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Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.(Ţl 22)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM(Jan 10,11-18)
Jeţíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Kaţdou ratolest na
mně, která nenese ovoce, odřezává, a kaţdou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě
více. Vy jste uţ čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás.
Jako ratolest nemůţe nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li
ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho
ovoce, neboť beze mne nemůţete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako
ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně - a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje
slova, můţete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, ţe ponesete mnoho
ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Evangelní příběh o vinném kmeni přináší veskrze radostné poselství. Není třeba jít Bohu naproti
tím, ţe budeme podávat vysoké náboţenské „výkony“, stejně jako hrozny neuzrají svým vlastním
přičiněním. Ale tak jako k sobě nechávají bobule proudit ţiviny, aby získaly svou typickou chuť
a cukernatost, kterou následně ocení vinaři (a nejen oni) při výrobě Dionýsova opojného nápoje,
tak i my potřebujeme nechat se napojit na trvalý proud ţivota a lásky, který přichází od Boha.
V praxi to pak znamená pravidelně čerpat z bohatství Boţího slova a ochotně přijmout Boţí vůli,
i tehdy, kdyţ se v našem aktuálním ţivotním kontextu zrovna vymyká chápání toho, co je dobré
pro nás a naše blízké. Jako ratolesti nemusíme zrovna vţdy překypovat hojností, někdy dokonce
mohou mít naše plody i lehce trpkou příchuť; pokud se přitom sami nezřekneme přísunu ţivin,
odřezání se nemusíme bát.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 15,9-17. Nikdo nemá větší lásku neţ ten, kdo za své přátele poloţí ţivot.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Chléb je základní pokrm pro ţivot a Jeţíš se nám v evangeliu dává jako Chléb života jako by chtěl
říci: „beze mne se neobejdete“. A pouţívá silné výrazy: „jezte mé tělo a pijte mou krev“ (Jan 6,53).
Co to znamená? Ţe je podstatné pro náš ţivot, abychom navázali ţivotný a osobní vztah s Ním.
Tělo a krev. To je eucharistie, nikoli krásný obřad, nýbrţ nejdůvěrnější, nejkonkrétnější
a nejpřekvapivější společenství s Bohem, jeţ si lze představit; společenství lásky, které je natolik
skutečné, ţe dostává podobu jídla. Křesťanský ţivot pokaţdé začíná odtud, od tohoto stolu, kde
nás Bůh sytí láskou. Bez Něho, který je Chlebem ţivota, je kaţdá námaha církve marná, jak
říkával Tonino Bello: „Nestačí charitativní skutky, pokud v těch skutcích chybí láska. Chybí-li
láska, z níţ vycházejí skutky, chybí-li zdroj, chybí-li výchozí bod, kterým je eucharistie - je kaţdá
pastorace jenom přemíláním“ (Configurati a Cristo capo e sacerdote, Cirenei della gioia, 2004, 5455). Jeţíš v evangeliu dodává: „ten, kdo jí mne, bude ţít ze mne“ (v.57). Je to jako říci: kdo se sytí
eucharistií, osvojuje si samo smýšlení Páně. On je Chlebem lámaným pro nás, a kdo jej dostává,
stává se lámaným chlebem, není kvašen pýchou, nýbrţ dává se druhým, přestává ţít pro sebe,
kvůli svému úspěchu, kvůli tomu něco mít nebo se někým stát, nýbrţ ţije kvůli Jeţíši a jako Jeţíš,
a to znamená pro druhé. Žít pro je rozpoznávající znamení toho, kdo jí tento Chléb, je „výrobní
značkou“ křesťana. (…)
(Papeţ František, mše svatá v italském městě Molfetta, 20.4.2018; dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 29.4.2018 – 6.5.2018
▪ Neděle
29.4. Robert / Svátek sv. Kateřiny Sienské (5. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 30.4. Blahoslav / sv. Zikmund
▪ Úterý
1.5. Svátek práce / Dělník sv. Josef
▪ Středa
2.5. Zikmund / sv. Atanáš
▪ Čtvrtek
3.5. Alexej / Svátek sv. Filipa a Jakuba
▪ Pátek
4.5. Květoslav / sv. Florián
▪ Sobota
5.5. Klaudie / sv. Gothard
▪ Neděle
6.5. Radoslav / sv. Jan Sarkander (6. neděle velikonoční)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Pánubohu se na stůl vrátila pošta, kterou adresáti odmítli přijmout: pohlednice s darovanými milostmi,
dopisy s otcovskými radami, doporučené dopisy se „zvláštními povoláními“, dobrá vnuknutí. To vše přišlo
nazpět. Pokud se stane, ţe lidé vrátí Pánu Bohu poštu, moc ho to mrzí a vzpomíná na tento verš 94.
ţalmu: „Kdyţ dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce.“ Přestoţe se Pán snaţí lidi stále omlouvat,
musí chtě nechtě přiznat, ţe je na zemi nemálo „zatvrzelých srdcí“.
Ale nejvíc ho mrzí, kdyţ se mu vrátí balíček s nápisem: „Projekt Člověk“. Pohlédne na jeden z nich: odeslal
ho před třemi měsíci. Hořce zavrtí hlavou. „A byla by to tak krásná holčička, jediná radost rodičů. Teď
budou muset v dlouhém a smutném stáří těšit jeden druhého.“ Sklouzne pohledem k jinému. „Odeslán
před šesti týdny,“ říká. „A já ho obdařil tak vynikajícím mozkem! A tenhle? Ten byl obdařen výjimečným
hudebním nadáním: zahájil by novou epochu hudby.“
„A tenhle! To je úplný zločin!“ říká si, kdyţ drţí v rukou balíček odeslaný před čtyřmi měsíci. „To by byl
jediný člověk, který by dokázal vyřešit ekonomickou krizi a sloučit sniţování daní s růstem mezd.“
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Sobota 5. května je mariánská, od 7:15 se budeme modlit růţenec.
O svátku sv. Jana Sarkandra v sobotu 5. května jsme zváni otcem arcibiskupem na diecézní pouť
ke hrobu tohoto světce. Mše svatá začíná v 10 hodin v katedrále.
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
Rádio Proglas a další křesťanská média zvou na kaţdoroční Pouť médií v rukou křesťanů, která
se uskuteční v So 12.5.2018 na Velehradě. Poutní mše svatá začíná v 11:00 a bude ji slavit
biskup Josef Nuzík.
Pouť pro nezadané aneb „Došlápni si na samotu“ se uskuteční v Ne 13.5.2018. Nezadaní věřící
jsou zváni na pěší pouť od katedrály sv. Václava v Olomouci (12:30) do baziliky Navštívení
Panny Marie na Svatém Kopečku (na mši sv. v 15.00 hod.). Pouť bude souběţná s Malou poutí
za velké věci v rodinách, začíná však před katedrálou o 15 minut dříve a má vlastní závěr ve
společném setkání účastníků po mši sv. Pouť je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze.
Bliţší informace: na tel. 587 405 250-1, nebo e-mail: reznickova@arcibol.cz
Pravidelné setkávání ovdovělých, svobodných, vdaných či rozvedených ţen, které kaţdé druhé
úterý v měsíci pořádá v Olomouci Centrum pro rodinný ţivot, pokračuje 15.5.2018. Na téma „Co
mohu ještě udělat pro sebe a svou rodinu“ při něm bude hovořit MUDr. Jitka Krausová OV.
Setkání v dómském farním domě na Mlčochově ulici č.7 začíná v 16:00 a končí v 18:00.
KOUTEK AFORISMŮ
Největší překáţkou Boţích plánů s námi je naše vlastní zboţné
plánování…
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

