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Hospodin je mé světlo a má spása. (Ž 27) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 4,12-23) 
Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a 
usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno 
ústy proroka Izaiáše: ‚Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea 
pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině stínu 
smrti.' Od té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Když se 
ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, 
jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni 
hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, Zebedeova syna 
Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni 
hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, 
hlásal evangelium o (Božím) království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Podívejme se na povolání prvních učedníků, Petra, Ondřeje, Jakuba, Jana. Ježíš řekl: ‚Pojďte                 
za mnou‘, a oni šli. Neptají se: jak, co, kdy, kde, proč, měl bych… Nikoli: hned nechali sítě a 
jednoduše šli s Ním, protože jim to Ježíš řekl a oni Jemu důvěřovali, že přesně to je pro ně to 
nejlepší. Nás Ježíš takto radikálně, v momentě, kdy jsme Jemu opravdu uvěřili, od našich sítí 
většinou nevytrhnul, přesto z tohoto evangelního úryvku plyne jedno důležité poučení. Víra, 
důvěra v Ježíše nepřináší strnulost, ale naopak pohyb. Otevřenost výzvám, novým začátkům, 
opouštění stereotypů, ať přijdou třebas jednou za život či jsou naším denním chlebem. Protože 
pokud Jemu věříme, pokud jej následujeme, není v životě špatné cesty. Snad kromě té, kdy se od 
Něj nenecháme držet za ruku.  
 
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 2,22–40  Moje oči uviděly tvou spásu. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ  
Na začátku roku znovu objevme klanění (adoraci) jako požadavek víry. Pokud budeme poklekat 
před Ježíšem, přemůžeme pokušení jít si každý svou vlastní cestou. Klanění je totiž exodem                    
z toho největšího otroctví, kterým je otročení sobě. Klanět se znamená klást do středu Pána, 
abychom se nesoustředili na sebe. (…) Klanět se znamená setkávat se s Ježíšem bez seznamu 
požadavků, ale s jediným přáním, totiž přebývat s Ním. Znamená to objevit, že radost a pokoj 
rostou chválou a díkůvzdáním. Když se klaníme, umožňujeme Ježíši, aby nás uzdravil a změnil. 
Adorací dáváme Pánu možnost, aby nás proměnil Svou láskou, osvítil naše temnoty, dal nám sílu 
ve slabosti a odvahu ve zkouškách. Klanět se znamená jít k podstatě. Je to cesta k podrobení se 
detoxikaci od spousty zbytečností a závislostí, jež umrtvují srdce a ohlupují mysl. Osvojujeme si 
klanění, když se odmítáme klanět tomu, čemu se klanět nemáme: bůžku peněz, bůžku konzumu, 
bůžku rozkoše, bůžku úspěchu a svému já povýšenému na bůžka. Klanět se znamená umenšit se 
před tváří Nejvyššího, abychom před Ním objevili, že život je veliký nikoli jměním, nýbrž 
milováním. Klanění je opětovný objev, že jsme bratři a sestry tváří v tvář mysteriu lásky, jež 
přemáhá každý odstup; je to čerpání dobra u pramene a nalezení odvahy sbližovat se s druhými           
v blízkém Bohu. Klanět se znamená umět mlčet před božským Slovem, abychom se naučili říkat 
slova, která nezraňují, nýbrž těší.  
(Homilie papeže na slavnost Zjevení Páně, baz. sv. Petra, 6.1.2020; dle radiovaticana.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 26.1. – 2.2.2020 
▪ Neděle  26.1. Zora / sv. Timotej (Bohuslav) a Titus (3. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 27.1. Ingrid / sv. Anděla Mericiová  
▪ Úterý  28.1. Otýlie / sv. Tomáš Akvinský  
▪ Středa  29.1. Zdislava / sv. Sulpicius  
▪ Čtvrtek  30.1. Robin / sv. Martina  
▪ Pátek  31.1. Marika / sv. Jan Bosko  
▪ Sobota  1.2. Hynek / sv. Pionius  
▪ Neděle  2.2. Nela / Svátek Uvedení Páně do chrámu 

PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM  
V jedné zahradě rostl bambus. Byl rok od roku mohutnější a krásnější. Majitel měl z něho radost. Jednou 
se ale před ním zastavil a pravil: „Milý strome, potřebuji tě!“ Bambus odpověděl: „Pane, jsem připraven, 
použij mne, jak chceš.“ Pánův hlas zvážněl: „Abych tě mohl použít, musím tě uříznout!“ Strom se otřásl: 
„Mne uříznout? Tvůj nejkrásnější strom v zahradě? Ne, prosím, to ne! Použij mě, pane, jak libo, ale 
uříznout…!“ Pán řekl ještě vážněji: „Když tě neuříznu, nebudu tě moci použít.“ Všechno v zahradě ztichlo.                
I vítr ustal. Bambus sklonil pomalu svou nádhernou korunu a tiše pravil: „Pane, když mě jinak nemůžeš 
použít, tak mne uřízni!“ Pán ale pokračoval: „Můj milý, musím ořezat i tvé listy a větve!“ „Ach, pane, toho 
mne ušetři. Znič mou krásu, ale nech mi listy a větve!“ „Když ti je neodřežu, nebudu tě moci upotřebit!“ 
Slunce zakrylo svou tvář. Motýl se strachem odlétl. Zasažen až do dřeně šeptal bambus: „Pane, ořež mě!“ 
„Můj milý, musím udělat ještě víc. Musím tě středem rozříznout a vyjmout tvoje srdce. Jestliže to neudělám, 
nebudu tě moci použít!“ Tu se bambus sklonil až k zemi: „Pane, řež a rozděl!“ Tak majitel zahrady bambus 
uřízl, odstranil jeho větve a listy, rozdělil jej na dvě části a vyňal jeho srdce. Pak ho odnesl po suchém poli 
k pramenu. Tam pomocí bambusového kmene připojil pramen na vodní stružku v poli. A čistá jiskřivá voda 
se hnala rozpůleným kmenem bambusu do kanálu a tekla na suchá pole, aby umožnila bohatou úrodu. 
Tak se stal krásný bambus velký požehnáním, když byl rozlámán a rozbit.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Tato neděle je nazvána Nedělí Božího slova (http://biblickedilo.cz/den-bible/). Budeme rádi, když 

si na bohoslužby přinesete vaše rodinné bible, aby mohly být požehnány. Mši svatou v 10:30 
hodin doprovodí schola pod vedením našeho varhaníka Jiřího Stodůlky, po mši bude navíc ještě 
následovat krátké Mořické varhanní matiné s Gotickou suitou od L. Boëllmanna. 

AKTUALITY OBECNÉ  
Tradiční hromniční pouť žen a matek se uskuteční ve Šternberku So 1.2.2020 v čase od 9:20                   

do 14:30 v kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Mši sv. bude sloužit O. Rudolf 
Smahel, který také promluví na téma „Dítě a počítač“. Celý program se koná v areálu kostela a 
bývalého kláštera, proto je namístě vybavit se teplým oblečením a vzít s sebou i jídlo – zajištěny 
jsou jen teplé nápoje.  

Jednou z výrazných postav listopadových dnů před třiceti lety byl také Václav Malý, současný 
pomocný biskup pražský. Zúčastnil se řady důležitých jednání a bezesporu se stal jednou                    
z nezapomenutelných osobností tehdejších přelomových událostí. Zábřežská pobočka České 
křesťanské akademie a Komunitní centrum Postřelmovská 14 zvou na setkání s ním, uskuteční 
se v úterý 11. února 2020 od 17.00 v Katolickém domě v Zábřehu. 

V So 15.2.2020 se v Dubu na Moravě od14:00 uskuteční tradiční pouť zamilovaných, tentokrát      
s přednáškou P. Michala Altrichtera. Na akci je třeba se předem přihlásit, protože zahrnuje            
i občerstvení. Pořadatelem je arcidiecézní Centrum pro rodinu. K přihlášení slouží formulář na: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjdgGOvdnnisIWtH6KWcS4rmIPXZZB2r-
TCqzI3GUs7ulm_A/viewform.  

KOUTEK MOUDROSTI 
Co mám dělat s životem?  
Najdi to nejtěžší z toho co ještě zvládneš a jdi a udělej to.  

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  
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