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Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

(Ž 100)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 10,27-30)
Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život.
Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni a
z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Svět kolem nás se jen hemží lidmi, kteří by chtěli být našimi pastýři a neméně touží po tom,
abychom je tak také vnímali. Ovšem nenechme se mýlit, pastýř je tady jen jeden, a tím je Ježíš.
I naši kněží či dokonce biskupové, neřkuli kdokoli jiný z nás, jsou nejvýše vůdčí berani. Tím se
určitě nechce říci, že lídry mezi námi nepotřebujeme, ba naopak, není stáda, které by se obešlo
bez vůdčího berana. Vůdčí beran je velmi důležitý. Ale také vůdčí beran potřebuje pastýře. Zrovna
on musí pozorně naslouchat každému pastýřovu slovu, musí se nechat opakovaně přivádět na
správnou cestu; nechat si líbit, že jej pastýř usměrní, protože je tím, kdo udává takt celému stádu.
Berani jsou důležití, ale nejsou to pastýři, proto se také nemohou vyvyšovat nad ostatní. I berani
jsou totiž jen ovce, ovce ve stádu Ježíše Krista. Je pak lidské, až příliš lidské, když se někdo
nechá unést svým pastýřským posláním, na povolání nehledě, a cítí se povolán měnit osudy lidí
kolem sebe bez dostatečné míry pokory vůči tomu jedinému, který je opravdovým Pánem nad
našimi životy. Smutných případů tohoto druhu kolem sebe vidíme stále dost. Naopak, každý zralý
vůdčí beran si uvědomuje, že tím jediným pastýřem je Ježíš. Pastýřem, kterému mohu klidně a
bez bázně říci: buď vůle Tvá, neboť Tvému vedení důvěřuji.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 13,31-33a.34-35 Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Sám Bůh skrze Pána Ježíše v nás působí to, co se Jemu líbí. (...) Bez Boha a Jeho přítomnosti
bychom nemohli dělat plně to, co se Jemu líbí. Ale teď pozor. Určitě i nevěřící dělají to, co se
Bohu líbí. Když se matka stará o dítě, tak se to Bohu líbí, ať je matka věřící nebo ne. Když někdo
pomůže ke vzdělání sirotkovi v Africe, tak se to Bohu líbí, ať je člověk věřící nebo ne. Ale my
křesťané vyznáváme, že veškeré dobro ve světě je pouze důsledek Božího milostivého působení.
A v čem je to pro nás dobrá zpráva? Je dobrá v tom, že pokud je Bůh naším pastýřem a my Ho
následujeme, tak On v nás působí dobré skutky a my si to ani neuvědomujeme. Ježíš říká, že
v soudný den takovým lidem řekne: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je
vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste
mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem
nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ (Mat. 25:34-36) A víte
jaká je jejich odpověď? Jejich odpověď je: „Pane, kdy? Kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého…
a pomohli ti.“ My o tom ani nevíme? Když člověk následuje dobrého pastýře, tak Bůh skrze něj
působí dobro a člověk si to ani neuvědomuje, nepřisuzuje si zásluhy, ale všechnu slávu přičítá
Kristu. A takový život je úžasně osvobozující, protože nás chrání od naší lidské pýchy, hrdosti,
nafoukanosti. Chrání nás před srovnáváním a hodnocením. Prostě jsme blízko pastýře a On dělá
své dílo.
(V blízkosti dobrého pastýře, Michal Klus; dle klus.estranky.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 12.5. – 19.5.2019
▪ Neděle
12.5. Pankrác / sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus (4. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 13.5. Servác / sv. Ondřej Hubert Fournet
▪ Úterý
14.5. Bonifác / Svátek sv. Matěje, apoštola
▪ Středa
15.5. Žofie / sv. Žofie
▪ Čtvrtek
16.5. Přemysl / Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
▪ Pátek
17.5. Aneta / sv. Paschal Baylon
▪ Sobota
18.5. Nataša / sv. Jan I.
▪ Neděle
19.5. Ivo / sv. Petr Celestýn (5. neděle velikonoční)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Italská pohádka vypráví o králi, který měl nemocného syna. Lékaři nevěděli co mu je. Byl slabý, u ničeho
nevydržel, stále si na něco stěžoval a většinu času strávil sezením na balkonu. A taky se v jednom kuse
nudil. Král se ptal na radu každého člověka, který vypadal moudře. Tak jednou dostal tuto podivnou radu:
„Výsosti, vyhledejte nějakého zcela spokojeného člověka a vyměňte jeho košili za košili vašeho syna!“ Král
rozeslal úředníky, aby takového člověka našli, ale ti se vrátili s prázdnou. Každý člověk, na kterého narazili
si na něco stěžoval, nebo toužil po něčem, co neměl. Jednoho dne, když se král vracel z lovu, uviděl
pracovníka na vinici, který si vesele a hlasně zpíval. Král se u něj zastavil a zkusil se ho zeptat na jeho
spokojenost: Ten řekl: „Jsem naprosto spokojený. Neměnil bych ani s papežem, nebo králem.“ Král ho
začal prosit: „Můj syn je smrtelně nemocen. Potřebuje jako lék košili spokojeného člověka. Zaplatím ti za
ni, kolik si budeš přát.“ Pracovník na to řekl: „Vaše Veličenstvo. Je mi to velmi líto, ale nemohu vám
pomoci. Já totiž žádnou košili nemám.“

AKTUALITY Z FARNOSTI
Ve Čt 16.5.2019 se v naší farnosti uskuteční celodenní farní adorace, která bude v 16:30
zakončena společnou adorací členů Eucharistické hodiny. Pro zajištění adorace pak prosíme,
aby se dobrovolníci v sakristii přihlásili k půlhodinovým přítomnostem v kostele.
Příští neděli 19.5.2019 se opět uskuteční sbírka na opravy našeho kostela. Tyto opravy vyžadují
vytrvalou finanční pomoc. Nebojme se vyzvat své příbuzné a přátele o přípěvek. Informační listy
jsou v kostele pod kůrem.
V květnu zveme denně mimo Pá a Ne po mších svatých na májovou pobožnost.
Co se děje u dominikánů:
V Po 13.5. zveme na Fatimský večer: 17:00 katecheze, 17:20 modlitba růžence, 18:00 mše sv.
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
Ovdovělé, rozvedené, vdané či svobodné ženy mohou přijít na další Setkání žen na cestě života.
Uskuteční se ve farním domě dómské farnosti na adrese Mlčochova 7 a to v Út 14.5.2019. Toto
setkání má motto „Plně člověk, plně žena“ a povede jej MUDr. Jitka Krausová.
Na Sv. Hostýně se uskuteční v termínu 17-19.5.2019 (Pá-Ne) tradiční víkend pro seniory
zahrnující mimo jiné společné modlitby, rozjímání, adoraci, mši svaté, možnost svátosti smíření
nebo pomazání nemocných, příležitost k rozhovoru s knězem, nebo lektorkami. Začíná se první
den mší svatou v 18 hodin, po ní následuje večeře a program. Končíme třetí den obědem.
Obnovu vede P. Václav Ježík SJ. Přihlášky: tel.: +420 573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz.
Ceny za ubytování a stravu: 1040 Kč (dvoulůžkový pokoj) nebo 1130 Kč (jednolůžkový pokoj).
KOUTEK AFORISMŮ
Student při hodině náboženství: „Věřím pouze
rozumím.“
Profesor teologie: „Pak je ovšem pochopitelné,
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

