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Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

(Žl 32)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 1,40-45)
K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl
s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství
odešlo a byl očištěn: Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal!
Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak to nařídil Mojžíš - jim na svědectví.“ On
odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít
do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Přesto však chodili k němu lidé odevšad.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Ježíš netoužil po nálepce zázračného léčitele. On, Boží Syn, přišel zvěstovat, kde leží samotná
podstata vztahu mezi člověkem a Bohem. Bohem, který není nějakým souborem zákonů, ale
především Otcem. Otcem, který dává každému naději na uzdravení, na nový začátek. I proto
poslal uzdraveného ke knězi, aby právě o tomto přinesl své svědectví. Dá se očekávat, že
zmíněný nešťastník u tohoto kněze již vícekrát byl a vždy slyšel ten samý ortel: malomocný,
nečistý. Teď jej Ježíš posílá znovu k této instanci, která si osobuje, posuzovat lidi jako nečisté a
vystavovat je tak opovržení. A to proto, aby jej tento kněz viděl - jej, čistého. Aby viděl, že žije ten,
kterého prohlásil za mrtvého a vyřazeného. Aby poznal, že takto nejedná Bůh, kterého zastupuje.
A aby si uvědomil, že tento sterilní řád, který lidi dělí na čisté a nečisté, vážené a nehodné, cenné
a méněcenné, potřebné a nepotřebné, silné a slabé, zdravé a nemocné – tento řád, který v tolika
nemocných vzbuzoval strach, samotu a ponížení, bude zmařen jiným řádem, ve kterém padají
předsudky, malomocným a odepsaným bude poskytnuta podpora, lidé ožijí. A je teď jen a jen
na nás, zda tento řád budeme dále rozvíjet v našich vztazích, či jej odešleme do říše utopií.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI (Mk 1,12-15) Byl pokoušen od satana, a andělé mu sloužili.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Ježíš (...) vstupuje do města, jde do Galileje a začíná mezi tímto nepočetným obyvatelstvem
rozsévat to, co je začátkem té největší naděje: Přiblížilo se Boží království. Bůh je nám nablízku.
Evangelium nám ukazuje radost a řetězový účinek, který to způsobilo. (…) A dosahuje až k nám,
aby se stalo novým protilékem na globalizaci lhostejnosti. Tváří v tvář této lásce totiž nelze zůstat
lhostejnými. Ježíš povolal svoje učedníky, aby žili dnes to, co má příchuť věčnosti: lásku k Bohu a
bližnímu. A činí tak tím jediným možným způsobem, totiž božským: vzbuzuje něhu a milosrdnou
lásku, vzbuzuje soucit a otevírá jim oči, aby se učili dívat na realitu božským způsobem.
Povzbuzuje k vytváření nových vztahů a nových svazků, jež jsou nositeli věčnosti. (...) Ježíš stále
jde a probouzí naději, která nás vysvobozuje z prázdných vztahů a neosobních analýz a chce
z nás činit kvas tam, kde jsme a kde je nám dáno žít, v našem každodenním koutku. Nebeské
království je mezi vámi – říká nám – je tam, kde dokážeme být trochu jemnocitní a soucitní, kde
se nebojíme vytvářet prostor k tomu, aby slepí viděli, ochrnulí chodili, malomocní byli uzdraveni a
hluší slyšeli (srov. Lk 7,22), a aby se tak všichni, které jsme měli za ztracené, těšili Vzkříšením.
Bůh neochabuje a neochabne ve snaze dostihnout svoje děti. (...) Dnes tě Pán volá, abys šel
s Ním do města, svého města. Volá tě, abys byl jeho učedníkem – misionářem a tak se stal
účastníkem onoho velkého šepotu, který chce rozeznít v každém koutě našeho života: Raduj se,
Pán je s tebou!
(Homilie papeže při mši sv., Lima – Peru, 21.1.2018, dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 11.2.2018 – 18.2.2018
▪ Neděle
11.2. Božena / Panna Maria Lourdská (6. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 12.2. Slavěna / sv. Benedikt Aniánský
▪ Úterý
13.2. Věnceslav / sv. Kateřina Ricciová
▪ Středa
14.2. Valentýn / sv. Valentin (Popeleční středa)
▪ Čtvrtek
15.2. Jiřina / sv. Jiřina
▪ Pátek
16.2. Ljuba / sv. Juliána
▪ Sobota
17.2. Miloslava / sv. Alexius a druhové
▪ Neděle
18.2. Gizela / sv. Simeon (1. neděle postní)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Žena ve vysokém stupni těhotenství přichází k lékaři na prohlídku a stěžuje si:
„Už nevím, jak si sednout. Nemůžu jíst, aniž by mi nebylo špatně. Nemůžu spát. Trvale mám tlak na
močový měchýř a musím každou chvíli chodit na toaletu. Bolí mě hlava a mám oteklé nohy. Bolí mě cévy a
navíc ty neustálé pohyby v břiše.“
Lékař pozorně naslouchá a pak něco zapisuje do chorobopisu.
Když tam žena nahlédne, čte: „Vše normální.“
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Ve St 14.2. je Popeleční středa, den přísného postu; při mši sv. bude udělování popelce.
Co se děje u dominikánů:
V Ne 18.2. od 9:30 hodin zveme na mši sv. pro děti.
AKTUALITY OBECNÉ
Letošní Tříkrálová sbírka byla opět rekordní. V olomouckém děkanátu bylo 373 kolednických
skupinek, což je v přepočtu celkem kolem 1400 dobrovolníků – koledníků a vedoucích skupinek.
Byla vykoledována rekordní částka 1 650 184 Kč, více na www.trikralovasbirka.cz. Děkujeme!
V So 17.2.2018 bude otec arcibiskup v 10:00 v katedrále sloužit mši svatou, při které budou přijeti
katechumeni mezi čekatele křtu.
Ne-teologům z řad širší veřejnosti nabízí CMTF UP v Olomouci i v letním semestru kurz „Večerní
studium spirituality“, který poskytuje orientaci v duchovním životě a spiritualitě současného
světa. Probíhat bude od 20.2. do 24.4.2018 každé úterý od 18:10 hodin v aule fakulty
(Univerzitní 22). Přednášky povedou Luisa Karczubová, Michal Altrichter a Pavel Ambros
z Katedry pastorální a spirituální teologie. Budou věnovány západním i východním přístupům
k duchovnímu životu a dále manželské a rodinné spiritualitě. Podrobnosti na
https://www.cmtf.upol.cz/nc/de/zprava/clanek/kurz-spirituality-pro-verejnost/.
Ve dnech 23.-25.2. zveme na VIR, postní duchovní obnovu v Arcibiskupském kněžském semináři
pro mladé muže 17-35 let. Vede P. Adam Rucki, více na http://www.knezskyseminar.cz.
Národní centrum pro rodinu, Katechetická sekce ČBK, Sekce pro mládež ČBK a Sekce církevního
školství ČBK srdečně zvou na seminář IDEOLOGIE GENDER. Koná se ve Čt 1.3.2018
v budově Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci od 9.00 do 16.00.
O víkendu 9.-11.3.2018 se uskuteční víkendový pobyt pro ženy v exercičním domě v Českém
Těšíně. Cena pobytu je 750 Kč a povede jej MUDr. Jitka Krausová, zasvěcená panna. Čas
bude rozdělen mezi přednášky, možnost soukromého rozhovoru s přednášející, společné
modlitby, setkání se s ostatními ženami a příležitost ke svátosti smíření. Podrobnosti na
http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/3.
Připojte se k Apoštolátu modlitby se Svatým otcem. Naléhavý modlitební úmysl na únor viz
http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1461, další úmysly na celý rok na http://www.jesuit.cz/am/.
KOUTEK AFORISMŮ
Kdo duchovně roste, stává se menším, nikoliv větším…
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

