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Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

(Ž 16)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 9,51-62)
Když se přibližovala doba Ježíšovy smrti, pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou
posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby mu tam připravili nocleh. Ale Samaritáni ho
nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane,
chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?“ On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak
šli do jiné vesnice. A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu
však odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu
položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel
pochovat svého otce.“ Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj
Boží království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil
doma s rodinou.“ Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe,
není způsobilý pro Boží království.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Musím se přiznat, že někdy prostě Ježíši nerozumím. Konkrétně třeba právě v tomto případě:
mám pořád před očima toho mladého muže, kterému zemřel otec, a Ježíše, jak mu říká: nech
toho pohřbívání, mám pro Tebe něco důležitějšího. A nerozumím. Nemohu pochopit, jak mohl
Ježíš takto jednat a co tím chtěl opravdu říci. A možná nejsem sám, kdo by se na tomto místě
nenechal uchlácholit teologickými konstrukcemi o tom, že se jednalo pouze o nějaké podobenství,
že to tak Ježíš vlastně nemyslel, či že šlo o nějakou specifickou situaci, kterou nelze
zevšeobecňovat. Prostě ne, nerozumím. Jak toto mohla být Ježíšova vůle? A určitě to není jediná
situace, kdy se s celým světem ptám, jak mohl to či ono Bůh dopustit: stačí pomyslet na nemocné,
kteří leží již léta připoutání k lůžku, či mladé lidi, které si k sobě Bůh povolal až příliš brzy. Ne,
nemám pro vás na to všechno odpověď a ani nebudu dělat, jako bych nějakou měl. A možná, že
ani žádná taková odpověď není. Možná nám nakonec nezbývá nic jiného, než se prostě pokusit
vrůst do ducha evangelia, abychom vycítili, že jsme zde oslovováni, že jde o nás, jako by nám
Ježíš říkal: následujte mě! A neříká: nejdřív se tady posaďte a pokuste se tomu všemu porozumět.
Neříká: pochopte přece, o co tady jde. Namísto toho říká jednoduše: hop, naskočte, jedeme!
Zanechte lamentování, zanechte hloubání, neohlížejte se zpátky! Máme společný cíl a toho
dosáhne jen ten, kdo se vydá na cestu - nehledě na to, zda máme předtím na všechny související
otázky typu jak? a proč? uspokojivé odpovědi. Máme společný cíl. A Pán je náš Pastýř, tedy nic
z toho, co opravdu potřebujeme, nám na této cestě nebude chybět. Vede nás, i když její obrysy
někdy vidíme jen dost neurčitě. A až přijde čas, ukáže nám místo odpočinku, někde tam
v blízkosti pramene. Ovšem předtím nám nenabídne žádné odpovědi, žádné prozření a také
žádné neomezené porozumění – ale naději, naději nám dá. A v této naději vykročme směle vpřed.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 10,1-12.17-20 Váš pokoj na něm spočine.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Ježíšův pokoj souvisí s životem v pronásledování, se soužením. Je to pokoj, který spočívá hodně
hluboko, velmi hluboko pod vším ostatním. Pokoj, který nikdo nemůže odejmout. (...) Ježíšův
pokoj nás učí jít v životě vpřed. Učí nás trpělivosti. Strpení je slovo, kterému dost dobře
nerozumíme a které je silně křesťanské; znamená nést na sobě. Nést na svých bedrech život,

těžkosti, práci – všechno bez ztráty pokoje. Nést, ba dokonce mít odvahu pokračovat. Tomu lze
rozumět, jen když je v nitru Duch svatý, který nám dává Ježíšův pokoj.
(Papež František, kázání z Domu sv. Marty, 21.5.2019; dle radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 30.6. – 7.7.2019
▪ Neděle
30.6. Šárka / sv. prvomučedníci římští (13. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 1.7. Jaroslava / sv. Theobald (Děpolt)
▪ Úterý
2.7. Patricie / sv. Ota
▪ Středa
3.7. Radomír / Svátek sv. Tomáše
▪ Čtvrtek
4.7. Prokop / sv. Prokop
▪ Pátek
5.7. Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů / Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
▪ Sobota
6.7. Státní svátek - Mistr Jan Hus / sv. Marie Gorettiová
▪ Neděle
7.7. Bohuslava / sv. Wilibald (14. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
„Řekněte mi něco o Bohu“, požádal kdosi jednoho zbožného indického učitele.
Odpověď zněla:
„Jak vám mohu popsat vrchol Mount Everestu, nebo cestu z posledního tábora k vrcholu, když jste ještě
v davu lidí, hemžících se v centru Dillí? Mohu vám jen poradit, abyste si najal rikšu k nádraží, a pak jel až
k úpatí Himálaje a začal výstup. Teprve až jednou budete u třetího nebo čtvrtého tábora, budu vám moci
popsat další cestu. Budu vám moci do detailu říci, kam šlápnout, abyste neutrpěl smrtelnou nehodu, nebo
abyste nezůstal někde vězet a nezmrzl. Teprve pak, až dojdete tak daleko, budete něco vědět o Mount
Everestu.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Opravy našeho kostela vyžadují vytrvalou finanční pomoc. Nebojme se vyzvat své příbuzné a
přátele o příspěvek. Informační listy jsou v kostele pod kůrem.
Přejeme všem čtenářům Svatomořického zpravodaje krásné léto, po prázdninách se opět
přihlásíme.
Co se děje u dominikánů:
Na našich webových stránkách, v sekci Aktuality, je vyvěšen pastýřský list arcibiskupa Jana
k problému sexuálního zneužívání. Doporučujeme jej k přečtení.
AKTUALITY OBECNÉ
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.
Rodiny jsou zvány na tradiční Arcidiecézní pouť rodin za účasti otce arcibiskupa Graubnera.
Přijďte se nechat povzbudit dalšími rodinami, dozvědět se něco nového o misiích i možnostech,
jak žít „misijně“ ve vlastních rodinách či farnostech, a v neposlední řadě také spolu poděkovat za
prázdniny a poprosit za nadcházející školní rok. Pouť se uskuteční na sv. Hostýně 31.8.2019
v čase 10:00 až 16:00. Bližší informace: tel.: 587 405 250, e-mail: matlochova.marketa@ado.cz.
KOUTEK MOUDROSTI
Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům
dokážeme dát.
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

