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Hospodin je mé světlo a má spása.

(Ž 27)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 4,1-13)
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil,
výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to
Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra
a jeho druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho.
Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři
stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se
oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj
vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom
mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Chtěl by Petr stavět ty tři stany i v případě, že by jej spánek nepřemohl? Kdyby Petr ten klíčový
moment neprospal, kdyby skutečně zachytil, o čem s Ježíšem Mojžíš a Eliáš hovořili - že mluvili
o konci Ježíšova pozemského putování, o utrpení, umírání a smrti? Kdyby Petr nebyl oslněn
zářivým světlem, měl by opravdu i potom na nějaké stavění stanů chuť? Pokud si to řekneme
napřímo, v rozhovoru s oběma proroky nešlo o nic jiného než o smrt. Ježíšovi bylo jasné, že
zemře. Že už nebude více žít, pokud půjde dál do Jeruzaléma. A pohled za tento okamžik smrti,
příslib, že to neznamená žádný konec, byl v tomto jen jednou stranou mince. Pro Ježíše, myslím,
byla ta druhá – zpráva, že před ním stojí hrozné utrpení – v danou chvíli daleko závažnější.
A jsem si jistý, že se v ten moment člověk Ježíš necítil ani o trochu jinak, nežli kdokoli z nás
v podobné situaci – ne nutně v terminální fázi života, ale třeba i před náročnou operací, před
obtížnou situací v práci, ve škole, před nějakým zlomovým okamžikem v rodině. I když pevně
věříme, že potom již bude lépe, nesnižuje to naše obavy z toho, co má přijít již za malou chvíli.
V takové situaci vězme, že tu s námi je jeden takový, který si tím také prošel, který ví, o čem je
řeč. Jeden takový, o kterého se mohu pevně opřít. A který mě drží tak pevně, že skrze všechna
oblaka, jež mě dennodenně obklopují, mohu čas od času zahlédnout onu oslňující zář – tento
záblesk naděje – že mohu skrze to všechno opět zažít důvěru v budoucnost, že s Ním vše dobře
dopadne. Tak dobře, jak On sám ví, že je to nejlepší.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 13,1-9 Když se neobrátíte, všichni zahynete.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Bratři a sestry, stojíme dnes před manifestací nestoudného, agresivního a destruktivního zla.
Za ním a v něm je zlý duch, který se ve své pýše a domýšlivosti považuje za pána světa a
domnívá se, že je vítězem. A toto bych vám chtěl říci z autority bratra i otce, zajisté nepatrného a
hříšného, který je však pastýřem církve, jež předsedá v lásce: v těchto bolestných případech
spatřuji ruku zla, které nešetří ani nevinnost maličkých, což mne přivádí k myšlence na příklad
Heroda, který podnícen strachem ze ztráty svojí moci, nařídil zmasakrovat všechny betlémské
děti. Je za tím satan. A tak jako musíme přijmout všechna praktická opatření, která zdravý rozum,
věda a společnost nabízejí, tak nesmíme ztratit ze zřetele tuto skutečnost a přijmout duchovní
opatření, jimž nás učí samotný Pán: pokoření, sebeobžalobu, modlitbu a pokání. Je to jediný
způsob, jak přemoci ducha zla. Takto zvítězil Ježíš.

(Promluva papeže na závěr setkání o ochraně nezletilých, 24.2.2019; dle radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 17.3. – 24.3.2019
▪ Neděle
17.3. Vlastimil / sv. Patrik (2. neděle postní)
▪ Pondělí 18.3. Eduard / sv. Cyril Jeruzalémský
▪ Úterý
19.3. Josef / Slavnost sv. Josefa
▪ Středa
20.3. Světlana / sv. Archip
▪ Čtvrtek
21.3. Radek / bl. Serapion
▪ Pátek
22.3. Leona / sv. Epafrodit
▪ Sobota
23.3. Ivona / sv. Turibius z Mongroveja
▪ Neděle
24.3. Gabriel / sv. Kateřina Švédská (3. neděle postní)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Před mnoha lety jsem pracoval jako dobrovolník v nemocnici. Měli jsme tam malou dívku s vzácným a
vážným onemocněním. Zdálo se, že její jedinou šancí na přežití je krevní transfúze od jejího pětiletého
bratra, který zázračně přežil stejné onemocnění a vyvinul si protilátky potřebné k potírání nemoci.
Lékař vysvětlil situaci malému bratrovi a zeptal se ho, jestli by byl ochoten dát svou krev sestře. Viděl jsem
ho, jak váhá, ale jen na chvíli. Pak se zhluboka nadechl a řekl: „Ano, udělám to, pokud ji to zachrání.“
Při transfúzi pak leželi se sestrou vedle sebe. U sestry bylo vidět, jak se jí s novou krví vrací do tváře barva
a optimismus. Chlapec byl ale čím dál bledší a z očí mu koukala úzkost. Vzhlédl k doktorovi a chvějícím se
hlasem se zeptal: „Teď už umřu?“
Chlapec totiž nepochopil lékaře. Myslel si, že aby sestru zachránil, bude muset dát své sestře všechnu
svoji krev. – Důvěřujme našemu Lékaři, když nás vybízí, abychom dávali svým sestrám to, co potřebují,
i když je to pro nás cenné. Je to jediná cesta k vlastní záchraně.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V postní době zveme na pobožnost křížové cesty – vždy v pátek a v neděli v 15 hodin.
Rozeberte si prosím krabičky pro postní almužnu (u východu z kostela). Je to další možnost, jak
pomoci potřebným (https://www.postnialmuzna.cz/), krabičky pak přinesete na Květnou neděli.
Co se děje u dominikánů:
V Út 19.3. zveme v 18 hodin na studentskou mši sv. - celebruje P. Antonín, po mši přednáška fr.
Václava o filosofických teoriích a logických paradoxech (vyvracení nekonzistentních teorií).
Přijďte na Půst chlapů v rámci Misijního roku! Doprovází fr. Antonín, ve St 20.3. od 19 hodin mše
sv. v presbytáři, poté přednáška a modlitba v kapli v 1. patře.
Na So 23.3. připadá Den pro malé a velké krále – 9:00 mše sv. pro Tříkrálové koledníky.
AKTUALITY OBECNÉ
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. Toto
setkání bude věnováno posledním věcem člověka a povede jej Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.
Na Velehradě se uskuteční v termínu 25.-27.3.2019 (Po-St) duchovní obnova pro seniory
zahrnující mimo jiné společné modlitby, rozjímání, adoraci, mše svaté, možnost svátosti smíření
nebo pomazání nemocných, příležitost k rozhovoru s knězem, nebo lektorkami. Začíná se první
den mší svatou v 18 hodin, po ní následuje večeře a program. Končíme třetí den obědem.
Obnovu vede P. Miroslav Jáně. Přihlášky: tel. 572 571 420, mobil: 733 741 896, e-mail:
velehrad@stojanov.cz, adresa: Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06
Velehrad. Ceny za ubytování a stravu: 950 Kč - 1310 Kč (podle pokoje).
KOUTEK AFORISMŮ
Člověk se závistivě dívá na jiného, jak s lehkostí kráčí svým
životem k věčnosti. Častokrát je tato lehkost způsobena tím,
že se vlastně řítí do záhuby…
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

