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Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

(Ž 98)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 15, 9-17)
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce.
Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce
a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost
naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku
než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám.
Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli,
protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já
jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý.
Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se
navzájem.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Co Ježíš vlastně myslel tím lehce sladkobolným milujte se navzájem? Apoštol Pavel jednou
formuluje – a to se pro mě stalo jedním z nejtrefnějších vyjádření, co vlastně láska znamená –
Pavel píše v Listu Galaťanům: Jeden druhého břemena neste, a tak naplníte Kristův zákon (Gal
6,2). To je možná ono. To znamená onu lásku, o které Ježíš hovoří. Láska má méně co do činění
s tím krásným, vznešeným, bezvadným, láska souvisí s tím, že jsou tu lidé jeden pro druhého,
navzájem se podporují, že jeden nese břemeno toho druhého. A pokud to chceme formulovat
trochu přehnaně a vyhroceně: láska má co dělat s tím, že se lidé snesou, že vydrží i ostré hrany
toho druhého. Sneste se navzájem! Možná je toto nejlepší opis toho, co Ježíš tímto svým
přikázáním vzájemné lásky vlastně myslel. Neste jeden druhého a sneste se spolu. Jasně, láska
jako taková je určitě ještě něco jiného než čisté snesení se. Ale snést se navzájem, to je – myslím
– skutečný začátek, a někdy jsme už tím k druhému na půli cesty. A to v naší rozdělené
společnosti, a přiznejme si to, často i v církvi, není úplně málo.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 17, 11b-19 Aby byli jedno jako my.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Současné události nám ukazují, že chceme-li být svobodným a suverénním státem, musíme být
sami hrdí – abychom dokázali chránit svou integritu a suverenitu. Na druhé straně si ale musíme
uvědomit, že máme-li počítat s pomocí ostatních, musíme být zodpovědní. A také musíme plnit
povinnosti, k nimž nás zavazují mezinárodní smlouvy. Nebudeme-li hovořit jednotným hlasem,
budeme-li využívat jak pandemie koronaviru, tak i tohoto případu k vnitřním sporům, v nichž
zapomínáme na společné dobro a na společný osud této země, našeho státu, pak musíme počítat
s tím, že zůstaneme opuštění. O tom nás poučuje celá naše historie. Chceme-li, abychom
skutečně žili ve světě, v němž je zachovávána svoboda, lidská důstojnost, práva člověka a
skutečná demokracie, pak si musíme uvědomit, že je nutné přijmout veliké dědictví, z něhož
vyrostla celá naše civilizace – její antické a židokřesťanské kořeny; od těch jsme se ale odřízli, a
proto dnes přestaly vyživovat nejen současný politický život, včetně toho mezinárodního, ale
dokonce i vztahy mezi jednotlivci navzájem: rodinou počínaje a státními institucemi konče.
(Kardinál Dominik Duka, dopis nejvyšším ústavním činitelům České republiky, reagující
na události ohledně vyšetřování výbuchu ve Vrběticích, 22.4.2021; dle dominikduka.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 9.5.2021 – 16.5.2021
▪ Neděle
9.5. Ctibor / sv. Hermus (6. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 10.5. Blažena / sv. Izidor
▪ Úterý
11.5. Svatava / sv. Ignác z Láconi
▪ Středa
12.5. Pankrác / sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus
▪ Čtvrtek
13.5. Servác / sv. Ondřej Hubert Fournet (Nanebevstoupení Páně)
▪ Pátek
14.5. Bonifác / Svátek sv. Matěje, apoštola
▪ Sobota
15.5. Žofie / sv. Žofie
▪ Neděle
16.5. Přemysl / Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech (7. neděle
velikonoční)
Z FARNÍCH KRONIK – Kde je v kostele poklad?
Místo s pokladem v kostele sv. Mořice se snažil najít proutkař z Budišova.
Pomocí virgule určil přesně místo, kde by se kopati mělo, a to pod první lavicí v lodi na straně epištolní (z
pohledu věřících napravo. Pozn. red.). Teprve v září odhodlali jsme se na označeném místě kopati. Aby
však věc ta byla ještě určitěji zjištěna, byl pozván do Olomouce ještě osvědčenější a zkušenější proutkař
z Bruntálu, p. Eduard Oppitz, rolník – Bahnhofstr. č.12. Ten přijel 7. září sem, prošel celý kostel, místo
vedle místa a zjistil, že opravdu pod první lavicí něco býti musí. Než netvrdil zda kov, či něco jiného. I dali
jsme se 13. září do kopání. Odsunuli lavici, vybrali několik dlaždic a kopali tak hluboko, až jsme se dokopali
ku klenbě. A výsledek? Našli jsme mnoho lidských kostí, ale poklad žádný. Kosti jsme s pietou uložili, půdu
řádně upěchovali, dlaždice dali na jejich místo, lavici zase přisunuli. Pokladů jsme nenašli.
Proutkař Oppitz označil ještě druhé místo v kostele a to u pilíře, na němž stojí kazatelna, že by tam něco
býti mohlo, než kopání na tomto místě ponecháváme svým nástupcům s přáním, aby byli šťastnějšími.
Malý princ Saint Exupéryho říká, že poušť je krásná proto, že skrývá studnu. Náš kostel tedy možná
do dneška ukrývá poklad.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Níže posíláme výzvu našeho otce Františka Hanáčka k odpustkům v Roce sv. Josefa:
Když papež František vyhlásil Rok sv. Josefa, dává tím výzvu k povzbuzení v růstu víry a k jejímu
praktickému zapojení do života. K přijetí plnomocných odpustků jsou stanoveny dané
podmínky, protože to jinak nejde. Základní podmínky: 1/ zpověď - platí pro více odpustků, 2/
sv. přijímání, 3/ jakákoli modlitba na úmysl sv. Otce, 4/ nemít zalíbení ani v lehkém hříchu a 5/
má mnoho obecných možností, ale ve svatojosefském roce to jsou: A/ 1/2 hod. meditace
o modlitbě Otče náš - lze použít příručky, dále duchovní obnova alespoň jeden den i více; B/
vědomě vykonat jakýkoli skutek milosrdenství - tělesného i duchovního; C/ pomodlit se společně
v rodině růženec; D/ každý, kdo kterýkoli den svěří do ochrany sv. Josefa; E/ každý, kdo se
pomodlí litanie ke sv. Josefovi nebo jinou modlitbu či hymnus (breviář), např. modlitbu č. 11
z kancionálu; F/ každý, kdo se pomodlí kteroukoli schválenou modlitbu ke sv. Josefovi
ve výroční dny, kterými jsou také 19. den každého měsíce nebo každá středa v týdnu; G/
nemocní a ti, kdo nemohou vycházet z domu, ať se pomodlí ke cti sv. Josefa jakoukoli modlitbu,
zvláště s prosbou o šťasnou hodinku smti a obětovat Bohu své bolesti a nesnáze.
Příští Ne (16.5.) je farní adorační den, tedy po každé mši sv. bude adorace a svát. požehnání.
AKTUALITY OBECNÉ
Centrum pro rodinu připravuje na víkend 21. - 23. 5. 2021 akci pro táty s dětmi od 7 let. Více
informací na https://rodinnyzivot.cz/2021/04/30/vikend-pro-otce-s-detmi-2/.
KOUTEK MOUDROSTI
Víra nutně potřebuje pochyby. Víra sama se má projevovat prostřednictvím jistého pocitu
pochybností. Boha tuším, vnímám, mnohokrát jsem s ním rozmlouval, ale podstatou víry je
neustálé hledání. Mohu o Něm mít 99,9% jistotu, ale nikdy to není 100%, protože dokud žiji,
nepřestávám Ho hledat.
(rabín Abraham Skorka)
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