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Hospodin si zřídil na nebi trůn.(Ţl 103)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM(Jan 17, 11b-19)
Jeţíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby
byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal.
Chránil jsem je, a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo
Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal
jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protoţe nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je ochránil od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já
nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já
jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě."
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Tato Jeţíšova modlitba, kterou pronesl takřka ke konci svého ţivota, nám jasně odkrývá, proč se
stal Bůh člověkem: aby zjevil lidem Boţí jméno, aby lidem řekl, s kým mají tu čest, kým pro nás
tento Bůh vlastně je. Stal se člověkem, aby nám dal najevo, ţe Bůh je skutečně Jahve, tedy
jménem „jsem, který jsem zde pro Tebe“. Ţe je laskavým Bohem, přátelským k lidem, Bohem,
který poslal svého Syna na tento svět, aby nám sdělil, ţe Bůh neţádá ţádné oběti, nechce
vystrašené ctitele a víra v Něj má být spojena s radostí, nikoli se zármutkem. A ţe na tom Bohu
skutečně velmi záleţí, je zřejmé i z toho, jaké dal svému Synu jméno. Ježíš – hebrejsky Ješua –
totiţ neznamená nic jiného neţ „Bůh zachraňuje“. Jinak řečeno, Bůh je naše spása. Mysleme na
to, aţ nám bude zase někdy těţko. Bůh je zde skutečně pro nás. A především s námi.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 15, 26-27; 16, 12-15 Duch pravdy uvede vás do celé pravdy.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Jeţíš říká „já jsem cesta, pravda i ţivot“. Vzpomeňme si na časté lidské debaty o tom, kudy vede
ta správná ţivotní cesta, o tom, kdo má kdy a kde pravdu a jak často se o to hádáme, a taky na
nekonečné úvahy na téma, o čem je vlastně ţivot? Cestu, pravdu i ţivot vnímáme jako něco, co je
vně nás a co je potřeba „mít“. Co musíme získat, k čemu se musíme teprve dopracovat, dobrat,
uchopit a drţet. Apoštol Tomáš se ptá Krista jinak: „A jak můţeme znát cestu?“ A Jeţíš říká – já
jsem to, já jsem cesta, pravda i ţivot. A to je hned jiná perspektiva! Já jsem – cesta, pravda i ţivot.
My se rodíme do ţivota, který uţ tu byl dávno před námi, na cesty, které tu jsou pro nás vlastně
nachystány, které nás volají a my na ně vstupujeme. A taky ta pravda je něco, do čeho se rodíme
– pravda má nás, nikoliv my jí. Kdyţ Kristus říká – „já jsem to, já jsem cesta, pravda i ţivot“, tak se
po nás chce, abychom se k těmto hodnotám vztahovali jako k „Ty“, viděli v nich Krista. Cestu,
pravdu ani ţivot nelze mít – ve smyslu vlastnit – ale ţít, ţít jako vztah, tvořit vztah a vztahovat se –
ke Kristu, k cestě, k pravdě, k ţivotu. Pokud ten „vztah“ má být zdravý, nosný a prospěšný, nelze
jej pojímat jako vlastnictví, ale jako tvorbu, jako práci a aktivní, vědomé proţívání, reflexi a
neustálé citlivé vnímání a tázání. (…) Jeţíš je cesta, pravda i ţivot, Jeţíš je metodou, jak člověk
můţe přijít k Bohu, jak naše lidství můţe vstoupit do srdce Boţího tajemství. Jeţíš, jeho jméno, je
to jméno, kterým můţeme skutečně oslovovat Boha, v Jeţíši Kristu pro nás dostává Bůh tvář a
lidské jméno.
(Sandra Silná, kázání na 4. neděli po Velikonocích, 29.4.2018; dle ccshbrno.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
Jeden mladý cestovatel procházel v roce 1910 ve francouzských Alpách pustou krajinou bez vegetace.
Zde narazil na nachýlenou postavu staříka s pytlem ţaludů na zádech a ţeleznou tyčí v ruce. Jmenoval se
Jean Giono a sázel duby. Tyčí udělal do země jamku, hodil do ní ţalud a zahrnul ji. Svěřil se cestovateli, ţe
za poslední tři roky jich zasadil sto tisíc. „Budu šťastný, kdyţ se chytí jeden z deseti,“ řekl a dodal, ţe jeho
ţena a jediný syn mu zemřeli, a dokud ho tady Pán hodlá nechat, bude dál sázet stromy, aby navrátily
ţivot umírající zemi.
Po padesáti letech se cestovatel na toto místo vrátil a nevěřil svým očím. Ţaludy se proměnily v dubový les
jedenáct kilometrů dlouhý a tři kilometry široký. Ve stromoví zpívali ptácia v krajině, která bývala vyschlá na
troud, zurčely potoky plné vody. Vzpomněl si na starého nevzdělaného venkovana, který jediný a zcela
sám proměnil poušť v zemi Kanaán.
Moţná nedokáţeme změnit svět, ale můţeme alespoň obdělat to malé místo, kde ţijeme. Pytel ţaludů a
ţelezná tyč jsou v našich rukou.
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Zveme v příštím týdnu na májové poboţnosti a novénu k Duchu svatému, vţdy po ranní mši sv.
v 8 hodin.
Ve St 16.5., na svátek sv. Jana Nepomuckého, se v našem kostele koná adorační den. Prosíme
o adorační stráţ po půl hodinách od 9:00 do 17:00 – rozpis je v sakristii. Zakončení v 17:00
svátostným poţehnáním.
O slavnosti Seslání Ducha sv. (Ne 20.5.) doprovodí mši svatou v 10:30 hodin náš sbor Chorus
Mauritiensis (http://chorusmauritiensis.cz/).
Co se děje u dominikánů:
Příští neděli(20.5.) bude při mších sv. sbírka na církevní školství v diecézi. Současně v tento den
zveme téţ na biblickou hodinu (Prorok Jonáš) od 16:30 hodin v sále kláštera.
V Út 22.5. se bude od 18 hodin v klášterním kostele konat svátost biřmování, tuto svátost bude
udělovat arcibiskup Jan Graubner.
V Pá 25.5. zveme na Noc kostelů, slavnostní zahájení v klášterním kostele bude v 17:30 hodin.
AKTUALITY OBECNÉ
Zveme ţeny všech ţivotních stavů na pravidelná setkávání. Nejbliţší setkání se uskuteční v Út
15.5. od 16 hod. ve farním domě na ulici Mlčochově ulici 7, kousek do katedrály sv. Václava v
Olomouci. Na programu je setkání s MUDr. Jitkou Krausovou,„O psychosomatice ţeny a o tom,
co můţe ţena ještě udělat pro sebe a svou rodinu“. Všechny zájemkyně o setkání jsou srdečně
zvány. Bliţší informace: Centrum pro rodinný ţivot, Biskupské nám. 2, Olomouc, Marcela
Řezníčková, mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250-1,reznickova@arcibol.cz.
Po úspěšné soutěţi „Nakresli tři krále“ vyhlašuje Centrum pro rodinu další výtvarnou a literární
soutěţ pro děti s názvem „Čas být spolu“, a to pro čtyři věkové kategorie. Více na
http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/723. Práce se musí poslat do 1.6.2018.
KOUTEK AFORISMŮ
Kaţdá nevázanost vede ke svázanosti…
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

