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Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

(Ž 97)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 17,20-26)
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty,
kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni
ať jsou jedno v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim,
aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby
svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde
jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě
miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a tito
(moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska,
kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Dokonalá jednota! Kdo by po ní netoužil? Jednota ovšem není to samé co uniformita. Jednota,
kterou měl Ježíš zřejmě na mysli, nebyla jednotou pevně sevřených šiků, nebo jednotou pečlivě
pěstěné aleje, v níž je každý strom postupně pečlivě zastřiháván do předepsaného tvaru. Daleko
spíše byla jednotou, která vzniká, když jsou lidé někým uchváceni, když mnoho lidí pochopí, že je
tu někdo, kdo naplnil jejich touhu po Lásce s velkým „L“, a že ten Někdo, tento Bůh, představuje
něco jako střed, střed jejich života. A když se potom tito lidé otevřou, když budou přicházet
z různých směrů k tomuto středu, stále blíž a blíž, pak se budou nutně přibližovat též sobě
navzájem. Bude to ovšem chtít i naši akci: důsledně Ježíše představovat v kontextu naší doby,
abychom nejen my, ale i všichni kolem nás poznali pravou, milosrdnou tvář Boha. Aby láska,
kterou Otec Ježíši dal, byla v nás a aby v nás byl i Ježíš sám. ~ Možná si říkáte, že jsem snílek,
ale nejsem jediný. Doufám, že se k nám jednoho dne připojíte, a svět bude v jednotě. You may
say I'm a dreamer, but I'm not the only one, I hope someday you'll join us, and the world will be as
one. (Imagine, John Lennon).
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 20,19-23 Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha
svatého.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
‚Zůstaňte v mé lásce’ (Jan 15,9) – žádá Ježíš v evangeliu. Jak to udělat? Je třeba být nablízku
Jemu, lámanému Chlebu. Pomůže nám, budeme-li stát před svatostánkem a před živými
svatostánky, jimiž jsou chudí. Eucharistie a chudí, pevný svatostánek a pohyblivé svatostánky;
tam se zůstává v lásce a vstřebává se mentalita lámaného Chleba. Tam se chápe ono „jako“,
o kterém mluví Ježíš: ‚Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás’ (tamt.). A jak miloval Otec
Ježíše? Tím že mu dal všechno a nic si nenechal pro sebe. Říkáme to v Krédu: ‚Bůh z Boha,
světlo ze světla’ - dal mu všechno. Když se však zdráháme dávat a na prvním místě bráníme
svoje zájmy, nenapodobujeme toto Boží jako a nejsme svobodnou a osvobozující církví. Ježíš
žádá, abychom zůstali v Něm, nikoli ve svých idejích; abychom vyšli z nároku kontrolovat a řídit;
žádá nás, abychom druhým důvěřovali a dávali se jim
(Homilie papeže při mši sv. pro Caritas Internationalis, 23. května, baz. sv. Petra; dle
radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 2.6. – 9.6.2019
▪ Neděle
2.6. Jarmil / sv. Marcelin a Petr (7. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 3.6. Tamara / sv. Karel Lwanga a druhové
▪ Úterý
4.6. Dalibor / sv. František Caracciolo
▪ Středa
5.6. Dobroslav / sv. Bonifác
▪ Čtvrtek
6.6. Norbert / sv. Norbert
▪ Pátek
7.6. Iveta/Slavoj / sv. Robert
▪ Sobota
8.6. Medard / sv. Medard
▪ Neděle
9.6. Stanislava / sv. Efrém Syrský (Slavnost Seslání Ducha Svatého)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Mahátma Gándhí vypráví ze svého života:
„Bylo mi patnáct roků, když jsem se dopustil krádeže. Protože jsem měl dluhy, ukradl jsem svému otci zlatý
náramek, abych mohl dluhy zaplatit. Nemohl jsem unést břemeno své viny. Když jsem stál před ním, styděl
jsem se otevřít ústa. Svoje přiznání jsem tedy napsal. Když jsem mu podával lístek, třásl jsem se na celém
těle. Otec si lístek přečetl, zavřel oči a pak jej roztrhal. ‚Dobrá,’ řekl pak ještě. Potom mě objal. Od té doby
jsem měl svého otce ještě raději.“

AKTUALITY Z FARNOSTI
Tuto neděli (2.6.) během mše svaté v 10:30 hodin přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
Mysleme na ně a jejich další růst ve víře v našich modlitbách.
Příští neděli (9.6.), na slavnost Seslání Ducha svatého, se bude během nedělních mší svatých
konat sbírka na církevní školy.
Opravy našeho kostela vyžadují vytrvalou finanční pomoc. Nebojme se vyzvat své příbuzné a
přátele o přípěvek. Informační listy jsou v kostele pod kůrem.
AKTUALITY OBECNÉ
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.
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 11.6.2019 a
bude mít podobu závěrečného táboráku.
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.
Letos uplyne dvacet let od prvního ročníku Dnů lidí dobré vůle. Ty se konají každoročně ve dnech
4. a 5. července u příležitosti státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.
Letos si na Velehradě navíc připomeneme i tři důležitá výročí – 1150 let od smrti sv. Cyrila a
současně jmenování prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje, 200. výročí jmenování Jana
Rudolfa Habsbursko-Lotrinského olomouckým arcibiskupem a 30. výročí svatořečení Anežky
České. Dny lidí dobré vůle 2019 vyvrcholí v pátek 5. července v 10:30 na nádvoří před bazilikou
Slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem a kazatelem bude apoštolský nuncius a
diplomatický zástupce Vatikánu v ČR Charles Daniel Balvo. Koncelebrovat budou biskupové
nejen z Čech, Moravy a Slezska, ale také ze zahraničí.
KOUTEK AFORISMŮ
V těžkostech se hodně lidí obrací k Bohu. Častokrát ani nezáleží na tom, zda chodí do kostela.
Věřící se ale k Bohu obrací hned na začátku, jako k první instanci, zatímco nevěřící až na konci,
jako k poslední instanci.
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

