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Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

(Ž 145)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 13,31-33a.34-35)
Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh
v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě, a hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové
přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy.
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Ježíš říká v dnešním evangeliu: „Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já
miloval vás, tak se navzájem milujte vy.“ Kolikrát už jsme tento Ježíšův výrok slyšeli nebo četli.
Ale chápeme opravdu, o jaké lásce tady Ježíš hovoří? Určitě to není láska s odstupem, chladný
cit prostý možné bolesti a zklamání, či vyprázdněný pojem pseudozbožných frází. Láska, kterou
má Ježíš na mysli, je láska k bližnímu, láska na blízko. Láska, která boří zdi a překonává
vzdálenosti. Je to láska sdílení a odříkání ve prospěch druhého, láska, která nekončí nějakým
statusem quo, ale je vždy připravena vykročit k druhému člověku. Láska, která není zištná, nýbrž
nezná ničeho, co by stálo nad společným blahem. Dobře si to zapamatujme, společným blahem!
Takovou lásku má Ježíš na mysli, když hovoří o tom, že nám dává nové přikázání. Stará známá
věta, prastará slova. Ale když se podíváme kolem nás, a to nezřídka i na realitu našeho
křesťanského společenství, pak se bohužel stále jedná, i po více jak dvou tisících letech, o nové
přikázání.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 14,23-29 Duch svatý připomene vám všechno, co jsem vám řekl já.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Reforma církve začíná od pokory, která vzniká a vzrůstá ponižováním, čímž se neutralizují naše
velikášské nároky. (...) Jedině člověk následující Ježíše na cestě pokory a umenšení může
skutečně přispět k poslání, které mu Pán svěřuje. Ten, kdo naopak hledá vlastní slávu, neumí
naslouchat druhým ani Bohu. (...) Jak by člověk hledající vlastní slávu mohl rozpoznat a přijmout
Ježíše v maličkých volajících k Bohu? Celý jeho vnitřní prostor zaujímá on sám, připadně skupina,
k níž náleží, tedy lidé jako my, kvůli kterým mu nezbývá čas pro druhé... Chceme-li se naučit
naslouchat, nesmíme v srdci pohrdat těmito maličkými, ať už je to kdokoli – osiřelí mladí lidé, kteří
skončili na drogách, rodiny přetížené každodenností a s rozvrácenými vztahy, hříšníci, chudáci,
cizinci, lidé, kteří ztratili víru, lidé, kteří víru nikdy neměli, staří lidé, postižení, mladí, hledající
chleba v popelnici... (…) Nepokorný a pohrdavý člověk nikde nebude dobrý evangelizátor, protože
nedohlédne za vnější zdání. Uvažuje o druhých jako nepřátelích a bezbožnících, čímž přichází
o příležitost, jak zaslechnout křik, který se dere z jejich nitra. Onen křik, častokrát bolestný a snící
o čemsi jiném, kterým se dává najevo potřeba spásy. Jestliže nám pýcha a domnělá morální
nadřazenost neotupí sluch, uvědomíme si, že v křiku mnoha lidí sténá Duch svatý. Duch, který
nás nekolébá v uspokojení, ale opětovně pohání na cestu. Duch, který nás zachrání před
diecézním uspořádáním, které je ve skutečnosti jen kamufláží, tedy snahou všechno změnit, aby
se nezměnilo nic.
(Papež: Reforma církve začíná pokorou. Zahájení diecézního sněmu v Lateránské bazilice,
10.5.2019; dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 19.5. – 26.5.2019
▪ Neděle
19.5. Ivo / sv. Petr Celestýn (5. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 20.5. Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
▪ Úterý
21.5. Monika / sv. Ondřej Bobola
▪ Středa
22.5. Emil / sv. Julie
▪ Čtvrtek
23.5. Vladimír / sv. Jan Křtitel de Rossi
▪ Pátek
24.5. Jana / sv. Vincent Lerinský
▪ Sobota
25.5. Viola / sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi
▪ Neděle
26.5. Filip / sv. Filip Neri (6. neděle velikonoční)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Slepého a chromého překvapil lesní požár. Oba dostali strach. Slepý utíkal přímo směrem k ohni. Chromý
zavolal: „Neutíkej tam!“ Slepý se zeptal. „Kam se mám obrátit?“ Chromý na to: „Mohl bych ti ukázat cestu
vpřed, jak daleko bys chtěl. Jsem ale chromý, vezmi mne na ramena, abych tě mohl upozorňovat, kde se
máš vyhnout hadům, trnům, ohni a jiným nebezpečím. A ukážu ti cestu do města.“ Slepý se zařídil podle
toho, co mu řekl chromý a tak se oba bez úhony dostali do města. ~ Nezáleží na tom, jak jsme nedokonalí,
ale zda umíme spolupracovat.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V Pá 24.5. proběhne i v Olomouci Noc kostelů (https://www.nockostelu.cz/). V našem kostele
ovšem tentokrát nikoli, protože se zde bude od 19 hodin konat závěrečný koncert v rámci
festivalu Dvořákova Olomouc (Gustav Mahler: Symfonie č. 3 d moll).
V So 25.5. zveme na děkanátní Pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání do katedrály sv.
Václava s následujícím programem: 15:00 růženec, 16:00 adorace, 17:00 mše svatá.
Sbírka tuto neděli (19.5.) bude určena na opravy kostela a tu příští (26.5.) pro těžce zkoušený
Blízký východ. Předem děkujeme, pokud budete ochotni přispět na dobrou věc.
Co se děje u dominikánů:
V Út 21.5. zveme od 18 hodin na mši sv. pro mládež: bude ji celebrovat o. Jiří Pospíšil, poté
následuje přednáška o křtu.
AKTUALITY OBECNÉ
Česká biskupská konference společně s konferencemi vyšších řeholních představených otevřela
1.5.2019 kontaktní místo, jehož cílem je zprostředkovat péči a pomoc nezletilým a zranitelným
osobám, které se staly obětí pohlavního zneužití duchovním či laikem v rámci církve. Oběti
pohlavního zneužívání si mohou zvolit, jaká forma komunikace jim lépe vyhovuje. Mohou
vystupovat i zcela anonymně. Odborně vyškolení pracovníci kontaktního místa zmapují jejich
potřeby a podle nich jim nabídnou další cestu. Informace na https://www.ochrananezletilych.cz/.
Po výborných ohlasech se opět nabízí víkend pro prarodiče s vnoučaty, který se uskuteční 21.23.5.2019 na Svatém Hostýně. Část programu pro děti povede mládež - budou si hrát, běhat,
vyrábět, zpívat a babičky i dědové si mohou poslechnout přednášku, posedět u kávy, popovídat.
Nebude chybět vycházka, společné modlitby či mše svatá. Přihlášky na tel. 587 405 250
http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/6#vpppsd2019 E-mail: matlochova.marketa@ado.cz.
Ve dnech 23.–26.5.2019 budou občané všech zemí EU volit nové členy Evropského parlamentu.
Tyto méně sledované volby jsou zvláště pro malé země významnější než se zdá. Náš blahobyt
závisí na prosperitě Evropy, stejně jako naše bezpečnost je bezpečností Evropy. Než k těmto
volbám vyrazíme, mohli bychom se seznámit se společným prohlášením Evropských biskupů na
http://www.ado.cz/clanek/prohlaseni-comece-k-evropskym-volbam-2019-nove-zbudovatspolecenstvi-v-evrope.
KOUTEK AFORISMŮ
Bůh dělá, co chce… Člověk dělá, co může.
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

