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Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.

(Žl 147)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 1,29-39)
Ježíš vyšel ze synagógy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu.
Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji.
Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu
všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných
s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit,
protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě ze tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam
se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“
Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem
přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagógách a vyháněl zlé duchy.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Co vše si asi Ježíš toho dne brzy ráno s Bohem Otcem v modlitbě řekl? Každopádně, nebýt této
chvíle usebrání, intimního rozhovoru s Oním, který Ježíše poslal na tento svět, zřejmě by se
průběh dalšího dne odvíjel zcela jinak. Byla to chvíle, která Ježíši umožnila si uvědomit, že jakkoli
byla Jeho mise v Šimonově a Ondřejově domě záslužná, nelze kvůli ní pustit ze zřetele ten hlavní
cíl, kvůli kterému přišel – podat zprávu o tom, jaký je skutečně Bůh, vydat svědectví Pravdě.
Nechybí nám také taková chvíle? Chvíle nadechnutí před opětovným vydáním se na cestu?
Chvíle, která nám umožní napřímit směr, oddělit to podstatné od marginálního, a vykročit tím
směrem, který nejlépe vystihuje naše životní poslání? Ano, tato chvíle se jmenuje modlitba.
Modlitba jako rozhovor s Bohem, který je připraven naslouchat v jakékoli formě, které jsme
schopni. Je to vlastně jednoduché, je to docela prostý recept na hlubší a plnější, či možná nejlépe
smysluplnější život. Chce to jen mít tu chvíli.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI (Mk 1,40-45) Malomocenství od něho odešlo a byl očištěn.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Jsou mezi námi lidmi rčení, která se nemění celá tisíciletí. Setkáme se i dnes s těmi, kteří se
budou chlubit tím, že nikoho nezabili, ani neokradli. Proto jsou přesvědčeni, že už nemají, co
napravovat. Podle jejich tvrzení by si zasluhovali místo na oltáři. Bůh i lidé s nimi mohou být
spokojeni. Což to samé netvrdili i farizeové? A proto odmítali Pána Ježíše s tím, že jeho nauku
nepotřebují. Jsou dokonalí. Ovšem ten, kdo si vezme chvíli k tomu, aby se zamyslil nad horským
kázáním (viz Mt 5,17-37, pozn. red.) a je opravdový, pak pochopí, že se máme čemu učit, že
potřebujeme vedení, které Kristus nabízí. A on nám říká, jak vztah vůči těm okolo nás začíná
v našem srdci. Tam je prostor, který by chtěl a měl zaujmout Kristus s láskou, kterou nám předává
a vyžaduje. Jen láska je naplněním Zákona, který on nepřišel zrušit, ale naplnit. On, náš Pán a
Učitel, nám právem může říci, že mnohdy v našem srdci začíná to, co může skončit v pekelném
ohni. Neudušená jiskra hněvu může končit vraždou bratra. Což nám už Starý Zákon nedává jasné
svědectví, kam zašel neovládaný hněv Kainův? Což už tehdy a od té doby tolikrát už země nepila
spravedlivou krev obětí nezkroceného hněvu? Proto berme slova Kristova i jeho příklad a pomoc
vážně. Ona totiž mohou život změnit a přinést skvělé ovoce pokoje, bratrství a spokojenosti.
(P. František Dobeš, „Buďme vděčni za to, čemu nás učí Pán Ježíš“ (myšlenka na měsíc),
16.2.2017, dle legio-mariae.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 4.2.2018 – 11.2.2018
▪ Neděle
4.2. Jarmila / sv. Ondřej Corsini (5. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 5.2. Dobromila / sv. Agáta (Háta, Dobruše)
▪ Úterý
6.2. Vanda / sv. Pavel Miki a druhové
▪ Středa
7.2. Veronika / sv. Richard
▪ Čtvrtek
8.2. Milada / sv. Jeroným Emiliani - ct. Mlada
▪ Pátek
9.2. Apolena / sv. Apollonie
▪ Sobota
10.2. Mojmír / sv. Scholastika
▪ Neděle
11.2. Božena / Panna Maria Lourdská (6. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Jednoho mnicha, ponořeného do vnitřního života, se ptali, jak může být navzdory tolika úkolům vždycky tak
soustředěný: „Jak utváříš svůj život, že jsi takový, jaký jsi, tak klidný a usebraný?“
Mnich odpověděl: „Stojím-li, pak stojím; jdu-li, pak jdu; sedím-li, pak sedím; spím-li, pak spím; jím-li, pak
jím; piju-li, pak piju; mlčím-li, pak mlčím; dívám-li se, pak se dívám; čtu-li, pak čtu; pracuji-li, pak pracuji;
modlím-li se, pak se modlím...“
Na to mu vpadli do řeči a namítli: „Ale to přece děláme také. Co tedy děláš navíc, jaké je tajemství tvého
života?“
Mnich však řekl: „Ne, to právě neděláte: stojíte-li, hned běžíte; jdete-li, už jste přišli; sedíte-li, hned zase
vyskakujete; spíte-li, už se probouzíte; jíte-li, hned jste hotovi; pijete-li, ani neokusíte; mluvíte-li, hned
odpovídáte; mlčíte-li, dostatečně se nesoustředíte; díváte-li se, hned všechno se vším srovnáváte;
posloucháte-li, hned už zase přemýšlíte o odpovědi; čtete-li, neustále chcete znát; pracujete-li, úzkostlivě
se staráte; modlíte-li se, jste daleko od Boha...“
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
V Ne 4.2. proběhne po každé mši svaté (v 7:30, 9:00 a 10:30) svatoblažejské požehnání.
Farní ples jako taneční farní den se uskuteční v So 10.2. od 20:00 hodin. Předprodej slosovatelných
místenek se bude konat tuto neděli (4.2.) vždy po mši, a následně pak v týdnu na faře. Prosíme
o dary do tomboly!
Co se děje u dominikánů:
V Ne 4.2. zveme na biblickou hodinu na sále od 16.30 hodin, na programu bude „kniha Zjevení III“
Ve Čt 7.2. se koná setkání zdravotníků, mši sv. v 18 hodin celebruje biskup Antonín Basler, program
pokračuje v sále kláštera.
Setkání laiků sv. Dominika proběhne v So 10.2. – bude zahájeno v 9:30 hodin mší svatou,
pokračování v sále kláštera.
V So 10.2. od 15 do 18 hodin si nenechte ujít Africký masopustní karneval v sále kláštera.
AKTUALITY OBECNÉ
Pravidelné setkávání ovdovělých, svobodných, vdaných či rozvedených žen, které každé druhé
úterý v měsíci pořádá v Olomouci Centrum pro rodinný život, pokračuje 13.2.2018. Na téma
„Psychosomatika ženy“ při něm bude hovořit MUDr. Jitka Krausová OV. Setkání v dómském
farním domě na Mlčochově ulici č.7 začíná v 16:00 a končí v 18:00.
Co nám říká Písmo svaté o bohatství a penězích? Proč investovat, do čeho a jak? A jaké jsou
největší investiční chyby? Právě na tyto otázky se zaměří seminář, který ve středu 14.2.2018
pořádá v olomouckém penzionu Tõde na Hrnčířské 12 sdružení křesťanských podnikatelů
KOMPAS. Součástí programu je mše svatá, odborný seminář s investorem Jaroslavem
Hlavicou z Brodis fund s. r. o., příležitost k diskusím. Podrobnosti najdete na
www.krestanskypodnikatel.cz.
KOUTEK AFORISMŮ
Můžeš a nemusíš znát
opravdu musíš, je pít!
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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

