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S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.(Iz 12,2-3.4bcd.5-6)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 1,6b-11)
Jan kázal: „Za mnou uţ přichází mocnější, neţ jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul
a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“
V těch dnech přišel Jeţíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak
vystupoval z vody, spatřil, ţe se nebe rozevřelo a ţe se na něho snáší Duch jako holubice. A
z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Pro Jeţíše se stal křest „oficiálním“ počátkem jeho veřejného působení. Ovšem nikoli jako rituální
gesto ani zboţná formalita, ale čin, který od samého počátku udává směr cesty, která bude
završena kříţem, na němţ bude odsouzen a obětován za naše hříchy. Stejně tak se křest dotýká
nejhlubšího základu také naší existence. Je to pozvání radikálně, tedy od základů změnit svůj
ţivot nebo si ho nechat změnit. Být pokřtěn znamená vstoupit do dimenzí ţivota, které přesahují
pouze to lidské. Znamená to, ţe člověk si nemůţe sám určit smysl a cíl svého ţivota. Znamená to
věřit a důvěřovat, ţe kaţdé povolání, které pro kaţdého jednotlivce zvolil Bůh, povolání v tom
nejširším slova smyslu, mu cestu ţivotem nezúţí, ale naopak rozšíří. A to přesto, ţe nám
z našeho pohledu na této cestě Bůh není vţdy stejně nablízku, či kdyţ dokonce zakoušíme také
pocity Boţího mlčení ve chvílích nezdaru, bolesti či zármutku. Jako stojí křest na počátku
veřejného působení Jeţíšova, tak stojí při křtu kaţdého člověka důleţitá dimenze: zničení vlastní
omezenosti a otevření se druhým. Dimenze, která by měla nejlépe vystihovat směr ţivotní cesty
kaţdého Jeţíšova učedníka.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI (Jan 1,35-42)Viděli, kde bydlí, a zůstali u něho.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Stejně jako loni bych chtěl nám všem do nadcházejícího času vánočního, ale následně také do
celého nového roku, popřát něco docela konkrétního a myslím i hodně praktického: Přeji nám
všem, abychom byli lidmi správné víry! (...) V přání správné víry jde (totiţ) o moudré pochopení
a vyváţené přijetí zcela nepopiratelné skutečnosti, ţe kaţdý z nás - proto, aby mohl vůbec ţít na
tomto světě - nutně musí někomu a něčemu věřit. A to nejen sám sobě. Není totiţ naprosto
v silách kohokoliv z nás spolehnout se ve svém ţivotě jen na vlastní empirickou a evidentní
zkušenost. Drtivou část informací, na kterých stavíme svůj osobní, společenský či politický ţivot,
si osvojujeme tak, ţe zkrátka věříme slovům či konání druhých. Toto platí, ať si to uvědomujeme,
či jsme o tom ještě nikdy nepřemýšleli. (…) A tak to, co já nám všem dnes přeji, je, abychom byli
lidmi správné víry. Abychom uměli moudře a ku prospěchu věci popřát víru těm, kteří si to
zaslouţí, a nestali se velmi nepříjemnými aţ nesnesitelnými kverulanty a usmívajícími se
podezíravci. Protoţe tací lidé jsou jak v církvi, tak v politice schopni sice s úsměvem, ale téměř
neomylně pobořit jakékoliv jen trošku odváţné usilování o společné dobro. Zároveň nám ale přeji,
abychom se dokázali uchránit nebezpečné a sebestředné naivity, která nám našeptává uvěřit
věcem nepravdivým jen proto, ţe nám lichotí či nám dovolují nevidět a neřešit pravdu drsnou
a nepříjemnou. Dokázat kráčet po této úzké stezce mezi patologickou podezíravostí
a nezodpovědnou naivitou je umění člověka správné víry a to nám všem přeji.
(Biskup Tomáš Holub, promluva k plzeňským zastupitelům, 14.12.2017, Twitter:
@TomasHolubPB)

SVÁTKY V TÝDNU 7.1.2018 – 14.1.2018
▪ Neděle
7.1. Vilma / sv. Rajmund z Penafortu (Svátek Křtu Páně)
▪ Pondělí 8.1. Čestmír / sv. Severin
▪ Úterý
9.1. Vladan / sv. Julián
▪ Středa
10.1. Břetislav / sv. Agathon (Dobromil)
▪ Čtvrtek
11.1. Bohdana / ct. Marie Elekta
▪ Pátek
12.1. Pravoslav / sv. Probus (Pravoslav)
▪ Sobota
13.1. Edita / sv. Hilarius z Poitiers
▪ Neděle
14.1. Radovan / sv. Sáva Srbský (2. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
V jedné uzavřené místnosti se nacházelo pět kytar, které ţily svým obvyklým ţivotem. Jednou vešel do
místnosti mladý muţ, vzal do rukou jednu kytaru a začal ji ladit. Některé struny přitom natahoval a jiné zase
povoloval. Byla to namáhavá práce, při které kytara naříkala bolestí. Další kytary se velmi bály a hudrovaly
na člověka, který je přišel naladit. Ten ale nebral na jejich nářek ohled, přecházel od jedné kytary ke druhé
a ladil je. Jedné kytaře se podařilo schovat se za křeslo. Muţ si jí nevšiml, odešel a zanechal v ní místnosti
čtyři naladěné kytary a jednu rozladěnou.
Po několika dnech vstoupili do místnosti muzikanti, kteří sháněli kytary na koncert. Vzali si čtyři naladěné
kytary, které vydávaly krásný zvuk. Kdyţ vzal jeden muzikant do ruky pátou kytaru, uslyšel příšerný zvuk
podobný ţabímu kvákání. A tak nechal kytaru stranou. Rozladěné kytary se zmocnila hluboká deprese a
začala naříkat nad svým osudem: „Ach, já nešťastná, jsem jediná, kterou vynechali. Celý svůj ţivot jsem
byla nešťastná, vţdycky mě jen odmítali a odstrkovali.“ A reptala na kaţdého, protoţe k ní byli všichni zlí.
Takový můţe být i náš ţivot. Můţeme být kytarou v rukou Pána, našeho ladiče, který nám občas způsobí
bolest aţ k slzám. Moţná si neuvědomujeme, ţe toto utrpení si Pán – ladič nepřeje, ale ţe je pro něho jen
prostředkem k tomu, abychom splnili své poslání - vydávali harmonické zvuky.

(převzato z http://www.pastorace.cz a redakcí upraveno)
AKTUALITY Z FARNOSTI
Ve Čt 11.1. v 18:00 h. zveme na faru na pravidelnou biblickou hodinu.
Redakce Svatomořického zpravodaje přeje všem čtenářům do nového roku hojnost Boţího
poţehnání. Připomínáme, ţe Svatomořický zpravodaj je moţné si nechat zasílat na vlastní
emailovou adresu (formou skryté kopie) včetně bonusů (zejména pozvánek na akce), v tuto chvíli
této moţnosti vyuţívá jiţ 68 čtenářů. Bliţší informace najdete níţe na této stránce včetně pozvánky
na farní facebookovou stránku, která se téţ těší na vaši návštěvu.
Rozpisy pro členy ţivého růţence jsou v sakristii. Berte jen ten s vaším zvýrazněným jménem (ţlutě).
Prosíme o přispění na Tříkrálovou sbírku do pokladničky v kostele.
Co se děje u dominikánů:
V Pá 12.1. od 17 hodin zveme do kostela na adoraci za dobrou volbu prezidenta ČR.
V So 13.1. proběhne setkání laiků sv. Dominika - mše sv. v 9:30 h., pokračování v sále kláštera.
V Ne 14.1. od 16:30 hodin zveme do sálu kláštera na biblickou hodinu, tématem bude „kniha
Zjevení II“. Současně se tento den koná od 9:30 hodin zkouška dětské scholy, sraz na vrátnici.
AKTUALITY OBECNÉ
O tříkrálové sbírce se mluví v médiích. Koledníkům bylo poţehnáno. Asi zbývá uţ jen jediné – přispět
do této sbírky. Více informací na http://www.olomouc.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka/.
Charita Olomouc a Centrum pro rodinný ţivot Olomouc vyhlašuje u příleţitosti konání Tříkrálové sbírky
výtvarnou soutěţ pro všechny děti od 3 let (MŠ, ZŠ, SŠ) soutěţ nazvanou NAKRESLI TŘI KRÁLE.
Výtvarné práce na formátu A4 nebo A3 libovolnou technikou je třeba zaslat do 16.2.2018 na adresu:
Centrum pro rodinný ţivot; Biskupské nám. 2; 772 00 Olomouc. Podrobnosti
http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/719.
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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

