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Plesejte Bohu, který nám pomáhá.(Ţl 81)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM(Mk 2,23-3,6)
Jednou v sobotu procházel Jeţíš obilím. Jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu
řekli: „Hle, proč dělají, co se v sobotu nesmí?“Odpověděl jim: „Nikdy jste nečetli, co udělal David,
kdyţ byl v nouzi a měl hlad on i jeho druţina? Jak vešel do Boţího domu - bylo to za velekněze
Abiatara - a jedl posvátné chleby, které smějí jíst jenom kněţí, a dal i své druţině?“A řekl jim:
„Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou!“ Jeţíš
opět vstoupil do synagógy. Byl tam člověk s ochrnulou rukou. Dávali na Jeţíše pozor, zdali ho
uzdraví v sobotu, aby ho mohli obţalovat. On tomu člověku s ochrnulou rukou řekl: „Vstaň, pojď
doprostřed.“ Pak se farizeů zeptal: „Smí se v sobotu jednat dobře, anebo zle? Ţivot zachránit,
anebo zabít?“ Ale oni mlčeli. Zarmoucen nad zatvrzelostí jejich srdce, rozhlédl se po nich
s hněvem a řekl tomu člověku: „Vztáhni ruku!“ Vztáhl ji, a ruka byla zase v pořádku. Farizeové šli
hned ven a s herodovci se proti němu radili, jak by ho zahubili.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jsou stejní jako my! To si řekne nejeden plnokrevný agnostik či ateista při pohledu na křesťany,
kteří zjevně svou víru ţijí jen v neděli. Navštíví mši svatou, moţná dají ve sbírce pro dobrý pocit
něco na charitu, či dokonce zajdou i k tomu přijímání, které z nich udělá katolíky aţ zase do příští
neděle. To ale přece nejsou pravověrní křesťané. Takoví neberou neděli, podobně jako tehdy
Ţidé sobotu, jen jako další povinnost určenou ke splnění, ale především jako výzvu k prohloubení
víry. Výzvu k tomu, aby ve chvíli usebrání, nejlépe při mši svaté - při kázání, s rozplývající
se eucharistií v ústech, či závěrečné varhanní improvizaci - opětovně zachytili v nejhlubším místě
svého srdce Boţí dotek. Dotek evangelní zvěsti, která přirozeně nutí dělat dobré místo zlého, ţivot
chránit místo ničit, která vybízí k solidaritě s těmi, kteří nemohou či nedokáţí plně vyuţít moţností
a blahobytu, v němţ většinově ţijeme. A především, která vybízí k vděčnosti za to, ţe sám Bůh
poloţil ţivot za naši spásu. Koho neděle nenechá chladným, ten pak nepřestane ani v šedi
všedního dne ţít ţivot podle Jeţíše Krista, tohoto rebela milosrdenství, a být tak autentickým
vyslancem Jeho radostné zvěsti. Platí to i pro nás?
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 3,20-35 Se satanem je konec.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Často slyším, jak křesťanů je strašně málo, ţe mladí jiţ do kostela nechtějí chodit a i nám se zdá,
ţe tu víru přeci nemusíme brát tak váţně. Vţdyť si plním všechny náboţenské povinnosti. Ano!
Moţná i plním, ale moţná při plnění všech náboţenských povinností jsem zapomněl na to
nejpodstatnější, na ţivý vztah s Pánem. Pane, já se k tobě kaţdý den modlím a chodím
pravidelně do kostela, ale jinak, jinak mě prosím nech si ten svůj ţivot ţít po svém. No jenţe
potom i mě platí ta Kristova výtka: „Nadarmo mě však uctívají, kdyţ učí naukám, které jsou
lidskými ustanoveními. Opustili jste přikázání Boţí a drţíte se přikázání lidských.“ Ano, tak se
často chovám. Dělat jen to, abych moc nevyčníval, abych tu svoji víru zase nebral tak moc váţně.
Vţdyť ani ostatní to nečiní. Tak proč zrovna já bych měl být jiný, proč zrovna já kromě svých
náboţenských povinností bych se měl zapojovat i do věcí, které se mě zase tak mnoho netýkají.
(…) Ano, je důleţité, aby z našeho nitra nevycházely nečistoty (...), ale pouze takto ţít by bylo
málo, kdyby naše povinnosti nebyly provázeny vztahem lásky k ţivému Bohu.
(P. Pavel Kuchyňa, kázání z 22. neděle v mezidobí, 1.9.2015; dle lipovec.mojefarnost.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 3.6.2018 – 10.6.2018
▪ Neděle
3.6. Tamara / sv. Karel Lwanga a druhové (9. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 4.6. Dalibor / sv. František Caracciolo
▪ Úterý
5.6. Dobroslav / sv. Bonifác
▪ Středa
6.6. Norbert / sv. Norbert
▪ Čtvrtek
7.6. Iveta/Slavoj / sv. Robert
▪ Pátek
8.6. Medard / sv. Medard (Slavnost Nejsvětějšího srdce Jeţíšova)
▪ Sobota
9.6. Stanislava / sv. Efrém Syrský (Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie)
▪ Neděle
10.6. Gita / sv. Maxim (10. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Chudoba kdysi dohnala jednu východoevropskou rodinu k tomu, aby zpřetrhala své kořeny a emigrovala
do Ameriky. Jejich přátelé a příbuzní se s nimi naposledy sešli a přinesli jim jako dárek na rozloučenou
chléb a sýr. Byli stejně chudí jako oni, a tak si nic jiného nemohli dovolit.
Měli tedy dost chleba a sýra, aby s ním dopluli aţ do Nového světa.
Cestovali v podpalubí starého zaoceánského parníku a rozhodli se raději zůstat po celou cestu v kabině,
aby nerozházeli své skrovné úspory. Všechno jejich jídlo byl jen chléb se sýrem - a tak to šlo po celé týdny.
Poslední večer, který měli na lodi strávit, nejmladší dítě, devítiletý chlapec, uprosil svého otce, aby mu
dovolil alespoň jedno jablko, protoţe uţ mu bylo z chleba a sýra špatně. Otec mu - aţ po velikém
přemlouvání - váhavě dal nějaké drobné, aby tedy šel nahoru a jablko si koupil. A dal mu také přísný
příkaz, aby se pak okamţitě vrátil do kabiny.
Chlapec tedy odešel, a kdyţ se po dost dlouhé době nevracel, rodiče dostali strach a otec se vydal na
palubu, aby ho našel. Nahlédl do lodní jídelny a k svému ohromení viděl chlapce, jak si, obklopený
exotickými lahůdkami, pochutnává na skvělé večeři. Otec si představil její cenu a vyřítil se vpřed, aby
synovi vyčinil, ale hned první slova ho zastavila: „Ale tati, vţdyť je to všecko zadarmo! Mohli jsme to mít od
začátku. Bylo to v ceně lístku, a my ţili jen o chlebu a sýru!“
Jak často se i my během naší ţivotní plavby ţivíme jen chlebem a sýrem a vůbec si nevšimneme, co
všechno je vlastně v ceně lístku. Je to především přítomnost a moc Pánova Ducha, který v nás přebývá!
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
V Pá 8.6. je slavnost Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova. Přijměte pozvání na adoraci po mši svaté
v 8 hodin a v 15 hodin na poboţnost k Boţímu milosrdenství.
Co se děje u dominikánů:
Zveme mladé muţe od 15 do 25 let na OPravdický klášter, pobyt v klášteře dominikánů. Akce se
koná 4.-8.7.2018, více na http://amiculum.op.cz/.
AKTUALITY OBECNÉ
Na týdenní zájezd v termínu 9.-16.6.2018, jehoţ cílem jsou italské Dolomity, zve všechny zájemce
Společenství vdov a vdovců. K ubytování bude slouţit pastorační dům Velehrad v obci St.
Martin in Gsies. V programu jsou: ranní chvály, mše svatá, pěší túry různé obtíţnosti,
autobusové výlety (např. do Innsbrucku). Podrobné informace podá a přihlášky přijímá Alenka
Panáková (apanakova@volny.cz, tel. 604 252 629). Součástí přihlášky musí být datum
narození, rodné číslo, bydliště, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu a telefonní i emailový kontakt.
Červnová „Malá pouť za velké věci“ od olomoucké katedrály k bazilice na Svatém Kopečku,
s úmyslem prosit za víru v rodinách se uskuteční 10.6.2018. Cesta je dlouhá 8 km (2 hod.).
Podle fyzických sil se k pouti můţete připojit před katedrálou v 12:45, cca v 14:25 pod kopcem
v Samotiškách a v 15:00 v bazilice na Svatém Kopečku.
KOUTEK AFORISMŮ
Křesťanský sbor je orchestr duchovních nástrojů, jehoţ souhra
závisí na tom, zda jej diriguje Duch Svatý…
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

