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Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!(Ţl 104)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM(Jan 15,26-27; 16,12-15)
Jeţíš řekl svým učedníkům: „Aţ přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který
vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od
začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale aţ přijde on,
Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiţ nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to,
co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protoţe z mého vezme a vám to oznámí.
Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, ţe z mého vezme a vám to oznámí.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Moţná vás také zaujala Jeţíšova slova „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to
nemohli snést.“ Co řekl Jeţíš učedníkům takového, ţe kaţdé další slovo by jiţ bylo k neunesení?
Pokud se začteme do evangelia několik veršů zpět, moţná by vám, stejně jako mně, utkvěla
v mysli věta „Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Kdyţ neodejdu,
Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.“ Co se asi tehdy učedníkům honilo
hlavou? Troufám si říci, ţe minimálně smíšené pocity. My navíc víme, ţe Jeţíš neodcházel za
další pastorační výzvou, ale vstříc smrti na kříţi. Přesto, pokud by neodešel, Přímluvce, Těšitel,
Duch pravdy by za námi nepřišel. Duch změny, který nás učí důvěřovat Bohu a ne našim
představám. Neboť kdyţ za námi přijde, bude vše jinak - tak jinak, ţe kaţdému, kdo se nás zeptá
‚Šlo vše podle plánu?‘ budeme muset odpovědět ‚Nikoli, ale to jsem ani nečekal.‘. Duch přináší
změnu do našich ţivotů, změnu, která odpovídá logice milujícího Boha. Odvane černé myšlenky.
Obměkčí zatvrdlé srdce, byť by bylo jako kámen. Dodá odvahu k novému začátku tam, kde se
zdál být konec jiţ zcela neodvratným. Přinese radost ze ţivota, kde se usadil smutek a apatie.
Nakazí nadějí, kde najdeme jen zoufalství a rozmrzelost. Přináší pokoj, kde vládne úzkost
a nejistota. Duch vane, i kdyby proti tomu stál celý svět. Vane, aby nám tím pomohl se opět více
přivinout k Bohu, aby nám pomohl Jej pochopit i ve chvílích nepochopitelných. Duch svatý prostě
dává ţivotu i smrti smysl.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 28,16-20 Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Změna epochy, kterou proţíváme – nikoli epocha změny, nýbrţ změna epochy - vyţaduje,
abychom nejenom usilovali o setkání mezi lidmi, kulturami a národy a o smlouvu mezi
civilizacemi, nýbrţ vyrovnali se s epochální výzvou vytvořit sdílenou kulturu setkávání a globální
civilizaci smlouvy. Jako barevná duha, do níţ se vějířovitě promítá bílé světlo Boţí lásky! A k tomu
je zapotřebí muţů a ţen – mladých lidí, rodin, lidí všech povolání a profesí – schopných razit nové
cesty společného putování. Evangelium je neustále nové, neustále. V této velikonoční době nám
církev často opakuje, ţe Jeţíšovo zmrtvýchvstání omlazuje a vyţaduje od nás mladost. Neustále
je třeba jít tvořivě vpřed. Výzvou je tvořivá věrnost: být věrní původní inspiraci a zároveň otevření
pro vanutí Ducha svatého a odváţně se vydávat novými stezkami, které nám ukáţe. Pro mne –
a to je rada, kterou vám chci dát – je velkým příkladem to, co můţeme číst v knize Skutků
apoštolů. Pozorujme, jak oni byli schopni dostát věrnosti Jeţíšovu učení a odváţit se mnoha
„bláznovství“, kterých se dopouštěli, kdyţ se rozešli do všech stran. Proč? Dovedli časovat
tvořivou věrnost. Čtěte ne jednou, ale dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát či šestkrát ten text, protoţe

tam najdete cestu. Duch svatý, nikoli náš zdravý rozum, nikoli naše pragmatičnost, nikoli naše vţdy omezené - způsoby vidění. Jděme vpřed podle vanutí Ducha.
(Promluva papeţe Františka ke členům hnutí Fokoláre, Loppiano, 10.5.2018; dle radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 20.5.2018 – 27.5.2018
▪ Neděle
20.5. Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer (Slavnost Seslání Ducha Svatého)
▪ Pondělí 21.5. Monika / sv. Ondřej Bobola
▪ Úterý
22.5. Emil / sv. Julie
▪ Středa
23.5. Vladimír / sv. Jan Křtitel de Rossi
▪ Čtvrtek
24.5. Jana / sv. Vincent Lerinský
▪ Pátek
25.5. Viola / sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi
▪ Sobota
26.5. Filip / sv. Filip Neri
▪ Neděle
27.5. Valdemar / sv. Augustin z Canterbury (Slavnost Nejsvětější Trojice)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Kaţdý z nás můţe ukázat na člověka, který byl a je světlem v okolní temnotě. Jedním takovým člověkem
byl doktor Brackett. Měl praxi v malém americkém městečku. Znali ho jako přítele chudých. Hodiny a
hodiny strávil u lůţek méně privilegovaných členů společnosti a vědělo se, ţe si od nich nikdy nevzal ani
dolar.
Bydlel ve dvou místnostech nad obchodem ve středu města. Na domě byla zvenčí připevněna mosazná
tabulka, na které stálo: DR. BRACKETT - ORDINACE NAHOŘE.
Jedinkrát v ţivotě se prý měl ţenit, ale v den svatby si ho zavolala chudá mexická rodina, aby pomohl
s komplikovaným porodem. Zůstal s matkou, dokud se dítě ţivé a zdravé nenarodilo. Kdyţ se vrátil, zjistil,
ţe jeho snoubenka odvolala svatbu a uţ ho nechce ani vidět. Po zbytek ţivota se zasvětil nesobecké
sluţbě nemocným, chudým, starým a opuštěným. Kdyţ zemřel, jeho pohřeb byl největší, jaký kdy
městečko vidělo.
Pak se lidé sešli, aby vymysleli, jakým způsobem uctít doktorovu památku. Padaly nejrůznější nápady, ale
jak uţ to v takových situacích bývá, nakonec se neudělalo nic. Jen mexický pár, kterému tehdy doktor
v den své svatby zachraňoval dítě, po cestě ze schůze sundal z jeho domu mosaznou tabulku. Další den
se objevila, obloţená květinami, na doktorově hrobě. Stálo na ní: DR. BRACKETT - ORDINACE NAHOŘE.
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Aţ do konce května zveme na májové poboţnosti vţdy po ranní mši sv. v 8 hodin.
V Pá 25.5. zveme na Noc kostelů. Koná se i v našem chrámu v době 18:00-23:00 (více o akci na
webové adrese https://www.nockostelu.cz/).
Na Čt 31.5. připadá slavnost Těla a Krve Páně (Boţí Tělo), prosíme o pomoc při mši svaté
a průvodu. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.
Co se děje u dominikánů:
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
Místní skupina České křesťanské akademie ve Šternberku zve na přednášku P. Pavla Šupola na
téma „Moderní křesťanská hudba – kde začíná a končí?“ Přednáška se koná v úterý 22.5.2018
od 18:00 na faře ve Šternberku (Farní 3).
KOUTEK AFORISMŮ
Kaţdý den musíme
slouţit lidem…

začínat

bohosluţbou,

chceme-li

přes

den

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

