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Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

(Ž 145)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 13,31-33a.34-35)
Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh
v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě, a hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové
přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy.
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Musíme si upřímně přiznat, že nejsme vždy s to nárokům onoho nového přikázání dostát – jako
jednotlivci i jako křesťanské společenství. Mohli bychom vyjmenovat mnoho případů, kdy byl
v průběhu staletí tento zákon lásky překročen, kdy jsme onu Lásku s velkým „L“ zradili, také ve
jménu křesťanství. Ale zjevně toto nové přikázání zapustilo v naší společnosti tak hluboké kořeny,
že z nich ještě stále něco zůstalo. Důkazem jsou myšlenky Navida Kermaniho, muslimského
spisovatele s německo-iránskými kořeny, který je u našich západních sousedů poměrně známý a
jehož není důvodem nám, křesťanům, podezírat z laciného pochlebování. Píše: „Když něco na
křesťanech obdivuji (…) pak to možná není ani tak krásné umění (…) ani takový či onaký ritus,
byť může být též nádherný. Je to specificky křesťanská láska, která se nevztahuje jen na jim
blízké. V jiných náboženstvích se rovněž miluje, je nabádáno k milosrdenství, k odpuštění, ke
štědrosti. Ale láska, kterou pozoruji u mnoha křesťanů (…) přesahuje to, čeho by člověk mohl
dosáhnout i bez Boha: jejich láska nedělá žádné rozdíly.“ [Ungläubiges Staunen. Über das
Christentum, Mnichov 2015, str. 169]. To je docela velká pochvala; pochvala, která je
povzbuzením a současně závazkem. Přesto je závazkem splnitelným, protože zákon lásky má též
druhou část: jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Vědomí, že jsme milováni, svěřit
se nějaké větší Lásce, z toho roste možnost a síla milovat – sebe samé a také naše bližní, ty
blízké i ty vzdálenější. S vědomím být milován prostě můžeme vždy znovu opustit staré a život
ničící a zamířit na novou zemi, na nové nebe.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 14,23-29 Duch svatý připomene vám všechno, co jsem vám řekl já.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Také nám se může stát, že na Pána zapomeneme vinou únavy, zklamání, či snad z pohodlnosti,
a tak zanedbáme ona velká a kdysi učiněná rozhodnutí, abychom se spokojili s něčím jiným.
Například nevěnujeme čas rozhovoru v rodině a upřednostňujeme osobní koníčky, zapomínáme
na modlitbu, dáváme se strhnout různými vlastními nároky, opomíjíme dobročinnost a omlouváme
si to svými každodenními naléhavými výdaji. Takové chování ovšem vede k dalšímu rozčarování
(...). Taková cesta vede zpět a nepřináší uspokojení. (...) Drazí bratři a sestry, zmrtvýchvstalý
Kristus dnes každého z nás vyzývá k novému rozletu. Vybízí, abychom se ponořili do dobra, aniž
bychom se obávali, že něco ztratíme, bez přílišné vypočítavosti a očekávání, až začnou druzí.
Proč? Nečekejte na druhé, protože jestli chceme jít Ježíši vstříc, musíme si s ním takříkajíc zadat.
Je třeba se odvážně vychýlit z rovnováhy a začít znovu, riskovat. Jde o ztrátu rovnováhy. Ptejme
se sami sebe: Jsem schopen nějakého velkorysého vzplanutí, anebo ve svém srdci brzdím
veškerý rozmach a uzavírám se do zvykovosti či strachu? Je třeba se vrhnout, skočit.
(Papež: Víra není otázkou vědomostí, nýbrž lásky. Regina Coeli, 1.5.2022; dle vaticannews.va/cs)

SVÁTKY V TÝDNU 15.5.2022 – 22.5.2022
▪ Neděle
15.5. Žofie / sv. Žofie (5. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 16.5. Přemysl / Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
▪ Úterý
17.5. Aneta / sv. Paschal Baylon
▪ Středa
18.5. Nataša / sv. Jan I.
▪ Čtvrtek
19.5. Ivo / sv. Petr Celestýn
▪ Pátek
20.5. Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
▪ Sobota
21.5. Monika / sv. Ondřej Bobola
▪ Neděle
22.5. Emil / sv. Julie (6. neděle velikonoční)
Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1973 (duchovní správa)
Ve farním kostele začala zpívat při bohoslužbě o 8:00 schola, podle liturgických předpisů. Vedl ji prof.
Antonín Schindler. Velmi pěkně se propracovala.
Vánoce a jesličky byly upraveny s hlediska: Historičnost Kristova. Schola zpívala před štědrovečerní mši
svatou „Vánoční zpěvy z celého světa“. Nacvičil prof. Schindler.
Pomazání nemocných se velmi pěkně vžívá. I letos se konalo v době postní a adventní.
Postní bohoslužba se konala na téma Části svátosti pokání. Bývala každou středu.
Májové pobožnosti byly upraveny pod heslem: Maria, hvězda mořská. – Život lidský – plavba po moři.
První svaté přijímání bylo dle pokynů konsistoře posunuto až pro žáky III. post. ročníků, aby se děti mohly
lépe připravit. Do vyučování náboženství bylo přihlášeno 37 dětí. Rodiče si musili sami vyzvednout
přihlášku ve škole a osobně ji zase přinést.
Na svátek Nep. početí P. Marie se slaví patrocinium v dominikánském kostele. V předvečer svátku byla
biskupská mše svatá. Sloužil ji O. biskup Josef Vrana. Byl také posvěcen nový obětní stůl.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu.
V květnu zveme mimo pátek a neděli na májové pobožnosti po mši svaté.
V Po 16.5. v 17:00 se v setkávárně uskuteční setkání farní rady.
Adorační den se v Po 16.5. kvůli opravě varhan nakonec konat nebude, po mši sv. bude pouze
krátká adorace.
AKTUALITY OBECNÉ
V Ne 15.5.2022 se na Svatém Kopečku koná Den rodin. Těšit se můžete na zábavný program na
pódiu, komentovaná krmení, rodinnou soutěž, hry, skákací atrakce a mnohé další. Všechny děti
mají v neděli vstup do zoo zdarma. Zároveň proběhne doprovodný program pro děti i dospělé u
baziliky na Svatém Kopečku. V 10:00 ho zahájí mše sv., kterou bude celebrovat otec arcibiskup.
Sto let již Charita působí na území města Přerova a toto kulaté výročí se rozhodla oslavit vskutku
netradiční akcí – promítacím večerem a výstavou fotografií, na kterých světoznámý fotograf
Jindřich Štreit zachytil každodenní život charitních pracovníků i prostředí, ve kterém charita
působí. Vernisáž výstavy bude 19.5.2022 v 17:30 v přerovském kině Hvězda.
Cyrilometodějská křesťanská akademie, regionální pobočka Olomouc zve všechny zájemce
na exkurzi po historických památkách Slezska. Uskuteční se v sobotu 4.6.2022 od 7:00
do 20:00. Předpokládá se návštěva Laziska (dřevěný kostel), Pszczyna (polský Versailles),
Cwiklice (dřevěný kostel), Stara Wies (dřevěný kostel) a Cieszyn (hrad). Cena 600 Kč, přihlášky
a platby: Filip Zaoral, e-mail: zaoralf@post.cz, tel.: 739 515 523.
Pokud se nemůžeme účastnit letošních májových pobožností v kostele, můžeme si stáhnout
z internetu rozjímání o Panně Marii rozvazující uzly, které připravil P. Václav Fojtík. V úvodu
najdete modlitbu papeže Františka a následuje 31 rozjímání na každý den. Májovou pobožnost
si můžete stáhnout na https://rodinnyzivot.cz/2022/03/23/majove-2022/.
KOUTEK MOUDROSTI
Ten, kdo má co říci, vystačí pár slovy, záplava slov hlupákových pranic nevypoví! (Tiruvalluvar)
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

