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Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.

(Ž 72)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 2,1-12)
Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od
východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a
proto jsme se mu přišli poklonit.“ Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém.
Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.
Řekli mu: „V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: ‚A ty, Betléme v judské zemi, nejsi
vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat
mému izraelskému lidu‘.“ Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na
dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně se na to dítě
vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.“ Když krále vyslechli,
vydali se na cestu. A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad
místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do
domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a
obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli,
proto se vrátili jinou cestou do své země.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Co se vlastně stalo s těmi dary? Už o nich dále v Bibli není zmínka. Postavili z nich Josefovi
truhlářskou dílnu? Nebo je raději uschovali malému Ježíškovi až do plnoletosti, aby měl nějaký
základ do života? Pokud bychom si takové otázky skutečně kladli, pak, troufám si říci, bychom
podlehli našemu častému pokušení brát Písmo svaté spíše doslova než vážně. Tyto dary tří králů,
či spíše tří mudrců, máme zřejmě chápat spíše v symbolické než ryze materiální rovině – jako
dary pro krále (zlato), kněze (kadidlo) a lékaře (myrha). Pak teprve můžeme tu úvodní otázku
opravdu upřímně zodpovědět: všechny tyto dary jsou ukryty v Ježíši, v tomto daru pro nás.
V Něm, zcela jiném, bezmocném, králi; v Něm, zcela jiném knězi, který místo obětních zvířat
obětuje sám sebe; v Něm, lékaři - zachránci - Spasiteli našich duší, narozeném pro všechny
národy. On sám je v důsledku tou skutečnou hvězdou, za kterou se vyplatí jít, které má smysl se
klanět. Kéž ji máme stále před sebou i v tom nadcházejícím roce.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 3,15-16.21-22 Když byl Ježíš pokřtěn a modlil se, otevřelo se nebe.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z Betléma:
Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem,
oslům, aby nebyli paličatí a tupí,
ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,
pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jak vypadají,
andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi lidmi,
králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě a
Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí.
(O. Zbigniew Czendlik, novoroční přání - Farní list kraslické farnosti, únor 2015; dle
farnostkraslice.estranky.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 6.1. – 13.1.2019
▪ Neděle
6.1. Tři králové / Slavnost Zjevení Páně
▪ Pondělí 7.1. Vilma / sv. Rajmund z Penafortu
▪ Úterý
8.1. Čestmír / sv. Severin
▪ Středa
9.1. Vladan / sv. Julián
▪ Čtvrtek
10.1. Břetislav / sv. Agathon (Dobromil)
▪ Pátek
11.1. Bohdana / ct. Marie Elekta
▪ Sobota
12.1. Pravoslav / sv. Probus (Pravoslav)
▪ Neděle
13.1. Edita / sv. Hilarius z Poitiers (Svátek Křtu Páně)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Svatý papež Jan Pavel II. prohlásil v roce 1984 za blahoslavené skupinu 99 mučedníků z období Velké
francouzské revoluce, kteří se připomínají na začátku ledna. Tito mučedníci pocházeli z diecéze Angers
v západní Francii a patří mezi ně 12 kněží, 3 řeholnice, 4 muži a 80 žen, mezi nimiž bylo 12 šlechtičen a
lékařka. Všichni kněží, 1 řeholnice a 2 ženy byly popraveni gilotinou na náměstí v Angers. Dalších 84
mučedníků bylo zastřeleno v lesíku na okraji města. Římskokatolická církev byla totiž jedním z hlavních
„terčů“ Velká francouzská revoluce, kterou řada našich spoluobčanů považuje za pozitivní moment
v dějinách lidstva. Revolucionáři tehdy u kněží požadovali přísahu věrnosti státu a prosazovali přímou
volbu kněží a biskupů bez ohledu na stávající hierarchii. Kdo přísahu nechtěl složit (a těch byla přibližně
třetina) byl v lepším případě deportován a v horším případě popraven. Trestáni byli i laici, kteří skrývali
„nepřísežné“ kněze, nebo se účastnili jejich bohoslužeb. To byl také případ oněch 84 mučedníků
zastřelených v Angers. V následujících letech vojska revoluční Francie (vedená Napoleonem) napadla Itálii
a v Římě zajala papeže Pia VI., který pak zemřel ve vězení. Na to navázaly napoleonské války, které dobře
známe i na našem území.
Možná došlo v této době k rozšíření pozitivních myšlenek volnosti, rovnosti a bratrství, ale otázkou
zůstává, za jakou cenu. Zkusme v letošním roce s hrdostí vzpomenout 30. výročí naší sametové revoluce
a nenechat se naverbovat dnešními revolucionáři, kteří slibují jednoduchá (nám srozumitelná) řešení.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Oprava našeho kostela je finančně náročným úkolem. Kromě příspěvku do sbírky mohou věřící
přispívat i formou daru. To by mohl být výhodné zejména pro podnikatele. Více na
https://www.moric-olomouc.cz/Informace.pdf.
Co se děje u dominikánů:
V Ne 6.1. proběhne při mši svaté v 9:30 hodin žehnání vody, kadidla a křídy.
Na So 12.1. připadá setkání laiků sv. Dominika - začne mší sv. v 9:30 hodin a bude pokračovat
v sále kláštera.
V Ne 13.1. zveme od 16:30 hodin do sálu kláštera na biblickou hodinu s tématem „prorok
Jeremiáš I“. Současně přijměte pozvání od 17 hodin na Fatimský večer, nejprve s katechezí a
od 17:25 s následnou modlitbou růžence.
AKTUALITY OBECNÉ
Složit poklonu narozenému králi v jeslích se vydají v Po 7.1.2019 do katedrály sv. Václava tři
králové z Charity Olomouc (CHOL). Poté navštíví v dopoledních hodinách s tříkrálovými
kasičkami významné olomoucké instituce, aby prosili za dar pro chudé, nemocné a opuštěné.
Kostým tří králů v tomto roce obléknou biskup Antonín Basler, ředitel Charity Olomouc Petr
Prinz a vedoucí podpůrných činností Charity Olomouc Petr Macek.
V roce 2019 uplyne sto let od narození kardinála Tomáše Špidlíka. V rodných Boskovicích, na
Velehradě a v Praze se uskuteční patnáct akcí, které připomenou tuto významnou osobnost.
První z nich bude představení fotoalba s citáty, které proběhne v Boskovicích 13.1.2019.
KOUTEK AFORISMŮ
Křesťan bez modlitby je křesťan bez síly…
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

