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Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.(Ţl 98)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM(Jan 15, 9-17)
Jeţíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce.
Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce
a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost
naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku
neţ ten, kdo za své přátele poloţí svůj ţivot. Vy jste moji přátelé, kdyţ děláte, co já vám ukládám.
Uţ vás nenazývám sluţebníky, protoţe sluţebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli,
protoţe vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já
jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli uţitek a váš uţitek aby byl trvalý.
Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se
navzájem.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Opět se jednou potvrdilo, ţe Jeţíš Kristus nenabádá k ničemu, co by sám předtím nedodrţel. To
platí třeba o Boţích přikázáních; proto se vyplatí mu věřit, zůstat při něm – tato přikázání mají
smysl i pro nás. On si nás vyvolil, nemusíme tedy prokazovat teprve naším příkladným
křesťanským ţivotem, ţe jsme Jej hodni, jakkoli je naší přirozenou touhou se takovémuto ţivotu
přiblíţit. Nazval nás svými přáteli – náleţíme tedy jiţ dávno k Němu. Miluje nás – a protoţe to
víme a tomu věříme, dokáţeme tak přijmout i lidi, se kterými sdílíme náš ţivot, a neopouštět
cestu, po které společně kráčíme. A to i tehdy, kdyţ jsou pro nás komičtí, kdyţ jsou jiní, kdyţ jim
vůbec nerozumíme. Ostatně, zdaleka nemusíme všemu rozumět a vše povaţovat za dobré.
Máme ovšem ţít z Jeho lásky a takto ponechat i našim bliţním, blízkým i vzdálenějším, jejich
prostor jako Kristem milovaným – a přesto, ţe se s nimi v lecčem neshodneme, být připraveni za
ně v krajnosti třeba i poloţit svůj ţivot. Milujte se navzájem je veskrze náročné přikázání, tak
vzdálené jeho sladkobolné interpretaci. Náročné a krásné současně, jako je to, být Kristovým
učedníkem.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 17, 11b-19 Aby byli jedno jako my.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Řekl jsem, ţe opět stojíme v rozhodující hodině. Nemlčel kardinál Beran, nesmím mlčet ani já. Co
nám hrozí? Podobně, jako za sv. Vojtěcha i za kardinála Berana je veden útok na rodinu. Jsou
navrhovány bezprecedentní a ničivé zákony proti ní. Jsou chystány zákony degradující člověka na
jakési bezpohlavní cosi. Jsou navrţeny zákony ekumenicky řečeno proti církvím a je trvalá snaha
je marginalizovat a mít pod kontrolou. Připomenu, ţe o tom přesvědčivě promluvil kardinál Beran
na Druhém vatikánském koncilu o náboţenské svobodě a ekumeně v duchu pokory a bratrství.
Svoboda a důstojnost člověka jsou dnes mnohdy omezovány a potlačovány předpisy ve
zdravotnictví, sociálních ústavech i ve školách. Jsme ohroţeni mocnostmi a ideologiemi zvnějšku
a nemůţeme se fakticky bránit. (…) Jak je moţné, ţe se nenašel nikdo, kdo by podal trestní
oznámení na brněnské divadlo, které ohlásilo uvedení blasfemické a zvrácené hry Olivera Frjiče
Klatba (Vaše násilí a naše násilí)? (…) Ptám se celé naší i evropské společnosti: Co by se stalo,
kdyby nějaké divadlo uvedlo podobnou hru uráţející islám? Ale vy, křesťané, za všech okolností
se podvolte a buďte ústupní. Nemáme kam ustoupit!
(Kardinál Dominik Duka, kázání – repatriace kardinála Berana, 21.4.2018; dle dominikduka.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 6.5.2018 – 13.5.2018
▪ Neděle
6.5. Radoslav / sv. Jan Sarkander (6. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 7.5. Stanislav / sv. Benedikt II.
▪ Úterý
8.5. Státní svátek / Panna Maria, Prostřednice všech milostí
▪ Středa
9.5. Ctibor / sv. Hermus
▪ Čtvrtek
10.5. Blaţena / sv. Izidor (Nanebevstoupení Páně)
▪ Pátek
11.5. Svatava / sv. Ignác z Láconi
▪ Sobota
12.5. Pankrác / sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus
▪ Neděle
13.5. Servác / sv. Ondřej Hubert Fournet (7. neděle velikonoční)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Malý David, vnuk rabiho Barucha, miloval hru na schovávanou.Jednou ji zase hrál ještě s dalším hochem.
Schoval se tak dobře, ţe si myslel, ţe přítel bude muset dlouho hledat, neţ ho najde, a měl z toho radost.
Malý David čekal a čekal, ale marně: kamarád ho nehledal. Nakonec opustil svůj úkryt, ale chlapce
nenašel, a tak pochopil, ţe ho vůbec nehledal.S pláčem běţel do dědečkovy světnice a ţaloval: „Schoval
jsem se a ten zlý Henoch se ani nenamáhal mě hledat!“
Tu se rabimu Baruchovi zalily oči slzami: „Podívej se, tak si také stýská Bůh! Skryl před námi svou tvář,
abychom ho hledali a nalézali - ale my ho nehledáme.“
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Ve Čt 10.5. je slavnost Nanebevstoupení Páně, srdečně tímto zveme na mši svatou v 8 hodin i na
biblickou hodinu (na faře) v 18 hodin.
Zveme na májové poboţnosti vţdy po ranní mši sv. v 8 hodin.
Co se děje u dominikánů:
V Ne 13.5. zveme na akci Výlet s Loudalkou, neboli na mši sv. odpoledne v přírodě.
V Pá 25.5. se koná Noc kostelů, prosíme o pomoc dobrovolníky. Přihlásit se můţete na
antonin@op.cz nebo v sakristii.
AKTUALITY OBECNÉ
Ve St 9.5.2018 se od 17:00 uskuteční v sále Arcidiecézního muzea v Olomouci přednáška Prof.
Jaroslava Čechury z praţské teologické fakulty na téma: 1618-2018: 400. výročí stavovského
povstání aneb Na cestě k Bílé hoře.
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.
Tradiční víkend pro seniory se uskuteční na Svatém Hostýně v termínu 18.-20.5.2018. Do
programu jsou zařazeny přednášky (o "radostech a starostech" stáří, rodinné vztahy, vztah k
Bohu a prohloubení duchovního ţivota) společné modlitby, rozjímání, adoraci, mši svaté,
svátosti smíření, popř. svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem i s lektorkami.
Začíná se večeří v pátek 18:00 a končí nedělním obědem. Přihlásit se je moţno: telefonicky
+420 573 381 693, e-mailem matice@hostyn.cz, nebo dopisem na adresu Matice
svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 76861 Bystřice p. Host. Ceny za ubytování a stravu: 1040
Kč (dvoulůţkový pokoj) nebo 1130 Kč (jednolůţkový pokoj). Senioři do 70 let platí ještě poplatek
obci + 12 Kč. Diety hlaste ubytovatelům při přihlašování.
KOUTEK AFORISMŮ
Boha
nikdy
nepochopíme
z hlediska
pochopíme jedině z hlediska Boha…

člověka.

Člověka

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

