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Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!

(Ž 67)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 14,23-29)
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude
milovat; a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje
slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám
mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu
mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl já. Pokoj vám
zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce
nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‚Odcházím‘ a ‚zase k vám přijdu‘. Kdybyste mě
milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve
než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Kdo z nás by nenašel slova obdivu k pokoji, který přímo vyzařuje z mnoha duchovních otců či
starých babiček s šátkem a slovy růžence na rtech. Kdybychom záblesk něčeho podobného též
občas nezakusili při modlitbě či jen prostém položení se do Ježíšovy náruče, asi bychom se spolu
s profánní částí naší společnosti též ptali, kde se něco takového bere. A věřím, že také tam, kde
měknou zatvrzelé postoje protivníků, tam, kde k sobě lidé opravdu hledají cestu, všude tam je ve
hře více než jen prostá změna názoru, o mnoho více než pouhá lidská diplomacie nebo čistá
schopnost vyjednávat. Pro mě ve všech těchto situacích došlo k naplnění toho, co Ježíš Kristus
přislíbil v dnešním evangeliu, když řekl: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.“ Neboli,
já, Ježíš, vám dávám pokoj, a sice ne nějaký mrtvolný klid, nýbrž pokoj, který přichází zevnitř
člověka, pokoj smíření a spokojenosti. Pokoj, kterého nedosáhneme ani bohatstvím, ani pozicí
v zaměstnání, ani upnutím se na druhého člověka. „Svůj pokoj vám dávám,“ říká Ježíš, a je pro
mnohé hořce poznanou zkušeností, že tak činí jen a jen On. My sami takového pokoje prostě
dosáhnout nedokážeme.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 17,20-26 Ať všichni jsou jedno!
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Pojem rodina se problematizuje. Lidé si začali klást otázku ještě před několika desetiletími
zbytečnou. Každý věděl a zažil, co je rodina. Dnes to stejná samozřejmost není. Ti, kdo dosud
mají přirozenou rodinu s vrozenými vztahy dětí a rodičů, udiveně přihlížejí, jakým seskupením
dospělých a dětí se říká rodina a někteří z nich si myslí, proč ne? Pokoušejí se orientovat
ve zmatku i v pojmech. Akademičtí odborníci hledají definici rodiny a přou se o nejvýstižnějším
pojmu. (…) Současné výzkumy zaznamenávají většinou pouze sociální, nejpovrchnější a
krátkodobou vrstvu vývoje, nezabývají se hlubinnými psychickými projevy a nevratnými
transgeneračními změnami. Bývají to tendenční metodologie, které mají přinést co nejvíc důkazů,
že je dané náhradní řešení rovnocenné tradičním (tedy zastaralým), aniž by zkoumaly jejich
odvrácenou tvář, nevýhody nebo dokonce trvalé a poškozující následky. Těch vidíme v praxi
mnoho. (…) Potíž dětí homoparentálních rodičů nespočívá v sexuálním životě jejich rodičů, ale
v tom, že na tom jsou podobně jako děti z heterosexuálních jednopohlavních rodin (rodič
samoživitel, matka a babička, apod. – pozn. red.). Chybí hlubinně-psychologická samozřejmost
intimní vazby s rodičem druhého pohlaví. Sociální zkušenost nestačí – jako byste se narodili jen
s pravou nebo levou rukou. Celý život budete handicap kompenzovat.

(Nevhodný text (autorka PhDr. Ludmila Trapková), Marek Vácha 24.4.2019; dle blog.aktualne.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 26.5. – 2.6.2019
▪ Neděle
26.5. Filip / sv. Filip Neri (6. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 27.5. Valdemar / sv. Augustin z Canterbury
▪ Úterý
28.5. Vilém / sv. Emil
▪ Středa
29.5. Maxmilián / sv. Maximin
▪ Čtvrtek
30.5. Ferdinand / sv. Zdislava
▪ Pátek
31.5. Kamila / Svátek Navštívení Panny Marie
▪ Sobota
1.6. Laura / sv. Justin
▪ Neděle
2.6. Jarmil / sv. Marcelin a Petr (7. neděle velikonoční)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Pšeničné stéblo stojí osamoceně na holém poli. Jak je to krásné, myslí si. Nemusím se zlobit s ostatními.
Přižene se silný vichr. Stéblo se zlomí a leží mrtvé na zemi. Nedá chléb.
Oproti tomu pšeničné pole: Jako bratři a sestry stojí těsně vedle sebe množství stébel s klasy obtěžkanými
chlebem. Nad polem zuří bouře. Stébla stojí a vzájemně se podpírají. Společně vytvářejí ochrannou
stavbu. A uvnitř roste chléb.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Opravy našeho kostela vyžadují vytrvalou finanční pomoc. Nebojme se vyzvat své příbuzné a
přátele o přípěvek. Informační listy jsou v kostele pod kůrem.
I v posledních květnových dnech, od Po do Čt, zveme po mších svatých na májovou pobožnost.
Co se děje u dominikánů:
V Út 28.5. zveme od 18 hodin na mši sv. pro mládež: po ní bude následovat přednáška fr.
Václava o sv. Markétě z Citta di Castello.
Již jen několik posledních květnových dnů se můžete v našem kostele po mši sv. v 18 hod.
zúčastnit májové pobožnosti – probíhá formou myšlenky Benedikta XVI. a mariánských litanií.
AKTUALITY OBECNÉ
Olomoucké centrum pro rodinu pořádá Tátův víkend s dětmi na skalách s podtitulkem „Učíme se
spolehnout na sebe navzájem“. Uskuteční se 31.-2.6.2019 ve Staré Vodě v Jeseníkách. Na
programu jsou hry, modlitby, mše, přednáška a překvapení. V sobotu proběhne výuka lezení po
skalách. Cena pobytu (strava a ubytování): dospělý 900 Kč a dítě 700 Kč. Přihlášky: tel.: 587
405 292, email: zaboj.josef@ado.cz, web: http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/26#tvsdns2019.
Zveme rodiny s dětmi na víkendovou duchovní obnovu, v rámci které je připraven duchovní
program pro rodiče a souběžný program a hlídání pro děti. Duchovním slovem bude provázet
MUDr. Jitka Krausová OV, svátostnou službu budou zajišťovat kněží jezuité z duchovní správy
Svatého Hostýna. Akce se koná 7.-9. června 2019 na Svatém Hostýně, bližší informace podá
Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj.josef@ado.cz.
Červnová „Malá pouť za velké věci“ od olomoucké katedrály k bazilice na Svatém Kopečku,
s úmyslem prosit za víru v rodinách se uskuteční 9.6.2019. 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.
Arcibiskup Jan Graubner udělí v sobotu 29. června 2019 v 9:30 v katedrále sv. Václava
v Olomouci kněžské svěcení dvěma jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého. K těmto letošním dvěma novokněžím přibudou ještě další dva řeholníci
z olomoucké arcidiecéze. Poznačme si tuto velkou událost v předstihu do kalendáře.
KOUTEK AFORISMŮ
Bůh myslí v géniích, sní v básnících a spí ve zbytku lidí.
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

