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Ukaž mi své cesty, Hospodine!(Ţl 25)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 1,14-20)
Kdyţ byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Jeţíš do Galileje a hlásal tam Boţí evangelium: „Naplnil se
čas a přiblíţilo se Boţí království. Obraťte se a věřte evangeliu.“ Kdyţ šel podél Galilejského
moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiţ rybáři. Jeţíš jim řekl: „Pojďte
za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“ Ihned nechali sítě a následovali ho. Kdyţ popošel o něco
dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je
povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Kdo z nás by chtěl být lapen do sítě? Také to pro vás není aţ tak úplně lákavá představa? Být
rybářem lidí, to nemá pro mnohé v dnešní době absolutně nic společného s evangeliem jako
radostnou zvěstí. Bůh, který loví lidi, vyvolává strach; stačí, kdyţ kolem sebe vidíme, kolik lidí se
nechává lapit do různých sítí, ze kterých se pak jiţ jen velmi těţko dostávají ven. A jen celý
kontext evangelia nám pomůţe pochopit, ţe v tomto případě se jedná o síť, ze které nemusíme
mít obavy, ba naopak, ţe těm, kteří se nechali „lapit“, to přineslo radost a ţivotní naplnění. Není
prostě síť jako síť. Některé jsou určitě nebezpečné, ale zřejmě jsou i jiné sítě, které vyvolávají vše
jiné, jen ne strach. Jasně, Bůh nás loví; loví nás do svých sítí. Ale nikoli proto, aby nás polapil,
nýbrţ proto, aby nás zachytil. Jistě, rozprostírá své sítě, ale tato síť nečeká na naše klopýtnutí, ta
nás naopak jistí od pádu do hlubiny. Jeho lov, který můţe na první pohled vyvolávat přinejmenším
smíšené pocity, se ukáţe být pro ty, kteří se naučili kráse objevovat, kteří dokáţou nahlédnout za
tuto symboliku, právě naší záchranou.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI (Mk 1,21-28) Učil je jako ten, kdo má moc.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Letopočty zakončené číslovkou osm označují v našich dějinách celou řadu zlomových událostí. Je
jich tolik (např. 1278, 1348, 1618, 1648, 1848, …), ţe se musíme soustředit na ten, který je letos
jednoznačně nejdůleţitější, a to je stoleté výročí vzniku Československé republiky. Vznik
Československa nemůţeme oddělit od výročí konce 1. světové války, mimo jiné proto, ţe bychom
se tím vylučovali z celku Evropy a celého světa. Byl by to důkaz naší nadřazenosti i malosti.
Odvozeně si pak musíme připomenout milníky v dějinách tohoto našeho státu. Jsou to v mnohém
ještě úplně neprobádané tragické okamţiky: Rozpad státu a následná okupace v roce 1938.
Únorový puč jako nástup komunistické diktatury v roce 1948 a konečně i druhá okupace, která
zničila kratinké údobí naděje v roce 1968. Tato data nejsou jen chvílemi zmaru a zrady. Jsou to
data, která prověřila sílu idejí, na nichţ byl náš stát zbudován, a formovaly morální kvalitu národa.
Jsou pak i výzvou k tomu, abychom se v budoucnosti nedopracovali k další podobné katastrofě
a na prvém místě, abychom se sjednotili kolem těch idejí, které dávají našemu národu ţivotnost
a státu základy. Jde o takové hodnoty, jako jsou pravda, vlast, rodina, věrnost atd., které jsou
v podstatě hodnotami duchovními a v křesťanské kultuře jsou ve svém souhrnu obsaţeny v pojmu
Bůh. (…) Je třeba si uvědomit, ţe (právě) nastolení míru a spravedlnosti je tím jediným
a nejlepším řešením; to není moţné bez humanitární, politické a celosvětové pomoci. Chtěl bych
tedy na závěr kaţdému člověku popřát vnitřní mír a celé naší společnosti vzájemný smír, aby
v pravdě, v lásce a ve svobodě naše zem vzkvétala a aby nikdo, především věřící, nebyl z tohoto
díla vylučován.

(Kardinál Dominik Duka, Novoroční komentář pro Radio Proglas, 31.12.2017, dle dominikduka.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 21.1.2018 – 28.1.2018
▪ Neděle
21.1. Běla / sv. Aneţka Římská (3. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 22.1. Slavomír / sv. Vincenc
▪ Úterý
23.1. Zdeněk / sv. Ildefons
▪ Středa
24.1. Milena / sv. František Saleský
▪ Čtvrtek
25.1. Miloš / Svátek Obrácení svatého Pavla
▪ Pátek
26.1. Zora / sv. Timotej (Bohuslav) a Titus
▪ Sobota
27.1. Ingrid / sv. Anděla Mericiová
▪ Neděle
28.1. Otýlie / sv. Tomáš Akvinský (4. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Kardinál Alexander Farnese (pozdější papeţ Pavel III.) byl velmi štědrý.
Jednou ho jedna chudá ţena poţádala o pět stříbrňáků, které ve své nouzi nutně potřebovala.
Kardinál poslal svého sekretáře, který jí přinesl 50 stříbrňáků.
„To je nějaký omyl, prosila jsem jen o pět," říkala chudá ţena.
Sekretář jí však ukázal lístek, kam kardinál opravdu napsal 50.
Ta dobrá ţena šla s lístkem v ruce ke kardinálovi.
„Eminence,“ zvolala, „tady jste se o nulu spletl!“
„Skutečně, máte pravdu!“ odpověděl kardinál. Pak vzal pero a s úsměvem připsal jednu nulu.
Ţena dojatě četla: 500 stříbrňáků.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Farní ples jako taneční farní den se uskuteční v So 10.2. od 20:00 hodin. Prosíme o dary do tomboly!
Rozpisy pro členy ţivého růţence jsou v sakristii. Berte jen ten s vaším zvýrazněným jménem (ţlutě).
V pátek zveme po mši sv. v 8 hodin na pravidelnou adoraci, v 15 hodin pak následují modlitby
k Boţímu milosrdenství.
Co se děje u dominikánů:
Na http://op.cz/?a=1&id=753 se nachází pozvání k prezidentským volbám od provinciála fr. Benedikta
Mohelníka OP.
AKTUALITY OBECNÉ
V So 3.2.2018 se ve Šternberku v kostele Zvěstování Panny Marie a přilehlém klášteře uskuteční
tradiční hromniční Pouť matek, konaná poprvé v roce 1741 z obavy před hrozící válkou. Akce
začne v 9:15 růţencem a skončí v 14:00 poţehnáním. Je dobré se vybavit svící, teplým
oblečením a vzít s sebou i jídlo – zajištěny jsou jen teplé nápoje.
V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů proběhne v Po 22.1. od 17:00 ekumenická bohosluţba
u sv. Michala a následně, ve St 24.1. od 17:00, taktéţ u sv. Mořice. Po této bohosluţbě bude
následovat agapé na faře.
Na internetu se nachází podnětné články k tzv. teologii těla, spojené s postavou sv. Jana Pavla II.
Podívejme se někdy nahttp://teologietela.paulinky.cz/
Cestovní kancelář Miklas Tour pořádá ve dnech 21.-26.8.2018 letecký zájezd na Světového
setkání rodin s papeţem v irském Dublinu. Ubytování pro účastníky bude zajištěno v hostelu
poblíţ obou katedrál v pokojích s 4, 8 a 14 lůţky včetně snídaně (20-35 €/os./noc). Cena
zpáteční letenky cca 5500,-Kč. Plánují se fakultativní výlety a v pátek účast na kongresu (se
simultánním překladem). Další informace na http://www.rodiny.cz/component/tags/tag/dublin
nebo e-mailu miklastour@miklastour.cz.
KOUTEK AFORISMŮ
Kdyţ nás vysvobozuje Bůh,
„k něčemu“ a „pro něco“...
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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

