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Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti.

3.2.2019

(Ž 71)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 4,21-30)
Ježíš promluvil v synagóze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu
přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi
připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme
slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém
domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy
se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich
nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském
národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli,
všichni v synagóze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory,
na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se
dál.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Dnešní evangelium nás vybízí k provokativní otázce: smí Bůh spasit i ty, kteří jsou vzdáleni od
našeho domova, kteří jsou vzdáleni křesťanské víře? Samozřejmě, někteří řeknou, že Bůh přece
miluje všechny lidi, úplně jedno, kde na Zemi žijí, a taktéž, v co věří, či jestli vůbec věří – takovým
lze přirozeně opáčit, že přece Ježíš sám řekl, že On je Cesta, Pravda a Život a nikdo nepřichází
k Otci než skrze Něj. Ale co to přesně znamená, přicházet skrze Něj k Otci? Dělá člověk, který
v Ježíše nevěří a přesto činí druhým dobro, dělá to vlastně nevědomky v Ježíšově jménu?
Potkává též Ježíše v druhých, i když si to vůbec nepřipouští, anebo jej to ani nenapadne? A je
Ježíš i pro tyto lidi možnou cestou k Životu? Byl bych tu velmi opatrný vyřknout rychlé „ne“. Byl
bych opatrný, přesně vymezit, koho Bůh obejme do své náruče a koho nikoli. Jedno si z dnešního
evangelia každopádně určitě můžeme zapamatovat: Ježíš vybírá cíleně příklady, kdy Bůh sesílá
svou spásu na ty, kteří mu právě nenaslouchají. A možná je Ježíšovu smýšlení skutečně blíže
ten, který druhým, těm blízkým i těm vzdáleným, tuto spásu ze srdce přeje.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 5,1-11 Nechali všeho a šli za ním.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
(…) Ježíš, když mluví o svém utrpení, tak se obrátí a říká: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám
sebe, den co den bere svůj kříž a následuje mě, neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho,
ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“ (Že) totiž to propojení mezi ním a námi je bližší,
než si uvědomujeme. Není možné, aby náš Pán byl Bohem trpícím, a my jsme si v tomto světě
jenom tak vykračovali od jednoho úspěchu k druhému. Od jednoho vítězství k většímu vítězství,
od jednoho štěstí k tomu štěstí největšímu a v největší blaženosti byli přeneseni do nebeského
království. Není to možné, protože utrpení je důsledek hříchu. A Ježíš vzal na sebe náš hřích i
naše nemoci a naše bolesti, ale současné nás zve, abychom v tomto světě šli tou jeho cestou.
Proč? Ne proto, že Bůh miluje utrpení, ale protože nikdo nemá větší lásky, než ten, kdo položí
svůj život za své přátele. A ta láska v Kristu se projevila. (…) A věřme, že ta láska, která je silnější
než smrt, je také větší, než veškeré utrpení na tomto světě.
(Kázání o. Pavla, cyklus C, 12. neděle v mezidobí, 21.6.2016; dle lipovec.mojefarnost.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 3.2. – 10.2.2019
▪ Neděle
3.2. Blažej / sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar) (4. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 4.2. Jarmila / sv. Ondřej Corsini
▪ Úterý
5.2. Dobromila / sv. Agáta (Háta, Dobruše)
▪ Středa
6.2. Vanda / sv. Pavel Miki a druhové
▪ Čtvrtek
7.2. Veronika / sv. Richard
▪ Pátek
8.2. Milada / sv. Jeroným Emiliani - ct. Mlada
▪ Sobota
9.2. Apolena / sv. Apollonie
▪ Neděle
10.2. Mojmír / sv. Scholastika (5. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Přítel z Ameriky mi vyprávěl zajímavý zážitek. Při návratu ze služební cesty se mu nečekaně porouchalo
auto. Zakouřilo se pod kapotou, motor začal pracovat nepravidelně a kousek před jednou čerpací stanicí
zmlkl úplně. K té pumpě ale setrvačností dojel a tak byl rád, že nebude blokovat provoz a může si v klidu
zavolat odtah. Když zvedal telefon, tak si všiml ženy, která uklouzla a spadla u jednoho čerpacího stojanu.
Šel se tedy podívat, zda se jí nic nestalo. Viděl že je to mladá krásná žena. Viděl také, že se jí po silnici
rozkutálely mince a viděl, že pláče. Když řekla, že nechtěla, aby ji děti viděly plakat, všiml si i jejího
staršího auta ve kterém byly tři menší děti a spousta krámů. V tu chvíli odhadl její situaci a zeptal se jí: „Vy
jste se modlila?“ Nečekal ani na odpověď. Nejdříve přiložil k jejímu stojanu platební kartu a zaplatil jí plnou
nádrž. Pak šel a koupil v bistru u pumpy dvě tašky jídla pro ni a pro děti. Pak spolu chvíli poseděli a tak se
dozvěděl její všední příběh. Opustil ji přítel, neměla peníze na nájem a tak sbalila vše co měla a vypravila
se zpět k rodičům, které 5 let neviděla a bez kterých si myslela, že se obejde. Nakonec mému příteli řekla:
„A vy jste co, anděl?“ Ten skromně zapřel: „Andělé mají poslední dobou moc práce, tak Bůh posílá lidi.“
Když pak auto mého přítele prohlížel automechanik, nenašel na něm žádnou chybu.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Ti z farníků, kteří by do svého života rádi začlenili pravidelnou modlitbu, tak mohou učinit přijetím
závazku tzv. živého růžence (modlitba jednoho desátku denně; tajemství se po měsíci mění
v rámci kolektivu 20 lidí - tzv. růže). Stále je možno zaplnit prázdná místa v některých růžích.
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 v dominikánském
klášteře uskuteční cyklus tzv. Manželských večerů. Kapacita kurzu je omezena, je třeba se
přihlásit do 6. února na e-mail matlochova@arcibol.cz nebo tel. 587 405 250; viz též
http://www.rodinnyzivot.cz/soubor/Manzelske%20vecery%202019.pdf.
AKTUALITY OBECNÉ
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve zájemce na den otevřených dveří, který se bude konat
ve St 6.2.2019 od 13:30 do 18:00.
Moravsko-slezská křesťanská akademie Olomouc ve spolupráci s místním Vysokoškolským
katolickým hnutím zve na setkání s Mons. prof. Tomášem Halíkem. Přednáška s názvem
„Náboženské proměny a zdroje naděje pro dnešní dobu“ se koná ve St 13.2.2019 od 17:00
v aule Filozofické fakulty UP a po skončení bude host sloužit od 19:00 studentskou mši svatou
v kostele Panny Marie Sněžné.
V So 16.2.2019 (v rámci Národního týdne manželství) se v Dubu nad Moravou uskuteční tradiční
Pouť zamilovaných. Začátek je ve 14:00 na faře. Hosty setkání jsou P. Milan Palkovič a manželé
Kvapilíkovi z Kroměříže. Na akci je třeba se přihlásit a to na tel. 587 405 292, e-mailu
zaboj@arcibol.cz, nebo http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/7#pz.
KOUTEK AFORISMŮ
Víra v happy end - skrytá příčina špatných konců…
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

