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Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.

10.2.2019

(Ž 138)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 5,1-11)
Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil
u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která
patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když
přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajed' na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl:
„Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to
udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům
v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon
Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se ho
totiž úžas - a také všech jeho společníků - nad tím lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových
synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška
budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Možná nemáme pocit, že by v našem každodenním životě hrála víra a křesťanství nějaký velký
význam a jen váhavě jsme mu v našem bytí vymezili jistý nevelký, nadto ohraničený prostor.
A přesto nás má Ježíš na háku. Nejsme to my, kteří jsme si Jej vybrali z pestré nabídky
duchovních cest, nýbrž je to On, jenž si nás na naší cestě vyhlédl. Ovšem nikoli, aby nám vyplnil
naše přání, nýbrž protože má pro nás úkol, pro každého z nás, a to tam, kde se zrovna
nacházíme. Samozřejmě se mu, pokud na tom budeme trvat, můžeme vytrhnout – což ještě
neznamená, že nás (o)pustí. Ale můžeme se také zachovat jako Petr a při všem tom váhání a
otálení Jej vzít nakonec za Slovo – a zažít, co s námi má v úmyslu a co pro nás připravil. Pak
ovšem nebude nic takové, jaké bylo předtím. Jinak řečeno, jestli to, co si v životě přejeme, je
pouze, aby nám nikdo nerušil naše kruhy, pak je snad opravdu lepší, abychom se od Ježíše drželi
co nejdále. Ale potom také zapomeňme na vše, co má co do činění s tím velkým slovem štěstí –
trvalým, nekoupitelným stavem našeho srdce, takovým typem štěstí, které nás neopustí ani ve
chvílích největších životních porážek či zdravotních selhání. Pokud se naopak nebojíme ve svém
životě opustit zdánlivé jistoty a cíleně zajet na hlubinu, pak nejlepší cestou, kterou můžeme zvolit,
je s Šimonem Petrem následovat hlas té radostné zvěsti, následovat hlas evangelia.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 6,17.20-26 Blahoslavení, vy chudí! Běda vám, boháči!
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Vy, drazí mladí, nejste budoucnost – všem se líbí říkat, že jste budoucností – vy však jste
přítomnost; nejste budoucnost Boha, jste Boží teď. On vás svolává a volá ve vašich komunitách a
obcích, abyste šli a vyhledali prarodiče, dospělé, postavili se na nohy, chopili se společně s nimi
slova a uskutečňovali přání, které měl Pán ve vztahu k vám. Ne zítra, nýbrž teď, protože tam, kde
je váš poklad, bude i vaše srdce (srov. Mt 6,); to, co roznítí vaši lásku, uchvátí nejen vaši
představivost, ale zapojí všechno. Bude tím, co vám umožní ráno vstát a pobídne ve chvílích
únavy, zlomí vám srdce a naplní vás úžasem, radostí a vděčností. Vnímejte, že máte poslání, a
zamilujte si je; na tom všechno závisí (srov. Pedro Arrupe SI, Nada es más práctico). Můžeme mít
všechno, ale chybí-li nadchnutí lásky, chybí všechno. Dovolme Pánu, aby nám umožnil se
zamilovat!

(Homilie papeže při mši na Světový den mládeže, 27.1.2019, Panama; dle radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 10.2. – 17.2.2019
▪ Neděle
10.2. Mojmír / sv. Scholastika (5. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 11.2. Božena / Panna Maria Lourdská
▪ Úterý
12.2. Slavěna / sv. Benedikt Aniánský
▪ Středa
13.2. Věnceslav / sv. Kateřina Ricciová
▪ Čtvrtek
14.2. Valentýn / sv. Valentin
▪ Pátek
15.2. Jiřina / sv. Jiřina
▪ Sobota
16.2. Ljuba / sv. Juliána
▪ Neděle
17.2. Miloslava / sv. Alexius a druhové (6. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
V tomto týdnu si můžeme připomenout chorvatského kardinála Aloise Stepinace (*1898 †1960). Jeho
rodiště Brezarić se nachází jen 9 km od dálnice mezi Zagrebem a Karlovacem, po které v létě řada z nás
cestuje k Jaderskému moři. Narodil se v rodině rolníka a v 1. světové válce sloužil v hodnosti poručíka na
italské frontě. V r. 1918 byl Italy zajat a pět měsíců držen jako válečný zajatec. Po válce začal dle přání
otce studovat agronomii v Zagrebu a připravoval se k převzetí hospodářství. Působil také v chorvatské
tělocvičné organizaci, se kterou přijel v roce 1922 na orelský slet do Brna. Byl dokonce zasnouben, ale
jeho snoubenka toto zasnoubení zrušila, aby se mohl věnovat kněžské dráze. V roce 1924 odjel do Říma
studovat teologii, v 32 letech byl vysvěcen na kněze a již v 39 letech se stal arcibiskupem v Zagrebu.
Další část jeho života může být pro českého čtenáře obtížněji pochopitelná, protože za druhé světové války
stál prakticky celý český národ proti okupační moci. Na Slovensku, Ukrajině, dalších zemích a také
v Chorvatsku byla ale situace jiná. Stepinac nejdříve vítal ustašovské (tj. pro-německé a pro-katolické)
vůdce, jako osvoboditele od pravoslavné srbské „nadvlády“. Již rok nato ale fašistické pronásledování Židů
a Srbů odsuzoval a aktivně pomáhal pronásledovaným. Stejně byl ale po skončení války obviněn
z válečných zločinů a z kolaborace. V nastupující komunistické diktatuře odmítal spolupracovat na odtržení
církve od Říma. Byl tedy souzen a odsouzen na 16 let do vězení. V důsledku zahraničního i domácího
nátlaku byl později propuštěn do domácího vězení. V r. 1952 byl jmenoval kardinálem a v r. 1960
v domácím vězení umírá; spekuluje se o tom, že byl otráven, ale nepodařilo se to prokázat. Svatý papež
Jan Pavel II, jej pak v r. 1998 blahořečil. ~ Nad osobou kardinála Stepinace můžeme uvažovat o podstatě
svatosti lidí… Světci možná nejsou lidé s výjimečně nízkou „hladinou hříšnosti“, ale spíše s nestandardně
hlubokou důvěrou a láskou k Bohu.

AKTUALITY Z FARNOSTI
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.
Co se děje u dominikánů:
V Po 11.2. bude při večerní mši sv. v 18 hodin společné udělování svátosti nemocných.
Ve St 13.2. zveme na Fatimský večer: v kostele proběhne od 17 hodin katecheze, v 17.25 hod.
bude následovat modlitba růžence.
AKTUALITY OBECNÉ
Program zaměřený na diskuzi o biblických principech štědrosti chce všem zájemcům nabídnout
sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS. Čtyřiadvacetihodinové setkání v penzionu Tõde
v centru Olomouce začne 20.2.2019 ve 13:00. Program byl vyvinut v Americe křesťanskými
dárci, kteří chtěli povzbudit sebe i druhé k větší štědrosti a přispět tak k naplnění evangelních
rad. Setkání moderuje proškolený podnikatel a moderátor Petr Frolík. Zváni jsou i
manželky/manželé. Více informací na http://cestastedrosti.cz/.
KOUTEK AFORISMŮ
Kreativita je znakem
vynalézavá…
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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

