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Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.

(Ž 118)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 20,19-31)
Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli
dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když
učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já
posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy
odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze
Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme
Pána.“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj
prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci
zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“
Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého
boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl:
„Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Ježíš vykonal před
svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem
zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jaký je vlastně Bůh, ve kterého věřím? Jak se liší od jiných bohů, bohů velkých náboženství
i soukromých bohů individuálních duchovních cest? Není pochyb, „můj Pán a můj Bůh“ mě zve na
cestu, na které mě čeká se zraněnou rukou a probodeným srdcem. Proto mé srdce a má víra patří
jen tomu Bohu, který může ukázat své rány. Byť by byla má duchovní cesta sebezářivější, těžko
bych se jinak zbavoval pochybností, že se nejedná o nějakou iluzi, projekci mých přání, nebo
dokonce o Antikrista samého. Když věřím, že můj Bůh je zraněný Bůh, kráčím pak nevyhnutelně
po cestě, na které dokážu odhodit břímě pochybností a zakusit vnitřní jistotu a pokoj pouze tehdy,
jestliže se nevyhýbám kříži, jestliže k Bohu směřuji úzkou branou Kristových ran. Branou chudých,
branou zraněných, kterou bohatí, sytí a sebejistí a vědoucí všeho druhu prostě nevejdou.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 21,1-19 Ježíš vzal chléb a dal jim, stejně i rybu.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Slyšel jsem úvahu, poněkud hloupou a trapnou, jakkoli se tvářila zbožně, že Krista po vzkříšení už
rány nebolí – to je stejně hloupá úvaha jako tvrdit, že už vzkříšení nastalo a že už je všechno
v pohodě a vlastně stačí se jen tak nějak pocitově nábožensky položit. Nikoli prosím, Krista rány
pálí a bolí. Pro křesťana není úniku – náboženského úniku z tohoto světa ještě nevykoupeného.
A Kristus je ještě stále křižován. To, co Tomáš řekne je akt nevíry, protože znamená nové
křižování. Strčit prsty do rány. Znovu působit bolest. (…) Blahoslavení ti, kteří neviděli a uvěřili,
kteří se svévolné řeči a svévolného skutku vyvarovali. My ostatní, my Tomášové, jsme si sáhli a je
nám hanba, protože jsme znovu nastolili situaci Golgoty, křižování, bolesti, utrpení. Vám, kdo jste
to nezažili a jen máte pocit, že lze jít jinudy, než kudy jde Kristus, jinudy, než cestou víry,
následování, poslušnosti, života, dávám dobrou radu: zastavte se a neblázněte, věřte bez téhle
zkušenosti otevřených ran. Nám ostatním opakuji: Nebuď nevěřící, ale věřící. Kristova láska je
naštěstí větší, než náš hřích a bere nás – stojíme-li o to, zrudlé studem do náruče.
(Tomáš Molnár, kázání: Nevěřící Tomáš, 10.9.2017; dle vrchlabi.evangnet.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 28.4. – 5.5.2019
▪ Neděle
28.4. Vlastislav / sv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion (2. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 29.4. Robert / Svátek sv. Kateřiny Sienské
▪ Úterý
30.4. Blahoslav / sv. Zikmund
▪ Středa
1.5. Svátek práce / Dělník sv. Josef
▪ Čtvrtek
2.5. Zikmund / sv. Atanáš
▪ Pátek
3.5. Alexej / Svátek sv. Filipa a Jakuba
▪ Sobota
4.5. Květoslav / sv. Florián
▪ Neděle
5.5. Klaudie / sv. Gothard (3. neděle velikonoční)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Profesor filozofie si na hodinu přinesl zavařovací sklenici. Naplnil ji golfovými míčky a zeptal se studentů,
jestli je sklenice plná. Souhlasili.
Poté vzal profesor krabici s kamínky a začal je sypat do sklenice. Občas se sklenicí zatřepal a nakonec
všechny kamínky nasypal do sklenice. Znova se zeptal, zda je sklenice plná a byl ujištěn, že ano.
Do třetice vytáhl ještě jednu krabici a začal do sklenice sypat jemný písek. Všichni byli překvapeni, kolik
písku se ještě vešlo do sklenice, než byla plná. Na otázku o plnosti ho studenti ujišťovali, že teď je plná.
Profesor se tedy ještě jednou shýbl pod stůl a otevřel plechovku s pivem, které celé vylil do sklenice.
Poté začal svůj výklad.
„Sklenice reprezentuje váš život. Golfové míčky ve sklenici představují ty nejpodstatnější věci ve vašem
životě, tedy to, co dává životu smysl, i když bychom ničeho jiného nedosáhli. Můžeme si představit
například vztahy k rodině a k blízkým. Kamínky představují další důležité a častokrát ještě lákavější
skutečnosti našeho života, jako je úspěšná práce, kvalita bydlení, dosažené vzdělání apod. Písek pak
znamená všechny zbývající hodnoty, z nichž některé mohou být velmi lákavé.
Potom profesor formuloval poučení: Nastavte si v životě priority. Kdybyste do sklenici nejdříve zasypali
pískem, tak by se do ní už nic většího nevešlo. Když ale zaplníte sklenici nejdříve těmi nejdůležitějšími
hodnotami (golfovými míčky), budete sami překvapeni, kolik nedůležitých a lákavějších hodnot se do
sklenice ještě vejde.
Na to se jeden ze studentů přihlásil s dotazem, co znamená to pivo. Profesor se usmál a řekl: „Pivo
ukazuje, že nezávisle na tom, jak plný se váš život může zdát, vždy je ještě prostor na pár piv s přáteli.“
(přeloženo z angličtiny)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Protože na Ne 28.4. připadá svátek Božího milosrdenství, od 15:00 se koná mše svatá se
svátostným požehnáním (od 14:30 se budeme modlit Korunku k Božímu milosrdenství).
V květnu zveme denně mimo Pá a Ne po mších svatých na májovou pobožnost.
Co se děje u dominikánů:
V Ne 28. 4. v 9:30 zveme na mši sv. pro děti, od 8:30 je zkouška dětské scholy - sraz na vrátnici.
Starší a pokročilé pak možná osloví biblická hodina na téma „Ageus“ v sále kláštera od 16:30.
AKTUALITY OBECNÉ
Tatínci s dětmi jsou zváni na 4. pouť ke svatému Josefovi dělníkovi do Dubu nad Moravou ve St
1.5.2019 se začátkem v 14:00. Poutní mši sv. bude sloužit otec biskup Basler. Na programu
jsou dále ukázky řemesel a posezení u táboráku. Přihlašování na Centru pro rodinu (587 405
292, e-mail: zaboj.josef@ado.cz).
V termínu 3.-5.5.2019 (Pá-Ne) se uskuteční již 7. ročník víkendu pro otce s dětmi nazvaný „Do
hlubin Země“. Na této akci se mimo jiné v doprovodu zkušených speleologů navštíví
nepřístupné části Javoříčských jeskyní. Podrobnější informace a přihlášky na akci najdete na
http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/26#vposddhz19.
KOUTEK AFORISMŮ
Volba způsobu, jakým člověk žije, je možná jediné
ponechané jedinci v řítící se lavině naší společnosti…

právo,

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

