Ročník XXIX. Číslo 26 26.6.2022

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

(Ž 16)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 9,18-24)
Když se přibližovala doba Ježíšovy smrti, pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou
posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby mu tam připravili nocleh. Ale Samaritáni ho
nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane,
chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?“ On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak
šli do jiné vesnice. A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu
však odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu
položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel
pochovat svého otce.“ Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj
Boží království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil
doma s rodinou.“ Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe,
není způsobilý pro Boží království.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Také si někdy říkáte, že by Bůh měl už konečně konat? A co nejdříve obrátit ty davy hříšníků,
ideálně je i vrátit do lůna své Církve, či dokonce některé nenapravitelné poslat do pekel
horoucích? Ano, i tehdy Jeho učedníci, Jakub a Jan, už měli Ježíšovy dobroty a shovívavosti plné
zuby. A tak jen nenaléhají na Ježíše, aby něco učinil, ale chtějí po Něm ještě o mnoho více:
„Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?“ Chtěli vzít věci do svých rukou. Ježíš
je prostě příliš dobrosrdečný, příliš milosrdný, moc dlouho jen přihlíží. Jeho odmítnutí je ovšem
tvrdé. Hořce jim to vyčítá a dává svou nelibost jasně najevo. A ukazuje jim, že takoví, kteří jsou
hned hotovi s odsouzením, všichni ti, kteří vždy rychle ví, co je správně a co je špatně, a jsou též
obratem připraveni ukázat tu jedinou správnou cestu, na kterou by měli všichni vydat, ti se mohou
dostat velmi rychle do nebezpečí, že se s myšlením tohoto Boha zcela minou. Právě proto Ježíš
učedníky rychle „srovnává do latě“. Neboť Ježíš Kristus umí vyčkávat, posečkat do času, do toho
času, až bude opravdu potřeba rozhodnutí udělat; umí ponechat lidem dlouhou dobu otevřenou
příležitost, aby dospěli ke svému vlastnímu náhledu. „Nechte obojí růst spolu až do žně,“ říká
jednou, protože Ježíš je trpělivý, dokáže čekat. A pokud jsem upřímný, pak musím přitakat, že je
to tak dobře. Neboť tuto trpělivost, tu potřebují nejen ti druzí, tu potřebujeme nakonec také my.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 10,1-12.17-20 Váš pokoj na něm spočine.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Jen tehdy, jestliže máme odvahu nelpět na strukturách a postupech, které jsou pouze výsledkem
našich rozhodnutí a jestliže vstoupíme na neprobádanou půdu vztahu, důvěry a připravenosti ke
změně či obrácení, jen tehdy může být Boží Duch při díle. Jen tehdy zachráníme svůj život.
A přesně k tomu volá papež František ve svých povzbuzeních pro křesťansky autentický život
v jednadvacátém století. Sama Matka Církev jistě tímto způsobem dál kráčet bude, neboť, jak říká
Písmo: „brány pekelné ji nepřemohou“. Ale jestli s ní budeme kráčet také my jako konkrétní osoby
a společenství v našich farnostech a diecézích, to už tak jednoznačné není. A je moc důležité,
abychom si to byli schopni přiznat. Protože to je výchozí podmínka pro účinnou ochranu před
velkým nebezpečím, že ztratíme své životy právě tím, že si je budeme chtít zachránit vlastní mocí.

(Tomáš Holub: Otevřenost Duchu pro synodální cestu, 18.6.2022; dle vaticannews.va/cs)
SVÁTKY V TÝDNU 26.6.2022 – 3.7.2022
▪ Neděle
26.6. Adriana / sv. Jan a Pavel (13. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 27.6. Ladislav / sv. Cyril Alexandrijský
▪ Úterý
28.6. Lubomír / sv. Irenej (Lubomír)
▪ Středa
29.6. Petr a Pavel / Slavnost sv. Petra a Pavla
▪ Čtvrtek
30.6. Šárka / sv. prvomučedníci římští
▪ Pátek
1.7. Jaroslava / sv. Theobald (Děpolt)
▪ Sobota
2.7. Patricie / sv. Ota
▪ Neděle
3.7. Radomír / Svátek sv. Tomáše (14. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1977
V tomto roce došlo k několika personálním změnám. Dosavadní kaplan P. Jan Můčka byl přeložen do
Oldřišova okr. Opava. Na jeho místo byl jmenován p. Josef Jančář, novokněz z Těšova u Uh. Brodu.
Dřívější kaplan u sv. Mořice P. Vilém Sperlik (německé národnosti) onemocněl koncem července a
přestal chodit do kostela k celebrování. Dostal od otce biskupa povolení celebrovat doma. P. Pluhař jej
navštěvoval vždy v neděli odpoledne. Jeho stav se neustále zhoršoval. Na radu P. Pluhaře, kterého chtěl
mít vykonavatelem poslední vůle, své úspory rozdal příbuzným a známým. V noci 12. prosince 1977
skonal. Byl pohřben 15.12.1977 do hrobu svých rodičů. Dlouholetá a obětavá uklízečka kostela a farní
kanceláře Olga Žáková onemocněla a byla odvezena do nemocnice na nervové oddělení. Odtud ji
předali na psychiatrii a pak do Šternberka na psychiatrickou léčebnu. Poněvadž se její nemoc jevila jako
padoucnice a projevy stáří a sklerosy a nebylo důvodu ji držet ve Šternberku, byla dána do domova
důchodců ve Chválkovicích, kde žije doposud. Do vyučování náboženství bylo přihlášeno (škola na tř.
Spojenců a komenium) 17 dětí, 1. sv. přijímání bylo 12. června – 12 dětí – prvokomunikantů.
Poněvadž se již připravovalo lešení na malbu kostela a bylo uskladněno v dušičkové kapli, byl o Vánocích
postaven Betlém do loretánské kaple. To mělo své přednosti: dala se krásně znázornit myšlenka:
narození, kříž, eucharistie. Krásný duchovní prožitek byl 5. července 1977, kdy sloužil svou 1. mši svatou
za koncelebrace spolužáků novokněz P. Pavel Strejček z Olomouce. Přeplněný kostel prožíval radost
z oběti mladých pro Krista.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu.
Na webu našeho kostela https://moric-olomouc.cz/aktuality byl v sekci Aktuality spuštěn
do zkušebního provozu kalendář, kam lze doplňovat průběžně aktivity a zajímavé akce z naší
farnosti. O jeho dalším vývoji a především možnosti přispívaní vás budeme informovat.
Toto je poslední předprázdninové číslo Svatomořického zpravodaje. Přejeme vám, našim
čtenářům, ať načerpáte přes letní měsíce mnoho sil a především, ať je na všech vašich cestách
Bůh před vámi, aby vám ukazoval tu správnou.
AKTUALITY OBECNÉ
Také jako poděkování arcibiskupu Janu Graubnerovi za jeho dlouholetou službu v čele
olomoucké arcidiecéze a v prosbách o hojnost milostí do jeho nové služby arcibiskupa
pražského prožijí lidé mši svatou z výročí posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci ve čtvrtek
30. června 2022. Začíná v 17:00 a po jejím skončení jsou všichni zúčastnění zváni
k přátelskému setkání v blízkosti katedrály.
KOUTEK MOUDROSTI
Tak jako včelí bodnutí pálí více než muší, tak také příkoří a protivenství se mnohem hůře snášejí
od slušných lidí, než od těch druhých. Přitom se stává velmi často, že dva dobří lidé (mající oba
dobrý úmysl) si pro různost názorů vzájemně působí velké pronásledování a protivenství. (sv.
František Saleský)
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

