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Dobré je chválit Hospodina.(Ţl 92)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM(Mk 4, 26-34)
Jeţíš řekl zástupu: „Boţí království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí
nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší
plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Kdyţ pak se ukáţe zralý plod, hned
člověk vezme srp, protoţe nastaly ţně.“Řekl také: „K čemu přirovnáme Boţí království nebo jakým
podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Kdyţ se zasévá do země, je menší neţ
všechna semena na zemi, ale kdyţ je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny;
vyţene tak velké větve, ţe ptáci mohou hnízdit v jeho stínu.“ Mnoha takovými podobenstvími jim
hlásal (Boţí) slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Kdyţ však byl se svými
učedníky sám, všechno vysvětloval.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Někteří z nás si moţná řeknou: tato víra v Boţí království tak trochu připomíná marnou naději. Uţ
to prostě trvá moc dlouho. A pořád to Bůh nemá ve svých rukou. Nemusíme chodit daleko,
abychom kolem sebe stále nalezli zármutek, násilí, nespravedlnost, zlo; výčet by určitě mohl
pokračovat. Nepovím vám podobenství, ale místo toho jeden příběh. Mladý muž ve snu vstoupil
do obchodu. Za pultem stál anděl. Mladý muž se jej spěšně zeptal: „Co tady, prosím, prodáváte?“
Anděl přátelsky odpověděl: „Vše, co chcete.“ Mladý muž začal vyjmenovávat: „Pak bych tedy rád
konec všech válek ve světě, lepší podmínky pro lidi na okraji společnosti, práci pro
nezaměstnané, více pospolitosti a lásky – alespoň v církvi a … a …“ Tu mu anděl skočil do řeči:
„Promiňte, mladý příteli, to jste mi špatně rozuměl. Tady neprodáváme žádné ovoce, zde
prodáváme jen semena.“ S Boţím královstvím je to také tak. Zkusme se zamyslet: nachází u nás
taková semena úrodnou půdu?
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 1,57-66.80.On si vyţádal tabulku a napsal: „Jeho jméno je Jan.“
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Kristova láska přesahuje kaţdé poznání. Přesahuje všechno. Tak veliká je láska Boţí. Jeden
básník řekl, ţe je jako „moře, bez břehů a beze dna…“. Moře bez hranic. Taková je Boţí láska,
láska, kterou dostáváme. (…) Jak Bůh projevuje lásku? Ve velikých věcech? Nikoli. Umenšuje se
stále víc aţ k malým projevům něhy a dobroty. Činí se malým. Přibliţuje se. A touto blízkostí,
tímto umenšením, nám dává pochopit velikost své lásky. Veliké se dává pochopit skrze malé. (...)
Kdyţ nás Jeţíš chce poučit, jaký má být křesťanský postoj, jmenuje jen málo věcí. Předkládá
onen známý protokol, podle něhoţ budeme souzeni (Mt 25). A co tedy říká? Nikoli: „Myslím, ţe
Bůh je takový či onaký. Pochopil jsem Boţí lásku.“ Vůbec ne! Říká: Konal jsem Boţí lásku
v malém. Dal jsem najíst hladovému, napít ţíznivému, navštívil jsem nemocného, vězněného.
Právě skutky milosrdenství jsou cestou lásky, skrze něţ nás Jeţíš nepřestává učit,
prostřednictvím této – veliké – Boţí lásky! Nemáme tedy vést velké řeči o lásce, nýbrţ být muţové
a ţeny, kteří dokáţí konat tyto malé věci pro Jeţíše, pro Otce. Skutky milosrdenství jsou tedy
pokračováním této lásky, která se umenšuje, přichází k nám a my ji neseme dále.
(Papeţ František, kázání z Domu sv. Marty, 8.6.2018; dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 17.6.2018 – 24.6.2018
▪ Neděle
17.6. Adolf / sv. Řehoř Barbarigo (11. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 18.6. Milan / sv. Marina
▪ Úterý
19.6. Leoš / sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald
▪ Středa
20.6. Květa / sv. Silverius
▪ Čtvrtek
21.6. Alois / sv. Alois Gonzaga
▪ Pátek
22.6. Pavla / sv. Jan Fisher a Tomáš More
▪ Sobota
23.6. Zdeňka / sv. Josef Cafasso
▪ Neděle
24.6. Jan / Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Bosý, asi šestiletý kluk, třesoucí se zimou, stál s čelem přitisknutým ke sklu výkladní skříně obchodu
s obuví. Zastavila se u něj nějaká paní.„Co tam vidíš tak zajímavého?“ ptala se ho. „Prosím Boha o boty,“
zněla klukova odpověď.
Paní ho vzala za ruku, vešli do obchodu a ţena poţádala obchodníka, aby jí pro chlapce přinesl půl tuctu
ponoţek. Pak ještě poprosila o umyvadlo s vodou a ručník. Zašla s klukem do zadní části obchodu a umyla
a osušila mu nohy.
Obchodník přišel s ponoţkami, paní jedny dala klukovi, aby si je navlékl, a potom mu koupila pár bot. Ještě
dala klukovi ostatní ponoţky.
Pohladila ho po hlavě a řekla mu: „Teď uţ je to lepší, viď?“
Kluk ji popadl za ruku, podíval se na ni očima plnýma slz a zeptal se jí: „Ty jsi manţelka Pána Boha, viď?“
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Ve Čt 21.6.2018 uţ biblická hodina nebude.
Hledáme brigádníky na stavbu. Je potřeba očistit a obrousit dřevěné prvky jako jsou okna a dveře.
AKTUALITY OBECNÉ
V So 23.6.2018 přijmou z rukou pomocného biskupa Antonína Baslera jáhenské svěcení dva
kandidáti: Ondřej Talaš z farnosti Uherský Brod a Vojtěch Radoch z farnosti Ostroţská Lhota.
Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hodin.
Ve vesnici Rymice (cca 40 km od Olomouce), ve které se nachází pěkný skanzen, budou
23.6.2018 slavit 10. výročí zaloţení Scholy Rymice s bohatým kulturním a společenským
programem. Oslavy budou zahájeny mší svatou ve 14:00 v místním kostele. Více na
http://www.rymice.cz/files/10.vyrocischoly.pdf.
Olomoucká Hodolanská farnost nabízí moţnost přihlásit děti ve věku 7-18 let na společný letní
pobyt ve farnosti Javorník, místo pobytu Travná, který se koná 5.-10.8.2018. Cena se pohybuje
podle počtu sourozenců od 1600 do 1800 Kč. Téma tábora je „Nebojme se televize“ - aneb
vytvořme si vlastní. Kontaktní osoba pro bliţsí informace: Mirka Hanáková, tel. 608 766 123,
mihanakova@seznam.cz. Videoprezentace z loňského tábora je na www.hodolany-farnost.cz.
Zveme na pravidelná modlitební setkání u Mariánského sloupu na Dolním náměstí, která se
konají vţdy 8. dne v měsíci v 16.30 hodin s prosbou za město Olomouc a pokoj v naší zemi.
K nedávné legalizaci potratů v Irsku vyšel v britském Timesu zajímavý článek Matthewa Parrise
„Abortion triumphalism is deeply troubling“, který by mohl být kromě osvěţení angličtiny také
dobrým podnětem pro (skoro) letní zamyšlení. Dostupný je na webové adrese
https://www.thetimes.co.uk/article/abortion-triumphalism-is-deeply-troubling-bmv9xxsdd, stačí se
bezplatně zaregistrovat.
KOUTEK AFORISMŮ
Kdo nepřichází k Bohu takový, jaký je, nikdy se nedoví, jaký je
Bůh…
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

