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Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
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(Ž 147)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 1,1-18)
Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život, a ten život byl
světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha,
jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On
sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého
člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo, a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do
vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm,
kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém
jsem řekl: ‚Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.‘” Všichni jsme
dostali z jeho plnosti, a to milost za milosti: Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda
přišla skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí
Otcově, ten o něm podal zprávu.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
„A slovo se stalo tělem“, neboli v Ježíši Kristu nastalo vtělení Boha. Jinak řečeno, Bůh si
nešpacíruje tímto světem jako nějaký ryzí duch, ale stal se tělem a nadto také jako syn truhláře
vyrůstal v prostředí, kde se člověk tělem, či v tomto případě rukama, dennodenně živil. Jako by
tím chtěl zrovna říci všem, kteří si myslí, že duchovno je principiálně více než tělesno, a speciálně
pak také, že manuální práce je ta méně cenná, právě tohle: Bůh se stal tělem. Ve skutečnosti, že
se Syn Boží stal člověkem, nám Bůh jasně sděluje, co by nám mělo být již od začátku stvoření
vlastně jasné: věci tohoto světa, hmota, tělo, to všechno bylo stvořeno Bohem. A On sám k tomu
dodal, že je to dobré, nikoli, že je to snad něco méně hodnotného. Přesto, když se tak
rozhlédneme okolo sebe, my křesťané jsme na to zřejmě často zapomněli, nebo tuto skutečnost
nevzali dostatečně vážně. A podobně pak i křesťanství samotné, které by přímo či v různých
nepřímých podobách bylo k tělesnosti nepřátelské, takové křesťanství by svému Bohu jednoduše
neporozumělo. Zdravá víra prostě potřebuje také zdravý vztah k tělu a tělesnosti, potažmo
k smyslovosti, a všemu co s tím souvisí. Vztah bez pohrdání či falešné prudérnosti, současně
vztah pevně ukotvený v Bohu a Jeho Desateru. To rozhodně není protimluv.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 3,13-17 Jakmile byl Ježíš pokřtěn, viděl Ducha Božího, jak na něj sestupuje.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Bůh stvořitel, Bůh, který zažehává svíci našeho života. Bůh, který slovem tvoří světlo a hýbe
hvězdami. Nekonečně vzdálený a nepostihnutelný Bůh se stává tělem. Stává se jedním z nás,
aniž by ztratil něco ze sebe. Bůh se stává člověkem, ale nepřestává být Bohem. (...) Bůh se už
nenalézá v bezpečné vzdálenosti daleko na nebi, kam by ho lidé rádi odložili. Je to vlastně
bezpečné mít Boha na nebi, daleko od naší země, od svého života, od svého soukromí. (...) Ale
žít se tak nedá. Jakmile se v životě vyskytne zádrhel, průšvih, jakmile pocítíme nejistotu, nevíme
si rady. Jakmile se nás zmocní pochybnosti, kdykoli si klademe otázky po smyslu, tam už
najednou sami dál nemůžeme. Proto hledáme posilu a pomoc - ale sami nic nenajdeme. Most
mezi nebem a zemí postavit nemůžeme a neumíme. A přece ten most je. Není z nás - není naším

dílem. Bůh sám přichází až k nám, aby byl při nás, aby byl s námi. Vzdálenost mezi nebem a
zemí překonal Bůh sám, aby nám do života přinesl světlo a naději.
(Karel Müller: Novoroční kázání, 1.1.2017; dle karelmuller.signaly.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 5.1. – 12.1.2020
▪ Neděle
5.1. Dalimil / sv. Telesfor (2. neděle po Narození Páně)
▪ Pondělí 6.1. Tři králové / Slavnost Zjevení Páně
▪ Úterý
7.1. Vilma / sv. Rajmund z Penafortu
▪ Středa
8.1. Čestmír / sv. Severin
▪ Čtvrtek
9.1. Vladan / sv. Julián
▪ Pátek
10.1. Břetislav / sv. Agathon (Dobromil)
▪ Sobota
11.1. Bohdana / ct. Marie Elekta
▪ Neděle
12.1. Pravoslav / sv. Probus (Pravoslav) (Svátek Křtu Páně)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
V předminulém století došlo při zasedání parlamentu jednoho amerického státu, kdesi ve středozápadní
části Unie, k zatmění slunce a bylo nebezpečí, že vypukne panika. Na to reagoval delegát, který právě
hovořil, úvahou: „Vážení páni poslanci! Existují nyní jen dvě otázky se stejným výsledkem. Buď Pán přijde,
pak ať nás nalezne v plné práci, nebo nepřijde, a pak není důvodu, abychom svou práci přerušovali.“

AKTUALITY Z FARNOSTI
Během nedělních (5.1.) mší svatých v 7:30, 9:00 a 10:30 hodin proběhne tradiční žehnání vody,
soli, křídy a kadidla. Totéž se bude konat také v Po 6.1., na samotnou slavnost Zjevení Páně,
v rámci mše svaté v 8 hodin.
Na příští neděli (12.1.) připadá svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba. Mše svatá v 10:30
hodin bude opět věnována dětem. Po jejím konci zveme rodiny s dětmi na faru ke krátkému
neformálnímu setkání (pro děti tam jsou k dispozici hračky, pro všechny teplý čaj a něco
drobného k zakousnutí) - budeme rádi, pokud se připojíte.
I v našem kostele je možné přispět na Tříkrálovou sbírku – do označené pokladničky u vchodu.
V týdnu od 6.-11.1. se bude konat Alianční týden modliteb pod tématem „Porada o nápravě“, viz
http://cbolomouc.cz/wp-content/uploads/2019/12/Ekum-modlitby-Olomouc-2020.pdf. Náš otec
Hanáček promluví v Út 7.1. od 18 hodin v Bratrské jednotě baptistů (tř. Svornosti 2a) na téma
„Podnikavost a byznys“.
AKTUALITY OBECNÉ
Letošní Tříkrálová sbírka je na internetu prezentována novým způsobem. Na stránkách
https://www.trikralovasbirka.cz/ je možno se například zapojit do fotosoutěže. Znovu také
připomínáme, že v Ne 5.1.2020 bude Česká televize od 18:00 vysílat přímý přenos Tříkrálového
koncertu z Městského divadla v Brně.
V termínu 24.-26.1.2020 se na sv. Hostýně uskuteční víkendová duchovní obnova, kterou bude
provázet Ing. Mgr. Václav Čáp. Téma obnovy je „Blízkost Boha v Písni písní“. Přihlášky je třeba
adresovat na: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Chvalčov, tel: 573381693, email: matice@hostyn.cz
PECKA se nazývá víkendovka pro teenagery (15-19 let) kterou pořádá Komunita Blahoslavenství
v Dolanech. Akce se uskuteční v termínu: Pá 31.1.- Ne 2.2.2020. Přihlášky na webové adrese
https://www.blahoslavenstvi.cz/pecka-vikendovka-pro-teenagery.
KOUTEK MOUDROSTI
Musíte si uvědomit, že prožít každičký den v souladu se svým přesvědčením způsobí, že se
budeme cítit v životě dobře – takže kdyby zítra skončil, budete se sebou spokojeni. (Jane
Seymourová *1951)
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

