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Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

(Ž 22)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 22,14-23,56; výběr Lk 23,33-49)
Když došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jeho i ty zločince, jednoho po pravici a
druhého po levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Jeho šaty si rozdělili
losem. Lid stál a díval se. Členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám
sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený.“ Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali:
„Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: To je židovský král. Jeden
z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe
i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My
ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on
neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ Odpověděl
mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“ Bylo už asi dvanáct hodin. Tu nastala tma po
celém kraji až do tří odpoledne, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se vpůli roztrhla.
Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha.“ A po těch slovech
vydechl naposled. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: „Tento člověk byl skutečně
spravedlivý.“ A všichni ti lidé, kteří se tam shromáždili k této podívané, když viděli, co se stalo, bili
se v prsa a vraceli se domů. Jeho známí všichni zůstali stát opodál, i ženy, které ho provázely
z Galileje a na to se dívaly.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Předtím, než Ježíš na kříži vydechl naposled, řekl: „Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha.“
Jak evangelista Lukáš zdůrazňuje, nešlo o žádné finální povzdechnutí, nýbrž to Ježíš zvolal
mocným hlasem. Všichni, kteří kolem oněch tří křížů postávali, to měli slyšet. Smrt je pro Ježíše
jako pro každého člověka okamžikem nejhlubší bezmoci a bezbrannosti. Ježíš neodsoudil sám
sebe, nýbrž byl popraven. Lidmi, kteří mu nerozuměli, nebo mu spíše ani nechtěli rozumět.
Přesto, Ježíš v tomto posledním okamžiku nezůstává pasivní. Volá Boha, kterého nazývá svým
Otcem. Bůh, Otec, je větší a mocnější než smrt. Proto je Ježíšův smrtelný křik, který přes to
všechno může někomu znít trochu pasivně, ve skutečnosti láteřením proti smrti, první znamení té
velké posmrtné proměny. Proměny, kterou křesťané nazývají zmrtvýchvstání.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 20,1-9 Ježíš musel vstát z mrtvých.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Velkopáteční události nám zřetelně sdělují jednu podstatnou skutečnost o Ježíšově a tedy
kristovské cestě, o cestě víry: Není to cesta triumfalismu, není to laciné vítězství, není to rovnou
"to nejlepší“. Kristovská cesta je cesta kříže. Slyšíme na ni dost zřetelně, že k životu patří utrpení,
že se mu člověk nevyhne, že před ním jen tak neuhne. Utrpení nelze od života odpreparovat. Lze
ho jen nést a záleží na tom, jak ho člověk nese, jaký mu dává, nebo jaký v něm nalézá smysl, jak
ho přijímá, jaký k němu zaujímá postoj, s kým ho nese, kdo mu pomáhá. (…) Cesta s vlastním
křížem za Kristem nás přivádí ke Kristově kříži nebo lépe pod Kristův kříž. Je vztyčen pro naše
kříže, pro naše utrpení, pro naše selhávání, pro náš hřích. (…) Ten kříž má každý člověk jiný a
jinak těžký. Jen jeho nositel však o té skutečné tíži ví. Nikdo jiný. Někomu se nese lépe, jinému
hůře. Nikdo druhý to nemůže posoudit. A přece ten, jehož kříž byl vztyčen tam v tom místě lebek,
za hradbami Jeruzaléma, ten to ví. Proto každého z nás pod ten svůj kříž zve.
(Velký pátek – rozhlasové bohoslužby, 2.4.2010; dle kosteljakob.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 14.4. – 21.4.2019
▪ Neděle
14.4. Vincenc / sv. Lambert (6. neděle postní - Květná neděle)
▪ Pondělí 15.4. Anastázie / sv. Anastázie
▪ Úterý
16.4. Irena / sv. Bernadetta Soubirousová
▪ Středa
17.4. Rudolf / sv. Inocenc
▪ Čtvrtek
18.4. Valerie / Zelený čtvrtek
▪ Pátek
19.4. Rostislav / Velký pátek
▪ Sobota
20.4. Marcela / Bílá sobota
▪ Neděle
21.4. Alexandra / Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Když jsem byl na střední škole, připravila si na nás učitelka tělocviku zajímavé cvičení. Nejdříve jsme si
vyzuli boty, abychom se mohli pohybovat neslyšně. Potom jsme se podle abecedy postupně stavěli čelem
ke zdi tělocvičny tak, abychom neviděli žádného ze spolužáků a nesměli jsme se ohlédnout. Naším úkolem
bylo po signálu píšťalky roztáhnout paže a jako prkno padat na záda na parkety. To by samozřejmě bylo
velmi nebezpečné. Učitelka proto vždy před signálem píšťalky, když jsme byli otočeni ke stěně, určila
jiného spolužáka, který nás měl zachytit a ten se potichu přesunul za naše záda.
Bylo to zajímavé. Třída se dívala, jak kdo tuto situaci prožívá. Někteří stáli dlouho. Někteří popocházeli
dozadu. Na některých byl strach vidět i zezadu. U jednoho nevýrazného děvčete jsme naopak byli
překvapeni lehkostí a rychlostí, s jakou se odhodlala spadnout. Záchranář ji zavčas zachytil a třídou
zašuměl potlesk. Když jsme se jí ptali na její pocity, řekla: „Zavřela jsem oči a věřila.“
Já sám jsem to nedokázal. Když si na to vzpomenu, ptám se sebe sama: Už jsem dost starý. Měl bych se
konečně naučit důvěřovat lidem a hlavně Bohu. Jinak jednou padnu fakt natvrdo...
(přeloženo z angličtiny)

AKTUALITY Z FARNOSTI
V Po 15.4.2019 bude otec Hanáček navštěvovat nemocné; nahlaste, prosíme, zájemce v sakristii.
Během Svatého týdne budou bohoslužby v našem kostele probíhat takto:
Zelený čtvrtek (18.4.)
– v 19:00* mše (možno přinést velikonoční beránky k obětování,
po mši svaté pohoštění před kostelem)
Velký pátek (19.4.)
– v 15:00 křížová cesta a v 19:00* velkopáteční obřady
Bílá sobota (20.4.)
– v 15:00 modlitby u Božího hrobu (pro členy Eucharistické
hodiny), v 20:00* obřady
Boží hod velikonoční (21.4.) – mše v 7:30, 9:00, 10:30* (se žehnáním pokrmů)
Velikonoční pondělí (22.4.)
– mše v 7:30, 9:00, 10:30
Hvězdičkou jsou označeny ty bohoslužby, které svým zpěvem doprovodí náš chrámový sbor
Chorus Mauritiensis.
Zpovídání ve Svatém týdnu: Út, St, Pá: 8:00-12:00, 14:00-17:00; Čt 14:00-17:00; So 8:00-12:00.
O Božím hodu velikonočním (21.4.) proběhne sbírka na kněžský seminář.
Co se děje u dominikánů:
V Út 16.4. v 18:00 zveme na studentskou mši sv., kterou celebruje o. Antonín; následuje
přednáška fr. Václava „Bl. Markéta z Citta di Castello a síla ve slabosti“.
AKTUALITY OBECNÉ
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. Přihlásit se je
možno na internetu: http://www.paschaliaolomucensia.cz/cteni-bible. Denní hodiny jsou už sice
většinou obsazeny, ovšem v kapli sv. Jeronýma je místo i pro posluchače. V kině Metropol se
bude 19.4.2019 (Pá) od 17:00 promítat historické drama Máří Magdaléna (2018).
KOUTEK AFORISMŮ
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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

