Ročník XXVI. Číslo 10 10.3.2019

Bud' se mnou, Pane, v mé tísni.

(Ž 91)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 4,1-13)
Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho
pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni
tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Nejen z chleba žije
člověk“. Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a
řekl mu: „Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu
chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje.“ Ježíš mu na to řekl: „Je psáno:
Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!“ Potom ho (ďábel) zavedl do Jeruzaléma,
postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů! Je přece psáno:
Svým andělům dá o tobě příkaz, aby tě ochránili, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil
nohou na kámen.“ Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!“ Když
ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Na počátku postní doby nám církev tímto čtením připomíná, že bychom se měli znovu energicky
postavit našim vlastním pokušením. Daleko důležitější je ale povzbuzení, které z dnešního
evangelia vychází a které by mohlo znít zhruba takto: Ježíš sám ví, co to jsou pokušení a také
proto může stát s pochopením v každém okamžiku našeho života na naší straně. Není tedy třeba
snažit se před Bohem nějaká pokušení skrývat, ani ta nejhorší, kterým jsme právě vystaveni.
V nejstarším, Markově evangeliu se o Ježíšově pokušení na poušti vypráví jednoduše takto: „Byl
na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.“
(Mk 1,13). Byl mezi dravou zvěří – není to skrytý odkaz na divoké zvíře v člověku, na to živočišné,
které nás často dosti souží či dokonce přemůže? Možná se pak někdy dokonce polekáme i sami
sebe, ale není jediný důvod, aby se to stalo překážkou našeho vztahu k Bohu. Živočišnost a
slabost vůči pokušením všeho druhu prostě patří k našemu člověčenství. Ano, i takové nás Bůh
stvořil. Ovšem nikoli, abychom se s tím lenivě smířili, ale abychom na sobě trpělivě pracovali ve
světle spirituální a psychologické zásady: Můžeš změnit jen to, co jsi přijal. Tedy přijmout (se) a
změnit se. To by mohlo znít do letošní postní doby jako docela dobrá výzva.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 9,28b-36 Když se Ježíš modlil, výraz tváře se mu změnil.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Je třeba hledat a stavět most mezi zvěstí, že Kristus je živý a miluje nás a mezi pocitem úzkosti ze
světa, do něhož jsme dnes postaveni. Stavět tento most není tak jednoduché, jak si snad mnozí
myslí. Skandovat zbožná hesla do megafonu je trochu málo, ba může to spíš od Krista odradit. Je
třeba zvěst evangelia, která nám byla svěřena, znova promýšlet, věrohodně předávat, především
tím, co vyzařujeme ze svého vlastního života. A nesmíme vycouvat ze světa, byť se nám jevil jako
divoká poušť. Je třeba v něm vytrvat, mít odvahu jít mezi divoká zvířata a mít trpělivost čekat na
ten andělský hlas, který nám přinese boží odpověď. Nesmíme lidem nabízet zkratky, nýbrž spíš
blízkost a snahu rozumět.
(P. Tomáš Halík, kázání na první neděli postní: Mk 1,12-15, 9.3.2003; dle halik.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 10.3. – 17.3.2019
▪ Neděle
10.3. Viktorie / sv. Jan Ogilvie (1. neděle postní)
▪ Pondělí 11.3. Anděla / sv. Eulogius z Kordoby
▪ Úterý
12.3. Řehoř / sv. Kvirin
▪ Středa
13.3. Růžena / sv. Patricie (Vlasta)
▪ Čtvrtek
14.3. Rút, Matylda / sv. Matylda
▪ Pátek
15.3. Ida / sv. Longin
▪ Sobota
16.3. Elena, Herbert / sv. Heribert
▪ Neděle
17.3. Vlastimil / sv. Patrik (2. neděle postní)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Jeden král se rozhodl vyzkoušet charakter poddaných. V nestřežené chvíli umístil doprostřed cesty velký
kámen. Vybral si takovou velikost, aby na cestě zřetelně překážel, ale aby ho mohl odstranit jeden člověk,
avšak se zřetelnou námahou. Z úkrytu pak pozoroval, jak jeho poddaní s kamenem naloží. Většina lidí
kámen beze slova obešla. Někteří lidé při obcházení hlasitě nadávali. Někteří dokonce obviňovali krále a
jeho vládu, že s tím nic neudělá. Celý pokus pak ukončil jeden rolník, který nesl na trh zeleninu. Zastavil
se, položil koše na cestu a začal kámen valit pryč z cesty. Trochu si u toho zahekal, ale zabralo mu to asi
dvě minuty. Když se pak vracel ke svým košům, všiml si, že na místě odvaleného kamene leží zaprášený
měšec. Podíval se do něj a našel v něm několik zlatých mincí a papír s krátkým vzkazem: Toto je mzda
krále za odvalení kamene z cesty. – Zkusme se na zdolávání našich překážek dívat jako na službu
Neviditelnému Králi. Má dost, aby nám mohl velkoryse zaplatit.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Po nedělních (10.3.) mších sv. (7:30, 9:00, 10:30) je možnost obdržet popelec pro ty, kteří to
nestihli na Popeleční středu.
V postní době zveme na pobožnost křížové cesty – vždy v pátek a v neděli v 15 hodin.
Zájemci o průvodcovskou službu v našem kostele nebo u sloupu Nejsvětější Trojice (provádí se
od června do poloviny září) se mohou přihlásit. Služba trvá 6 hodin a je placena sazbou 90 Kč/h.
Co se děje u dominikánů:
V Út 12. 3. zveme na studentskou mši sv. - celebruje P. Metoděj, po mši následuje duchovní slovo
a adorace.
Ve St 13. 3. se v kostele koná Fatimský večer - od 17:00 katecheze, v 17:25 modlitba růžence.
V Ne 17. 3. zveme od 16:30 hodin na biblickou hodina na téma „Ezechiel“.
AKTUALITY OBECNÉ
Od 4. března naladíte každé pondělí na radiu Proglas v 16:20 novou rubriku „Informace, nebo
manipulace?“, ve které se spolu se spolkem Zvol si info bude Jana Lokajová věnovat aktuálně
šířeným zavádějícím a lživým informacím ve veřejném prostoru, jejich vzniku i dopadům. Vedle
toho se zaměří na rozpoznávání manipulací v textech a audiovizualním obsahu, který se může
objevovat ve veřejných sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích.
V únoru se dožil 98 let nejstarší žijící český jezuita P. František Pevný. Podobná životní jubilea
nejsou v našich řádových komunitách výjimečná a mohou být inspirací pro všechny křesťany.
Jak? Že životem v míru s Bohem a v lety vyzkoušeném řádu-pořádku si život prodlužujeme
účinněji než nejmodernějšími léky a terapiemi.
Ovdovělé, rozvedené, vdané či svobodné ženy mohou přijít na další Setkání žen na cestě života.
Uskuteční se ve farním domě dómské farnosti na adrese Mlčochova 7, a to v Út 19.3.2019
od 16 do 18 hodin. Toto setkání bude věnováno vztahu rodiny a posledních věcí člověka a
povede jej Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.
KOUTEK AFORISMŮ
Myslím, že Bůh nestvořil světlo proto, aby viděl…
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

