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Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou
smlouvu. (Žl 25)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 1, 12-15)
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi
divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a
hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte
evangeliu.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jak známo je člověk bytostí, která v sobě spojuje zvířecí pudovost a hluboké duchovno. Úkol,
který před nás Stvořitel položil, rozhodně není přivést obojí tyto naše polohy do vyhroceného
konfliktu, ve kterém musí každý správný křesťan nakonec zvítězit nad zlými pokušeními
zkaženého světa kolem nás a zakleknout v klauzuře. Naopak, jde o to, uvést oba tyto póly do
harmonického souladu, či řečeno polopatě, naučit se s tím živočichem v nás žít, porozumět mu,
jen jej nenechat, aby v nás zvítězil a my tak pohodlně zapluli do zvířecích tlup v našich
betonových džunglích. Ostatně, Ježíš, jako zakladatel nového lidství, je nám i zde dobrým
příkladem. Nejen, že miloval Boha a své bližní, ale dokázal přijmout také sám sebe s celou škálou
svých schopností a možností. Ač sám bez hříchu, nikoho nezatracoval, nýbrž i temné stránky
lidské přirozenosti akceptoval a snažil se v dobré obrátit. Proto se také dokázal vcítit do všech lidí,
které na své životní pouti potkal; proto měl pochopení pro každého, kdo zápasil se svými
slabostmi a chybami; a i proto nám může jako Spasitel, jako ohlašovatel Božího království pomoci
uzdravit každou nemoc, která brání stát se opravdovým člověkem.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI (Mk 9, 2-10) To je můj milovaný Syn.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Křesťanský lid již od začátku chápe, že v těžkostech a zkouškách je třeba se utíkat k Matce, jak
nabádá nejstarší mariánská antifona: „Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale od všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!“. (..) Kde je doma Madona, tam nevstoupí ďábel. Kde je Matka, tam
nezavládne zmatek a nepřevládne strach. Kdo z nás to nepotřebuje? Kdo z nás není občas
zmaten a znepokojen? Nezřídka bývá srdce jako rozbouřené moře, vzdouvané vlnami problémů a
zmítané neustávajícími větry starostí! Maria je bezpečnou archou uprostřed potopy. Nebudou to
ideje či technologie, které nám poskytnou útěchu a naději, nýbrž tvář Matky, její ruce laskající
život, její plášť, který nás ochrání. Učme se denně hledat útočiště u Matky. (…) Vzhledem k Matce
nemůžeme být neutrální nebo odtažití, jinak ztratíme svoji identitu dětí i svoji identitu lidu, a
budeme žít křesťanství tvořené idejemi a programy, bez důvěry, bez něhy a bez srdce. Jenomže
bez srdce není lásky, a víra riskuje, že se stane líbeznou pohádkou zašlých časů. Matka však děti
opatruje a připravuje. Miluje je a chrání, aby milovaly a opatrovaly svět. Snažme se, aby tato
Matka byla u nás doma stálým hostem naší každodennosti, naším bezpečným útočištěm.
Svěřujme jí každý den. Vzývejme ji v každém zmatku. A nezapomínejme se k ní vracet
s poděkováním.
(Homilie papeže při mši na svátek Přenesení ikony Salus Populi Romani, baz. P. Marie Větší,
28.1.2018, dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 18.2.2018 – 25.2.2018
▪ Neděle
18.2. Gizela / sv. Simeon (1. neděle postní)
▪ Pondělí 19.2. Patrik / bl. Godšalk
▪ Úterý
20.2. Oldřich / sv. Nikefor
▪ Středa
21.2. Lenka / sv. Petr Damiani
▪ Čtvrtek
22.2. Petr / svátek Stolce sv. Petra
▪ Pátek
23.2. Svatopluk / sv. Polykarp
▪ Sobota
24.2. Matěj / sv. Modest
▪ Neděle
25.2. Liliana / sv. Valburga (2. neděle postní)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Už nastala noc. Jeden malý chlapec se však ze všech sil snažil neusnout. Měl k tomu dobrý důvod – čekal
na tatínka. Šibalské oči se mu únavou zavíraly, ale když se otevřely dveře, vymrštil se z postýlky a pronesl
otázku, která ho znepokojovala:
„Tati, kolik si vyděláš za hodinu?“, zeptal se s očima dokořán otevřenýma.
Otci unavenému po pracovním dni nebyla chlapcova otázka vhod. Příkře mu odpověděl:
„Podívej, chlapče, to ani maminka neví. Neotravuj a běž si lehnout, už je moc pozdě.“
„Jistě, tati. Jen mi řekni, kolik dostáváš za hodinu práce“, dožadoval se chlapec.
Podrážděný otec procedil mezi zuby:
„Dvě stě korun.“
„A mohl bys mi, tatínku, půjčit sto korun?“, zeptal se klouček.
Otec se rozzuřil, chytil ho za ruku a hrubě se na něj obořil:
„Tak proto jsi chtěl vědět, kolik vydělávám? Běž spát a neobtěžuj mě, ty jeden lakomý sobče!“
Chlapec se plaše odplížil, ale otci nešlo jeho chování z hlavy a začal se cítit provinile. Asi něco potřebuje,
říkal si, a aby ulevil svému svědomí, nahlédl do chlapcova pokoje a mírným tónem se ho zeptal:
„Už spíš, synku?“
„Co se děje, tati?“, otázal se hošík v polospánku.
„Tady máš peníze, které jsi chtěl.“
„Děkuji, tatínku“, zašeptal maličký a z pod polštáře vytáhl několik mincí.
„Konečně to mám!“, vykřikl nadšeně.
„Mám dvě stě korun! A mohl bys mi teď, tati, prodat hodinu svého času?“
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
V postní době zveme každou neděli v 15 hodin na pobožnost křížové cesty se svátostným požehnáním.
Křížová cesta se koná i v pátek, taktéž v 15 hodin.
Prosíme o příspěvek na postní almužnu (http://www.postnialmuzna.cz/), krabičky jsou umístěny na panelu
u východu z kostela.
Připojme se v Pá 23.2. ke dnu modliteb a postu za mír ve světě, vyhlášeném papežem Františkem.
Co se děje u dominikánů:
Chlapi, půst je tady! Zveme na duchovní středy pro muže u dominikánů (21 2., 28.2., 7.3., 14.3., 21.3.) se
mší sv., krátkou katechezí a modlitbou, začátek v 19 hodin.
V Ne 25.2. od 16:30 hodin bude v sále kláštera probíhat biblická hodina s tématem „kniha Zjevení“.

AKTUALITY OBECNÉ
Svobodní věřící jsou zváni ke katedrále na netradiční seznamovací setkání s následujícím programem:
brigáda na úklidu katedrály, společné posezení u párků a čaje, kratší přednáška, příležitost se podívat na
věž katedrály. Na akci je třeba se předem přihlásit (plánuje se pro vyvážený počet mužů a žen nedostávají se většinou ženy). Termín So 10.3.2018 od 9:30 do 14:00. Přihlášky: tel. 587 405 250 e-mail
reznickova@arcibol.cz, nebo http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/714.
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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

