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Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

(Ž 1 + odp. Ž 40)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 6,17.20-26)
Když si Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký
zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského
a sidónského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť
vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení,
kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když
vás vyloučí ze svého středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako proklaté kvůli Synu člověka.
Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich
předkové k prorokům! Ale běda vám, boháči, neboť už máte své potěšení. Běda vám, kdo jste
nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat
a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se chovali jejich předkové
k falešným prorokům!“.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. To je v probíhající masopustní
a plesové sezóně vskutku slovo do pranice. A proto, abychom mu porozuměli, je zapotřebí vzít do
úvahy celý kontext evangelního textu. Textu, který je věnován především všem chudým, kteří mají
pádný důvod k pláči, protože mají hlad, protože trpí bolestí, protože jsou pronásledovaní, nebo
protože jim jiní odpírají to, co tito ubozí nutně potřebují k životu. První věta této úvahy není
věnovaná jim, ale všem těm, kteří si mohou plně nacpat břicha, protože jsou kvůli svému
prospěchu ochotní jít i přes mrtvoly, kteří se ani v nejmenším neohlíží na druhé, když budují své
kariéry a svůj vliv a moc si pojišťují všemi dostupnými prostředky, padni komu padni. Ano, těm,
přesně těm, by měl pomalu začít tuhnout úsměv na rtech. Blahoslavení nechť jsou naopak
všichni, kteří se s dětskou upřímností dokážou od srdce zasmát. Blahoslavení, kdo ve společnosti
druhých dokáží úsměvy a radost nejen přijímat, ale také je plnými hrstmi rozdávat. Blahoslavení,
kteří nežijí jen pro sebe. Protože ti se budou smát naposled.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 6,27-38 Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Nelze ctít Stvořitele, aniž bychom opatrovali posvátnost každého člověka a každého lidského
života. Každý je v Božích očích stejně cenný. On totiž nepohlíží na lidskou rodinu s vybíravostí,
která vylučuje, nýbrž s přejícností, která objímá. Přiznat proto každému člověku tatáž práva
znamená oslavit na zemi Boží jméno. Ve jménu Boha Stvořitele je tedy třeba bez váhání odsoudit
jakoukoli formu násilí, protože jde o závažnou profanaci Božího jména, užívá-li se
k ospravedlňování nenávisti a násilí proti bratrovi. Neexistuje násilí, které by se dalo nábožensky
ospravedlnit.
(Promluva papeže na mezináboženském setkání, 4. února 2019, Abú Dhábí; dle radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 17.2. – 24.2.2019
▪ Neděle
17.2. Miloslava / sv. Alexius a druhové (6. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 18.2. Gizela / sv. Simeon

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

19.2.
20.2.
21.2.
22.2.
23.2.
24.2.

Patrik / bl. Godšalk
Oldřich / sv. Nikefor
Lenka / sv. Petr Damiani
Petr / svátek Stolce sv. Petra
Svatopluk / sv. Polykarp
Matěj / sv. Modest (7. neděle v mezidobí)

PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
V rubrice příběhů na cestu životem se mohou objevit i příběhy z naší mořické farnosti. Tento mi vyprávěl
jeden dlouholetý farník: „Před vánočními svátky mě navštívil jeden úspěšný podnikatel, kterému jsem
v minulosti mohl pomoci a donesl mi malý dárek s obálkou. Ukázalo se, že v obálce je kromě vánočního
přání i částka odpovídající přibližně mému důchodu. Asi jsem ve svém duchovním životě udělal přece jen
nějaký vývoj, protože jsem nezačal přemýšlet nad tím, za co ty peníze utratím, ale nad tím, komu bych
s jejich pomocí mohl prokázat dobro. Vánočními svátky jsou přece dobru jaksi přirozeně nakloněné, ne?
Nebojte se, že bych neuměl myslet i na sebe. Například jsem se zrovna v ten čas chystal ke zpovědi
k jednomu knězi, kterého můžete vidět stávat za naším mořickým oltářem. Napadlo mne, že by tento kněz
taky mohl patřit mezi ty potřebné. Svátky jsou pro něj vlastně obdobím prodloužených směn a ještě nemá
svoji rodinu, se kterou by poseděl. Tak jsem ty peníze v obchodě proměnil za zboží, které by tomu knězi
mohlo o svátcích udělat radost, a vypravil se domluvit termín pro vyprání vlastní duše. Byl jsem úspěšný.
Dar byl přijat a se zpovědí jsme se domluvili hned na následující den. Z čeho jsem se následující den
zpovídal vám neřeknu, ale po zpovědi jsem si všiml, že na odkládacím stole má tento kněz moje dárky
rozložené do 5 hromádek. Stále vidím před očima jeho nadšení, se kterým mi pak povídal, komu udělá
pomocí těch dárků radost. Nepamatuji si přesně, co všechno jsem předtím koupil, ale zdálo se mi, že si pro
sebe nenechal vůbec nic. Mnohostranně obšťastněný jsem pak vyrazil domů. Už na cestě se mi ale do
rozjasněné mysli hrnuly chmury. Vzpomněl jsem si například, jak průzkumy důvěryhodnosti institucí
zařazují církve na poslední místo. Nebo jaké odsuzující názory jsem v poslední době slyšel na adresu
služebníků církve kvůli církevním restitucím. Tak jsem si řekl, že ten dnešní zážitek budu muset někomu
vyprávět. Snad to není troufalé, že jsem si vybral právě vás.“

AKTUALITY Z FARNOSTI
Zájemci o průvodcovskou službu v našem kostele nebo u Sloupu Nejsvětější Trojice (provádí se
od června do poloviny září) se mohou přihlásit. Služba trvá 6 hodin a je placena sazbou 90 Kč/h.
Pro malý zájem a velké náklady se letos (po 27 letech) neuskuteční farní ples. Místo něj se v So
2.3.2019 v časovém rozmezí 16:00 – 22:00 uskuteční na faře masopustní posezení – „fašank“.
Co se děje u dominikánů:
Ve St 20.2. proběhne v našem klášteře setkání lékařů a pracovníků ve zdravotnictví. Mši svatou
v 18 hodin celebruje b. Josef Nuzík, následuje přednáška a setkání v sále kláštera.
AKTUALITY OBECNÉ
V současné době se v médiích debatuje o zdanění církevních restitucí. Přitom časová i jiná
omezení těchto diskuzí umožňují populistům získávat politické body na očerňování církve.
Olomoucké arcibiskupství chce nás věřící upozornit na klíčové dokumenty, které bychom si pro
pochopení celé situace mohli nastudovat. Asi není pravděpodobné, že si někdo bude ochoten
poslechnout náš výklad, ale vždy je dobré být na něj připraven. Na církevních stránkách
https://www.sluzbaverejnosti.cz/ke-stazeni/ se lze k tomuto začíst například do tří dokumentů
expertní komise, které podávají: historický přehled k restitucím, výhrady politických stran ANO
a ČSSD k restitucím a stanovisko církevní expertní komise. Snaživí studenti by však měli začít
u vlastního textu restitučního zákona na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-428. Skutečným
pohlazením je pak čtení nálezu Ústavního soudu na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-177.
KOUTEK AFORISMŮ
Ten, kdo chce ráno (kvůli práci) šetřit na čase pro modlitbu,
se šeredně přepočítá…
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

