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Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

(Ž 30)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 21,1-19)
Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto: Byli pohromadě
Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva
z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“
Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu,
ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli
mu: „Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji
už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“
Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen
nalehko – a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko, jen tak asi dvě
stě loket, a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou
rybu a vedle chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr
vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik,
síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo
jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. To bylo už potřetí, co
se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání. Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra:
„Šimone, synu Janův, miluješ mě více než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“
Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“ Podruhé se ho zeptal: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“
Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“ Zeptal se ho
potřetí: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ
mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce!
Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až
zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby naznačil, jakou
smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: „Následuj mě!“.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Dnešní evangelium přináší dvě silná, a troufám si říci docela aktuální poselství. Každá noc jednou
přejde – to je jedno. A vyplatí se vydržet, vyplatí se pokračovat, vyplatí se vydržet s dechem – to
je to druhé. I když před sebou v tomto okamžiku nic dobrého nevidím, i když se absolutně nic
nedaří, také když jsem zase nic nechytil – přesto se vyplatí to nevzdat. Protože po každé noci
následuje ráno a beznadějné snahy dospějí ke svému rozuzlení. Přijde ráno a sám Kristus
zakročí.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 10,27-30 Já dávám svým ovcím věčný život.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Prožíváme absurdní dobu, v níž jsem se dosud nevyprostili z pandemie, která zasáhla celé
lidstvo, a již jsme se ocitli vprostřed tragického válečného utrpení. Každá válka povstává
z nespravedlnosti, včetně těch válek, které někdy vedeme ve svých rodinách a společenstvích, či
válek, které se odehrávají v tichosti. Svět potřebuje pokoj, nadechnutí pokoje uzdravuje; je smutné
hledět na lidstvo, které není schopno uvažovat v mírovém rámci a projektech.
(Papež: Svět se potřebuje nadechnout pokoje, 27.4.2022; dle vaticannews.va/cs)

SVÁTKY V TÝDNU 1.5.2022 – 8.5.2022
▪ Neděle
1.5. Svátek práce / Dělník sv. Josef (3. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 2.5. Zikmund / sv. Atanáš
▪ Úterý
3.5. Alexej / Svátek sv. Filipa a Jakuba
▪ Středa
4.5. Květoslav / sv. Florián
▪ Čtvrtek
5.5. Klaudie / sv. Gothard
▪ Pátek
6.5. Radoslav / sv. Jan Sarkander
▪ Sobota
7.5. Stanislav / sv. Benedikt II.
▪ Neděle
8.5. Státní svátek / Panna Maria, Prostřednice všech milostí (4. neděle velikonoční)
Z FARNÍCH KRONIK – Opravy roku 1972
Kronika uvádí v roce 1972 následující opravy:
Pro farní kostel byl pořízen nový rozhlasový zesilovač. Sanktusová vížka byla celá oplechována nově
měděným plechem. Lešení postavili lešenáři z Pozemních staveb Přerov pod vedením J. Dvořáčka
z Bochoře (rodiště dr. Pluhaře, který je zajistil). Nikdo si netroufal na takovou akci.
Celá střecha kostela byla při této příležitosti prohlédnuta a opravena.
V tomto roce byla také vyměněna krytina střechy na farní budově. Dosavadní bobrovka byla nahrazena
černým eternitem. Starou bobrovku si zdarma odvezli farníci z Hněvotína pro svůj kostel. Při této
příležitosti, kdy stálo lešení kol celé fary, byla obnovena celá fasáda fary. V přízemí fary, kde dříve byla
kancelář a archív, byl zřízen byt pro kaplana. (Dva pokoje s příslušenstvím.) Všechno bylo v bytě
izolováno proti vlhku. V bytě kaplana (nově zřízeném), v obou kancelářích i v bytě kaplana v I. poschodí
byla dány parkety. V kostele dominikánském byly pořízeny koberce v kostele.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu.
V rámci první soboty v měsíci bude příští So (7.5.) od 7:15 předcházet mši sv. modlitba růžence.
AKTUALITY OBECNÉ
V Pá 6.5. se v rámci oslavy sv. Jana Sarkandra koná pouť farností města Olomouce do katedrály
sv. Václava. Zveme od 18:00 na mši svatou s pomocným biskupem Mons. Josefem Nuzíkem.
Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým zvou na besedu
s akademickým sochařem Otmarem Olivou a výtvarníkem Janem Jemelkou, kteří spolupracovali
na řadě zakázek úprav sakrálních prostorů. Moderátorem setkání ve středu 11. května 2022
od 18:00 v kapli Božího Těla bude emeritní kurátor Muzea umění Ivo Binder. Večerem prostoupí
klavírní improvizace talentovaného pianisty Petra Vengláře. Vstup volný, nutná je ovšem
rezervace předem na www.vkol.cz/udalosti-a-akce/dialogy-nejen-o-umeni
Karmelitánské nakladatelství vydalo knihu kardinála Carla Marie Martiniho SJ Odvaha milovat,
která obsahuje úvahy o víře a zrání na křesťanské duchovní cestě. Je vhodná například
pro individuální duchovní cvičení. Kardinál Martini ukazuje na apoštolu Petrovi, jak mocná a
zároveň křehká může víra být. Tak jako Petr následujeme a milujeme Ježíše – a stejně jako on
si mnohdy nevíme rady, jsme zkoušeni nebo bojujeme s „ateistou v nás“. Síla víry je v tom, že
zapojuje celého člověka – naše srdce, mysl i ducha.
V sobotu 8. května v 16 hodin se bude v kostele sv. Vavřince v Sobotíně konat koncert k památce
Marie Paschalis Jahn, která bude v červnu blahořečena. Vystoupí na něm členky orchestru
Moravské filharmonie a Moravského divadla v Olomouci a Jan Gottwald, organolog a ředitel
kůru v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce. Vstupné bude použito na opravu místních
varhan. M. P. Jahn byla řeholnice z Kongregace sester sv. Alžběty a mučednice čistoty, která
byla v Sobotíně zavražděna 11.5.1945 ruským vojákem, protože mu odmítla být po vůli. Více na
https://kostel-sobotin.cz/akce/6 a na videu https://www.youtube.com/watch?v=FvaUX9GhibQ.
KOUTEK MOUDROSTI
Pro vývoj člověka jsou nutné hodiny hořkosti. (Konrád Adenauer)
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