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U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.

(Ţl 130)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 3,20-35)
Jeţíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáţdil zástup lidu, takţe se nemohli ani najíst.
Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiţ, ţe se pomátl
na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili (o Jeţíšovi): „Je posedlý Belzebubem.
Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů.“ Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak
můţe satan vyhánět satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůţe obstát.
Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliţe satan vystoupil proti sobě
a je rozdvojen, nemůţe obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůţe vniknout do domu siláka
a uloupit jeho věci, jestliţe toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům můţe vyloupit.
Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by
se však rouhal Duchu svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem.“ To
řekl proto, ţe tvrdili: „Je posedlý nečistým duchem.“ (Za Jeţíšem) přišla jeho matka a jeho
příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu: „Tvoje
matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají.“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji příbuzní?“
A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: „To je má matka a to jsou moji
příbuzní! Kaţdý, kdo plní vůli Boţí, to je můj bratr i sestra i matka.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Kaţdý, kdo plní vůli Boţí, to je můj bratr i sestra i matka – to se snadno řekne. Kdo plní Boţí vůli!
Co to ale vlastně je ta Boţí vůle? Jak mám vědět, co Bůh zrovna v tomto okamţiku chce, kdyţ mi
to neřekne? Ale co kdyţ přece jen ano? Na začátku šesté kapitoly předkládá prorok Micheáš
moţná nejkratší popis toho, co to Boţí vůle vlastně je: „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré
a co od tebe Hospodin ţádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství
a pokorně chodil se svým Bohem.“ Tedy nic jiného od nás, ode mě i od Tebe, Bůh neţádá, neţ
to, co je dobré. A to v důsledku neznamená nic jiného, neţ co je dobré pro nás. Vzpomeňme si na
proroka Micheáše, aţ se zase budeme jednou Boha ptát, jak se máme zrovna tady a teď
rozhodnout. A nebojme se také s důvěrou vyslovit prosbu buď vůle Tvá v případech, na které
naše síly prostě stačit nebudou.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 4, 26-34 Je menší neţ všechna semena a přerůstá všechny jiné zahradní
rostliny.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
(…) Bůh nechtěl ani tak zjevit to, ţe On existuje, jako spíše to, ţe je Bůh-s-námi, nám nablízku,
který nás má rád a jde s námi. Zajímá Jej náš osobní příběh a pečuje o kaţdého, počínaje těmi
nejmenšími a nejvíce potřebnými. On je ‚Bohem nahoře na nebi jako dole na zemi‘ (srov. Dt 4,39).
My tedy nevěříme v nějakou vzdálenou bytost, v nějakou lhostejnou entitu, nýbrţ v Lásku, která
stvořila veškerenstvo, zrodila lid, stala se tělem, jeţ zemřelo a vstalo z mrtvých, a jako Duch svatý
všechno proměňuje a přivádí k plnosti. (...) Bůh si navţdy zvolil, ţe bude putovat s lidstvem
a utvářet lid, který bude poţehnáním pro všechny národy a kaţdého člověka bez výjimky. Křesťan
není izolovaná bytost, patří k lidu, který je utvářen Bohem. Nelze být křesťanem bez této
příslušnosti a společenství. Jsme lidem, Boţím lidem.
(Promluva papeţe Františka před Angelus, nám. sv. Petra, 27.5.2018; dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 10.6.2018 – 17.6.2018
▪ Neděle
10.6. Gita / sv. Maxim (10. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 11.6. Bruno / sv. Barnabáš
▪ Úterý
12.6. Antonie / sv. Jan z Fakunda
▪ Středa
13.6. Antonín / sv. Antonín z Padovy
▪ Čtvrtek
14.6. Roland / sv. Anastáz
▪ Pátek
15.6. Vít / sv. Vít
▪ Sobota
16.6. Zbyněk / sv. Benon (Zbyněk)
▪ Neděle
17.6. Adolf / sv. Řehoř Barbarigo (11. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Jeden sedlák s pytlem plným pšenice na zádech potkal Pána Boha.
„Věnuj mi svou pšenici!“ poprosil ho Bůh.
Nato sedlák vyhledal nejmenší pšeničné zrno a podal ho Bohu.
Ten proměnil pšeničné zrno ve zlato a dal mu ho nazpět.
Tu se sedlák rozmrzel, ţe mu nedal celý pytel.
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Ve čtvrtek 14.6.2018 se uskuteční poslední předprázdninová biblická hodina v 18 hodin na faře.
V pátek 15.6.2018 v 18:00 zveme do našeho kostela na koncert pro seniory, účinkovat bude sbor
Collegium Vocale.
Co se děje u dominikánů:
Dne 1.6. vyšlo nové číslo OPuscula, časopisu české dominikánské rodiny. Přečíst si jej můţete na
http://opusculum.op.cz/2018/OPusculum1806.pdf.
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
Pravidelné setkávání ovdovělých, svobodných, vdaných či rozvedených ţen, které kaţdé druhé
úterý v měsíci pořádá v Olomouci Centrum pro rodinný ţivot, pokračuje 12.6.2018. Tentokrát
bude táborák. Setkání v dómském farním domě na Mlčochově ulici č.7 začíná v 16:00 a končí
v 18:00.
Arcidiecézní Centrum pro rodinný ţivot spolu s časopisem Rodinný ţivot vydalo knihu Jitky
Krausové „Manţelství – cesta ke svatosti“, která představuje 110 svatých manţelů a kandidátů
svatosti od roku 1950 z celého světa a ze všech sociálních vrstev od rolníků po světové vědce.
Na toto téma bude autorka knihy hovořit v úterý 12.6.2018 od 18:00 ve společenské místnosti
na faře ve Šternberku (Farní 3). Zve místní skupina České křesťanské akademie.
Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu, mnoho cest, jedno ohnisko, křiţovatka setkání. To vše lze
očekávat od 7. ročníku letního křesťanského hudebního festivalu Kefasfest, který se bude (pod
záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho) konat v přírodním areálu bývalého kláštera
Rosa coeli v Dolních Kounicích u Brna ve dnech 22.-24.6.2018. Více na http://www.kefasfest.cz
V červenci letošního roku se uskuteční jiţ čtvrtý Středoevropský Magis - setkání mladých lidí
v duchu ignaciánské spirituality. Celé setkání se bude skládat ze dvou částí: 14.-20.7.2018:
Ignaciánské experimenty na různých místech Polska, Litvy, Slovenska, Maďarska a České
republiky; 20.-22.7.2018: Závěrečné společné setkání v Lodţi. Podrobnější informace jsou na:
http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1435.
KOUTEK AFORISMŮ
Přepracovanost nesvědčí ani tak o naší pracovitosti,
spíše o špatné dělbě práce mezi námi a Duchem svatým…
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