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Dobré je chválit Hospodina. (Ž 92)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 4, 26-34)
Ježíš řekl zástupu: „Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí
nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší
plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned
člověk vezme srp, protože nastaly žně.“ Řekl také: „K čemu přirovnáme Boží království nebo
jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší
než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní
rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu.“ Mnoha takovými
podobenstvími jim hlásal (Boží) slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil.
Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Toto je evangelium aneb dobrá zpráva o odevzdanosti, ohlašuje Ježíš. Všem těm, kteří se každý
den plni zarputilosti dávají do plnění úkolů všedního dne, kteří pod jejich tíhou již málem klesají,
kteří se souží myšlenkou, že co neudělají oni prostě nebude, kteří se týrají pocitem, že musí oni
sami vše kolem postavit do latě, všem těm, a tím pádem pravděpodobně také nám říká Ježíš
zcela jasně: „Přestaňte se trápit, myslete na to, že to opravdu důležité, podstatné, to neděláte vy!
To nemusíte dělat!“ Jistě, Bůh chce, abychom přiložili ruku k dílu. Chce, abychom prokázali naše
nasazení, potřebuje rolníka, aby se sklizeň zadařila, a potřebuje naše přičinění, aby se náš život
mohl podařit. Chce to naše nasazení, aby z vloh, které nám byly dány do vínku, něco mohlo být.
Ale toto nasazení smíme přinést se zcela velkou odevzdaností. Neboť můžeme být přesvědčeni
o tom, že neděláme nic jiného, než že pomáháme, jsme nápomocni při díle, které koná sám Bůh.
On je tím, kdo nechává růst: rostliny, náš život, náš celý svět. Nechává toto všechno růst
do úrody, o které říká, že bude dobrá. A jak to souvisí s tou celou naší odevzdaností? Jestliže se
jedná o Boží dílo, pak si můžeme být jisti, že bude vše v pořádku, že se pak vlastně nakonec
vůbec nic nemůže pokazit.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 4, 35-41 Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Pán Ježíš (se) nikdy nenechá přimět k tomu, aby podával nějaké definice či ucelené náboženské
představy. Nikdy (...) neodpovídá na otázky po Božím království jinak než vyprávěním
podobenství, příběhu. Vždycky slyšíme: S Božím královstvím je to jako když…. a teď přijde
vyprávění. O dělnících na vinici, o nemilosrdném služebníku, o pokladu ukrytém v poli, o krásné
perle, o pleveli mezi pšenicí, o kvasu v těstě, o hořčičném zrnu, o rybářské síti... Boží království
nemůžeme definovat, je třeba je hledat, objevovat, rozpoznávat – to ostatní nám bude přidáno při
tom usilovném hledání. Z Ježíšových podobenství (...) slyšíme, že Boží království není jen něco,
co by bylo až po smrti. Boží království je biblický název pro požehnaný, dobrý stav věcí už zde
na zemi. Je to název pro to, jak by to s námi mohlo být, kdybychom měli drobet víc rozumu a
moudrosti, víc zájmu o to, co je kolem nás, kdybychom byli drobet laskavější, milosrdnější než
jsme. Je to Boží autorita v lidském životě a ve světě. Je to Boží vůle, která když si najde cestu
k lidem a prosadí se např. ve vztazích mezi lidmi, tak potom nastává Boží království. Když
někomu odpustíme a on to odpuštění přijme, tak jsme ho nechali nahlédnout do Božího království.

Tam, kde člověk druhého chápe, respektuje, miluje, snáší ho, žije pro něho, obětuje se, tam
pokračuje dílo Ježíše Krista a tam všude přichází ke slovu Boží kralování.
(Boží království. Kázání Zdeňka Bárty z 28.1.2018; dle litomerice.evangnet.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 13.6.2021 – 20.6.2021
▪ Neděle
13.6. Antonín / sv. Antonín z Padovy (11. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 14.6. Roland / sv. Anastáz
▪ Úterý
15.6. Vít / sv. Vít
▪ Středa
16.6. Zbyněk / sv. Benon (Zbyněk)
▪ Čtvrtek
17.6. Adolf / sv. Řehoř Barbarigo
▪ Pátek
18.6. Milan / sv. Marina
▪ Sobota
19.6. Leoš / sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald
▪ Neděle
20.6. Květa / sv. Silverius (12. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – r.1938 - Oprava loretánské kaple
Hodně řádků v kronice je v r.1938 věnováno opravě Loretánské kaple. Vyjímáme tento text:
Tato kaple byla oblíbeným místečkem probošta Lochmana již v době, kdy byl vrchním kaplanem u sv.
Mořice a shledav nyní takovou spoušť v kapli, umínil si přivést ji do dřívějšího lesku a učiniti z ní čistě
mariánskou kapli se všemi radostmi, ale i bolestmi Bl. Panny Marie. Prostředků však k opravám nebylo, a
tak jal se hledati dobrodince a snad sama Panna vzbudila dobrodince v rodině V. a B. H., kteří se zaručili
přispěti na opravu kaple až do obnosu 70 000 K, ovšem s podmínkou, že zůstanou zatím nejmenovanými
dobrodinci. Probošt pochoval na jaře jejich babičku, a tak po pohřbu rozhodli se tito dobrodincové k uctění
památky zemřelé maminky opraviti tuto kapli. Začalo se s doplněním krásně zdobeného kamenného
renesančního portálu, který na námět proboštův provedl mistr štukatér Rud. Doležal ku všeobecné
spokojenosti, takže nelze ani rozeznati hořejší novou část od zachovalé spodní části.
V textu kroniky se často zmiňují dobrodinci, jejichž jména by mohla být známá některému ze stávajících
čtenářů našeho zpravodaje. Redakce uvítá případné doplňující informace ze strany čtenářů.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Při nedělní mši sv. 20.6.2021 v 9:00 se uskuteční první sv. přijímání 6 dětí. Na úspěšnou výchovu
dnešních dětí často modlitby věřících rodičů nestačí. Zmíněná slavnost je dobrou příležitostí pro
všechny farníky prosit Boha, aby dal víře růst.
V Ne 27.6. bude navíc mše sv. v 10:30 hodin na poděkování za zdar generální opravy fasády
našeho kostela s otcem arcibiskupem Janem. Zveme vás všechny k účasti.
Na webu o svatomořických varhanách a jejich rekonstrukci (https://varhany.moric-olomouc.cz/) je
možnost adopce píšťal (s certifikátem pro dárce). Prosíme o váš příspěvek.
AKTUALITY OBECNÉ
V So 19.6.2021 od 9:30 bude v katedrále sv.Václava biskup Josef Nuzík udělovat jáhenské
svěcení 3 kandidátům. Svěcení přijmou: Pavel Fiala (1994) z farnosti Dřevohostice, Lukáš
Gelnar (1995) za farnost Velehrad a František Šary (1974) z farnosti Lidečko. Opět další
příležitost k prosbám farníků od sv. Mořice.
V termínu 25.-31.7.2021 se uskuteční oblíbený týdenní pobyt pro děti s babičkami a dědečky,
letos v samotném centru Olomouce (Ubytovaní bude v prostorách arcibiskupského kněžského
semináře.) Tato akce je v tuto chvíli obsazena, ale přijímají se ještě náhradníci.
KOUTEK MOUDROSTI
Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky úspěchu! Avšak jenom dobrý člověk může jednat
přímo, a pouze dobrou, všem užitečnou práci možno konati před celou veřejností. Přímé, prosté
jednání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj
úspěch je neodvratný.
(neznámý autor)
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SZ-odhlásit. Farnost Svatého Mořice Olomouc
sv. Mořic Olomouc

