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K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši.

(Žl 15)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 21,25-28.34-36)
Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost
národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním
toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka
přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se
blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmosti, opilstvím a
pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání jako léčka; přijde totiž na
všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu
tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Vzpřimte se, vyzývá Ježíš. Vzpřimme se a zvedněme naše hlavy! Nahlédněme za hranice
všedních dnů, nenechme se semlít starostmi či pachtěním za tím či oním požitkem. Zacilme své
pozemské putování, neboť naše budoucnost se jmenuje Ježíš. Sám Bůh nám v té nejtěžší chvíli
přijde naproti. A jestliže je to právě On, ke kterému směřují hodiny tohoto světa, tak to nakonec
vše dobře dopadne. Advent je obrovskou šancí, jak toto znovu objevit, šancí, kterou bychom měli
určitě chopit za pačesy. Kdo ji v punčovém opojení nebo – asi nejčastěji – prostě ve shonu
všedního dne propásne, ten uškodí nejvíce sám sobě. Pokud se vydáme cestou ztišení a
radostného očekávání, výsledkem nebude jen vnitřní klid, ale především možnost upevnění
vztahu k Tomu, jehož vůli možná někdy nerozumíme, který může občas i mlčet, ale který nás
miluje a nikdy, nikdy nás neopustí. Vzpřimme se! Ježíš je nám totiž blízko, mně i Tobě, jako byl
včera, bude zítra, a jako je právě teď a tady. Co bychom si vlastně mohli přát více?
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 3,1-6 Každý člověk uzří Boží spásu.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Jaké místo má v našem životě vděčnost? Umíme děkovat? Nemám na mysli to, jestli umíme
slušně poděkovat druhým lidem. Ocenit jejich vstřícnost, práci, službu, gesto. Vděčnost je víc než
slušné chování, než konvence. Je to životní naladění, postoj, kdy věci hmotné i nehmotné vidíme
a chápeme jako dary od Boha. Kdy ve všem, co máme a čím jsme, nepřijímáme jako
samozřejmost, náhodu, ani výsledek našeho snažení, ale že v tom všem rozpoznáváme Boží
přízeň k nám a k životu. (...) Samozřejmě, v životě je spousta důvodů k stěžování si, ke vzdoru,
k pláči. Ať už doma, v práci, v politice, ve světě, ve sboru a církvi. Spousta věcí nás štve a my to
smíme tak cítit a říkat. Ale zároveň bychom si to měli hlídat, aby nás záporné emoce nesemlely.
(...) Spokojený, naplněný život začíná vděčností. Vědomým hledáním, rozpoznáváním a
děkováním Bohu za to, co je. A je to dobré. Ne perfektní, ne dokonalé. Dobré! Vždyť Bůh stvořil
svět i nás jako dobré. Věřím, že každý najdeme ve svém životě spoustu dobrých věcí, za které
můžeme poděkovat. Udělejme vděčnosti, kladnému postoji k životu, ve svém všedním dni místo.
(Hana Ducho, kázání 28.10.2018; dle ccepardubice.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 2.12.2018 – 9.12.2018
▪ Neděle
2.12. Blanka / sv. Bibiána (1. neděle adventní)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.

Svatoslav / sv. František Xaverský
Barbora / sv. Jan Damašský, sv. Barbora
Jitka / sv. Sába
Mikuláš / sv. Mikuláš
Benjamín / sv. Ambrož
Květoslava / Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Vratislav / sv. Valerie (2. neděle adventní)

PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Vedoucí manažer velkého podniku se vždy spoléhal ve věci svého termínového kalendáře na svou
sekretářku.
Jednoho mimořádně hektického dne seděl ještě u psacího stolu a musel vyřídit naléhavou věc v době, kdy
už na něj netrpělivě čekal řidič firemního vozu.
Sekretářka mu řekla, že ho odvezou na letiště, a vrazila mu do ruky kufřík s připravenými papíry, zatímco
ho ještě jiný zaměstnanec zdržel důležitým dotazem.
Když už běžel k výtahu, zavolala sekretářka: „Letenky jsou v kufříku.“ A než se zavřely dveře výtahu, stačil
se ještě zeptat: „A kam vlastně letím?“.
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
V Ne 2.12. v rámci mší svatých v 7:30, 9:00 a 10:30 bude žehnání přinesených adventních věnců.
Během adventního období zveme od pondělí do soboty v 6 hodin na roráty, následuje vždy pak
též mše svatá v 8 hodin.
Společné udělení svátosti pomazání nemocných se uskuteční v So 15.12. během mše svaté
v 8 hodin. Otec Hanáček bude navštěvovat nemocné doma v Po 17.12., prosíme o jejich
nahlášení v sakristii.
Co se děje u dominikánů:
V Ne 2.12. po mších svatých bude žehnání adventních věnců. Po mši sv. v 9:30 hodin se mohou
navíc děti těšit na návštěvu sv. Mikuláše.
Na So 8.12. připadá slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie. Při této příležitosti zveme na
poutní slavnost klášterního kostela; večerní mši sv. v 18 hodin celebruje P. Antonín Štefek, farář
od sv. Michala, bývalý rektor semináře.
V adventním období zveme na roráty pro mládež, mše svatá začíná každý čtvrtek v 6 hodin.
AKTUALITY OBECNÉ
Pod záštitou biskupa Antonína Baslera se v Út 4.12.2018 od 19.00 v olomouckém Arcibiskupském
paláci uskuteční koncert Tria Martinů (http://triomartinu.cz/cs/). Vstupné je dobrovolné a výtěžek
benefiční akce, při které zazní skladby Ludwiga van Beethovena a Antonína Dvořáka, bude
použit na církevní školství v arcidiecézi. Na telefonním čísle 587 405 421 nebo e-mailem na
adrese prohlidkypalace@ado.cz je možno předem rezervovat místa.
Zveme ženy všech životních stavů na Setkávání žen na cestě života. Nejbližší schůzka je v Út
4.12. od 16 hodin ve farním domě na ulici Mlčochově ulici 7. Na programu společné sdílení a
výroba vánočních roztomilostí s Lenkou Mrázkovou. Bližší informace: Centrum pro rodinný život,
Marcela Řezníčková, mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250-1, reznickova@arcibol.cz.
Rodiče, kterým zemřelo dítě před narozením, v raném věku nebo i v dospělosti, jsou o druhé
adventní neděli 9.12.2018, zváni na setkání na Svatém Kopečku. Toto setkání začne v 14:15
v Samotiškách nad kruhovým objezdem na začátku aleje v ulici V Lipkách. Pokračuje křížovou
cestou a v 15:00 mší svatou v bazilice. Na pouť jsou zváni také příbuzní a přátelé těchto rodin.
Pořadatelé prosí účastníky, aby si s sebou přinesli svíčku nebo lucerničku.
KOUTEK AFORISMŮ
Poslušnost nestojí téměř nic ve srovnání
člověk musí zaplatit za neposlušnost…
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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

