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Hospodin je milosrdný a milostivý.

24.2.2019

(Ž 103)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 6,27-38)
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte
dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují.
Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému,
kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé
dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat?
Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to
můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to
vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik
nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte, a nic nečekejte zpět. Vaše
odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte
milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete
zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou,
natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou se naměří zase
vám.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Tak nám to Ježíš opět naservíroval přímo, bez příkras a okolků. Tak, jak to umí jen On, přesně
tak, abychom si z Jeho řeči něco odnesli do každodenního života. A co tedy vlastně? Kdo miluje
pouze ty, kteří milují jej samotného, nemůže očekávat žádnou odměnu. Jestli o ni chci usilovat,
musí být má láska ke druhým (označme jako L) větší jak ta, kterou je mi opláceno (označíme l) tedy podmínka zní L>l. Prostě taková pěkná nerovnost. Ale pozor, žádné matematické úvahy tady
nelze očekávat. Matematika totiž nemá u lásky co pohledávat. A jen ti, kteří se s počty v tomto
ohledu nikdy moc nekamarádili, kteří pochopili, že některé věci jsou na světě přes veškerou jeho
vypočítavost prostě nevypočitatelné (a tím spíše nevyčíslitelné), jen ti jsou na té absolutně
správné cestě, totiž na té Ježíšově. Protože o počty se Ježíš nikdy moc nestará. A mělo by tomu
tak být, alespoň co se lásky týče, i u nás. Neboť kde začneme počítat, tam už láska povětšinou
dávno prohrála.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 6,39-45 Ústa mluví to, čím přetéká srdce.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Syn člověka, snímž se Ježíš nepřímo identifikuje, má, a ještě bude mít tu nejvyšší, rozhodující
pozici na posledním soudu. A přece ani ten nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj
život jako výkupné za mnohé (srov. Mk 10,45, pozn. red.). Výkupné se platilo obvykle za otroka.
Ale Ježíš to celé staví na hlavu. Ten, který slouží, ještě platí výkupné za ty, kterým slouží. A to
dokonce svým životem. Myslím, že tím Pán Ježíš nechce říct, abychom se za každou cenu
křečovitě snažili být jako on, vyčerpali se, vyhořeli ve službě druhým, anebo se trápili, že
nedokážeme být ve službě jako on. Spíš to slyším jako dvojí velké povzbuzení. Zdá se (...) že svět
patří těm, co vládnou, ovládají a utlačují druhé. Ale ve skutečnosti je to jinak. Svět stojí a trvá na
těch, kteří slouží. Za touto nadějí stojí Ježíš celou svou službou i svým vydaným životem. Syn
člověka zaplatil svým životem, abychom my mohli tuhle naději mít.
(Petr Pivoňka, kázání z 5. neděle po Zjevení, 10.2.2019; dle zlin.evangnet.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 24.2. – 3.3.2019
▪ Neděle
24.2. Matěj / sv. Modest (7. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 25.2. Liliana / sv. Valburga
▪ Úterý
26.2. Dorota / sv. Alexandr
▪ Středa
27.2. Alexandr / sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
▪ Čtvrtek
28.2. Lumír / sv. Roman
▪ Pátek
1.3. Bedřich / sv. Suitbert
▪ Sobota
2.3. Anežka / sv. Simplicius
▪ Neděle
3.3. Kamil / sv. Kunhuta (8. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Malý syn jedné ženy se učil hrát na piano. Aby ho povzbudila k další hře, vzala ho do divadla na koncert
jednoho starého mistra. Místa měli na kraji jedné řady. Usadili se a čekali na začátek. Vtom matka uviděla
na druhé straně hlediště někoho, s kým se dlouho neviděla a vypravila se ho alespoň pozdravit. Pozdrav
se ale proměnil v rozhovor, ze kterého ji vyrušil až zvonek upozorňující na začátek představení. Spěchala
tedy zpět za synem, ale nenašla ho na svém místě. Byla mu dlouhá chvíle a šel se totiž mezitím
porozhlédnout po divadle. Při své prohlídce divadla ho přilákaly dveře, na kterých bylo napsáno
„Nevstupovat“. V prostorné místnosti za dveřmi stálo piano a tak si řekl, že si na něm zahraje známou
písničku, kterou měl rád. Po několika prvních úderech se jedna stěna místnosti, která byla tvořena těžkým
závěsem, zvedla a za ní se objevilo ztemnělé hlediště. Matka ho hned uviděla a se srdcem v krku se
zvedla, že pro něj dojde, ale už to nestihla. Na pódium vešel starší pán, kterého si všiml i hrající syn.
V přítomnosti toho pána znejistěl, ale ten se na něj jen usmál a řekl: „Neboj se. Pokračuj.“ Přisedl si
k němu a začal hrát k produkci malého kluka doprovod. Přehrát písničku netrvalo ani dvě minuty. Původní
nerytmická a kostrbatá hra malého pianisty se v kombinaci se skvělým doprovodem mistra proměnila
v nádhernou produkci, takže byli oba na závěr odměněni bouřlivým potleskem. Taková situace se často
nezažije a tak byli diváci nadšeni. ~ Podobně je tomu i s námi a Bohem. Když ho vpustíme do své hry,
může se naše hra proměnit ve velké dílo.

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.
V So 2.3.2019 v časovém rozmezí 16:00 – 22:00 uskuteční na faře masopustní posezení –
„fašank“. Prosíme o přinesení něčeho na společný stůl, malé občerstvení zajištěno. Může být
košt slivovice, pokud si zájemce přinese vzorek cca 0,33 l. Vstupné na akci je 50,- Kč.
Co se děje u dominikánů:
V Ne 24. 2. proběhne při mších sv. sbírka Haléř sv. Petra. Výtěžek sbírky bude, tak jako každý
rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi.
AKTUALITY OBECNÉ
Zveme na kurs přirozeného plánování rodičovství, který začíná 28.2. a dále pokračuje 14.3., 28. 3.
a 11.4., vždy v čase 18:00 – 20:30 hodin v budově Kurie, Biskupské nám. 2, 2. patro. Více na
www.rodinnyzivot.cz.
Dialogický seminář, při kterém investiční stratég Jaroslav Hlavica představí prvních 7 kroků
Templetonova plánu k úspěchu, pořádá pro křesťanské podnikatele sdružení KOMPAS.
Uskuteční se v pondělí 11.3.2019 od 9 do 16 hodin v penzionu Tõde v Olomouci (Hrnčířská 14),
viz https://www.krestanskypodnikatel.cz.
Moravskoslezská křesťanská akademie pořádá ve St 13.3.2019 v čase 17:00-18:00
v olomouckém Arcidiecezním muzeu přednášku Doc. Filipa Čapka, Ph.D. o archeologickém
výzkumu v Izraeli.
KOUTEK AFORISMŮ
Neodpuštěná křivda křiví charakter…
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

