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Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.(Ţl 33)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM(Mt 28,16-20)
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Jeţíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu,
někteří však měli pochybnosti. Jeţíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi
i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po
všechny dny aţ do konce světa.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jako Jeţíšovi učedníci víme, ţe zdaleka ne vše, co dnešní společnost povaţuje za normální, je
správné a prospívá vztahu mezi lidmi, neřkuli vztahu k Bohu. Ať jiţ to jsou potraty, eutanazie,
předmanţelský sex, pokrokové genderové hnutí či všechna další mediálně „provařená“ témata,
k nimţ se jednotlivé osobnosti či zástupci církve občas vyjadřují. Nejeden konzument své
oblíbené televizní stanice či webových stránek si pak ovšem představuje, ţe odpor vůči nim je
denním chlebem křesťana jako člověka s nutně omezenou schopností racionálního vidění světa.
Ano, všechno to jsou témata, se kterými se kaţdý, kdo se cítí být věrným Jeţíšovým učedníkem,
nemůţe ztotoţnit. Na druhou stranu, na negaci zřejmě naše křesťanská víra nestojí, a to je třeba
zprostředkovat téţ lidem okolo nás. Jak víme, tím hlavním je především ţivot podle Jeţíšova
vzoru; ţivot, kde je standardem věrnost, úcta k ţivotu, odpuštění, přijetí, pokoj - a především
láska, která, jak věříme, je největším Boţím darem. Nové učedníky nezískáme plamennými
projevy, i kdybychom jich byli schopni. Ta pravá přitaţlivost vychází ze ţivota prosté víry uprostřed
světa, který, zdá se, si většinově vybral jinou cestu. Ze ţivota, který můţe kaţdému, kdo je
ochotný alespoň trochu přemýšlet za horizont zábavně-konzumního stereotypu, zasadit semínko
touhy také poznat ten Zdroj, který z nás přes všechny naše chyby dělá lidi nepovrchní, zásadové
a přesto milující a milosrdné. Poznat trojjediného Boha, který své věrné nikdy neopouští.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 2,23-3,6 Syn člověka je pánem i nad sobotou.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Předat víru neznamená podat informaci, nýbrţ zaloţit srdce, zaloţit srdce na víře v Jeţíše Krista.
Předávat víru nelze mechanicky, např. pokynem: „Vezmi si tuto kníţku, prostuduj si ji a potom tě
pokřtím“. Nikoli, cesta předávání víry je jiná: předáváme to, co jsme přijali. To je výzva, před níţ
stojí křesťan, totiţ být plodný předáváním víry. A je to také výzva pro církev, aby byla stále
matkou, která rodí děti ve víře. (...) Předávání víry není nábor (proselytismus), nýbrţ něco jiného,
většího. Není to vyhledávání lidí, kteří podpoří určité fotbalové muţstvo, klub či kulturní centrum.
To je sice dobré, ale víra se nešíří náborem. Dobře to řekl Benedikt XVI., ţe „církev neroste
proselytismem, nýbrţ přitaţlivostí“. Víra se předává. Avšak přitaţlivostí, to znamená svědectvím.
(…) Svědectví vyvolává zvídavost v srdci druhého, a této zvídavosti se chápe Duch svatý a
působí v ní. Církev věří skrze přitaţlivost, roste přitaţlivostí. A předávání víry nastává svědectvím,
aţ k mučednictví. Kdo vidí tuto ţivotní konsekventnost, stane se zvídavým a řekne si: „Proč tento
člověk takto ţije? Proč svůj ţivot klade do sluţeb druhých?“ A tato zvídavost je semínko, kterého
se chápe Duch svatý a rozvíjí ho. Předávání víry nás činí spravedlivými, ospravedlňuje nás. Víra
nás ospravedlňuje a jejím předáváním poskytujeme opravdovou spravedlnost druhým.
(Papeţ František, kázání z Domu sv. Marty, 3.5.2018; dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 27.5.2018 – 3.6.2018
▪ Neděle
27.5. Valdemar / sv. Augustin z Canterbury (Slavnost Nejsvětější Trojice)
▪ Pondělí 28.5. Vilém / sv. Emil
▪ Úterý
29.5. Maxmilián / sv. Maximin
▪ Středa
30.5. Ferdinand / sv. Zdislava
▪ Čtvrtek
31.5. Kamila / Těla a krve Páně (Těla a krve Páně)
▪ Pátek
1.6. Laura / sv. Justin
▪ Sobota
2.6. Jarmil / sv. Marcelin a Petr
▪ Neděle
3.6. Tamara / sv. Karel Lwanga a druhové (9. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Jednou se ďábel převlékl za anděla světlem oděného, odebral se na poušť za svatým poustevníkem a řekl
mu: „Jsem Boţí anděl a posílá mě za tebou Pán.“
Světec ale odpověděl: „Pořádně si to rozmysli. Určitě tě poslal k někomu jinému, protoţe já jsem si
andělskou návštěvu rozhodně ničím nezaslouţil.“
A ďábel od něho odstoupil....
(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.
Na Čt 31.5. připadá slavnost Těla a Krve Páně (Boţí Tělo), mše sv. s následným eucharistickým
procesím začíná v našem kostele v 17 hodin. Prosíme o pomoc při mši svaté a průvodu.
Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.
Co se děje u dominikánů:
Ve St 30.5. je svátek sv. Zdislavy, patronky rodin. Zveme na mši sv. v 18 h. s modlitbou za rodiny.
AKTUALITY OBECNÉ
Praţská arcidiecéze má nového pomocného biskupa, stal se jím v sobotu 19.5.2018 praţský
generální vikář Mons. Zdenek Wasserbauer.
Na Svatém Hostýně se 1.-3.6.2018 uskuteční duchovní obnova pro rodiny s dětmi. Je připraven
souběţný program pro rodiče i děti. Během promluv je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli.
Duchovní obnovu povede prof. Pavel Ambros. Zahájení v pátek 17:30 mší sv., v 18:00 večeře.
Zakončení v neděli v 12:30 obědem. Více na http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/2#do_rodin
Jednodenní odborná exkurze na hrad a zámek Liechtenstein v Mödlingu se uskuteční v So
2.6.2018 v čase od 6:00 do 21:00. Akci pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie Brno.
Průvodcem bude Daniel Lyčka z Filozofické fakulty MU, Brno. Kontakt na akademii:
http://www.mska.biz/index.php?cesta=kontakt.html
Ve St 6.6.2018 se v Olomouci uskuteční v 17:00 přednáška historiků Jaroslava Šebka a Zdeňka
Nešpora na téma církve v nově vzniklé Československé republice. Akci pořádá
Moravskoslezská křesťanská akademie a to k 100. výročí vzniku samostatného
Československa. http://www.mska.biz/index.php?cesta=region&id=10
Pětidenní pobyt pro ţeny všech skupin se od 25. do 29. července 2018 uskuteční ve Velkých
Losinách. Po celou dobu setkání bude přítomen kněz i odborníci k moţnostem individuálních
konzultací. Na programu jsou přednášky odborníků, po nich schůzky v menších skupinách se
zamyšlením nad předneseným tématem, vycházky, kreativní dílny, táborák a mše svaté ve
společenství ţen. Součástí ale bude také individuální volno, které účastnice mohou strávit podle
svých představ. Podrobnosti jsou dostupné na webu Centra pro rodinný ţivot
(http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/3#pobyt_zeny), přihlášku je třeba odeslat do 30. června.
KOUTEK AFORISMŮ
Vzdávají-li nám neznámí lidé poctu, mysleme na ty, kteří nás
nejlépe znají a sdílejí s námi naši bídu…
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

