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Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! (Ž 8)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 16,12-15)
Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést.
Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale
bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám
to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jak to s tou svatou Trojicí vlastně je? Určitě vám to už také někdy vrtalo hlavou. Ostatně, není
v naší víře asi obtížnějšího bodu než toto učení o Trojici, o Bohu, který je jediný, ale přesto
existuje ve třech Osobách. A když si na něm vylámali zuby největší teologové, co teprve my
s našimi daleko omezenějšími vědomostmi. Bůh pro nás navždy zůstane tajemstvím. Přesto, rád
bych se s vámi podělil o obraz Trojice jako pramene, potoka a řeky, který pochází od velkého
teologa ze 4. století, Řehoře Naziánského. Pokud nás k takové vodě někdo postaví, jsme většinou
schopni jasně říci: ano, toto je pramen, toto je potok a toto je řeka. A podobně je to i u Boha.
Hovoříme o Bohu Otci, o Jeho Synu a o Duchu svatém. Říkáme, že toto je působení Ducha, a
tady je dílo Otce. Ovšem pokud nahlédneme blíže, je to podobné jako s těmi třemi vodstvy – jasně
je od sebe odlišit nedokážeme. Ačkoli máme pramen, potok a řeku, je voda, která vyvěrá
z pramene, přece stejná, jako ta, která protéká potokem, a také stejná s tou, která se potom vlévá
do řeky. A možná je to podobné i s naším Bohem. Věříme, že v něm dokážeme rozlišit tři Osoby;
všechny ovšem prostupuje jedno a totéž božské Bytí. Pramen, potok a řeka mi trochu pomohly –
nikoli Bohu porozumět, to se nikdy nestane –, ale alespoň si tak trochu představit, jak si v mé
mysli mohu toto božské tajemství přiblížit. A neskromně doufám, že vám také.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 9,18-24 Ty jsi Boží Mesiáš. Syn člověka bude muset mnoho trpět.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Učedníci potřebovali změnit nitro, srdce. Jejich příběh nám říká, že nestačí uvidět
Zmrtvýchvstalého, není-li přijat v srdci. Je k ničemu vědět, že Vzkříšený žije, pokud nežijeme jako
Vzkříšení. A Duch působí, že Ježíš žije a ožívá v nás, resuscituje nás zevnitř. Proto Ježíš na
setkání se svými opakuje: ‚Pokoj vám!‘ (Jan 20,19.21) a dává jim Ducha. Pokoj nespočívá
v uspořádání vnějších problémů – Bůh těm svým neodnímá soužení a pronásledování – nýbrž
v přijetí Ducha svatého. V tom spočívá pokoj, který je dán apoštolům, neosvobozuje od problémů,
nýbrž vprostřed problémů, a je nabízen každému z nás. Je to pokoj, který se podobá neustále
klidné hlubině moře, které je na povrchu zmítáno vlnami. Je to harmonie tak hluboká, že může
proměnit v blahoslavenství dokonce i perzekuci. Jak často však zůstáváme na povrchu! Namísto
hledání Ducha se pokoušíme zůstat na hladině s myšlenkou, že všechno bude lepší, až přejde
ona nesnáz, až mi dotyčný zmizí z očí a situace se zlepší. To však znamená zůstat na povrchu, a
jakmile přejde jeden problém, přijde druhý a nepokoj se vrací. Klid nezískáme vytvořením odstupu
od toho, kdo není téhož mínění jako my, a neupokojí nás ani vyřešení momentálních nesnází.
Zlomem je Ježíšův pokoj, harmonie Ducha.
(Homilie papeže při liturgii Seslání Ducha svatého, nám. sv. Petra, 9.6.2019; dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 16.6. – 23.6.2019
▪ Neděle
16.6. Zbyněk / sv. Benon (Zbyněk) (Slavnost Nejsvětější Trojice)
▪ Pondělí 17.6. Adolf / sv. Řehoř Barbarigo
▪ Úterý
18.6. Milan / sv. Marina
▪ Středa
19.6. Leoš / sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald
▪ Čtvrtek
20.6. Květa / sv. Silverius (Těla a Krve Páně)
▪ Pátek
21.6. Alois / sv. Alois Gonzaga
▪ Sobota
22.6. Pavla / sv. Jan Fisher a Tomáš More
▪ Neděle
23.6. Zdeňka / sv. Josef Cafasso (12. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Jednoho turistu v horách překvapilo špatné počasí. Naštěstí se mohl na noc uchýlit do kláštera. Překvapilo
ho ale skromné vybavení, a to jak u hostinských pokojů, tak i u řeholních cel. Zeptal se tedy jednoho
mnicha: „Kde máte nějaký nábytek?“. Na to mu mnich odpověděl otázkou: „A kde máte vy nábytek?“.
„Já?“, odpověděl turista zmateně, „Já jsem tu přece jen na cestě.“ Na to mnich řekl: „No právě, to my také.“

AKTUALITY Z FARNOSTI
V Po 17.6. od 18 hodin se na faře koná setkání farní a ekonomické rady.
Ve Čt 20.6. je slavnost Těla a Krve Páně. V naší farnosti jej oslavíme celodenní adorací do 15:30
hodin, v 17 hodin pak bude v našem kostele následovat mše sv. s božítělovým průvodem ke
sloupu Nejsvětější Trojice a zpět. Prosíme dobrovolníky (je zapotřebí 8 osob) o asistenci při mši
svaté a také ve slavnostním průvodu v pláštích – přihlaste se v sakristii.
Co se děje u dominikánů:
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
Od 1.6.2019 hostí Výstaviště Flora Olomouc v prostorách historické oranžérie ve Smetanových
sadech výstavu věnovanou osobě třetího olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana (1788–1831),
od jehož zvolení do čela místní arcidiecéze uplynulo koncem letošního března 200 let. Expozice
se snaží přiblížit jeho osobnost, zásluhy a aktivity, jakož i jeho soukromí, dynastické a
sourozenecké vazby, vztah k přátelům a spolupracovníkům, názory na domácí a světové dění
dané doby, nebo chápání závazku příslušnosti a loajality k panovnickému rodu. Do výstavy se
zapojila dlouhá řada institucí. Otevřeno má Po-Pá 15:00-18:00 a o víkendech 14:00-18:00.
Vstup je zdarma.
Matice Svatohostýnská vyhlásila v březnu výtvarnou a literární soutěž pro děti s názvem: „Jak se
žilo v minulosti - dětství našich babiček a dědečků.“ Nechte si vyprávět o časech, kdy Vaši
rodiče a prarodiče sami byli dětmi a objevte spolu, jak se liší váš každodenní den ode dnů jejich.
Bližší informace na http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/723#LS2019. Práce je třeba odeslat do
30.6.2019 na adresu Matice Svatohostýnská, Poutní dům č. 3, Svatý Hostýn 115, 768 61
Chvalčov.
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova (jezuité) pořádá v létě řadu duchovních cvičení. Jedno
z nich se, pod vedením O. Aleše Opatrného, uskuteční na Velehradě v termínu 21.-25.7.2019
(Ne-Čt). Pokud si myslíte, že by vám taková „dovolená“ prospěla, můžete se přihlásit na adrese
http://stojanov.cz/program-akci.html.
Pokud v době dovolených zavítáte do Studénky, můžete se na zámku podívat na výstavu
o tamním rodákovi - kardinálu Františku Tomáškovi (1899-1992). Výstava končí 30.10.2019.
KOUTEK MOUDROSTI
Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí dělat malé, ale s obrovskou
láskou.
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

