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Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!

(Ž 118)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 20,1-9)
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je
kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého
Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník
tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a
doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak
za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která
byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom
vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli
Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Ten příběh je známý. Běželi dva ke hrobu. Co si asi mysleli, že tam uvidí? Možná, že je napadlo –
co je vlastně na tom, že tělo někdo odnesl? Nic se tím nezměnilo – smrt je smrt, je po všem.
Přesto tam ti dva běželi, i když pravděpodobně ani nevěděli, proč. Petr běží pomaleji a možná
pohodlně, protože něco přece musí udělat, ale jeho rozum nevidí žádné východisko, proč by se
měl pokoušet překonat své zklamání a rezignaci. Ten druhý běží rychleji a pln neklidu, možná
proto, že tam někde v hloubi duše něco tuší. V prázdném hrobě pak tito dva lidé překonají své
ohromení a vydají se na cestu. A tady někde začínají Velikonoce. Takové Velikonoce, které se
dějí všude tam, kde lidé znovu vstanou, nechají se vylákat ven ze své sklíčenosti, postaví se na
vlastní nohy a jednoduše opět ujdou pár kroků – nejasno kam, bez nějaké konkrétní perspektivy a
bez toho, aniž by věděli, co je na této cestě skutečně čeká; ale otevřeni pro vše, co je na té cestě
může potkat, otevřeni nakonec i pro ty skutečné Velikonoce - pro setkání s Tím, který přemohl
smrt a touží po tom, aby je mohl na té cestě doprovodit. Tak jako tehdy ty dva učedníky. To jsou
Velikonoce pro každého z nás, Velikonoce teď a tady. Velikonoce, které právě nyní my i celá
církev potřebuje možná více, než kdykoli předtím.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 20,19-31 Za týden přišel Ježíš zase.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Ježíš vstal z mrtvých. Tato zvěst zní v církvi na celém světě spolu se zpěvem Aleluja: Ježíš je
Pán, vzkřísil Jej Otec a navěky žije mezi námi. Sám Ježíš svoji smrt a vzkříšení předpověděl
podobenstvím o pšeničném zrnu. Řekl: „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře,
zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek“ (Jan 12,24). A právě to se stalo: Ježíš pšeničné zrno, které Bůh zasel do země - zemřel, zabit hříchem světa, zůstal dva dny v hrobě,
ale v jeho smrti byla obsažena veškerá moc Boží lásky, která se uvolnila a projevila onoho třetího
dne, který dnes slavíme, totiž o Velikonocích Krista Pána. My křesťané věříme a víme, že Kristovo
vzkříšení je opravdovou nadějí světa, neklamnou nadějí. Je silou pšeničného zrna, silou lásky,
která se snižuje, dává až do konce a vskutku obnovuje svět. Tato síla přináší plody také dnes
v našich dějinách, poznamenaných tolikerou nespravedlností a násilím. Přináší plody naděje a
důstojnosti tam, kde je bída a vyloučení, hlad a nedostatek práce, mezi běžence a uprchlíky často
odmítané aktuální skartační kulturou, mezi ty, kdo se stali oběťmi obchodu s drogami i lidmi, mezi
oběti zotročování naší doby.
(Velikonoční poselství Urbi et Orbi papeže Františka, 1.4.2018; dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 21.4. – 28.4.2019
▪ Neděle
21.4. Alexandra / Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
▪ Pondělí 22.4. Evženie / sv. Leonid
▪ Úterý
23.4. Vojtěch / Svátek sv. Vojtěcha
▪ Středa
24.4. Jiří / sv. Jiří
▪ Čtvrtek
25.4. Marek / Svátek sv. Marka
▪ Pátek
26.4. Oto / sv. Richarius
▪ Sobota
27.4. Jaroslav / sv. Zita
▪ Neděle
28.4. Vlastislav / sv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion (2. neděle velikonoční)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Do holičství přišel muž, aby si nechal ostříhat vlasy a zastřihnout vous. Holič byl hovorný a při práci tak
probrali řadu témat. Nakonec se holič chytil slova „Bůh“ a řekl: „Nevěřím, že existuje Bůh.“
„A pročpak?“ zeptal se zákazník.
„No stačí, když se půjdete podívat na ulici, kolik je na světě nemocných, nešťastných a opuštěných lidí.
Kdyby existoval Bůh, tak by to nemohl dopustit.“
Zákazník se na okamžik zamyslel, ale potom na to nic neřekl. Moc se mu nechtělo pouštět se do dlouhé
diskuse. Když však vycházel z holičství, uviděl na ulici žebráka s dlouhými, špinavými vlasy a nepěstěným
vousem. Otočil se a překvapenému holiči řekl: „Je to jasné, holič neexistuje.“
„Jak to, že neexistuje?“ divil se holič. „Vždyť jsem tě teď před chvílí ostříhal!“
Zákazník na to řekl: „Holiči neexistují, protože kdyby existovali, tak by na ulici nebyli žádní lidé se
špinavými dlouhými vlasy, jako ten muž venku.“
Holič se ohradil: „To není argument. Nemůžu za to, že se ke mně nepřijde nechat ostříhat.“
„Potom může existovat i Bůh. A nemůže za to, že u něj nehledáme záchranu,“ odpověděl zákazník.
(přeloženo z angličtiny)

AKTUALITY Z FARNOSTI
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. O Božím hodu velikonočním (21.4.) proběhne sbírka na kněžský seminář.
Co se děje u dominikánů:
Studentskou mši sv. v Út 23.4. v 18 hodin celebruje o. Tomáš Klíč, program pokračuje prezentací
jeho návštěvy Světových dnů mládeže v Panamě.
AKTUALITY OBECNÉ
V rámci Olomouckých Velikonoc (Paschalia Olomucensia) se v kostele Panny Marie Sněžné
uskuteční 29.4.2019 (Po) v 19:00 koncert hudební legendy Spirituál kvintet. Vstupné 350 Kč je
možno získat v IC Olomouc na Horním nám.
V mých očích jsi krásná a vzácná, tak se jmenuje duchovní cvičení zprostředkované ženám
Komunitou blahoslavenství v Dolanech. Uskuteční se v krásném prostředí slovenských hor
u Ružomberoka v termínu Čt 2.-5.5.2019 (Čt-Ne). Součástí obnovy budou i biblické tance.
Přihlášky se podávají na http://www.blahoslavenstva.sk/prihlaska-dc.
KOUTEK AFORISMŮ
Poznání svatých věcí se stále vyvíjí, takže
někomu zůstane svatost a někomu věci…
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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

