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Dobré je chválit Hospodina.

3.3.2019

(Ž 92)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 6,39-45)
Ježíš řekl učedníkům přirovnání: „Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák
nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého
bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, dovol, ať ti
vyndám z oka třísku‘, a sám nevidíš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka
trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Není dobrý
strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se
pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky a z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává
z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím
přetéká srdce.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Strom, který zakořenil v Ježíši, je bezpochyby tím, jež plodí dobré ovoce. Ovoce poznání, že Ježíš
přišel nás lidi osvobodit. Že nás jednou pro vždy zbavil strachu před obrazem Boha soudce a jeho
trestů. Že nám daroval spásu a dal spoustu důvodů k vděčnosti ze života s Bohem – jednoduše a
prostě, že nám přinesl radostnou zvěst. Proto také církev, kde by nebylo nikomu moc do smíchu,
by nebyla církví Ježíše Krista. A bohoslužba, kde pro všechnu vážnost padá na člověka spíše
tíseň než povzbuzení do dalšího putování křesťana po tomto světě, slouží možná všem bohům,
jen ne tomu Bohu, kterého zvěstoval Ježíš Kristus. Samozřejmě, kráčet tímto světem radostně a
s vědomím našeho vykoupení neznamená, že se staneme nekritickými a bezmyšlenkovitými. Ale
pomůže nám to ve chvílích, kdy jediným důvodem k optimistickému pohledu na život tady i za
oponou zůstane Bůh sám.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 4,1-13 Duch ho vodil pouští a ďábel ho pokoušel.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Blahoslavení – tímto slovem zahajuje Ježíš svoje kázání v Matoušově evangeliu. (...) Ježíš tedy
svým učedníkům říká blahoslavení, ale zarážející jsou i důvody jednotlivých blahoslavenství.
V nich je patrné převrácení obvyklého smýšlení, podle něhož jsou blahoslavenými bohatí, mocní,
úspěšní a oslavovaní davem. Podle Ježíše jsou však blahoslavení chudí, tiší, ti kdo zůstávají
spravedlivými i za cenu blamáže, pronásledovaní. Kdo má pravdu? Ježíš, nebo svět? Abychom to
pochopili, pohleďme, jak žil Ježíš: chudý majetkem a bohatý láskou, uzdravil tolik životů, ale
neušetřil ten svůj. Přišel, aby sloužil a nikoli, aby si nechal sloužit; učil nás, že velkým není ten,
kdo má, nýbrž ten, kdo dává. Spravedlivý a tichý, neodporoval a nechal se odsoudit
nespravedlivě. Tímto způsobem přinesl Ježíš na svět Boží lásku. Pouze takto porazil smrt, hřích,
strach i samo zesvětštění, totiž silou božské lásky. Prosme dnes společně o milost objevit znovu
podmanivost následování a napodobování Ježíše, abychom nehledali nic jiného než Jeho a Jeho
pokornou lásku. Právě tady, ve společenství s Ním a v lásce k druhým totiž spočívá smysl
pozemského života. Věříte tomu?
(Homilie papeže při eucharistii na stadionu Zayed Sports City, Abú Dhábí, 5.2.2019; dle
radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 3.3. – 10.3.2019
▪ Neděle
3.3. Kamil / sv. Kunhuta (8. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 4.3. Stela / sv. Kazimír
▪ Úterý
5.3. Kazimír / sv. Teofil (Bohumil)
▪ Středa
6.3. Miroslav / bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav) (Popeleční
▪ Čtvrtek
7.3. Tomáš / sv. Perpetua a Felicita ( Blažena)
▪ Pátek
8.3. Gabriela / sv. Jan z Boha
▪ Sobota
9.3. Františka / sv. Františka Římská
▪ Neděle
10.3. Viktorie / sv. Jan Ogilvie (1. neděle postní)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
V prvním semestru na vysoké škole jsem absolvoval jeden písemný test, na který nikdy nezapomenu. Byl
jsem pilným studentem a celkem hladce jsem odpovídal na otázky v testu a řešil zadané úlohy. Na
poslední stránce mě ale překvapila poslední otázka: Napište křestní jméno uklízečky, která uklízí vaši
školu. Připadalo mi to jako nějaký vtip. Ženu, která v naší škole uklízela, jsem tak jako jiní potkával skoro
každý den. Byla tmavovlasá a mohlo ji být tak kolem padesáti let. Jak se ale jmenuje, to jsem nevěděl.
U standardních otázek v testu jsem si věřil a očekával jsem tedy dobrý výsledek testu a dovolil jsem si
poslední otázku nechat nezodpovězenou.
Jeden ze spolužáků, který měl s testem větší problémy, se však na závěr testu přihlásil s dotazem, zda se
bude poslední otázka započítávat do hodnocení testu. „Samozřejmě,“ odpověděl profesor a dodal: „Ve své
kariéře se setkáte s mnoha lidmi. Pamatujte si, že všichni jsou významní a všichni si zaslouží vaši
pozornost a péči.“ Na ta slova jsem nikdy nezapomněl a dodnes vím, že se ta uklízečka jmenovala Dorota.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Na Popeleční středu (6.3.) se v našem kostele konají mše svaté v 8 a 16 hodin.
V postní době zveme na pobožnost křížové cesty – vždy v pátek a v neděli v 15 hodin.
Co se děje u dominikánů:
V Ne 3.3. zveme od 16 hodin do sálu kláštera na koncert barokní hudby. Představí se
M. Bohačíková – cembalo, H. Zelníčková – zpěv.
V Út 5.3. se koná studentská mše sv. s P. Damiánem, poté pohoštění a stolní hry v sále kláštera.
Popeleční středa připadá na 6.3. – proběhne udělování popelce při mších sv.
V So 9.3. se uskuteční postní rekolekce - setkání laiků sv. Dominika: v 9:00 růženec v kostele,
9:30 mše sv., přednáška v sále, příležitost k adoraci a svátosti smíření.
AKTUALITY OBECNÉ
Modleme se za úspěch nedávno skončeného setkání představitelů církve k otázce zneužívání
mladistvých v církvi. Tomuto tématu se věnoval i cca hodinový pořad Vertikála, vysílaný na
Českém rozhlase dne 24.2.2019. Záznam celého pořadu je možno si přehrát na
https://plus.rozhlas.cz/sexualni-nasili-na-detech-se-nevyhyba-ani-ceskym-cirkvim-7769250.
Stručné a výstižné stanovisko k problému je možno si vyslechnot z úst Daniela Kroupy:
https://plus.rozhlas.cz/daniel-kroupa-sexualni-zneuzivani-v-cirkvi-7771374.
Muži - otcové jsou zváni do kláštera dominikánů na jednodenní duchovní obnovu, kterou povede
P. Václav Vacek z Letohradu. Obnova se uskuteční v So 16.3.2019 v 8:30 - 16:00 a její téma je
„Jak a čím nás může inspirovat biblické a židovské pojetí otcovství“. Vrcholem bude mše svatá a
nebude chybět ani možnost přistoupit k svátosti smíření. Oběd a občerstvení je zajištěno.
Přihlášky na Centru pro rodinný život, e-mail: zaboj@arcibol.cz, nebo formulářem na
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUllI5n1kpvnXt9_NOeSkczyrwsTjky2GC6XXyRO3
nr9x9jA/viewform.
KOUTEK AFORISMŮ
Radost začíná v té chvíli, když se pokoušíš
místo toho, aby sis je podržel pro sebe…

štěstí

darovat,

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

