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Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

(Ţl 95)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 1,21-28)
V městě Kafarnau vstoupil Jeţíš v sobotu do synagógy a učil. Ţasli nad jeho učením, protoţe je
učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagóze byl právě člověk posedlý
nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti do nás, Jeţíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím,
kdo jsi: Svatý Boţí!“ Ale Jeţíš mu (to) přísně zakázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým
zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni uţasli a ptali se jeden druhého: „Co je to?
Nové učení - a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm se
hned roznesla všude po celém galilejském kraji.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Učitelé Zákona nepatří v evangeliu většinou zrovna mezi kladné postavy. Přitom na nich jako na
takových není nic špatného. Ba naopak. Dnes bychom je nazvali teology. A teologové, učitelé
Zákona, jsou lidé, kteří se zabývají Písmem, Biblí, či obecně vírou. A to je bezpochyby ctihodné
ţivotní poslání. Ovšem skýtá jedno nebezpečí. U kaţdého dobrého teologa stojí na počátku
uchvácení, nadšení pro Boha. Nadšení, které ovšem dříve či později přijde do konfrontace
s teologií jako vědou. A právě v tomto okamţiku přichází ono nebezpečí, ţe se skrze snahu Boha
a víru s porozuměním vyzkoumat stane z prvotní lásky nakonec pouhá chladná nauka. Víra je
totiţ vším jiným, jen ne nějakou vědní disciplínou. Víra znamená být v ţivém kontaktu s milujícím
Bohem. Právě to, co většině učitelů Zákona doby na přelomu letopočtu zjevně scházelo. Jak
odlišně musel na lidi té doby působit Jeţíš! Jeho učení mělo sice s vědou pramálo společného,
jeho poselství neodpovídalo přísným pravidlům výkladu Písma, ale bylo to učení, ze kterého
doslova prýštilo, ţe tady mluví někdo opravdu ze srdce, z hlubokého osobního vztahu k Bohu,
ke svému Otci. Lidé cítili, ţe tady hovoří někdo, kdo miluje. A tak vlastně říká, o čem pravá víra
skutečně je.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI (Mk 1,29-39) Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Blahoslavenství nevznikají z pasivního postoje k realitě a tím méně mohou vzniknout u diváka,
který pořizuje truchlivé statistiky toho, co se děje. Nepocházejí od proroků zkázy, kteří se spokojí
s rozséváním zklamání, ba ani z přeludů, jeţ nám slibují štěstí na jedno kliknutí, v jediném
okamţiku. Naopak, blahoslavenství se rodí z Jeţíšova soucitného srdce, které se setkává se
srdcem muţů a ţen, touţících a očekávajících blaţený ţivot, muţů a ţen, kteří znají utrpení,
zmatek a bolest, jeţ nastanou, kdyţ „se pod nohama otřásá země“ nebo „se rozplynou sny“
a celoţivotní práce přijde vniveč, ale tím více jsou houţevnatí, zápasí o pokračování a umějí
znovu stavět a znovu začínat. (…) Jeţíš, který blahoslaví chudého, toho, kdo pláče, je tichý a trpí,
toho, kdo odpustil... vykořeňuje paralyzující nehybnost toho, kdo si myslí, ţe se věci nemohou
změnit, a kdo přestal věřit v proměňující moc Boha Otce a ve své bratry, zejména ty nejslabší
a skartované. Jeţíš přichází svými blahoslavenstvími otřást onou negativní skleslostí, nazývanou
rezignace, která nám sugeruje, ţe lze ţít lépe, pokud se vyhýbáme problémům, utíkáme před
druhými, skrýváme anebo se uzavíráme ve svém pohodlí a podřimujeme v otupujícím
konzumismu (srov. Evangelii gaudium, 2). Tato rezignace nás izoluje ode všech, rozděluje,
odděluje a oslepuje ve vztahu k ţivotu a utrpení druhých.
(Homilie papeţe při mši sv., městský park O´Higgins v Santiago de Chile, 16.1.2018, dle
radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 28.1.2018 – 4.2.2018
▪ Neděle
28.1. Otýlie / sv. Tomáš Akvinský (4. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 29.1. Zdislava / sv. Sulpicius
▪ Úterý
30.1. Robin / sv. Martina
▪ Středa
31.1. Marika / sv. Jan Bosko
▪ Čtvrtek
1.2. Hynek / sv. Pionius
▪ Pátek
2.2. Nela / Svátek Uvedení Páně do chrámu
▪ Sobota
3.2. Blaţej / sv. Blaţej, sv. Ansgar (Oskar)
▪ Neděle
4.2. Jarmila / sv. Ondřej Corsini (5. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Byli jednou dva vrabčáci. Jeden z vrabčáků se uhnízdil na samém vršíčku vrby, zatímco druhý si našel
místečko dole, tam, kde se strom začínal rozvětvovat. Po nějakém čase se chtěl horní vrabec začít
kamarádit. Aby začal řeč, zaštěbetal: „Čimčim, jak jsou ty listy krásně zelené!“ Vrabec zezdola to však vzal
jako provokaci. Suše se ozval: „Jsi snad slepý? Ty nevidíš, ţe listy jsou bílé?“ Horní vrabec se rozzlobil:
„Ty sám jsi slepý! Jsou zelené“ Dolní vrabec se zobákem zvednutým vzhůru rozčileně čimčaroval: „Sázím
své peří z ocasu, ţe jsou bílé. Ty ničemu nerozumíš. Jsi blázen!“
Vrabec z vršku cítil, jak mu začíná vřít krev, nerozmýšlel se a vrhl se ke svému protivníkovi dolů, aby mu
dal co proto. Druhý vrabec si to samozřejmě nenechal líbit, a tak poskakovali proti sobě, peří na krku
vzteky najeţené. Právě se do sebe chtěli pustit, ale ještě předtím zvedli hlavičky a podívali se vzhůru, aby
kaţdý z nich podpořil svou pravdu. Vrabčák, který sem slétl shora, překvapením jen vydechl: „Čimčim,
koukej, ony jsou skutečně bílé.“ Obrátil se ke svému sokovi a nabídl mu: „Pojď se schválně podívat na ty
listy seshora, tam, odkud jsem se na ně díval předtím já.“
A tak zalétli na vršek vrby a tentokrát začimčarovali společně: „Koukej, ty listy jsou zelené!“
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
V neděli 28.1. po mši svaté v 10:30 hodin se opět můţeme těšit na Varhanní laudes našeho
regenschoriho Karla Martínka.
V Pá 2.2., na svátek Uvedení Páně do chrámu, proběhne v rámci mše sv. v 8 hodin ţehnání svící.
Následně v 15 hodin, v rámci modliteb k Boţímu milosrdenství, bude adorace mládeţe, zveme
případné zájemce.
V So 3.2. můţete v rámci mše sv. v 8 hodin přijmout svatoblaţejské poţehnání; jedná se o první
sobotu, růţenec tedy začíná jiţ v 7:15 hodin.
Farní ples jako taneční farní den se uskuteční v So 10.2. od 20:00 hodin. Předprodej slosovatelných
místenek se bude konat příští neděli (4.2.) vţdy po mši, a následně pak v týdnu na faře. Prosíme
o dary do tomboly!
Co se děje u dominikánů:
Těch, kterým se dostane Svatomořický zpravodaj do rukou jiţ během pátku, se týká pozvánka (podle
přání o. arcibiskupa Jana) tento den od 17:00 k eucharistické adoraci za dobrou volbu prezidenta
ČR.
AKTUALITY OBECNÉ
V So 10.2.2018 se v Dubu n. Mor. uskuteční tradiční Pouť zamilovaných. Program začne v 14:00.
Kromě poutní mše svaté na vás čeká zajímavý doprovodní program – přednáška otce Jana
Balíka, svědectví manţelských párů z jejich společného ţivota, mše svatá v poutním kostele
Očišťování Panny Marie (kde je oltář sv. Valentina) a Valentýnská večeře (zvěřinová
pochoutka). Je třeba se přihlásit do St 7.2.2018. Podrobnosti a příhlášky
na http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/7.
KOUTEK AFORISMŮ
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na

návštěvu

nestačí

–

je

třeba

se

k němu

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

