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Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!

(Ž 104)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 20,19-23)
Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli
dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když
učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já
posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy
odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Dokážu si to úplně živě představit: vystrašení učedníci se schovávají za zavřenými dveřmi a
tisknou se strachy jeden k druhému. Přesto se nedokáží semknout tak těsně, aby tam nezbývalo
dost místa pro mezeru, kterou za sebou zanechala smrt jejich Mistra. Kdo tuto mezeru zaplní? To
byla jistě otázka, kterou si tehdy nešlo nepoložit. A kterou si v jiné době a v jiném kontextu
nezřídka pokládáme i v našich farnostech. Kdo zaplní mezery po odcházejících kněžích? Kdo
zaplní mezery po chybějících ministrantech (kostelnících, varhanících)? A možná ještě palčivější
otázka: kdo zaplní mezery v kostelních lavicích? K odpovědi na ně všechny se potřebujeme vrátit
zpět za ty zavřené dveře. Mezeru, kterou učedníci ve svém společenství tak bolestivě zažívali,
nemohl přece zaplnit nikdo jiný než Ježíš sám! Přesně o tom vypráví v podání Janova evangelia
celý letniční příběh. Ježíš zaplní tuto mezeru sám sebou: vstupuje do prázdného středu, který za
sebou zanechal, a naplňuje jej svým pokojem a svými ranami. Zaplňuje tento střed svým dechem,
zaplňuje jej svým Duchem. Duchem, který nás provází, Duchem, který vane do všech míst,
Duchem, který nám dává odvahu k novým začátkům. A právě v tom je klíč i pro nás. Pokud
všechny mezery necháme zaplnit Jeho Duchem, pokud nebudeme žehrat nad tím, co bylo a co se
zřejmě už nikdy nevrátí, pokud se nebudeme bát vykročit ze zajetých schémat a hledat nové cesty
– pak není žádný důvod k zoufání. Ale bude potřeba si někdy kvůli tomu větru pořádně držet
čepice.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 16,12-15 Všechno, co má Otec, je moje; Duch svatý z mého vezme a vám
to oznámí.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Ničeho většího a slavnějšího, než svědectví o Ježíšově vzkříšení a Božím odpuštěním už se
lidem nedostane. Až ti Duch svatý pošle do cesty člověka, který ti odpustí a pozve tě na novou
cestu, pak je to s velkou pravděpodobností tvá poslední šance, jak dát svému životu dobrý smysl
a cíl. (...) Kdo pozná své hříchy a přijme Boží odpuštění, toho se dotkl Duch svatý a nemá nač
čekat. Nikdo z nás neví, zda se taková chvíle prozření bude ještě opakovat. Práce i zábava
počká, ale Duch svatý je jako vítr. Kdo v pravou chvíli nenapne plachty, zůstane stát na místě.
Podobně jako může člověk promeškat lásku, příležitost někomu poděkovat, přijmout ruku
nabídnutou k odpuštění, minout se se svými dětmi a nebýt tam, kde nás bylo třeba. S Duchem
svatým se nedá smlouvat a odkládat jeho působení na neurčito. Návštěvu Ducha svatého si nelze
naplánovat. Když zazvoní, je dobré mu otevřít a pozvat ho dál, i když na to nejsme připraveni. (…)
Spoléhat se na Ducha svatého nesmí být chytrá ani zbožná výmluva. Je to nečekaná Boží pomoc,
když máme strach, rozum nám vypíná a všechno se na nás sype. Duch svatý se navenek projeví
jako druhý dech a neplánovaná pomoc shůry, když nás život zaskočí a my jsme v koncích. Duch

svatý mluví za ty, kteří mluvit neumějí, rozhoduje za ty, kteří jsou nerozhodní, jedná za ty, kteří
nemohou nic dělat, a dává uklidnění těm, kteří se bojí.
(Jiří Gruber: Duch svatý vám napoví, 24.5.2015; dle brno1.evangnet.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 9.6. – 16.6.2019
▪ Neděle
9.6. Stanislava / sv. Efrém Syrský (Slavnost Seslání Ducha Svatého)
▪ Pondělí 10.6. Gita / sv. Maxim
▪ Úterý
11.6. Bruno / sv. Barnabáš
▪ Středa
12.6. Antonie / sv. Jan z Fakunda
▪ Čtvrtek
13.6. Antonín / sv. Antonín z Padovy
▪ Pátek
14.6. Roland / sv. Anastáz
▪ Sobota
15.6. Vít / sv. Vít
▪ Neděle
16.6. Zbyněk / sv. Benon (Zbyněk) (Slavnost Nejsvětější Trojice)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Mladý řeholník chtěl odjet do zámořských misií. Představený kláštera pro to zpočátku příliš nebyl. Měl
pocit, že se jedná pouze o lidské nadšení. Nakonec mladíkovi řekl: „Uvidíme. Běžte nejprve k lékaři a
nechte se nejdříve prohlédnout, aby se ukázalo, zda jste schopen pracovat v tropech.“
Mladík tedy šel k lékaři. Výsledek však nebyl příznivý. Lékař řekl: „Jestliže pojedete do misií, budete tam
moci pracovat nejvýše jeden rok. Déle tam nevydržíte.“
Mladík se sklíčeně vrátil. Představený se ho znova zeptal: „Jste připraven se obětovat? Jít na misie třeba
jen na jeden rok a pak tak zemřít?“
„Ano“, řekl mladík, „jsem připraven.“
„Pak tedy ve jménu Páně běžte!“
Mladý muž odjel do misií. Pracoval tam přes padesát roků. Když Bůh chce, aby mu člověk padesát roků
sloužil, pak mu padesát roků slouží, i když k tomu nemá předpoklad.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Přijměte pozvání na koncert islandského pěveckého sboru Kópavogskirkja Reykjavík a našeho
sboru Chorus Mauritiensis Olomouc, který se v našem kostele uskuteční 15. 6. 2019 v 17 hodin.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován na opravu mořických varhan.
Co se děje u dominikánů:
V Út 11.6. během mše svaté v 18 hodin proběhne za účasti biskupa Josefa Hrdličky biřmování.
V Ne 16.6. zveme po mši sv. v 9:30 hodin na zahradní slavnost. V 16 hodin se potom můžete
zúčastnit biblické hodiny na téma „Malachiáš.“
AKTUALITY OBECNÉ
Aktualizujeme termín poslední letošní Malé pouti za víru v našich rodinách před prázdninami,
která se uskuteční v Ne 16.6.2019. Sraz je před katedrálou sv. Václava v Olomouci v 12:45. Ve
13:00 (po požehnání) vychází poutníci na cestu. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba
o 2 hodiny chůze. Podle potřeby se lze k pouti připojit během cesty nebo na mši sv. v 15 hodin
v bazilice na sv. Kopečku. Při zdravotních problémech a podobně, je možné nasednout i na
autobus a část cesty dojet autobusem.
Olomoucké centrum pro rodinu pořádá 10. ročník Pěší pouti tatínků a dětí. Pouť je třídenní.
Začíná v Pá 21.6. ranní mší sv. na sv. Hostýně a končí nedělní liturgií na Velehradě. Spí se
v tělocvičnách ve Štípě a Napajedlích. Denně se ujde cca 20 km. Zavazadla přitom veze
doprovodné vozidlo. Tuto pouť bez obtíží zvládají děti od šesti let! Celou poutí nás bude
provázet P. Jiří Putala, farář z Chropyně. Přihlášky (a další info) zde
http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/26#PPTAD2019.
KOUTEK MOUDROSTI
Nemůžete-li být s těmi, které máte rádi, mějte rádi ty, se kterými jste.
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

