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Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.

27.1.2019

(Ž 19)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 1,1-4;4,14-21)
Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily mezi námi, jak nám
je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno
od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený Teofile, uspořádaně
vypíšu; aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen. Když se Ježíš
vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagógách a
všichni ho velmi chválili. Ježíš přišel také do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel
v sobotu do synagógy. Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel
ji a nalezl místo, kde stálo: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl
chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych
propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.“ Pak zavřel knihu, vrátil ji
služebníkovi a usedl. A všichni v synagóze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se
naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Pokud vše, co tvoří naši víru, od základů, od Ježíše Krista důkladně prozkoumáme, pak nám bude
stále zřejmější, že víra, která se odkazuje na Boha, jenž se stal člověkem, musí být především
vírou, která se vyznačuje lidskostí a milosrdenstvím. Pak také stále hlouběji nahlédneme, že
představitelé, kteří svou službu odvozují od Ježíše Krista, nejsou žádní hodnostáři, ale lidé; lidé,
kterým přitom může jít o vše možné, jen ne o kariéru, vliv či moc. A také stále hlouběji pochopíme,
že církev, která se opírá o Ježíše Krista a jeho evangelium, musí být především církví s lidskou
tváří. Nesmí sloužit sama sobě, ale vždy člověku! Neboť pokud církev neslouží, potom neslouží
k ničemu. Ovšem nikoli pouze na biskupech či kněžích, ale na každém z nás pak je, abychom tuto
služebnou stránku církve, společenství věřících, denně prokazovali našim bližním.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 4,21-30 Jako Eliáš a Elizeus i Ježíš byl poslán nejen k Židům.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Jako svatý lid Boží stojíme také my neustále před vstupem do Království, které nám Pán přislíbil.
Avšak jelikož jsme rozdělení, potřebujeme si připomínat pobídku ke spravedlnosti, s níž se k nám
Bůh obrací. Také mezi křesťany hrozí, že převládne logika, jakou znali Izraelité v dávných dobách
i mnoho národů dnešní doby, že totiž při úsilí o hromadění bohaství zapomínáme na slabé a
potřebné. Je snadné zapomenout na základní rovnost, která je mezi námi, na to, že jsme původně
všichni otročili hříchu a že nás Pán zachránil ve křtu, když nás povolal za své syny. Je snadné
považovat duchovní milost, která nám byla dána, za své vlastnictví, za něco, co nám náleží a
patří. Je rovněž možné, že dary, které jsme od Boha dostali, nás učiní slepými k darům,
přiděleným jiným křesťanům. Je těžkým hříchem zlehčovat či pohrdat dary, které Pán udělil jiným
bratřím, a myslet si, že jsou jaksi méně privilegovanými před Bohem. Pokud v sobě živíme tyto
myšlenky, dovolujeme, aby se milost, kterou jsme obdrželi, stala zdrojem pýchy, nespravedlnosti
a rozdělení. Jak bychom pak mohli vstoupit do zaslíbeného Království?
(Papež František při zahájení Týdne modliteb za jednotu křesťanů v Bazilice sv. Pavla za
hradbami, 18.1.2019; dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 27.1. – 3.2.2019
▪ Neděle
27.1. Ingrid / sv. Anděla Mericiová (3. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 28.1. Otýlie / sv. Tomáš Akvinský
▪ Úterý
29.1. Zdislava / sv. Sulpicius
▪ Středa
30.1. Robin / sv. Martina
▪ Čtvrtek
31.1. Marika / sv. Jan Bosko
▪ Pátek
1.2. Hynek / sv. Pionius
▪ Sobota
2.2. Nela / Svátek Uvedení Páně do chrámu
▪ Neděle
3.2. Blažej / sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar) (4. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Ind Pavel Gupta se narodil ve vznešené kastě. Každý den četl z Bhagavadgity a byl jí fascinován. Zvláště
tím, co četl o bohu Krišnovi. Jednoho rána jej zarazil krátký verš ze čtvrté kapitoly této knihy: „Krišna přišel,
aby spravedlivého zachránil a hříšníka zatratil.“ Četl tato slova stále dokola a pak se zoufalstvím knihu
zavřel. Jeho osud se zdál být zpečetěn, protože se považoval za hříšníka.
O nějaký čas později slyšel křesťanského misionáře, který mluvil o tom, že Ježíš přišel na svět, aby hříšné
spasil. To způsobilo, že zpozorněl. Začal číst pro změnu zase Bibli. Jeho hinduistické přesvědčení v něm
začalo kolísat úplně. Jednoho dne četl v Bibli: „Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už
nevzpomenu“ (Židům 8,12). Najednou pochopil, že má co činit s milostivým Bohem, který mohl odpustit,
protože Ježíš Kristus přišel a zemřel za hříchy lidí. „Děkuji, Pane“, řekl tiše a hluboký pokoj vešel do jeho
srdce.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V So 2.2., na svátek Uvedení Páně do chrámu, proběhne v rámci mše svaté v 8 hodin žehnání
svící.
Příští neděli (3.2.) je v rámci mší svatých (7:30, 9:00, 10:30) možné přijmout svatoblažejské
požehnání.
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 příspěvek.
Co se děje u dominikánů:
V termínech 13. 2., 20. 2., 27. 2., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4. a 10. 4. 2019 se uskuteční cyklus tzv.
Manželských večerů. Setkání se realizují v dominikánském klášteře v příjemné atmosféře a
dávají kromě přednášek příležitost k diskusi manželů ve dvou na vybraná témata. Na tuto
činnost paradoxně v normálním životě moc času nezbývá. Téma diskusí jsou: Umění
komunikace, Řešení konfliktů, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska
v akci. Kapacita kurzu je omezena, je třeba se přihlásit na e-mail: matlochova@arcibol.cz nebo
tel 587 405 250; viz též http://www.rodinnyzivot.cz/soubor/Manzelske%20vecery%202019.pdf.
AKTUALITY OBECNÉ
O víkendu 8.-10.2.2019 se na sv. Hostýně uskuteční duchovní obnova na téma: Blízkost Boha
v Písni písní. Obnovou provází Ing. Mgr. Václav Čáp. Příhlášky na akci bratrů jezuitů na
http://www.exercicie.cz/odeslat.php?exercicie=1349&opakovani=1549580400 nebo tel. 573 381
693-4 nebo e-mail: matice(at)hostyn.cz.
V letošním roce je opět možnost zapojit se do výtvarné soutěže „Nakresli tři krále ve svém
městě/vesnici“. Soutěžní práce je možné zasílat až do 13. února 2019. Podmínky najdete na:
http://www.rodinnyzivot.cz/soubor/T%C5%99%C3%ADkr%C3%A1lov%C3%A9%20sout%C4%9
B%C5%BEen%C3%AD%202019%20(1)-1_0.jpg.
KOUTEK AFORISMŮ
Jestliže nás Bůh posílá, pak nás doprovází…
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

