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Hospodin je milosrdný a milostivý.

(Ž 103)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 13,1-9)
V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětních
zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní
Galilejci? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch
osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé
Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ Vypravoval
pak toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat
ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: ‚Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto
fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?‘ On mu však odpověděl: ‚Pane,
nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho
pak porazit.‘“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Poselství dnešního evangelia je jasné: úspěch nebo neúspěch ještě nic nevypovídá o člověku
jako takovém, potažmo jestli si svou životní situaci jako větší či menší hříšník „zasloužil“. Nikdo
z nás totiž nemůže říci, že do druhého naprosto vidíme. A tím pádem nemáme ani právo nad ním
vyřknout poslední soud. Jestli tento soud nakonec přece jen dobře dopadne, pak – a o tom hovoří
evangelní text zcela jasně – pak nikoli proto, že bychom to tady vše tak parádně zvládli. Neboť
pokud přináším ovoce, tak v důsledku pouze proto, že někdo poryl a pohnojil půdu a můj růst
podporoval se vší svou láskou. Rodiče, životní partner, přátelé, ale především Bůh. Být od Něj
podporován, kdykoli se chystám upadnout a na konci nadto obdržet i nějakou tu odměnu, to se mi
prostě nepřihodí automaticky proto, že jsem byl tak dobrý a udělal jsem tolik správných věcí, a už
vůbec ne, protože jsem tak pěkně věřil. Ač to vše je zřejmě nutným předpokladem, je třeba mít
stále na zřeteli, že spásu neobdržím jako nějaký výdělek, nýbrž ji dostanu darem. Od Toho, který
mě bere takového, jaký jsem, a především – který mě za všech okolností bezmezně miluje.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 15,1-3.11-32 Tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Blahobyt – i ten duchovní – obsahuje (toto) nebezpečí, že totiž upadneme do amnézie, ztratíme
paměť. Mám se dobře a tak zapomínám na to, co učinil Pán v mém životě, a na všechny milosti,
které nám daroval. Uvěřím, že je to moje zásluha, a tak jdu dál. A tam se srdce začíná odvracet,
protože neposlouchá svůj hlas: paměť, milost paměti. (...) Idolatrie je postoj srdce, které něčemu
dává přednost, protože je to pohodlnější, namísto Pána, kterého opomíjí. Na začátku postní doby
nám všem prospěje, budeme-li prosit o milost uchovat si paměť, pamatovat si všechno, co učinil
Pán v našem životě a jak nám prokazoval lásku. A na základě této paměti pokračovat v cestě.
Prospěje nám připomínat si radu, kterou dal Pavel Timoteovi, svému oblíbenému učedníkovi:
‚Mysli na Ježíše Krista, který byl vzkříšen z mrtvých‘ (2 Tim 2,8). Pavel říká: pamatuj na Ježíše,
který mne doprovázel až doposud a dovede mne až ke chvíli, kdy stanu před oslaveným Pánem.
Ať nás Pán obdaří milostí pečovat o paměť.
(Papež František, kázání z Domu sv. Marty, 7.3.2019; dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 24.3. – 31.3.2019
▪ Neděle
24.3. Gabriel / sv. Kateřina Švédská (3. neděle postní)
▪ Pondělí 25.3. Marián / Slavnost Zvěstování Páně
▪ Úterý
26.3. Emanuel / sv. Kastulus (Haštal)
▪ Středa
27.3. Dita / sv. Rupert
▪ Čtvrtek
28.3. Soňa / sv. Rogát
▪ Pátek
29.3. Taďána / bl. Ludolf (Slavomil)
▪ Sobota
30.3. Arnošt / sv. Jan Klimak
▪ Neděle
31.3. Quido / bl. Balbína (4. neděle postní)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
V květnu 2008 zemřela v Polsku ve věku 98 let sociální pracovnice Irena Sendlerowa (roz. Krzyżanowska).
Za války rozhodujícím způsobem přispěla k záchraně 2500 židovských dětí. Věnujme ji tento odstavec
našeho zpravodaje. ~ Vyrostla v rodině lékaře, který se angažoval v socialistické straně a tento
socialismus i prakticky realizoval tím, že léčil zejména chudé židovské obyvatelstvo, častokrát děti. Při své
práci se nakazil tyfem a umřel, když bylo Ireně 7 let. Práce jejího otce musela být skutečně obětavá,
protože židovská obec nabídla rodině Ireny, že bude platit její studia. Před válkou vystudovala pedagogiku
a provdala se. Kvůli blízkosti k židům a socialistickým myšlenkám těžko sháněla práci a „skončila“ jen jako
sociální pracovnice. Za války se začlenila do odbojové skupiny cca 10 lidí, kteří všestranně pomáhali židům
ve varšavském ghettu. Okupační úřady ji vystavily povolení k opakovanému navštěvování ghetta s cílem
udržet zde bující epidemie v přijatelných mezích (tj. zabránit jejich šíření, ale nechat je působit na
nežádoucí židovské obyvatelstvo). Irena pomáhala různě. Nejvíce ji ale proslavilo „pašování“ dětí ven
z ghetta, jejich skrývání a jejich „převádění do legálního života“ v křesťanských rodinách. Z četných metod
„pašování“ zde zmiňme alespoň přehazování nejmenších dětí v „odpružených balících“ přes zeď ghetta.
Celkem „propašovala“ kolem 2500 dětí a nikoho nepřekvapí, že to jednou „prasko“. Byla zatčená a měla
být popravená. Její přátelé však uplatili dozorce, kteří umožnili její útěk a zaevidovali ji jako popravenou.
Do konce války se pak úspěšně skrývala. Na přeměnu socialistické strany v komunistickou, ke které došlo
v Polsku podobně jako v Česku, reagovala vystoupením. Nepřekvapí, že ji totalitní moc nesnášela.
Například jí nebylo dovoleno převzít vyznamenání v Izraeli. Z četných poct, kterých se jí dostalo po
obnovení demokracie, zde zmiňme rytířskou hodnost v tzv. Řádu úsměvu. Koho její život zaujal, může si
vyhledat spoustu dalších informací na internetu a to buďto pod jejím jménem, nebo pod názvem
divadelního představení Life in a jar.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V postní době zveme na pobožnost křížové cesty - vždy v pátek a v neděli v 15 hodin.
Co se děje u dominikánů:
V Út 26.3. zveme v 18 hodin na studentskou mši sv. - celebruje arcibiskup Jan Graubner, poté
setkání s ním v sále kláštera.
Další setkání v rámci Půstu chlapů doprovází fr. Damián: ve St 27.3. od 19:00 mše svatá
v presbytáři, poté přednáška a modlitba v kapli v 1. patře.
Ve Čt 28.3. zveme od 17:20 na růženec a mši sv. za úctu k počatému lidskému životu.
AKTUALITY OBECNÉ
I letos jsou manželé zváni na postní Duchovní obnovou na Bouzově v So 6.4.2019 v čase 9:00 17:00, kterou bude provázet P. Jan M. Norbert Hnátek OT (místní farář a člen Německého
řádu). Promluvy budou v radničním sále obecního úřadu a mše svatá v kapli sv. Alžběty na
hradě. Občerstvení a oběd (guláš s chlebem) budou zajištěny. Dále je zajištěno hlídání dětí na
nedaleké faře. Téma obnovy se bude týkat manželství a rodiny. Na akci je třeba se přihlásit na
Centru pro rodinu http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/7#pdopmnb19.
KOUTEK AFORISMŮ
Zlo je jako nástroj, spočívající v rukou člověka. Když
člověk k tomu rozhodne, nechá se bez odporu odložit…

se

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

