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Veleb, duše má, Hospodina!

13.1.2019

(Ž 104)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 2,1-12)
Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to
říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat
řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ Když se všechen lid dával pokřtít
a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné
podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Upřímně, dnes vlastně slavíme docela krutý svátek. Protože dnes, právě dnes to všechno začíná:
neboť si dnes připomínáme, jak se jeden nevinný člověk stal obětním zvířetem. Tímto dnem křtu
v Jordánu to začalo, tady s konečnou platností končí čas Vánoc, tady končí sladké příběhy od
jesliček, teď se tento čistý člověk zařazuje mezi nás: Ten, který byl nevinný, Ten, který neměl
žádných chyb, Ježíš Kristus, který byl současně Bohem a člověkem. Řadí se u Jordánu do
zástupu, který přišel přijmout křest pokání na odpuštění hříchů. Řadí se do zástupu hříšníků. Řadí
se tak, jako obětní kozel při staroizraelském svátku smíření (jom kippur), kdy byly na toto nevinné
zvíře vkládáním rukou obřadně naloženy hříchy všech zúčastněných a nebohý tvor byl následně
ponechán svému osudu, symbolicky stejně jako hříchy těchto lidí. Řadí se tak, aby i Jemu byly
naloženy viny, které s sebou ponese až ke kříži, kde je konečně odloží. Skutečně, je to krutý
svátek: svátek jednoho člověka, který přistoupil na to, stát se pro druhé obětním kozlem. Přesto,
je zde něco, co této úvaze trochu ubírá na její vyhrocenosti: nikdo, žádný člověk k této oběti
Ježíše nenutil. Bůh, který se svobodně takto snížil, že se stal člověkem, tento Bůh nyní dokonce
zachází tak daleko, že na sebe dobrovolně nechá naložit naše hříchy. Vskutku krutý svátek. Ale
svátek, který ukazuje, jak milovaní, jak důležití pro tohoto Boha jsme. Jako On pro nás…?
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 2,1-12 To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Bůh je maličkým dítětem v náručí ženy, která živí svého Stvořitele. (…) Bůh a člověk navždy spolu
– to je ta dobrá novoroční zpráva: Bůh není pánem, jenž má odstup a je v nebi osamocen, nýbrž
vtělenou Láskou, narozenou z matky jako my, a zahrnující lidstvo novou laskavostí. Chápeme tak
lépe božskou lásku, která je otcovská i mateřská, jako matka, která nepřestává věřit v děti a nikdy
je neopouští. Bůh-s-námi nás miluje nezávisle na našich pochybeních, na hříších a námi
působeném chodu světa. Bůh věří v lidstvo, v jehož popředí stojí primárně a nedostižně Jeho
Matka. Ji prosíme na začátku roku o milost úžasu před Bohem, který budí úžas. Obnovujeme svůj
počáteční úžas, kdy se v nás zrodila víra. Pomáhá nám Matka Boží, Matka, jež rodí Pána a nás
Pánu. Je matkou, která v dětech rodí úžas víry, protože víra je setkáním, nikoli náboženstvím.
Život bez úžasu šedne, stává se zvykem, i víra. Také církev potřebuje nově žasnout nad tím, že je
příbytkem živého Boha, Pánovou Nevěstou, Matkou, která rodí děti. Jinak jí hrozí, že se stane
krásným muzeem minulosti. Církev-muzeum. Madona však v církvi vytváří ovzduší domova,
obývaného Bohem novostí. Přijměme tajemství Matky Boží s úžasem jako obyvatelé Efesu v době
koncilu, a jako oni volejme: „Svatá Matko Boží“.

(Homilie papeže při mši na slavnost Matky Boží Panny Marie, baz. sv. Petra, 1.1.2019; dle
radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 13.1. – 20.1.2019
▪ Neděle
13.1. Edita / sv. Hilarius z Poitiers (Svátek Křtu Páně)
▪ Pondělí 14.1. Radovan / sv. Sáva Srbský
▪ Úterý
15.1. Alice / sv. Pavel Poustevník
▪ Středa
16.1. Ctirad / sv. Marcel I.
▪ Čtvrtek
17.1. Drahoslav / sv. Antonín Veliký
▪ Pátek
18.1. Vladislav / Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
▪ Sobota
19.1. Doubravka / sv. Márius a Marta a jejich synové
▪ Neděle
20.1. Ilona / sv. Fabián a Šebestián (2. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Dne 14.1. se připomíná sv. Nina (Kristina). Pro někoho může být překvapením, že je světice tohoto jména
spojena s územím dnešní Gruzie a že žila ve 4. století po Kristu. Křesťanka Kristina byla zajata zřejmě
arménskými lupiči a odvlečena na gruzínské území jako otrokyně. Svoji novou životní situaci snášela
trpělivě, i když zřejmě dost zkusila. Jednoho dne se situace změnila. Nějaká matka s nemocným dítětem
se snažila v domě, kde Kristina bydlela, najít nějakou lékařskou pomoc. Kristina přiznala, že nezná sice
přirozený lék, ale Ježíš Kristus, kterému se klaní, může ihned vyléčit jakoukoliv nemoc. Po modlitbě
Kristiny se nemocné dítě skutečně uzdravilo a za chvíli o tom vědělo celé město. Shodou okolností měla
královna také nemocné dítě a přišla za Kristinou hledat pomoc. Když Kristina svojí modlitbou dosáhla
uzdravení i u dítěte královny, její situace se obrátila. K propagaci jejího křesťanství pak ještě přispěla
skutečnost, že Kristina odmítla královskou odměnu s tím, že je dost bohatá v Ježíši, který má pro ni v nebi
odměnu větší. Král Mirian se pak nechal od Kristiny vyučit v křesťanství a povolal na její radu misionáře od
císaře Konstantina. Pouhá otrokyně tak přinesla do Gruzie křesťanství - o staletí dříve, než do Česka.
Sv. Kristina nám tak ukazuje, že se v modlitbě nemáme dožadovat tohoto, co má Bůh udělat pro nás, ale
toho, co my můžeme udělat pro něj a svoje bližní. Může se pak stát, podobně jako u Kristiny, že nám Pán
to ostatní potřebné přidá, nebo to bolestné pomůže překonat.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Ve St 23.1. od 17 hodin se bude v našem kostele konat ekumenická bohoslužba v rámci Týdne
modliteb za jednotu křesťanů vedená Františkem Konvalinkou z CČSH s tématem „Jeho jméno je
Hospodin zástupů“ (Jr 10,16). Přijďte se společně modlit, každý je srdečně zván!
Co se děje u dominikánů:
V Út 15.1. zveme v 16 hodin do našeho kostela na koncert studentů KEA.
AKTUALITY OBECNÉ
Nevíte, jak poznat Boží vůli ve svém životě? Jak najít tu pravou, nebo toho pravého? Máte
problém žít život jako single? Rádi byste se dozvěděli, jak prožít hodnotný život? Chcete poznat
jiné lidi, kteří si kladou podobné otázky? Pokud jste svobodní a nezadaní, přijeďte v So 19.1. do
Olomouce na Kurii (Biskupské nám.2) na seminář „Na cestě“. Přednášet zde budou manželé Iva
a Jan Zajíčkovi z ostravského Centra pro rodinu a sociální péči a P. Petr Bulvas. Mimo
přednášek a času pro společné sdílení názorů a kladení otázek se bude společně slavit mše sv.
Bližší informace a přihlášky na http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/714, nebo tel. 587 405 251.
Komunita Blahoslavenství nabízí možnost 4-denního pobytu v komunitě (bez nějakého zvláštního
programu). Pro řadu věřicích by pobyt v komunitě mohl být zajímavým zážitkem. V lednu jsou
k tomuto pobytu vyhrazeny dny 24.-27.1.2019. Přihlášky a podrobnější informace jsou na
https://www.blahoslavenstvi.cz/pobyt-v-komunite-s-komunitou-v-lednu.
KOUTEK AFORISMŮ
Láska jde světem…
… a my jí stojíme v cestě …
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

