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Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. (Žl 40)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 1,35-42)
Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek
Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním.
Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu: „Rabbi“ - to přeloženo znamená Mistře – „kde
bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem
čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej,
bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: „Našli jsme Mesiáše“ - to
přeloženo znamená Kristus - a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn
Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu Petr (Skála).
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Možná moment našeho přechodu z dětské do dospělé víry, nebo naší konverze vypadaly
podobně přímočaře, jako tomu bylo v případě učedníků: Našli jsme Mesiáše. Mesiáše, u kterého
chceme zůstat. Jasné a pevné vyznání, kterým přece nemůže nic otřást. Přesto víme, že
v případě učedníků mělo toto úvodní odhodlání do stability hodně daleko: víra s velkým ‘V’ byla
střídána o poznání menší vírou až nevírou, a vedle radostné jistoty zažívali učedníci také
nejistotu, pochyby a strach. Ne, víra a setrvání s Ježíšem je životní proces, který nezůstává
ušetřen vlivu našich osobních turbolencí. Vedle vděčné důvěry přichází stále znovu období
nejistoty a pochybujících otázek: Co na té víře v Ježíše Krista vlastně je? Či dokonce: Je na ní
vůbec něco? Pokud pak nad těmito chvílemi krize zpětně přemýšlíme, určitě nás napadnou i dvě
další otázky: Co nás tehdy podrželo? Proč jsme tu víru přece jen nakonec neztratili? Bezpochyby
též naším vlastním úsilím. Ovšem ti, kteří se v takové chvíli spolehli pouze na sebe, již tento text
asi číst nebudou. Víra totiž v případě živého Boha znamená též důvěru. Důvěru v to, že to byl
právě On, Boží Syn, který nás podržel, jako vždy podržel i své učedníky ve chvílích temnoty. On,
Světlo, které tma nikdy nepohltí.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI (Mk 1,14-20) Obraťte se a věřte evangeliu.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Jeden filosof, který se označoval za agnostika či ateistu - nejsem si jistý - kritizoval křesťany takto:
„Křesťané říkají, že mají Vykupitele. Já ale uvěřím ve Vykupitele, až se budou tvářit jako
vykoupení, až bude jejich tvář zářit radostí z toho, že jsou vykoupeni.“ Máš-li však tvář funebráka,
jak mohou věřit, že jsi vykoupen a že ti byli odpuštěny hříchy? (...) Životní pesimismus není
křesťanský. Vyrůstá z kořene, který neví, že se mu dostalo odpuštění a nikdy nepocítil Boží něhu.
A můžeme říci, že evangelium nám tuto radost ukazuje: Maria s radostí spěchala (srov. Lk 1,3945). Také radost nás nabádá ke spěchu, neboť milost Ducha svatého nezná pomalost. Duch svatý
vždy pospíchá, pobádá nás, abychom šli vpřed, kupředu jako vítr vanoucí do plachet loďky. Je to
vlastně ona radost, která při setkání s Marií způsobila, že se dítě v Alžbětině lůně „živě a radostně
pohnulo“ (Lk 1,44). To je radost, kterou nám hlásá církev. Buďme prosím radostnými křesťany.
Všemi silami se snažme ukazovat víru v to, že jsme vykoupeni. Pán nám odpustil všechno, a
pokud uklouzneme, odpustí nám znovu, protože je Bohem, který odpouští. Pán je mezi námi a
nedá našim rukám ochabnout. Dnešní poselství zní: Vstaň! To je to Ježíšovo „vstaň“ pronášené
k nemocným. „Vstaň, zaplesej, raduj se a vesel celým srdcem.“ (Sof 3,14)
(Papež František, kázání z Domu sv. Marty, 21.12.2017)

SVÁTKY V TÝDNU 14.1.2018 – 21.1.2018
▪ Neděle
14.1. Radovan / sv. Sáva Srbský (2. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 15.1. Alice / sv. Pavel Poustevník
▪ Úterý
16.1. Ctirad / sv. Marcel I.
▪ Středa
17.1. Drahoslav / sv. Antonín Veliký
▪ Čtvrtek
18.1. Vladislav / Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
▪ Pátek
19.1. Doubravka / sv. Márius a Marta a jejich synové
▪ Sobota
20.1. Ilona / sv. Fabián a Šebestián
▪ Neděle
21.1. Běla / sv. Anežka Římská (3. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Kateřina Jagellonská byla žena finského vévody Jana III. Vasy.
Když byl za velezradu odsouzen k doživotnímu žaláři, požádala švédského krále Erika, aby směla sdílet se
svým mužem vězení. Král se zděsil a snažil se ji od takového úmyslu odvrátit.
„Víte, že váš muž už nespatří denní světlo?“
„To vím, Vaše Veličenstvo!“
„A víte také, že se s ním už nebude zacházet jako s vévodou, ale jako s velezrádcem?“
„Ano, to vím, ale ať je na svobodě nebo ve vězení, vinný nebo nevinný, přesto zůstává mým manželem.“
„Ale po tom všem, co se stalo, vás k němu už nic neváže. Jste zase volná!“
Kateřina si stáhla snubní prsten a podala ho králi se slovy:
„Čtěte, Veličenstvo!“ Na prstenu byla jen dvě latinská slova: MORS SOLA – „Jen smrt“ nás může rozdělit!
Kateřina šla se svým mužem do vězení a sdílela všechna utrpení a strádání žaláře s ním.
(převzato z http://www.pastorace.cz a redakcí upraveno)
Informace z Wikipedie: 4. října roku 1562, v pokročilém věku 36 let, se Kateřina ve Vilniusu (Litva) provdala
za švédského prince Jana III. Švédského, knížete finského, aniž by vévoda Jan měl k tomuto sňatku
svolení od svého staršího bratra, švédského krále Erika XIV. Novomanželé se usídlili na hradě ve finském
Turku, kde drželi svůj vlastní dvůr. Erik XIV. Švédský považoval tento sňatek, který znamenal Janovo
spojenectví s Polskem a Litvou, za spiknutí a vzpouru, vyhlásil svému nevlastnímu bratrovi válku a poslal
10 tisíc mužů, aby oblehli hrad v Turku, který 12. srpna 1563 kapituloval. Kateřina a její manžel byli
odvezeni do Švédska, kde byli uvězněni na hradě Gripsholm nedaleko Stockholmu. Během uvěznění
Kateřina porodila všechny tři své děti.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V Ne 14.1. po mši sv. v 10:30 hodin se opět můžeme těšit na krátký varhanní koncert v rámci cyklu
Varhanní laudes.
Farní ples jako taneční farní den se uskuteční v So 10.2. od 20:00 hodin.
Rozpisy pro členy živého růžence jsou v sakristii. Berte jen ten s vaším zvýrazněným jménem (žlutě).
Prosíme o přispění na Tříkrálovou sbírku do pokladničky v kostele.
Co se děje u dominikánů:
V Ne 21.1. zveme od 9:30 hodin na mši sv. pro děti.
AKTUALITY OBECNÉ
V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů proběhne v Pá 19.1. od 17 hodin ekumenická
bohoslužba v Husově sboru, další bohoslužby jsou pak plánovány na Po 22.1. (sv. Michal,
17:00) a St 24.1. (17:00, sv. Mořic).
Salesiáni oslaví svátek Dona Boska v Ohrozimi v So 27.1.2018. Akce začnou v 9:00, v 14:00
bude maškarní bál pro děti, v 16:00 mše sv. a v 19:30 bude zahájen ples zakončený v 24:00
požehnáním. Více na http://prostejov.sdb.cz/kalendar/oslava-sv-jana-boska-v-ohrozimi/.
KOUTEK AFORISMŮ
Kdo jednou nalezl toho Největšího, ten půjde a bude hledat ty
nejmenší...
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

