Ročník XXVI. Číslo 14 7.4.2019

Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.

(Ž 126)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 8,1-11)
Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel
k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při
cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při
činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli
přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem.
Když nepřestávali otázkami na něj dotírat, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať první
hodí po ní kamenem.“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se
vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam
se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi
a od nynějška už nehřeš!“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
„Jdi,“ říká Ježíš této ženě a bylo to pravděpodobně to nejhezčí, co jí v této situaci vůbec mohl říci.
Jdi, postav se znovu na vlastní nohy. V tomto kontextu toto krátké slovo znamenalo skutečné
vysvobození. Slovo, ve kterém se protnul Ježíšův soucit, milosrdenství a porozumění. Nebylo to
žádné jdi pryč, ale vlastně jdi zpět, vrať se opět do života, který začneš znovu a jinak. A možná
ještě lépe pak mohlo zaznít také – (při)jdi za námi, kteří jsme Tě tak bláhově chtěli před chvílí
kamenovat, rádi Tě opět přijmeme a dáme Ti druhou šanci. Jako ji přece i my dnes v církvi bez
rozpaků dáváme všem, které osud přivedl na šikmou plochu - rozvedeným a znovu sezdaným,
matkám samoživitelkám, těm, kteří ztratili práci, všem, kteří v životě již jednou ztroskotali. Nebo
snad ne? Přijď sem, pojď k nám. Tady, v naší církvi budeš v bezpečí, tady se můžeš cítit dobře.
My nejsme žádný spolek spravedlivých soudného dne, nýbrž společenství lidí, lidí se všemi jejich
chybami. Přijď a zůstaň s námi, budeš se cítit přijatá a podporovaná, neboť nikdo z nás – a na to
můžeš vzít jed – ani jediný není ve své podstatě lepší jak Ty. Nebo snad ano?
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 22,14-23,56 Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka,
dříve než budu trpět.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Jak často se cítíme sami a ztrácíme nit života. Jak často už nevíme odkud začít, utiskuje nás
nesnadnost sebepřijetí. Potřebujeme začít od začátku, ale nevíme odkud. Křesťan se rodí
s odpuštěním, které dostává ve křtu. A obnovuje se vždy odtud, z překvapivého Božího odpuštění,
z jeho milosrdenství, které nás znovu konstituuje. Jedině prožijeme-li odpuštění, můžeme opět
vyjít s odvahou, neboť jsme prožili radost, že jsme Otcem hluboce milováni. Jedině skrze Boží
odpuštění se v nás dějí vskutku nové věci. (...) Odpuštění nám dává nový začátek, činí nás novým
stvořením, dovoluje nám dotknout se vlastní rukou nového života. Boží odpuštění není fotokopie,
která se vždy stejně reprodukuje, pokaždé, když zajdeme do zpovědnice. Odpuštění hříchů,
obdržené skrze kněze, je vždy novou zkušeností, která je originální a nenapodobitelná. Dovoluje
nám přejít od osamoceného bytí s našimi mizériemi a našimi žalobci, jako vidíme na ženě
v evangeliu, k bytí pozvednutému a povzbuzenému Pánem, který nám dovoluje vyjít znovu.
(Homilie papeže Františka při kající bohoslužbě v Bazilice sv. Petra, 29.3.2019; dle
radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 7.4. – 14.4.2019
▪ Neděle
7.4. Heřman, Hermína / sv. Jan Křtitel de la Salle (5. neděle postní)
▪ Pondělí 8.4. Ema / sv. Albert
▪ Úterý
9.4. Dušan / sv. Marie Kleofášova
▪ Středa
10.4. Darja / sv. Michael de Sanctis
▪ Čtvrtek
11.4. Izabela / sv. Stanislav
▪ Pátek
12.4. Julius / sv. Julius
▪ Sobota
13.4. Aleš / sv. Martin I.
▪ Neděle
14.4. Vincenc / sv. Lambert (6. neděle postní - Květná neděle)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Ve svém malém kostele našel pastor plačící holčičku. Když se jí ptal, proč pláče, dozvěděl se, že pro ni
nezbylo místo v nedělní škole. Vzal ji tedy za ruku a přivedl ji zpátky k vyučujícím nedělní školy, aby pro ni
vytvořili místo. Tento mini-příběh se odehrál ve Filadelfii v Americe na přelomu 19. a 20. století a má
zajímavé pokračování. Dva roky nato zmíněné děvčátko zemřelo a stejný pastor ji pohřbíval. V její dětské
pozůstalosti pak byla nalezena obálka s 57 centy na které bylo napsáno: „Toto je příspěvek na stavbu
většího kostela, aby se do nedělní školy vlezly všechny děti.“ Pastora to dojalo a v nedělním kázání
věřícím ukázal tuto obálku a přiblížil příběh tohoto děvčete. Někdo z kostela donesl tento příběh do
regionálního deníku, který ho otiskl. Majitel jedné realitní kanceláře si tento příběh přečetl a nabídl za
dobrou cenu pozemek na stavbu většího kostela. Když se pak ukázalo, že farnost na ten pozemek nemá
peníze, prodal ho jen za oněch 57 centů. V probuzené farnosti potom uspořádali sbírku a začali stavět
nový kostel, vedle kterého pak vyrostla ještě univerzita a nemocnice. ~ Nepodléhejme pesimismu ohledně
účinků našich dobrých snah. Ty jsou přece tou úrodou, kterou náš Hospodář hledá na konci větví.
(přeloženo z angličtiny)

AKTUALITY Z FARNOSTI
V So 13.4. se bude během mše svaté v 8 hodin udělovat svátost nemocných.
Příští neděle (14.4.) je Květná neděle. V rámci mší svatých (7:30, 9:00, 10:30) budou žehnány
ratolesti, přineste též prosím krabičky z Postní almužny.
Co se děje u dominikánů:
V Ne 7.4. proběhne v klášteře rekolekce pro rodiny s programem od 9 do 16 hodin - doprovází fr.
Metoděj, akce bude zakončena mší sv. v 15 hodin v kostele.
Nedělní biblická hodina (7.4.) je na téma „Deuteroizaiáš“ (od 16:30 hodin v sále kláštera).
V So 13.4. zveme na setkání laiků sv. Dominika: začátek v 9.30 mší sv., pokračování v sále
kláštera.
AKTUALITY OBECNÉ
V So 13.4. se bude v Přerově konat Arcidiecézní setkání mládeže, zveme všechny mladé k účasti.
Bližší informace na stránce akce: http://mladez.ado.cz/www/event/detail/355?place=ADCM.
V rámci Olomouckých velikonoc (Paschalia olomucensia) proběhne 15.4.2019 (Po) od 17:00
tradiční 24-hodinové čtení Bible v kapli sv. Jeronýma na olomoucké radnici. Za 24 hodin se při
čtení vystřídá cca 300 lektorů a to cca po 4 minutách. V tomto davu by se jistě mohl schovat
nejeden z našich farníků, vždyť naše farnost patří mezi pořadatele. Přednost by měli dostat ti,
kteří tento krásný zážitek ještě neprožili. Přihlásit se je možno též individuálně na internetu:
http://www.paschaliaolomucensia.cz/cteni-bible.
V křížové chodbě kostela sv. Michala je dále možno denně (v čase 9:00-17:00) shlédnout výstavu
věnovanou tzv. Babickému případu, při kterém byli v r. 1951 ve zinscenovaném procesu
odsouzeni a následně i popraveni dva kněží: Jan Bula a Jan Drbola. Výstava potrvá do
30.4.2019.
KOUTEK AFORISMŮ
Pokušení být jako Bůh útočí nejvíce na nejctnostnější anděly.
U lidí tomu není jinak…
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

