Ročník XXVI. Číslo 18 5.5.2019

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

(Ž 30)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 21,1-19)
Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto: Byli pohromadě
Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva
z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“
Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu,
ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli
mu: „Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji
už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“
Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen
nalehko – a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko, jen tak asi dvě
stě loket, a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou
rybu a vedle chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr
vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik,
síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo
jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. To bylo už potřetí, co
se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání. Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra:
„Šimone, synu Janův, miluješ mě více než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“
Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“ Podruhé se ho zeptal: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“
Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“ Zeptal se ho
potřetí: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ
mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce!
Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až
zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby naznačil, jakou
smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: „Následuj mě!“.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jaké je z toho poučení pro nás? Ani my nerybařme naslepo! Jestliže chceme mít naši síť plnou,
pak ji musíme hodit na pravou stranu. A nezapomeňme, že Ježíš dal našemu rybaření směr, že
nám určil cíl, ke kterému bychom měli napnout naše plachty. Nespusťme tento cíl z očí
a neupínejme se na krátkozraké, do sebe zahleděné cílečky; orientujme se v tom, co děláme, na
Toho, který sedí po pravici Otce. Jednoduše vzato, rybařme, a tím spíše žijme na Jeho straně.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 10,27-30 Já dávám svým ovcím věčný život.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Bůh nás žádá, abychom viděli život jako On, který v každém z nás vždycky vidí nepotlačitelné
jádro krásy. Ve hříchu spatřuje děti k pozvednutí; ve smrti bratry ke vzkříšení; ve zklamání srdce
k utěšení. Nebojte se tedy: Pán má tento tvůj život rád do té míry, že jej celý prožil, aby zakusil
úzkost, opuštěnost, smrt a peklo, vítězně z nich vyšel ven a řekl ti: „Nejsi sám, důvěřuj mi!“ Ježíš
je specialista na obracení našich smrtí v život, našeho nářku v tanec (srov. Žl 30,12). S Ním
můžeme také my konat Paschu, tedy přechod, a tak přejít od uzavřenosti ke společenství, od
zklamání k útěše, od strachu k důvěře.
(Homilie papeže při Velikonoční vigilii, bazilika sv. Petra, 20.4.2019; dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 5.5. – 12.5.2019
▪ Neděle
5.5. Klaudie / sv. Gothard (3. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 6.5. Radoslav / sv. Jan Sarkander
▪ Úterý
7.5. Stanislav / sv. Benedikt II.
▪ Středa
8.5. Státní svátek / Panna Maria, Prostřednice všech milostí
▪ Čtvrtek
9.5. Ctibor / sv. Hermus
▪ Pátek
10.5. Blažena / sv. Izidor
▪ Sobota
11.5. Svatava / sv. Ignác z Láconi
▪ Neděle
12.5. Pankrác / sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus (4. neděle velikonoční)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Dne 8.5. se slaví památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Tento svátek se začal slavit v roce
1921 v Belgii, odkud se rychle rozšířil po světě. Logika tohoto svátku je přitom zřejmá: bez matky bychom
neměli Syna a všechna dobra (milosti) dostáváme od Boha. Jak může z všeobecně známých informací
o Panně Marii vzniknout příběh na cestu životem? Záleží na tom, jak tyto příběhy čteme. Chceme se
dojmout? Chceme aplikovat naše intelektuální schopnosti na kritiku postavy, doby, nebo literární podoby
příběhu? Příběh o Panně Marii stojí a padá s příběhem o jejím Synu. Tyto příběhy jsou nám vyprávěny
jako vzor pro náš život. Máme následovat Ježíše. Když budeme následovat Jeho následovníky, zřejmě
nepůjdeme špatně. Teď jen zbývá si v klidu sednout do křesla, promítat si v hlavě Mariin příběh a
nepřehlédnout to, co je z jejího života pro moji konkrétní situaci nejvíce inspirující. Uvěřit Bohu? Přijmout
úkol od Boha? Stát se matkou/otcem? Pomáhat Alžbětám? Rozvažovat o slovech a činech Syna? Trpět?
Být s církví, i když bloudí? A určitě nás napadnou i další otázky…

AKTUALITY Z FARNOSTI
V květnu zveme denně mimo Pá a Ne po mších svatých na májovou pobožnost.
Oprava našeho kostela vyžaduje vytrvalou finanční pomoc. Nebojme se vyzvat své příbuzné a
přátele o přípěvek. Informační listy jsou v kostele pod kůrem.
Co se děje u dominikánů:
Zveme vás na večerní modlitbu Taizé, která proběhne v dominikánském kostele v Út 7.5. se
začátkem od 19:15 hodin. Můžete se těšit na modlitbu u kříže, zpěvy z Taizé, slovo z Písma,
chvíle ticha, přímluvy,…
Po celý květen, vyjma nedělí a slavností, probíhají v našem kostele po mši sv. v 18 hod. májové
pobožnosti formou myšlenky Benedikta XVI. a mariánských litanií.
AKTUALITY OBECNÉ
V rámci Olomouckých velikonoc (Paschalia olomucensia) se v našem kostele uskuteční 12.5.
2019 (Ne) v 19:00 varhanní koncert Karla Martínka a Akademického sboru Žerotín. Vstupné:
120 / 90 Kč.
Nezadaní věřící jsou zváni na Pouť pro nezadané, která se uskuteční 12.5.2019 od katedrály
svatého Václava v Olomouci k bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Pouť se
realizuje souběžně s Malou poutí za velké věci v rodinách, má však vlastní začátek před
katedrálou a závěr ve společném setkání po mši svaté. Cesta je dlouhá přibližně 8 km a půjde
se cca 2 hodiny. Sraz je v 12:30 před katedrálou. Je třeba se přihlásit na Centru pro rodinu do
7.5.2019 (tel.: 587 405 251, e-mail: reznickova.marcela@ado.cz).
Květnová „Malá pouť za velké věci“ od olomoucké katedrály k bazilice na Svatém Kopečku,
s úmyslem prosit za víru v rodinách se uskuteční 12.5.2019. Cesta je dlouhá 8 km (2 hod.).
Podle fyzických sil se poutníci mohou k pouti připojit před katedrálou v 12:45, cca v 14:25 pod
kopcem v Samotiškách a v 15:00 v bazilice na Svatém Kopečku.
KOUTEK AFORISMŮ
Víte co má společného padák
otevřené, tak jsou k ničemu…
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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

