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Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. (Žl 116)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 9,2-10)
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před
nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel - žádný bělič na světě by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se
jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře,
že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž,
co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj
milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného,
jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom,
co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co
to znamená „vstát z mrtvých“.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Kdo někdy vyrazil na horskou túru, jistě zná ten pocit, kdy alespoň na chvíli zahlédneme vrchol
hory, ke kterému míříme. Kdy máme najednou před očima cíl. Když můžeme vidět, proč se
vlastně vyplatí pokračovat dále v cestě. Tak i učedníci v tomto evangeliu při putování s tím
„podivným mesiášem“ mohli najednou spatřit paprsek štěstí - štěstí, ze kterého až mrazí.
Při rozmluvě Ježíše se starozákonními proroky spatřili cíl cesty. V našem životě je to podobné.
I my známe okamžiky, kdy máme pocit, že držíme štěstí téměř v rukou. Momenty, ve kterých
bychom si, jako tehdy Petr, nejraději hned postavili stan. Chvíle, u kterých si přejeme, aby nikdy
neskončily. I když víme, že to jsou většinou jen krátké momenty, těch několik hodin, kdy v našem
životě zazáří štěstí, které náš všední den sotva zná. Ale jsou to přesně ty okamžiky, které nám,
jako ten výhled na vrchol uprostřed nesnadného putování, chtějí jasně říci, za jakým cílem to
vlastně míříme. A hlavně, proč se vyplatí jít dále, a proč, přes všechna ta slzavá údolí, stojí za to
žít. S Bohem, který po té cestě kráčí s námi.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI (Jan 2,13-25) Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Jeden můj vídeňský kamarád, Rakušan, mne pozval na večeři. Je to velmi sympatický člověk,
ochotný pomoci komukoliv, každý si jej musí zamilovat na první pohled. (…) Hovoříme o běžných
záležitostech, když tu kamarád zvážní a zcela nečekaně se zeptá: „Hast du Angst?“ Zda mám
strach? „Z čeho?“ ptám se. „No prostě strach!“ (...) „Já se nejvíce bojím toho, že ztratím všechno,
co mám,“ povídá on, „čím více máš, tím více se bojíš.“ Je-li tomu tak, pak tomu snad trochu
rozumím. Ježíš jednou pronesl velmi moudrá slova: „Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ Je to
jako byste chtěli jít doleva a zároveň doprava. Můj kamarád jistě neslouží mamonu, je to prostě
velkorysý a pracovitý člověk, a ani já nechci věci dělat zadarmo, jsem rád, když dostanu
zaplaceno, a peníze mi většinou slouží k tomu, abych je mohl rozdávat. Jenže v tom všem je
skryta ona sázka do loterie – jak říkají Italové – la posta in gioco. Ježíš to říká i jinak: „Hledejte
nejprve Boží království a ostatní vám bude přidáno.“ Jistě tím nechce říct „o nic se nesnažit“,
nýbrž „na co vsadit“, upozornit na ten věčný boj mezi hmotou a spiritualitou, mezi tělem a duší, jak
to zpíval Jaroslav Hutka. Jsem přesvědčen, že i v té naší, byť z mé strany německy neumělé
konverzaci, zazněl hlavní problém naší civilizace a všech jejích konfliktů.
(P. Ladislav Herián: Hlavní problém naší civilizace, 4.3.2017, dle parlamentnilisty.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 25.2.2018 – 4.3.2018
▪ Neděle
25.2. Liliana / sv. Valburga (2. neděle postní)
▪ Pondělí 26.2. Dorota / sv. Alexandr
▪ Úterý
27.2. Alexandr / sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
▪ Středa
28.2. Lumír / sv. Roman
▪ Čtvrtek
1.3. Bedřich / sv. Suitbert
▪ Pátek
2.3. Anežka / sv. Simplicius
▪ Sobota
3.3. Kamil / sv. Kunhuta
▪ Neděle
4.3. Stela / sv. Kazimír (3. neděle postní)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Indián a běloch jdou městem a všude kolem je velký provoz.
Najednou indián bělocha zastaví: „Slyšíš? Někde tu cvrliká cvrček!“
Běloch povídá: „Nech toho, tady žádní cvrčci nejsou, já slyším auta, náklaďáky a motorky.“
Oba jdou dál a indián upustí stříbrnou minci. Mince se chvíli koulí po asfaltu a pak zůstane ležet. Upadlou
minci uslyší dva tři kolemjdoucí a začnou ji hledat. Jeden z nich ji popadne a strčí do kapsy. Indián a
běloch to sledují a jdou dál.
Po pár krocích indián popadne na zemi ležící palmový list a na něm sedí cvrček.
Běloch praví: „No jo, vy indiáni prostě slyšíte líp než my.“
Indián: „Mince, která spadla na zem, je mnohem tišší než cvrček, ale vy běloši slyšíte peníze a my slyšíme
cvrčky.“
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Tuto neděli (25.2.) probíhá v rámci mší sv. sbírka Haléř sv. Petra. Z této sbírky papež přispívá postiženým
ve světě, loni činila tato sbírka v arcidiecézi 3 509 807 Kč. Budeme rádi, pokud budete ochotni také
přispět.
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.
Co se děje u dominikánů:
Chlapi, půst je tady! Zveme na duchovní středy pro muže u dominikánů (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“.
Muži (manželé a otcové) jsou zváni do kláštera dominikánů na postní jednodenní duchovní obnovu, kterou
povede psychoterapeut a hudebník Mgr. Jiří Černý. Připravil si téma o otcovství v židovství s přesahem
do křesťanství. Neměla by chybět možnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté.
Termín: So 10.3.2018 v čase 8:30 - 16:00. Více na www.rodinnyzivot.cz.

AKTUALITY OBECNÉ
Pravidelné setkávání ovdovělých, svobodných, vdaných či rozvedených žen, které každé druhé úterý
v měsíci pořádá v Olomouci Centrum pro rodinný život, pokračuje 13.3.2018. Na téma „Kuchyně – srdce
rodiny?“ při něm bude hovořit Daniel Soukup Ph.D.. Setkání v dómském farním domě na Mlčochově ulici
č.7 začíná v 16:00 a končí v 18:00.
V srpnu se v irském Dublinu uskuteční Světové setkání rodin s papežem Františkem. Z jeho apoštolské
exhortace Amoris laetitia (tj. „Radost z lásky“) bylo pro přípravu na toto setkání sestaveno 6 katechezí
(viz http://www.rodinnyzivot.cz/soubor/Katecheze_rodiny_pro_farnosti.pdf), které lze použít v diskusích
ve farnosti. Na youtube jsou také postupně publikována videa k těmto katechezím. Český text exhortace
je například na http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=23543. Slovo exhortace lze přeložit jako
výzva. Cítíme se vyzváni?

KOUTEK AFORISMŮ
Kdo nečte Bibli, neví, co aktuálního by měl hledat v novinách.
Kdo nečte noviny, neví, co aktuálního by měl hledat v Bibli…
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

