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Hospodin zástupů, on je král slávy! (Ž 24)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 2,22–40)
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho
představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: ‚Všechno prvorozené mužského rodu ať je
zasvěceno Pánu!‘ Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček
nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk
spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého
mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do
chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona.
Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle
svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Jeho otec i matka byli plni údivu nad
slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven
k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat - i tvou vlastní
duší pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ Také tam byla prorokyně Anna,
dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků
žila v manželství, potom sama jako vdova - bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a
sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a
mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle
Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné
moudrosti a milost Boží byla s ním.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Požehnání. Kolik jsme jich již určitě rozdali a kolik naopak přijali. A v dnešním evangeliu přijímá
požehnání sám Ježíš, samotný Boží Syn. Od člověka, od Simeona – od zcela obyčejného starého
muže, který nebyl ani knězem či jinou duchovní osobou. Neboť žehnat může každý. Požehnání
není nějakou magickou formulí, která by musela být pronesena velkým kouzelníkem; jeho význam
nezávisí na tom, kdo jej dává. V požehnání totiž nepůsobí ten, kdo jej věnuje. V požehnání působí
dobro, dobré slovo, které se sneslo na hlavu bližního. V požehnání působí Ten, který je dobrý,
Bůh, který nám přislíbil, že pro nás chce činit to dobré. Když žehnáme nebo se necháme
požehnat, pak si znovu toto přislíbení od Boha připomínáme – že Bůh na tomto světě pro nás
působí, že by pro nás chtěl jen dobro a je připraven nás podepřít, když to budeme potřebovat.
A to je rozhodující. Ať už se jedná o požehnání od papeže, biskupa či faráře v poslední vesničce –
nebo od babičky tady vedle z kostelní lavice.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 5,13-16 Vy jste světlo světa.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Žehnání je dovolávání se Boha a svolávání jeho Dobra na nějakého člověka či skupinu lidí. Svatý
Lukáš nás vybízí: Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. (Lk 6,28)
A svatý Petr říká: Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste
byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. (1Petr 3,9) Láskyplným gestem požehnání
signalizujeme druhému: Človíčku, patříš Bohu. Nepanuje nad tebou žádný král nebo císař. Jsi
svobodný. Jsi pod Boží ochranou. Bůh ti říká: Vítej v tomto světě. Důvěřuj životu. Jdu s tebou.
(P. Vladimír Langer: Kázání na rozloučenou, Telnice, 14.7.2017; dle farnosttelnice.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 2.2. – 9.2.2020
▪ Neděle
2.2. Nela / Svátek Uvedení Páně do chrámu
▪ Pondělí 3.2. Blažej / sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar)
▪ Úterý
4.2. Jarmila / sv. Ondřej Corsini
▪ Středa
5.2. Dobromila / sv. Agáta (Háta, Dobruše)
▪ Čtvrtek
6.2. Vanda / sv. Pavel Miki a druhové
▪ Pátek
7.2. Veronika / sv. Richard
▪ Sobota
8.2. Milada / sv. Jeroným Emiliani - ct. Mlada
▪ Neděle
9.2. Apolena / sv. Apollonie (5. neděle v mezidobí)
Z HISTORIE KOSTELA - Úvod
V této rubrice zpravodaje se budou v následujících týdnech objevovat pohlednice z historie našeho kostela.
Můžeme si říkat, že je výjimečný, protože do něj chodím právě já. Snad se v těchto odstavcích postupně
ukáže, že je výjimečný i z dalších důvodů. Lze tak usuzovat již podle zasvěcení našeho kostela sv. Mořici,
které je v českých zemích dost neobvyklé. Připomenutí historie kostela v době, kdy je opravován, je zřejmě
příhodné.
Hlavním zdrojem zde publikovaných informací je kniha mořického kaplana Bohumila Zlámala z roku 1939.
Dalším významným zdrojem informací je (jak je v nynější době obvyklé) internet. Ve svých toulkách
minulostí našeho kostela budeme obdivovat nejen samotné památky, ale i duchovní chrám tvořený
věřícími, kteří do kostela chodili. Uvítáme také komentáře, poznámky apod. Kdo má na to čas a chuť,
může se pustit do vlastního bádání a pak se s ostatními podělit o svoje objevy.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Příští neděli (9.2.) bude mše svatá v 10:30 hodin opět věnovaná dětem. Po ní bude pro rodiny
s dětmi následovat setkání na faře, spojené se společným obědem (za příspěvek na režijní
náklady). Pokud byste uvažovali se tohoto setkání zúčastnit, přihlaste se prosím do pátku 7.2.
na emailové adrese Svatomořického zpravodaje, kde budou poskytnuty podrobnější informace.
AKTUALITY OBECNÉ
Během výročního roku se v některých farnostech, spojených s působením Jana Sarkandra, budou
konat pravidelné pobožnosti, novény a přednášky. Kromě Olomouce se to týká také Holešova,
Zdounek, Pohořelic u Zlína a dalších. Může to pro nás být inspirací pro vykonání soukromé,
nebo farní pouti na některé z působišť sv. Jana Sarkandra. Nabízí se například (cestou na sv.
Hostýn) zastávka v Holešově - posledním působišti Jana Sarkandra (je zde i pěkný rozsáhlý
zámecký park). Objevujete-li rádi nová místa, můžete se vypravit na pouť do nové kaple
(zasvěcené Janu Sarkandrovi) v Pašovicích u Uherského Brodu. Pokud je jakákoliv pouť nad
naše síly, zvažme realizaci mini-pouti do naší olomoucké kaple sv. Jana Sarkandra.
Barvitý, a přitom drsný život Haiťanů přiblíží Charita výstavou velkoformátových fotografií Jiřího
Pasze ve Vědecké knihovně Olomouc v termínu 3.–28.2.2020. Zahájí ji vernisáž 3.2.2020
v 17:00. Dne 19.2.2020 v 17:00 se v knihovně bude konat přednáška o životě na Haiti. Před
deseti lety tento ostrovní stát zasáhlo katastrofální zemětřesení se statisíci obětí. Přímo na Haiti
tehdy pomáhala Arcidiecézní charita Olomouc a působí tam dodnes.
Lidi, kteří se chtějí nezištně dělit o lásku k bližním, naše zdravotnická zařízení pro své pacienty
potřebují. Cítíte se být k této službě povoláni? K osvojení potřebných znalostí a dovedností
připravilo arcidiecézní Centrum pro pastoraci nemocných formačně vzdělávací kurz v rozsahu
24 hodin přednášek a cvičení a 4 hodin praxe v nemocnici. Uskuteční se v Olomouci
v Arcibiskupském paláci o sobotách 29.2, 7.3., 21.3. a 4.4. 2020. V případě zájmu se přihlaste
do pátku 21. února u Romana Nehery, tel. 604 472 307, e-mail: nehera.roman@ado.cz.
Symbolické kurzovné k úhradě provozních nákladů činí 150 Kč. Více na https://www.ado.cz/.
KOUTEK MOUDROSTI
Závist je nejhloupější ze všech neřestí, neboť nepřináší nic. (Balzac).
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

