluţbě bratřím. Jsi matka či
babička? Buď svatá trpělivým vyučováním dětí, aby následovali Jeţíše. Máš pravomoc? Buď
svatý zápasem o obecné dobro a zříkáním se svých osobních zájmů. Dovol milosti svého křtu
přinášet plody na cestě svatosti. Všechno nech otevřené Bohu a s tímto cílem se rozhodni pro
Něho, vol Boha stále znovu. Neklesej na mysli, protoţe máš sílu Ducha svatého, která to
umoţňuje, a svatost je v zásadě plodem Ducha svatého v tvém ţivotě (srov. Gal 5,22-23). Kdyţ jsi
pokoušen sednout na lep svojí slabosti, pozvedni oči k Ukřiţovanému a řekni: „Pane, jsem
uboţák, ale ty můţeš učinit zázrak, abych byl trochu lepší.“ V církvi, svaté i hřešící, se nachází
vše, co je potřeba k růstu ve svatosti. Pán ji obdařil Slovem, svátostmi, svatyněmi, komunitním
ţivotem, svědectvím svatých a mnohotvárnou krásou, plynoucí z Pánovy lásky, „jako nevěstu
ozdobenou šperky“ (Iz 61,10).

(Papeţ František, Gaudete et exsultate (apoštolská exhortace), čl. 14 a 15, 9.4.2018; dle
radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 22.4.2018 – 29.4.2018
▪ Neděle
22.4. Evţenie / sv. Leonid (4. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 23.4. Vojtěch / Svátek sv. Vojtěcha
▪ Úterý
24.4. Jiří / sv. Jiří
▪ Středa
25.4. Marek / Svátek sv. Marka
▪ Čtvrtek
26.4. Oto / sv. Richarius
▪ Pátek
27.4. Jaroslav / sv. Zita
▪ Sobota
28.4. Vlastislav / sv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion
▪ Neděle
29.4. Robert / Svátek sv. Kateřiny Sienské (5. neděle velikonoční)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Slyšeli jste o tom, jak se orlí samice stará o svá mláďata?
Kdyţ orlí mládě vyroste a nastane čas, aby se naučilo létat, matka ho vezme a vynese vysoko k nebi.
Umíte si představit zděšení malého mláděte, kdyţ se nachází kdesi vysoko mezi oblaky a vůbec neumí
létat?
Ale to nejhorší teprve přijde. Kdyţ matka vidí, ţe je dostatečně vysoko, otevře zobák, ve kterém mládě
drţí, a umoţní mu, aby v tom velkém prostoru roztáhlo křídla.
Ale to je zbytečné, mládě vůbec neví, jak na to.
Nastává tragická chvíle a mládě jakoby si kladlo zoufalé otázky: „Proč mi to má matka dělá? Proč je na mě
tak zlá? Co jsem jí udělalo? Proč mě nemiluje? Chce mě snad zabít?“
A co udělá matka? Kdyţ vidí, ţe se mláděti ještě lítat nedaří, jednoduše slétne pod něj a roztáhne svá
křídla, aby si na ně mládě mohlo sednout. A potom ho snese na zem.
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Tato neděle (22.4.) je dnem modliteb za duchovní povolání.
Co se děje u dominikánů:
V Ne 29.4. zpívá při mši sv. v 9:30 hodin schóla z Berlína. Na 16:30 hodin pak zveme do sálu
kláštera na biblickou hodinu s tématem „prorok Elizeus“.
V Po 30.4. se v klášterním kostele uskuteční adorační den.
AKTUALITY OBECNÉ
V So 28.4.2018 se v katedrále uskuteční děkanátní pouť rodin za obnovu rodin a kněţská
povolání. V 15:00 bude růţenec, 17:00 bude adorace a 18:00 mše svatá slouţená otcem
biskupem Baslerem. Po celou dobu bude příleţitost ke svátosti smíření. V čase od 14:00 do
16:50 bude připraven program pro děti.
Dne 1.5.2018 se uskuteční jiţ tradiční Pouť tatínků a dětí ke svatému Josefovi dělníkovi do Dubu
na Moravě. Program začíná v 14:00 mší svatou s otcem biskupem Baslerem a končí v 18:00
posezením u táboráku. Více http://www.rodinnyzivot.cz/soubor/PLAK_pout_tatinku_Dub2018mensi.pdf.
Osvěţením křesťanského ţivota mohou být i mše svaté v anglickém jazyce, které se konají
kaţdou 2. neděli v měsíci od 10:00 v areálu Vyšší odborné školy Charitas na Kříţkovského č. 6.
Ve dnech 27–29. 4. se na faře v Prasklicích koná víkend pro snoubence nebo mladé manţelské
páry „Na startu“; nejedná se o přípravu na manţelství, nýbrţ o navazující téma. Pořádá Centrum
pro rodinu, více na www.rodinnyzivot.cz.
KOUTEK AFORISMŮ
V záleţitostech světských rozhoduje stranická většina
věcech křesťanských rozhoduje nezávislá Pravda…
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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

