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Pane, ty máš slova věčného života.(Ţl 19)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 2,13-25)
Byly blízko ţidovské velikonoce a Jeţíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl
prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal
všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a
prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce trţnici!“ Jeho učedníci
si vzpomněli, ţe je psáno: ‚Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.‘ Ţidé mu však namítli: „Jakým
znamením nám dokáţeš, ţe tohle smíš dělat?“Jeţíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve
třech dnech jej zase postavím.“Tu ţidé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let a ty ţe bys
ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve aţ byl vzkříšen z
mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Jeţíš řekl. Kdyţ
byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, kdyţ viděli znamení,
která konal. Jeţíš se jim však sám nesvěřoval, protoţe znal všechny a nepotřeboval, aby mu
někdo něco o lidech vykládal. Sám totiţ věděl, co je v člověku.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Holubi a ovce, obětní zvířata, nebyla v chrámu nabízena jen tak. Byla zapotřebí k tomu – alespoň
tak si to tehdy lidé mysleli – aby se dostali blíţe k Bohu. Proto dal Jeţíš průchod svému
temperamentu, aby jasně vyjádřil, ţe takovéto oběti nejsou pro Boha komunikačním prostředkem.
Asi nás v této souvislosti napadne, které zvyklosti, modlitby a náboţenské praktiky by z našich
chrámů vymetl dnes? Které formulace naší liturgie, které písně z kancionálu a které rádoby
zboţné myšlenky by vyškrtnul z našich srdcí? Lidé, kteří i dnes přemýšlí, které výkony či díla
předvést, které povinnosti plnit či které oběti přinést, aby si zajistili Boţí náklonnost, se míjí se
samou podstatou křesťanství. Bůh ví, co je v člověku, a takových obětí mu není třeba - jediné na
čem Mu zjevně opravdu záleţí, je to, abychom naše hřivny investovali do hlubokého a věrného
vztahu s Ním a s lidmi kolem nás. A ţivot sám nás učí, ţe obojí můţe být někdy v současném
světě pořádnou obětí.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI Jan 3,14-21 Bůh poslal Syna, aby skrze něho byl svět spasen.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Četná jsou pokušení, kterým jsme vystaveni. Kaţdému z nás jsou známy těţkosti, s nimiţ se musí
potýkat. A je smutné konstatovat, ţe tváří v tvář vezdejšímu dění se zvedají hlasy, které pouţívají
bolest a nejistotu k rozsévání nedůvěry. Plodem víry je láska, jak ráda opakovala Matka Tereza
z Kalkaty, a plodem nedůvěry zase apatie a rezignace. Nedůvěra, apatie a rezignace jsou
démoni, kteří rozleptávají a ochromují duši věřícího lidu. Postní doba je příhodným časem k tomu,
abychom tato i jiná pokušení demaskovali a umoţnili svému srdci tepat v souladu s tím
Jeţíšovým. Celou dnešní liturgií prostupuje tento pocit, a mohli bychom říci, ţe se ozývá ve třech
slovech, která nám jsou nabízena, aby pomohla věřícímu srdci se zahřát: zastav, pohlédni a vrať
se. (…) Zastav se trochu, zanech toho spěchu a nesmyslného shonu, který naplňuje duši hořkostí
pocitu, ţe se nikdy nikam nedojde. (…)Pohleď na znamení, jeţ zabraňují vyhasnout lásce, oţivují
plamen víry a naděje; na tváře, které ţijící jemnocitem a dobrotou Boha, jenţ působí mezi námi.
(…)Vrať se do domu svého Otce. Vrať se beze strachu do touţebné a otevřené náruče svého
Otce, který překypuje milosrdenstvím a očekává tě (srov. Ef 2,4)! (…)
(Homilie papeţe Františka na Popeleční středu, baz. sv. Sabiny, 14.2.2018, dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 4.3.2018 – 11.3.2018
▪ Neděle
4.3. Stela / sv. Kazimír (3. neděle postní)
▪ Pondělí 5.3. Kazimír / sv. Teofil (Bohumil)
▪ Úterý
6.3. Miroslav / bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)
▪ Středa
7.3. Tomáš / sv. Perpetua a Felicita ( Blaţena)
▪ Čtvrtek
8.3. Gabriela / sv. Jan z Boha
▪ Pátek
9.3. Františka / sv. Františka Římská
▪ Sobota
10.3. Viktorie / sv. Jan Ogilvie
▪ Neděle
11.3. Anděla / sv. Eulogius z Kordoby (4. neděle postní)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Admirál na můstku válečné lidi spatří v dálce na moři přesně v kurzu lodi světlo. Nechá tedy vyslat světelným kódem
zprávu: „Uhněte!“ Rychle pak obdrţel světelnou odpověď: „Uhněte vy!“
Admirál se nedal a odpověděl: „Jsem admirálem na velké vojenské lodi, nebudu uhýbat, ale vy uhněte na východ!“ A
znovu přišla stejná odpověď: „Vy uhněte na východ!“
Admirál vyslal další zprávu: „Vedu flotilu, takţe uhněte na východ vy!“ Ale odpověď byla tatáţ: „Vy uhněte na východ!“
Admirál se naštval a odpověděl: „Bez ohledu na to, jestli uhnete nebo ne, já jedu přímo!“ Odpověď zněla: „Dělejte si,
co chcete. Já jsem maják!“
… Smějete se, ale přesně to děláme i my s Jeţíšem. Chceme mu diktovat, kde má v našem ţivotě uhnout a kam má
jít, abychom my mohli jít cestou, pro kterou jsme se rozhodli. Ale Jeţíš je maják, on se nemůţe pohnout. Pohnout se
musíme my, pokud chceme přeţít. (převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
V postní době zveme na poboţnost kříţové cesty. V Pá a Ne v 15:00 (v Ne se svátostným poţehnáním).
Prosíme o příspěvek na postní almuţnu (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 muţe u dominikánů (7.3., 14.3., 21.3.) se mší sv.,
krátkou katechezí a modlitbou, začátek v 19 hodin.
Muţi (manţelé 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 ţidovství s přesahem
do křesťanství. Neměla by chybět moţnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté.
Termín: So 10.3.2018 v čase 8:30 - 16:00. Více nawww.rodinnyzivot.cz.

AKTUALITY OBECNÉ
„Mezi nebem a zemí“ je název dalšího Setkání u studny, které se bude věnovat kříţové cestě a
mučednické smrti básníků a publicistů 20. století. Nad jejich ţivotem a dílem se zamyslí PhDr. Jan
Stříbrný, historik a bývalý viceprezident České křesťanské akademie. Podvečerní setkání v Po 5.3.2018
se uskuteční celé v sakristii katedrály sv. Václava od 17:00.
Českou republiku navštíví v polovině března americký spisovatel a publicista Rod Dreher, autor několika
knih z oblasti náboţenství a kultury. Na pozvání nakladatelství Hesperion zde představí své nejnovější
dílo „Benediktova cesta“, povaţované za jednu z nejdiskutovanějších a nejdůleţitějších publikací o
křesťanství za poslední desetiletí. V Olomouci se s ním lze setkat v Po 12.3.2018 od 18:00
v Arcibiskupském paláci.
Tradiční víkend pro seniory se uskuteční na Velehradě v termínu 23.-25.3.2018. Do programu jsou
zařazeny přednášky (o „radostech a starostech“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení
duchovního ţivota) společné modlitby, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. svátosti
pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem i s lektorkami. Začíná se večeří v pátek 18:00 a končí
nedělním obědem. Přihlásit se je moţno: telefonicky +420 572 571 420 nebo +420 733 741 896, emailem na velehrad@stojanov.cz, dopisem na adresu Římskokatolická duchovní správa Stojanov,
Salašská 62, 687 06 Velehrad. Ceny za ubytování a stravu: 900 Kč - 1200 Kč (podle pokoje) + poplatek
obci 10 Kč. Diety hlaste ubytovatelům při přihlašování.

KOUTEK AFORISMŮ
„Hlas lidu - hlas Boţí“, hlásají ti nejvíc bezboţní lidé…
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

