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Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

(Ž 33)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 28,16-20)
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu,
někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi
i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i
Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po
všechny dny až do konce světa.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jak často máme důvod stát plni pochybností a s nedůvěrou v očích před naším životem - když
nás Bůh zase jednou postavil do situace, kdy Jemu naprosto nerozumíme, kdy namísto jasného
plánu život náš či našich blízkých připomíná spíše hromadu střepů. Jak často bych pak chtěl
tohoto Boha chytit, zatřást s ním a položit mu otázku, co si vlastně myslí, když jsou lidé vytrháváni
ze svého života, od svých rodin či od svých dětí, či když takové děti dokonce musí rodiče vidět
umírat. To pak jednomu zůstanou všechny ty řeči o proklamované Boží dobrotě jaksi zaseknuté
v krku. Je nepochybné, že je takové pocity třeba brát vážně, nemohu si je zakázat jako nějaký
hřích. A vlastně ani nemusím. I učedníci měli totiž své pochybnosti a nikdo mě nepřesvědčí,
dokonce ani sám papež, že o tomto Bohu nikdy nezaváhá. Taktéž Bible bere toto vše vážně. Bere
nás lidi vážně. A povzbuzuje nás k tomu, abychom takové situace dokázali překonat. V Bibli
nezřídka lidé křičí své nepochopení a svou bolest tomuto Bohu do tváře. Hodí mu na hlavu vše,
co je přivedlo k jejich vzteku a pochybnostem. A Bible nám dává na srozuměnou, že přesně to
nakonec může pomoci. Neboť už tento křik, už tento zápas s Bohem je vlastně modlitba. Tak nám
tento křik umožní, přes všechnu bolest a pochybnost, zůstat s Ním ve spojení. A tam, kde existuje
spojení, tam může On také odpovědět, tam se On může stát opět pochopitelným – i když to
nesporně někdy trvá, nezřídka dokonce hodně dlouho. Zbývá pak otázka, jestli něco takového
vždy pomůže? Upřímně: to nevím. A někdy o tom dokonce pochybuji. Ale v to doufat, v to doufat
chci opravdu zcela pevně.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 3, 20-35 Se satanem je konec.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Věřící nikdy nezhášejí modlitbu! Ačkoli se někdy podobá modlitbě Joba, který nesouhlasí s Božím
nespravedlivým jednáním, protestuje a obžalovává ho. Námitky proti Bohu jsou ale častokrát
druhem modlitby, (…), “rozzlobit se na Boha je také modlitbou”, protože dítě se mnohdy rozhněvá
na tatínka, je to způsob jejich vztahu umožněný právě tím, že ho uznává za otce. Také my –
mnohem méně svatí a trpěliví než Job – víme, že na konci tohoto zdrcujícího času, za kterého
jsme se k nebi obraceli s němým výkřikem a mnohými otázkami “proč?”, nám Bůh odpoví.
Nezapomínejme na tuto modlitbu, která se táže “proč?”. Takto se modlí děti, když nerozumí, a to
v letech, které psychologie nazývá “věkem proč?”. Dítě se totiž neustále ptá tatínka: “Proč, tati?
Proč?”. Všimněme si ale, že neočekává tatínkovu odpověď. Tatínek se dá do vysvětlování a dítě
ho hned přeruší s jiným “proč”. Chce totiž na sebe upoutat otcův pohled. Když se tedy trochu
rozzlobíme na Boha a zahrneme ho svými “proč”, přitahujeme našeho Otce ke své ubohosti,
obtížím, životům. Seberte odvahu, abyste Bohu řekli: “Ale proč…?” Trochu zloby totiž někdy
prospívá, protože probouzí tento vztah mezi synem a Otcem, dcerou a Otcem, který k Bohu

máme mít. On, v otcovské lásce, přijme i naše nejtvrdší a nejtrpčí výroky a bude je považovat
za úkon víry, za modlitbu.
(Papež František, generální audience, 19.5.2021; dle vaticannews.va/cs)
SVÁTKY V TÝDNU 30.5.2021 – 6.6.2021
▪ Neděle
30.5. Ferdinand / sv. Zdislava (Slavnost Nejsvětější Trojice)
▪ Pondělí 31.5. Kamila / Svátek Navštívení Panny Marie
▪ Úterý
1.6. Laura / sv. Justin
▪ Středa
2.6. Jarmil / sv. Marcelin a Petr
▪ Čtvrtek
3.6. Tamara / sv. Karel Lwanga a druhové (Těla a krve Páně)
▪ Pátek
4.6. Dalibor / sv. František Caracciolo
▪ Sobota
5.6. Dobroslav / sv. Bonifác
▪ Neděle
6.6. Norbert / sv. Norbert (10. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Konec roku 1936
Probošt Lochman zapsal v roce 1936 do kroniky ještě tři odstavce.
Dne 4. října 1936 dostalo se proboštovi obzvláštního vyznamenání tím, že pozván byl na Velehrad, jakož i
také dříve několikráte v tomto roce jubilejních svatometodějských oslav, aby v basilice velehradské
po slavném requiem vykonal obřady pohřební při přenesení rakve s ostatky arcibiskupa Dra Ant. Cyr.
Stojana do nového náhrobku v královské kapli svatyně velehradské.
Při čtení těchto řádků nás může napadnout otázka, proč se slavil svatometodějský rok právě v r.1936.
Pokud někdo z čtenářů zná odpověď na tuto otázku, může napsat redakci.
Druhý odstavec popisuje tehdejší svatomořické oslavy.
Svátek sv. Mořice a druhů, patrona chrámu, oslaven byl letošního roku zvláštní slavností a obřady
sestavenými proboštem, při nichž věřící dle stavů přistupovali k ostatkům a za celý stav je uctívali
případnými modlitbami; při slavném průvodu, v němž kněžími byly ostatky sv. Mořice neseny na nosítkách
byla neobvyklá návštěva věřících.
Jaké máme stavy dnes?

AKTUALITY Z FARNOSTI
Oslava Těla a Krve Páně – Božího Těla bude letos ve čtvrtek 3. června v 17:00 v katedrále. Mši
svatou bude celebrovat otec arcibiskup s pomocnými biskupy a kněžími olomouckých farností a
řeholních společenství.
Při bohoslužbách je třeba dodržovat hygienické rozestupy - využívat celý prostor kostela.
AKTUALITY OBECNÉ
S uvolňováním protiepidemických opatření každý z nás začíná uvažovat, jak strávit období
dovolených. Pro ty co nemohou nějak cestovat, by mohla být dobrým zážitkem Letní škola
Božího slova, která se uskuteční 28. - 31. 7. 2021 v olomouckém semináři. Akce je určena pro
všechny
křesťany.
Podrobnější
informace
mohou
čtenáři
najít
na
https://www.cirkev.cz/pozvanky/2021-04-letni-skola-boziho-slova-0561
nebo
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/01/10/letni-skola-boziho-slova/.
V době dovolených se uskuteční i Letní pobyt pro ženy na pouti života a to na sv. Hostýně 14. –
18.7.2021. Akci organizuje olomoucké Centrum pro rodinu a podrobnější informace jsou na
https://rodinnyzivot.cz/2021/03/30/letni-pobyt-pro-zeny-na-pouti-zivota/
KOUTEK MOUDROSTI
Před Bohem nelze jednat jinak, než s pokorou, a kdo chce vést Boží lid, musí nechat Bohu volný
prostor; znamená to, že musí sám sebe umenšit, pátrat v pochybách, ve vnitřních zastřených
zkušenostech, uvědomit si, že neví, co dělat. To vše ho nakonec očistí. Špatný vůdce je sebejistý,
tvrdohlavý. Jednou z charakteristik špatného vůdce je to, že příliš nařizuje, neboť si je příliš jistý.
(Jorge Bergoglio)
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

