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Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

(Ž 34)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 15,1-3.11-32)
Do Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé
Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství:
„Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: ‚Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě
připadá.‘ On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel
do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v
té zemi velký hlad, a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho
poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedal. Tu šel
do sebe a řekl: ‚Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a
půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych
se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!‘ Vstal a šel k svému otci.
Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl:
‚Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem.‘ Ale
otec nařídil služebníkům: ‚Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a
obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj
syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!‘ A začali se veselit. Jeho starší syn byl
právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho
ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: ‚Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal
zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.‘ Tu se (starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho
otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: ‚Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný
tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když
ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené
tele!‘ Otec mu odpověděl: ‚Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme
proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase
nalezen.‘“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jak by mohl konec takového příběhu vypadat dnes? Co třeba takto: mladší syn vyhledal po cestě
zpět k otcovskému domu nejbližší kostel, řádně se vyzpovídal, pomodlil se za pokání a následně
počal nový, bohulibý život. Co myslíte, stačilo by to? Nebo vám tu přece jen něco nepasuje? Pro
svého otce by přece takto zůstal syn i nadále ztracený! Prostě, kdo se považuje za učedníka
Ježíše Krista, tomu nemůže jít jen o to, vyčistit a obnovit svůj vztah k Bohu. Neboť Bůh, který se
stal v Ježíši Kristu člověkem, svázal nerozlučně lásku k Bohu s láskou k člověku. Tedy tam, kde
nemáme neustále před očima člověka, tam nemůže být ani řeči o smíření s Bohem. Tak to prostě
je a tečka.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 8,1-11 Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí po ní kamenem.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Přijmout odpuštění znamená naprostou ochotu k tomu, aby Bůh provedl úplné uzdravení. Pokud
jsem pouze služebník, musím si udržovat vzdálenost, pokud jsem milovaný syn, jsem velmi blízko
otci a mohu prožít odpuštění. Myslím si, že otec v očích mladšího syna je stále tím, kdo vzbuzuje

pocit viny a obav. Jednou z největších výzev duchovního života je přijmout Boží odpuštění a
nechat Boha, aby vymazal naši minulost a nabídl nám úplně nový začátek.
(Mladší syn: Kázání a promluvy Davida Nováka; dle david-novak2.webnode.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 31.3. – 7.4.2019
▪ Neděle
31.3. Quido / bl. Balbína (4. neděle postní)
▪ Pondělí 1.4. Hugo / sv. Makarius (Blahomír)
▪ Úterý
2.4. Erika / sv. František z Pauly
▪ Středa
3.4. Richard / sv. Nikita
▪ Čtvrtek
4.4. Ivana / sv. Izidor
▪ Pátek
5.4. Miroslava / sv. Vincenc Ferrerský
▪ Sobota
6.4. Vendula / sv. Notger
▪ Neděle
7.4. Heřman, Hermína / sv. Jan Křtitel de la Salle (5. neděle postní)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
V roce 2012 se v kanadském tisku objevila zpráva, že lékárník ve výslužbě Laurie Johnston daroval dvěma
charitativním nadacím 1 milion dolarů. Obě nadace se zaměřují na péči o nejstarší lidi a polovina darované
částky měla jít na péči o umírající (hospic). Vypadá to jako standardní skutek jednoho z lidí, kteří mají dost
peněz na to, aby mohli rozdávat. Pozadí příběhu je ale jiné a musíme se v něm vrátit v čase o 50 let.
Tehdy náš hrdina studoval farmacii na vysoké škole a dostal se do finančních nesnází. Vážně uvažoval
o tom, že studium přeruší a půjde pracovat. Jeden rodinný přítel mu však daroval obálku s 200 dolary, aby
mohl na škole zůstat. Dobrodinec pak k daru připojil jen přání, aby to v budoucnu někomu jinému splatil.
Lékárník Laure tedy na škole zůstal a úspěšně ji dodělal. Po opuštění školy si zřídil účet, na který začal
spořit, aby v budoucnu mohl někoho druhého obdarovat. Po 22 letech měl na svém nadačním účtu
nastřádáno 80 000 dolarů. Vedl přitom normální život a zmíněné úspory tedy pro něj nebyly malou částkou.
Nikdy ale na ně nesáhl a vzpomínal na svou matku, která v době hospodářské krize dávala jídlo mladým
dělníkům, kteří cestovali od města k městu ve snaze sehnat alespoň nějakou práci. Později začal
obchodovat na burze a to právě s odloženými nadačními penězi. Při obchodování neriskoval a investoval
na základě rozvážných analýz. Po dalších desetiletích tak původní „hřivnu“ zhodnotil 5 000krát. Nakonec
vše daroval. Svým obdivovatelům pak kromě krásného příkladu zanechal i prostou radu: „Nikdy nekupujte
to, co chcete, kupte si jen to, co potřebujete.“
(přeloženo z angličtiny)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Oprava našeho kostela vyžaduje vytrvalou finanční pomoc. Nebojme se vyzvat své příbuzné a
přátele o přípěvek. Informační listy jsou v kostele pod kůrem.
Sháníme průvodce do kostela a k sloupu Nejsvětější Trojice. Tato služba se provozuje od června
do září, trvá 6 hodin denně a nabízí se za ni mzda 90 Kč/hod.
Co se děje u dominikánů:
Oáza modlitby „Žít v přítomnosti“, to je duchovní obnova pro mladé, která se uskuteční ve dnech
5.-7.4. na faře v Charvátech. Doprovází P. Gabriel, přihlášky na oaza.info → přihlášky na akce →
Morava.
AKTUALITY OBECNÉ
Ovdovělé, rozvedené, vdané či svobodné ženy mohou přijít na další Setkání žen na cestě života.
Uskuteční se ve farním domě dómské farnosti na adrese Mlčochova 7 a to v Út 9.4.2019. Toto
setkání bude věnováno velikonočním roztomilostem a povede jej Lenka Mrázková.
KOUTEK AFORISMŮ
Kdo miluje sebe, toho zavrhujeme. Kdo miluje bližního, toho
obdivujeme. Skutečné mistrovství je ale milovat bližního jako
sebe…
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

