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Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!

(Ž 63)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 9,18-24)
Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé
pokládají?“ Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že vstal jeden z dávných
proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ On
jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho
trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že
bude vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe
svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro
mě ztratí, zachrání si ho.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Za koho mě pokládáte? Za koho Jej pokládáme, tohoto Ježíše z Nazareta? Neodpovídejme
zbrkle, přemýšlejme opravdu dobře, kým pro nás tento člověk je. Ano, je tím, který nám slíbil, že
nám daruje plnost života. Je tím, který nám přislíbil, že je Cesta, Pravda a Život a že ten, kdo se
Jej drží, nemine v takovémto životě cíl. On je tím, který nám posílá Ducha, radostnou rozjařenost
velkých církevních slavností a úžasné improvizace našeho regenschoriho, které nás, alespoň na
chvíli, povznášejí za Ním do nebe. Ale tentýž Ježíš je také tím, který nám řekl, že následovat Jej
znamená vzít na sebe kříž; který nám neslíbil, že má pro své učedníky v tom nebi na růžových
obláčcích připravené stoly prohýbající se pod vybranými pochutinami. Je to tentýž Ježíš, který nás
ani chvíli nenechal na pochybách, že to tady na zemi není žádný ráj. Kým tedy tento Ježíš pro nás
je? A nebuďme pro jednou, jako tehdy Petr, moc rychlí s katechismovými odpověďmi typu Mesiáš,
Boží Syn či Spasitel, byť všechny tyto by byly správné. Nechme si svá slova opravdu pořádně
projít hlavou. Více jak dva tisíce let stará zkušenost totiž říká, že kdo se spokojí s příliš rychlou
odpovědí, snadno upadne do nebezpečí, že na konci, totiž tehdy, až se pohodlí salonního
křesťanství definitivně vytratí, či až pro nás samotné začne křížová cesta, bude se spolu s Petrem
zapřísahat ‚Neznám toho člověka‘…
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 9,51-62 Pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Půjdu za tebou všude, kam
půjdeš.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Jak je možné, že jsem se tolik modlil a Pán mě nevyslyšel? Jak je možné, že jsem tolik obětoval a
manželství těch našich mladých je v troskách? Jak je možné, že tomu mému sousedovi se daří
lépe, než mně a je to takový neznaboh? (…) Bratři a sestry, nemáme ty věci víry někdy také tak
(...) že si myslíme, že když chodíme do kostela, tak jsem nějakým zvláštním způsobem chráněn?
Že když občas zajdu a někdy se i pomodlím, tak, už z principu jednou musím vejít do Božího
království? Že mně to Bůh prostě dluží! (...) Ale Ježíš hovoří úplně jinak, Syn člověka nepřišel
proto, aby si nechal sloužit, ale aby dal svůj život jako výkupné za všechny. A to je něco, co již
známe a říkáme si ok, tak Ježíš dal ten svůj život a já mám teď ten nárok. Ale to je hrubé
nepochopení Ježíšových slov, protože Ježíš také říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mě. Tedy nic nemluví o nějakém nároku, ale hovoří o tom, že
následování Krista je cesta kříže a cesta oslavení nemůže být ani bez kalicha hořkosti. A to je
jediná cesta, která vede ke spáse. (…)
(Kázání o. Pavla, 29. neděle v mezidobí, 22.10.2018; dle lipovec.mojefarnost.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 23.6. – 30.6.2019
▪ Neděle
23.6. Zdeňka / sv. Josef Cafasso (12. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 24.6. Jan / Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
▪ Úterý
25.6. Ivan / sv. Vilém, ct. Ivan
▪ Středa
26.6. Adriana / sv. Jan a Pavel
▪ Čtvrtek
27.6. Ladislav / sv. Cyril Alexandrijský
▪ Pátek
28.6. Lubomír / sv. Irenej (Lubomír) (Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova)
▪ Sobota
29.6. Petr a Pavel / Slavnost sv. Petra a Pavla
▪ Neděle
30.6. Šárka / sv. prvomučedníci římští (13. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Tři ženy přišly ke studni pro vodu. Nedaleko odtud seděl starý člověk a poslouchal, jak se baví o svých
dětech.
„Můj syn,“ řekla prvá, „je tak šikovný, že se mu nikdo nevyrovná…“
„Můj syn,“ řekla druhá, „zpívá tak krásně, jako slavík! Není nikdo, kdo by měl tak krásný hlas jako on…“
Třetí žena nic neříkala a tak se jí ta první zeptala: „A co umí tvůj syn?“
„Nedělá nic, čím bych se mohla chlubit,“ odpověděla. „Můj syn je jen obyčejný chlapec, nemá nic
zvláštního na sobě ani v sobě…“
Ženy naplnily džbery a šly domů. Starý člověk šel pomalu za nimi. Džbery byly těžké a upracované ruce
slabé. Proto se ženy zastavily a odpočívaly. Bolelo je v zádech.
Tu jim přišli naproti jejich tři mládenci. Prvý se postavil na ruce a dělal přemety, jeden za druhým. Ženy
volaly: „To je šikovný chlapec!“ Druhý zpíval tak krásně jako slavík a ženy zbožně naslouchaly, až slzely.
Třetí chlapec běžel za svou matkou, vzal do rukou džbery a nesl je domů.
Tu se ptaly ty první dvě ženy toho starého člověka: „Co říkáš na naše syny?“
„Kde jsou vaši synové?“ ptal se stařec s podivem, „vidím jen jediného syna.“

AKTUALITY OBECNÉ
Olomoucké Centrum pro rodinu pořádá 24.-28.7.2019 na Svatém Hostýně Letní pobyt pro ženy
na cestě života. Je určen pro ženy všech věkových skupin: vdané, svobodné, rozvedené
i vdovy. Ty, které prožívají běžné problémy v rodině, v práci, s dětmi malými nebo již dospělými,
ale i ty, které prodělaly těžkou nemoc, zažily úmrtí někoho blízkého či podobné situace. Setkání
bude bez dětí. Plánují se přednášky odborníků s diskusemi, vycházky, kreativní dílny, táborák,
mše sv. ve společenství žen. Po celou dobu je přítomen kněz i odborníci k možnostem
individuálních konzultací. Přihlášky a bližší informace: tel.: 587 405 250, e-mail:
reznickova.marcela@ado.cz, nebo web http://rodinnyzivot.cz/?q=node/3#LPPZNCZ2019.
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa právníka/právničky
právního oddělení. Předpokládaný termín nástupu je září 2019 nebo dle dohody. Požaduje se
VŠ oboru právo, praxe min. 2 roky. Ze všeobecných předpokladů požadujeme bezúhonnost,
schopnost samostatné práce i práce v kolektivu, komunikativnost a kultivované vystupování,
schopnost pružně řešit problémy. Orientace v církevním prostředím a praxe je výhodou. Místem
pracoviště je kurie arcibiskupství (Biskupské náměstí 841/2). Jedná se o celý pracovní úvazek
na dobu určitou. Přihlášky k výběrovému řízení včetně životopisu a motivačního dopisu je třeba
zaslat do 15.8.2019 na e-mail bohacikova.alice@ado.cz. Celý text inzerátu je na:
http://www.ado.cz/system/files/vyberove_rizeni_pravnik_07-2019.pdf
Mladí lidé jsou zváni na Multižánrový křesťanský festival UNITED, který se uskuteční 2224.8.2019 ve Vsetíně a nabídne jako vždy bohatý program. Podívejte se na
https://festivalunited.cz/
KOUTEK MOUDROSTI
Nejde o to, znát mnoho, ale o to, znát ze všeho, co je možno znát, to nejpotřebnější.
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

