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Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

(Ž 8)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 16,12-15)
Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést.
Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale
bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám
to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Nic není v celé křesťanské teologii tak komplikované, tak obtížně vyjádřitelné a plné tolika
nedorozumění, jako je tomu v případě tajemství svaté Trojice. Písmo, Nový zákon, Ježíš, Pavel a
všichni zbylí apoštolové nám v zodpovězení souvisejících otázek nebyli zrovna nápomocni – ba
naopak, dalo by se říci, že ten zmatek ještě podpořili. Je řečeno, že je jeden Bůh, Ježíš je Boží
Syn, Otec je větší než On, ale Otec a Syn jsou jedno! Jak se v tom má jeden vyznat? Samozřejmě
by nyní mohl někdo říci: ale to není až tak důležité. Především jde o to následovat Krista. Jak to
s Bohem přesně je, s tím si nemusíme lámat hlavu. Ale tak jednoduché to není. Co kdyby se to
někdy, jako už ostatně vícekrát v minulosti, stalo příčinou k věroučným sporům? Co když
najednou někteří řeknou: je jenom jeden Bůh a Ježíš je prostě člověk? Co když jiní řeknou: také
Ježíš je Bůh a je tedy více Bohů? A jak je to s našimi židovskými a muslimskými přáteli? Znamená
to, že když jejich Bůh nemá Syna, že automaticky nevěříme ve stejného Boha? V naší běžné řeči
se často vyjadřujeme velmi nedbale. Hovoříme o Bohu a jeho Synu Ježíšovi a činíme tak zcela
upřímně. Tak upřímně, jak je to ostatně činí i evangelium. Ale Nový zákon nenechává nejmenších
pochyb, že se na všech místech myslí Bohem Otec, Ježíšem Syn, že Bůh sám je ale vždy jeden a
ne dva a už určitě ne tři. A že Bůh, kterého rozlišujeme jako Otce, Syna a Ducha, je jedním a
týmž, kterého Písmo nazývá Bohem Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým. Je
jenom tento jeden a všude na světě, kde lidé poznávají a ctí pravdy o Bohu, hovoří jen a pouze
o Něm. Tedy, co chce tím vším tento výchovně-vzdělávací příspěvek říci: není to jedno, jak to
s tou Trojicí vlastně je! Především s těmi, kteří vyznávají jiné náboženství, bychom měli být v této
a dalších klíčových otázkách naší víry velmi obezřetní, jasně argumetovat a vyhnout se
teologickým nepřesnostem. Jinak totiž dáváme najevo nejen naši neznalost, ale v důsledku tuto
víru také diskreditujeme. A to by ovšem bylo špatné.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 9,18-24 Ty jsi Boží Mesiáš. Syn člověka bude muset mnoho trpět.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Té noci (svatodušní vigilie, pozn. red.) jsme také my, všichni křesťané na celém světě, sjednoceni
v modlitbě a čekáme na Otcův příslib, na příchod Ducha svatého. Čekáme na něj, protože
nepřišel, protože tu není? Ne, byl tu už v okamžiku stvoření a je v každém z nás skrze křest, který
jsme přijali. Každý rok v předvečer Letnic chceme mít stejnou živou a jistou zkušenost jeho
přítomnosti v nás, v našich životech, v našich společenstvích. (…) Tváří v tvář tomuto
rozervanému světu, který se také obává nejisté budoucnosti, se dnes večer vynořuje zářivá
přítomnost Ducha svatého, který nám dává sílu, odvahu a odhodlání neúnavně pracovat na míru,
který může dát jen On. (…) Zdá se, že nenávist ovládla celý svět. Existuje však moc mocnější než
nenávist, je to moc lásky, Boží lásky, [která] je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který
nám byl dán (Řím 5,5).

(Papež: Mír začíná láskou k nepříteli a lidem jiného smýšlení, 4.6.2022; dle vaticannews.va/cs)
SVÁTKY V TÝDNU 12.6.2022 – 19.6.2022
▪ Neděle
12.6. Antonie / sv. Jan z Fakunda (Slavnost Nejsvětější Trojice)
▪ Pondělí 13.6. Antonín / sv. Antonín z Padovy
▪ Úterý
14.6. Roland / sv. Anastáz
▪ Středa
15.6. Vít / sv. Vít
▪ Čtvrtek
16.6. Zbyněk / sv. Benon (Zbyněk) (Těla a krve Páně)
▪ Pátek
17.6. Adolf / sv. Řehoř Barbarigo
▪ Sobota
18.6. Milan / sv. Marina
▪ Neděle
19.6. Leoš / sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald (12. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1975
V tomto roce nebylo změn v osobách kněží duchovní správy. Radostnou oslavou (i když v tichosti) byly
50tiny ředitele kůru prof. Antonína Schindlera. Pro město Olomouc bylo bolestnou ztrátou umrtí
dlouholetého faráře u sv. Michala, čestného kanovníka, děkana d.p. Bedřicha Hoffmanna, který byl 12.6.
pohřben do kněžské hrobky na ústředním hřbitově. V naší farnosti odešel na věčnost výpomocný
kostelník Antonín Seidl (†9.10.1975), který i v nemoci rád chodil na mši sv. a konal funkci ministranta
nebo lektora.
Jako jiná léta se konala v postní době Postní bohoslužba slova, jako příprava na svátky očisty a vykoupení.
Májové pobožnosti se konaly jako obnova života víry dle vzoru P. Marie. Pomazání nemocných se
konalo jako minulá léta v době postní a adventní. Přihlášky do náboženství ve škole se konalo jako jiná
léta. Přihlásilo se 19 žáků. D.p. Můčka učil také na Pavlovičkách. U prvního sv. přijímání bylo 8.6.1975
celkem 28 dětí. Úprava Betléma o svátcích vánočních odpovídala duchu ukončení milostivého léta: Smír
s Bohem – smír s lidmi. Bohoslužby všedních dnů po několik týdnů byly v dominikánském kostele (pro
práce v kostele).
V tomto roce byla dokončena elektroinstalace, zapojeno elektrické topení pod sedadly lavic, instalován
nový rozhlas a 10 svítidel. Upravila se kaple sv. Trojice jako křestní kaple. Instalováno 5 akumulačních
kamen. V době letní se začalo s čistěním půdy nad celým kostelem. V kryptě se hledaly průduchy
k větrání krypty, aby netrpěly pomocné rozvaděče tam umístěné. Našly se 3.
Za malou sakristií se pořídily 2 záchody, provedlo se obložení. Křtitelnice byla přemístěna na své původní
místo: na rozhraní presbytáře a hlavní lodi. Uvolněné místo se plánuje k přemístění Olivové hory z venku
do kostela. V dominikánském kostele se provedla úprava sanktusové vížky (celé překrytí břidlice) a
vsadily se sítě do oken.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu.
V So 18.6. v 10:30 hodin se v dominikánském kostele uskuteční mše svatá na rozloučení s paní
Evou Šanovou. Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni s námi.
AKTUALITY OBECNÉ
Dne 2. 6. 2022 byla našemu otci Hanáčkovi udělena, společně s dalšími třemi laureáty, Cena
města Olomouce za zásluhy o obnovu našeho kostela i všestranné zapojení do života města.
V sobotu 11. června 2022 se v katedrále ve Wrocławi uskuteční slavnost, při které bude
blahořečeno, a tak nám představeno jako příklad, deset mučednic z Kongregace sester sv.
Alžběty z oblasti polské Nysy. Všechny zahynuly rukou sovětských vojáků v rozmezí února až
května 1945 při hájení své čistoty nebo života druhých lidí. Mezi ně patří i 29letá Maria Paschalis
Jahnová, zastřelená a pohřbená v Sobotíně na Šumpersku. Děkovnou mši svatou za
blahořečení sestry Marie Paschalis a jejích družek bude v sobotínském kostele v So 18. 6. 2022
od 14.00 celebrovat arcibiskup Jan Graubner. Mše bude také přenášena televizí Noe.
KOUTEK MOUDROSTI
Nepochybuj o tom, kdo ti říká, že nemá strach.
Zato se měj na pozoru před tím, kdo říká, že nezná pochybnosti. (Erich Fried)
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