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Chválím Tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

(Ţl 139)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM(Lk 1,57-66.80)
Alţbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Kdyţ její sousedé a příbuzní uslyšeli,
ţe jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát
po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: „Ne, ale bude se jmenovat Jan!“ Namítli jí:
„Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje.“ Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl
dát jméno. On si vyţádal tabulku a napsal: „Jeho jméno je Jan.“ Všichni se tomu podivili. Ihned se
mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po
celém judském pohoří se mluvilo o všech těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvaţovali
o tom v srdci a ptali se: „Co asi z toho dítěte bude? Vţdyť ruka Páně byla s ním!“ Chlapec rostl
a jeho duch sílil. Ţil na poušti aţ do dne, kdy vystoupil před izraelským národem.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Tento Jan, pozdější Jan Křtitel, je v podání evangelisty Lukáše příkladem toho, jak bychom měli
ţít náš ţivot ve vztahu k Jeţíši Kristu. Inu, jednoduše – připravit mu cestu. Lukáš představuje
Jana jako protiklad egocentrismu, který, přiznejme si, i v církvi zapustil u některých „výstavních“
křesťanů své kořeny. Určitě nás rychle napadnou lidé, pro které je křesťanství spíše takovým
zlatým štítem: „Podívejte se všichni, jak jsem zboţný a úţasný.“ Známe to a někdy nás to třeba
i zabolí, zapochybujeme pak o naší cestě víry, která je (snad) méně okázalá a nebojí se
i občasných výtluků. Lukáš takové pýše přistřihává křídla: i tento Jan, který dokonce křtil
samotného Jeţíše, sám sebe označoval pouze jako hlas volajícího na poušti, jako hlas toho, kdo
přišel Pánu připravit cestu. My nejsme nic jiného. Pouze stopa lásky, porozumění, podpory
a soucitu, kterou zanecháme v druhých, nás můţe přiblíţit Tomu, který svým kříţem zachránil
svět. Nechť je to cesta, ze které v ţivotě neuhneme.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 5, 21-43 Děvče, říkám ti, vstaň!
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Chápeme, ţe máme odpouštět svým nepřátelům a opakujeme to denně v Otčenáši. Je to
podmínka, byť nesnadná, aby se i nám dostalo odpuštění. Avšak modlit se za ty, kdo mne chtějí
zničit, za nepřátele, aby jim Bůh ţehnal, to je opravdu těţké pochopit. Vzpomeňme na minulé
století, kdy byli ubozí ruští křesťané, jen proto, ţe byli křesťané, posláni na Sibiř, aby tam zemřeli
mrazem. A oni se měli modlit za vládnoucího kata, který je tam poslal? Jak? A mnozí tak činili.
Modlili se. Vzpomeňme na Auschwitz a další koncentrační tábory. Tam se měli modlit za diktátora,
který chtěl čistou rasu a zabíjel bez skrupulí, a prosit, aby mu Bůh ţehnal! A mnozí tak činili... Tato
evangelní logika je obsaţena v modlitbě, kterou pronesl Jeţíš na kříţi: „Otče, odpusť jim, vţdyť
nevědí, co činí.“ (Lk 23,34). (...) Jak velká, jak nekonečně velká je však vzdálenost mezi námi,
kteří nezřídka neodpouštíme maličkosti, a tím, co od nás ţádá Pán a čeho nám dal příklad, totiţ
odpouštět těm, kteří se nás snaţí zničit. Někdy je velmi těţké odpustit si v rodinách: mezi manţely
po nějakém sporu nebo odpustit tchýni také není snadné. Poţádat o odpuštění otce není snadné
pro syna. Avšak odpustit těm, kdo tě zabíjejí a chtějí odstranit... A nejen odpustit, ale modlit se za
ně, aby je Bůh opatroval, ba dokonce je milovat... Jedině Jeţíšovo slovo to můţe vysvětlit. Já
nedokáţu jít za to.
(Papeţ František, kázání z Domu sv. Marty, 19.6.2018; dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 24.6.2018 – 1.7.2018
▪ Neděle
24.6. Jan / Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
▪ Pondělí 25.6. Ivan / sv. Vilém, ct. Ivan
▪ Úterý
26.6. Adriana / sv. Jan a Pavel
▪ Středa
27.6. Ladislav / sv. Cyril Alexandrijský
▪ Čtvrtek
28.6. Lubomír / sv. Irenej (Lubomír)
▪ Pátek
29.6. Petr a Pavel / Slavnost sv. Petra a Pavla
▪ Sobota
30.6. Šárka / sv. prvomučedníci římští
▪ Neděle
1.7. Jaroslava / sv. Theobald (Děpolt) (13. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Ve Švýcarsku jsem ve vlaku pozoroval maminku s malým chlapcem. Jmenoval se Jonathan. Kdyţ se
vydováděl v dětském koutku, který byl součástí vagónu pro rodiče s dětmi, přišel, ţe má hlad. Maminka
vytáhla tašku s banány, jeden oloupala a podala mu ho.
Jonathan natáhl ruku zpět k mamince: „Já půl, ty půl.“ Pak mu podala další a opakovalo se: já půl, ty půl. A
ještě několikrát...
Měl jsem z jejich hry lásky velkou radost.
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Na farním domě se provádí čištění a broušení dřevěných prvků. Je to příleţitost pro placenou
brigádu.
Zveme na sólový koncert našeho varhaníka Václava Metoděje Uhlíře v úterý 26. června v 19:00
hodin, které bude současně jeho posledním hraním u sv. Mořice.
V Ne 1.7.2018 doprovodí mši sv. v 9 hodin komorní sbor Conspirito (http://www.conspirito.cz/).
V sakristii jsou k dispozici CD z letošního prvního sv. přijímání.
V termínu 4.-5.7.2018 se na Velehradě uskuteční uţ po devatenácté Dny lidí dobré vůle. Letos se
kromě slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje bude připomínat i 100. výročí české
státnosti. Zájemci o pouť na bohosluţbu dne 5.7.2018 na Velehradě se mohou hlásit v sakristii.
Přejeme všem čtenářům Svatomořického zpravodaje krásné léto, po prázdninách se opět
přihlásíme.
AKTUALITY OBECNÉ
Týdenní příměstský tábor pro prarodiče s vnoučaty pořádá 13.-17.7.2018 na Svatém Kopečku
olomoucké Centrum pro rodinný ţivot. Zaměří se na rozvoj mezigeneračních vztahů, předávání
hodnot a zlepšení komunikačních i dalších dovedností. Kaţdý den bude program probíhat od 9
do 16 hodin a začne mší svatou v bazilice. Děti a jejich prarodiče si pak budou moci hrát, zpívat
nebo vyrábět a chybět nebude ani vycházka a návštěva ZOO. Podrobnosti na
www.rodinnyzivot.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
nahttp://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1435
Mladí muţi od 17 let do 40 let, kteří hledají své ţivotní povolání a chtěli by prohloubit svou
modlitební praxi, jsou zváni na duchovní cvičení VIA v olomouckém kněţském semináři.
Exercicie se uskuteční v týdnu od 6. do 10. srpna 2018 a povede je studentský kaplan P. Jan
Regner. Více nahttp://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/via/.
KOUTEK AFORISMŮ
Nestačí věřit, ţe Jeţíš je Spasitelem světa. Spasitelnou
mám, kdyţ věřím, ţe Jeţíš je Spasitelem mým…
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