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Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

(Ž 96)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 2,1-12)
Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a
jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co
mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co
vám řekne.“ Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému
u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“
Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci svatby!“ Donesli, a jakmile
správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří
načerpali vodu, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré
víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“ To
byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci
v něj uvěřili. Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými a učedníky do Kafarnaa a
zdrželi se tam jen několik dní.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Stvořená radost. Víno z vody. Tak je křesťanství ve své podstatě v protikladu ke každé víře, která
tento svět pokládá za principiálně zlý a zkažený, ke každé víře, která se touto optikou dívá i na lidi
kolem nás. Tento svět a lidé v něm mohou být zlí, mohou působit bolest, ale ve své podstatě zlí
nejsou, protože byli stvořeni k dobrému. To ví každý, kdo někdy pocítil, kolik zla dokáže
vyprodukovat lidská bolest. Naopak, můžeme se spolehnout na to, že stvoření a vykoupení patří
dohromady. Že jsme poznali Boha jako Otce Ježíše Krista a náš život skrze toto poznání mohli k
vykoupení nasměrovat. A že když bude stvořený život osvobozen, když spočine v Boží náruči,
bude se servírovat dobré víno. To pozdější ještě lepší jak to první. Protože v tomto smyslu
osvobozený život je prostě lepší jak ten, který hledá svobodu bez Boha. A to, jsem přesvědčen,
může potvrdit nejen každý konvertita.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 1,1-4;4,14-21 Dnes se naplnilo toto Písmo.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Komu z nás by se nelíbilo, když se voda promění ve víno. Ale kdo tu vodu do těch kádí nanosí?
Osmnáct věder. To je prý šest hektolitrů! A tenkrát voda ještě netekla z kohoutků. Musela se
nanosit. Vytáhnout rumpálem ze studny a dávat pozor, aby se jí cestou moc nerozlilo. Boží divy
se dějí, ale člověk se přitom někdy pořádně napotí a naběhá. A hlavně musí umět poslechnout a
uvěřit, že to, co říká Ježíš, má smysl a přinese užitek. Jestli může církev něco poradit tomuto
světu a sama sobě, pak je to právě ona věta: „Udělejte, co vám říká“. Bůh činí zázraky nejčastěji
skrze naši poslušnost a víru. Ale ne tak, že si člověk něco usmyslí a když už nemůže, zavolá si
Boha na pomoc. Zázraky se dějí tam, kde Bůh sám něco začíná, kde on volá k něčemu nás a my
místo zbytečného mudrování a otázek poslechneme, i když se nám to třeba zdá být zbytečné a
nesmyslné. Copak to dává rozum, nosit vodu do prázdných kádí? Na svatbě se přece nikdo
očišťovat nebude! Ježíš má často zvláštní nápady. Copak to dává smysl pořád jen někomu
odpouštět? Nastavit druhou tvář? Milovat nepřátele? Vyprávět o Bohu těm, které to nezajímá?
Pomáhat, když si toho nikdo neváží? Modlit se, když se dlouho nic nemění? Pracovat, kde se nám
nedaří? A přece právě tam se z obyčejné vody stává lahodné a dobré víno.

(Svatba v Káni, kázání, Českobratrská církev evangelická sbor Brno I.; dle brno1.evangnet.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 20.1. – 27.1.2019
▪ Neděle
20.1. Ilona / sv. Fabián a Šebestián (2. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 21.1. Běla / sv. Anežka Římská
▪ Úterý
22.1. Slavomír / sv. Vincenc
▪ Středa
23.1. Zdeněk / sv. Ildefons
▪ Čtvrtek
24.1. Milena / sv. František Saleský
▪ Pátek
25.1. Miloš / Svátek Obrácení svatého Pavla
▪ Sobota
26.1. Zora / sv. Timotej (Bohuslav) a Titus
▪ Neděle
27.1. Ingrid / sv. Anděla Mericiová (3. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Dne 25.1. se slaví svátek obrácení sv. Pavla. V tento den se ale připomíná i další významná postava
tohoto příběhu: sv. Ananiáš žijící v Damašku. Toho Pán ve vidění vyzval, aby šel za Šavlem a aby ho
Ježíšovým jménem uzdravil. Ve Skutcích apoštolů čteme: „Pán ve vidění zavolal: Ananiáši! On odpověděl:
Zde jsem, Pane. Pán mu řekl: Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula
z Tarsu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj
ruce, aby opět viděl. Ananiáš odpověděl: Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil
bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno. Pán
mu však řekl: Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a
synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“ (Sk 9,10-16)
A Ananiáš šel. Musel být vnímavý, poslušný, statečný a musel důvěřovat Bohu a jeho plánům. Nejsou to
právě ty vlastnosti, které nám – dnešním křesťanům v Evropě - chybí? Nevyhovuje nám, když Bůh mlčí?

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). Následovat bude agapé na faře. Přijďte se společně modlit,
každý je srdečně zván! Další ekumenické bohoslužby se konají v Po 21.1. a Pá 25.1., bližší
informace na http://husuvsborolomouc.unas.cz/?p=314.
Prosíme o finanční pomoc při opravách - letáky s bližšími informacemi jsou umístěny v kostele
vzadu pod kůrem nebo na https://www.moric-olomouc.cz/Informace.pdf - poproste i své
příbuzné a přátele o přípěvek.
Co se děje u dominikánů:
V Ne 20.1. se koná v 9:30 hodin mše sv. pro děti, bude jí předcházet od 9 hodin zkouška dětské
scholy (sraz na vrátnici).
AKTUALITY OBECNÉ
Tátům, kteří nemají díky své zaneprázdněnosti na své děti čas, jsme připravili víkend, kde si se
svými dětmi mohou prožít v klidu a ve hře společný čas. Naučit se zvládat „otcovskou“ výchovu.
Při hrách, rozhovoru nebo modlitbě nacházet společnou řeč a vzájemně se učit naslouchat a
komunikovat. Nabízí se: sněhové radovánky (koulovačky, sáňkování a lyžování), hry, film,
povídání apod. Akce se účastní i kněz, takže bude příležitost ke svátosti smíření a mše sv.
Víkend proběhne ve dnech 25.-27.1.2019 ve Staré Vodě v Jeseníkách. Cena: dospělí 850 Kč,
děti do 15 let 650 Kč. V ceně je ubytování, strava a případný turistický poplatek. Doprava
individuální. Akci pořádá Centrum pro rodinný život Olomouc. Podrobnosti na
http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/26#tvsd nebo tel. 587 405 292.
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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

