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Hospodin kraluje, oděl se velebností. (Žl 93)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 18,33b-37)
Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli
o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho
ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo
z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království
není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já
jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je
z pravdy, slyší můj hlas.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
O jakou pravdu to tady vlastně jde? Pilát toho ve své kariéře zřejmě zažil více než dost na to, aby
byl k Ježíšovým slovům poněkud skeptický. Možná, že jej přitom napadlo: ‚Ach, teď ještě tady ten
snílek, co věří, že našel nějakou pravdu, jako kdyby bylo něco takového.‘ V rozhovoru Ježíše
s Pilátem, ale přeneseně ani v našem životě ovšem nejde primárně o to, kdo má pravdu. Dokonce
ani o to, co je pravda, jak se nakonec v (Janově) evangeliu Pilát Ježíše otázal. Neboť co by to
bylo za pravdu, o které by někdo mohl věřit, že ji zná? Život je tak složitý, že tady mohou být jen
těžko nějaké věčné pravdy. Tou ústřední otázkou tedy není ‚Co?‘, co by mělo být tou pravdou. Jde
vlastně o otázku ‚Kdo?‘. Kdo je pravda? A v tomto momentu to Pilát zjevně dobře nepochopil.
Ježíš nehovoří o tom, co by mělo být pravdou, nýbrž o tom, kdo je pravda! Bůh je pravda. A to je
Ježíšovo poselství. Pravda není žádnou věcí, pravda je osoba – totiž Bůh. Proto nemůže člověk
pravdu najít, pokud ji hledá jako věc. Ježíš nám zřetelně sděluje, že k pravdě je možné dojít
pouze v dialogu, v diskuzi s tímto Bohem. V diskuzi o tom, co považuješ, můj Bože, v tomto
okamžiku a v této situaci za pravdivé a správné. Z podstaty věci je pak zřejmé, že pravdu nemůže
nikdo vlastnit. Pravdu můžeme pouze hledat. Pusťme se do toho!
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 21,25-28.34-36 Blíží se vaše vykoupení.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
V evangelním podobenství jsme slyšeli o pannách, které ‚vyšly naproti ženichovi‘ (Mt 25,1). Bylo
jich deset. Život je pro všechny neustálým povoláním k vyjití: z mateřského lůna, z rodného domu,
z dětství k mladosti, z mladosti k dospělosti až k vyjití z tohoto světa. Také pro služebníky
evangelia je život neustálým vycházením: z rodinného domu tam, kam nás pošle církev, od jedné
služby do druhé; neustále jsme v přechodu až k tomu závěrečnému. Evangelium připomíná smysl
tohoto neustálého vycházení, jímž je život: jít vstříc ženichovi. (...) Život, je-li cestou vstříc
ženichovi, je tedy časem, který je nám dán, abychom rostli v lásce. Život je každodenní přípravou
ke svatbě, velkými zásnubami. Ptejme se: žiji jako někdo, kdo se připravuje na setkání
s ženichem? Nezůstala za všemi těmi setkáními, organizačními aktivitami a jednáními naší služby
zapomenuta niť, která tvoří celé tkanivo, totiž očekávání ženicha? Středem nemůže být nic jiného
než srdce milující Pána. Pouze tak bude viditelné tělo naší služby neseno neviditelnou duší.
(Homilie papeže při zádušní mši za kardinály a biskupy, baz. sv. Petra, 3.11.2018; dle
radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 25.11.2018 – 2.12.2018
▪ Neděle
25.11. Kateřina / sv. Kateřina (Slavnost Ježíše Krista Krále)
▪ Pondělí 26.11. Artur / sv. Silvestr
▪ Úterý
27.11. Xenie / sv. Virgil
▪ Středa
28.11. René / sv. Mansuet (Miloslav)
▪ Čtvrtek
29.11. Zina / sv. Saturnin
▪ Pátek
30.11. Ondřej / Svátek sv. Ondřeje
▪ Sobota
1.12.
Iva / sv. Edmund Kampián
▪ Neděle
2.12.
Blanka / sv. Bibiána (1. neděle adventní)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Kdesi ve starém chrámu byl sál s tisíci zrcadly. Jednou do chrámu zabloudil pes a dostal se až do tohoto
sálu. Když uviděl tisíc odrazů své vlastní podoby, začal si myslet, že jsou to jeho soupeři. Vrčel a štěkal na
své domnělé protivníky. I oni na něj cenili zuby a štěkali. To ho zároveň dráždilo a zároveň naplňovalo
obrovským strachem. Tento stav se stále stupňoval, až pes umřel.
Za nějakou dobu se do stejného sálu zaběhl jiný pes. I on se viděl tisíckrát, ale na rozdíl od prvního
přátelsky vrtěl ocasem. A tisíc dalších psů také vrtělo ocasem a radovalo se s ním. Povzbuzen a plný
radosti opustil sál.
Která část příběhu připomíná náš život? Ptejme se, jaké lidi máme kolem sebe. Takoví jsme.
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
V So 1.12. od 9 do 12 hodin budeme vázat v sakristii adventní věnce. Připojte se také, nejlépe po
předchozím přihlášení v sakristii. V Ne 2.12. při mších svatých budeme adventní věnce žehnat,
přineste také ty své z domova.
Komunita Sant’Egidio, která pomáhá lidem bez domova, prosí o darování použitých spacích pytlů.
Bližší informace v sakristii.
V Út 4.12. v 18:00 se na faře v 2.poschodí uskuteční obvyklá schůzka lektorů.
Co se děje u dominikánů:
V So 1.12. zveme na výrobu adventních věnců; ty pak budeme žehnat v Ne 2.12. po mších
svatých. Po mši sv. v 9:30 hodin se mohou navíc děti těšit na návštěvu sv. Mikuláše.
V adventním období zveme na roráty pro mládež, mše svatá začíná každý čtvrtek v 6 hodin.
AKTUALITY OBECNÉ
Centrum pro rodinný život připravilo pro naše děti Adventní cestičku k Bohu 2018. Stačí si
z adresy http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/630#CESTI%C4%8CKA%20K%20BOHU stáhnout
a sám vytisknout „herní plán“, který má formu omalovánky.
X. moravsko-slezské akademické dny představí v So 1.12.2018 v čase od 9:30-15:00
v Arcibiskupském paláci významné církevní osobnosti v historii Československa. Na akci,
pořádané Moravsko-slezskou křesťanskou akademií bude zároveň prezentována publikace
P. Jiřího Koníčka „Katolická církev v osmičkových výročích Československa“. Celodenní
program představí například kardinály Františka Tomáška, Josefa Berana a Jána Chryzostoma
Korce, olomoucké arcibiskupy Antonína Cyrila Stojana a Josefa Karla Matochu nebo
blahoslavené biskupy Pavla Petra Gojdiče a Vasiľa Hopka. S příspěvky věnovanými těmto
osobnostem vystoupí mimo jiné řeckokatolický biskup a apoštolský exarcha Ladislav Hučko,
nitranský biskup Viliam Judák nebo historici Stanislava Vodičková, P. Jindřich Charouz a Jitka
Jonová. Podrobnosti a přihlášky na http://www.mska-akademie.cz/20181114-vyznamnecirkevni-osobnosti-v-historii-ceskoslovenska/.
KOUTEK AFORISMŮ
Strach klepal na dveře. Víra šla otevřít - a nikdo tam nebyl.…
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

