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Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!

(Ž 4)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 24, 35-48)
Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba.
Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se
domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti?
Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se:
duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy.
Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal: „Máte
tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je
smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno,
co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby
rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho
jménu bude hlásáno obrácení, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny
hříchy. Vy jste toho svědky.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Nepředstavujme si to raději moc tak, že byli na konci onoho dne po oné veliké noci učedníci již
pevně přesvědčeni o víře ve Zmrtvýchvstalého. Daleko spíše tomu prostě ze samé rychlosti,
v jaké se to vše seběhlo, nemohli uvěřit. Protože také víra musí růst. Právě víra potřebuje svůj
čas. A to platilo nejen tehdy pro učedníky, ale platí i pro mě a také pro vás. A též pro lidi, které
máme kolem sebe. Třeba takové děti: křtíme je ještě než umí myslet. A překvapuje nás, že
jakmile s tím začnou, o víře často přemýšlí způsobem, který je tak vzdálený našemu pohledu,
našemu přesvědčení, naší současné cestě. Protože víra musí růst. A to chce čas. Potřebuje
vlastní otázky, vyžaduje i nějaké ty pády, ze kterých se člověk může poučit. Potřebuje zkušenosti
– vlastní zkušenosti s vírou. To vyžaduje moře času. A Bůh tento čas dává. Neboť On ví:
nepřítelem víry v životě není ani radost, ani smutek, ani strach – nic z toho, co tehdy zažívali i
učedníci. Často je tím nepřítelem docela jednoduše pouze rychlost, potažmo přímočarost, se
kterou bychom dle mínění druhých měli odkrývat další vrstvy Ježíšova poselství. Když přitom tato
víra k tomu, aby se stala pevnou a zralou, potřebuje jen trochu více času.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 10, 11-18 Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Možná se ti někdy přihodilo, že jsi otevřel evangelium a naslouchal tomu, co Ježíš jednoho dne
řekl ve známém horském kázání: „Proste, a dostanete, hledejte, a naleznete, tlučte, a otevře se
vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře.“ (Mt 7,78) Jsou to silná slova, obsahující velký a zavazující příslib. Mohli bychom se ale ptát, zda je brát
vážně. Když Pána prosím, vyslyší skutečně mou prosbu, když hledám, naleznu ho, a když tluču,
otevře mi? (...) Otevři evangelia, přečti si o Ježíšových setkáních s lidmi, kteří k němu přicházeli, a
uvidíš, že pro některé z nich se jeho přísliby uskutečnily. Jsou to ti, pro něž se nalezení odpovědi
stalo zásadní otázkou. Pán se nechává nalézt naléháním neodbytné vdovy, Nikodémovou žízní
po pravdě, setníkovou vírou, nářkem nainské vdovy, upřímným pokáním hříšnice, touhou
malomocného po zdraví, Bartimeovým steskem po světle. Každá z těchto postav by mohla plným
právem vyřknout slova 63. žalmu: „Po tobě (Pane) žízní má duše, po tobě touží mé tělo, tak jako
žíznivá, bezvodá, vyprahlá země.“

(Papež František k mladým: Bůh po vás žízní, 9.4.2021; dle vaticannews.va/cs)
SVÁTKY V TÝDNU 18.4.2021 – 25.4.2021
▪ Neděle
18.4. Valerie / sv. Krescenc (Rostislav) (3. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 19.4. Rostislav / sv. Ema
▪ Úterý
20.4. Marcela / sv. Hugo
▪ Středa
21.4. Alexandra / sv. Anselm
▪ Čtvrtek
22.4. Evženie / sv. Leonid
▪ Pátek
23.4. Vojtěch / Svátek sv. Vojtěcha
▪ Sobota
24.4. Jiří / sv. Jiří
▪ Neděle
25.4. Marek / Svátek sv. Marka (4. neděle velikonoční)
Z FARNÍCH KRONIK – Katolický sjezd 1935
Ve dnech 29. a 30. června 1935 konal se v Praze celostátní sjezd katolický. Předsedou jeho byl arcibiskup
Olomoucký Dr. L. Prečan. Průběh jeho byl velkolepý. Dráhy přivezly do Prahy 432 000 pocestných.
Účastníkům se počítalo na 500 000. Obzvláštního lesku dodal mu papežský legát zvláště do Prahy sv.
Stolicí poslaný, jímž byl pařížský kardinál Verdier. Sjezdu se zúčastnili též vídeňský kardinál Innitzer a
polský kardinál Hlond. Po ukončení sjezdu zavítal 2.7. kardinál legát do Olomouce kdež se mu dostalo
slavného přivítání. Zde navštívil kostel v Hejčíně, sv. Kopeček, pak odjel do Kroměříže a 5.7. na Velehrad,
kde bylo 40000 poutníků. Kardinál navštívil i Slovensko – Bratislavu a Piešťany. Jeho stálým průvodcem
byl ministr Šrámek. Z farnosti svatomořické se zúčastnilo sjezdu 83 osob.
Pojem „katolický sjezd“ působí dnes cize (po sametové revoluci byl zvolen pojem „sněm“). V období 18941911 se uskutečnilo na českém území šest katolických sjezdů, zatímco v období 1920-1934 žádný. Sjezd
r.1935 symbolicky zakončuje období „normalizace“ církve po vzniku samostatného státu, ve kterém mimo
jiné cca 800 000 českých katolíků odešlo k církvi husitské. Sjezd r.1935 kladl důraz na jednotu katolíků bez
ohledu na národnost, což v té době nebylo ve střední Evropě obvyklé.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Tuto Ne (18.4.) se koná sbírka na opravy kostela a příští Ne (25.4.) pak sbírka na křesťanská
média (TV Noe a Radio Proglas). Prosíme o vaši štědrost.
Byly spuštěny nové internetové stránky o svatomořických varhanách a jejich rekonstrukci
(https://varhany.moric-olomouc.cz/) včetně možnosti adopce píšťal (s certifikátem pro dárce).
Sledujte aktuální možnosti obsaditelnosti kostela (10 % = 70 osob), obsaďte prosím hlavně židle
rozdělené po kostele (s ohledem na povinné rozestupy 2 metry).
AKTUALITY OBECNÉ
Velikonoční radost z Ježíšova zmrtvýchvstání a také z daru svátosti křtu prožilo na Bílou sobotu 3.
dubna 2021 v kapli Panny Marie jedenáct studentů, kteří se připravovali pod vedením školního
kaplana Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži P. Petra Káni na přijetí této svátosti.
V knížce „Zbožnost je užitečná ke všemu“, která vychází v průběhu dubna v Karmelitánském
nakladatelství, podává olomoucký arcibiskup Jan Graubner svědectví o tom, co prožíval na těle
i na duchu během svého zápasu s nemocí covid-19 v prosinci loňského roku.
KOUTEK MOUDROSTI
Budu čestný, protože jsou lidé, kteří mi věří,
budu čistý, protože jsou lidé, kterým na mě záleží,
budu silný, protože je nutné mnoho snášet,
budu statečný, protože je třeba hodně odvahy,
budu přítelem všech – nepřítele i těch bez přátel,
budu štědrý a zapomenu, že jsem daroval,
budu skromný, neboť znám své slabosti,
budu hledět vzhůru a smát se a milovat a vznášet se.
(Howard Arnold Walter, 1883-1918)
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
sv. Mořic Olomouc

