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Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

(Ž 119)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 5, 17-37)
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem
je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné
písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno
z těchto přikázání - a třeba i to nejmenší - a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší:
Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký. Říkám vám: Nebude-li
vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského
království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Nezabiješ. Kdo by zabil, propadne
soudu.‘ Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého
bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj
dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a
jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se
svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce
služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš
do posledního halíře. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Ale já vám říkám: Každý, kdo se
dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni
ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé
tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je
pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla. Také
bylo řečeno: ‚Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list‘ Ale já vám říkám: Každý,
kdo se rozvede se ženou - mimo případ smilstva - uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení
s rozvedenou, dopouští se cizoložství. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Nebudeš přísahat
křivě, ale splníš Pánu svou přísahu.‘ Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je
to Boží trůn, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město
velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo
tmavým. Ale vaše řeč ať je ‚ano, ano - ne, ne‘. Co je nad to, je ze zlého.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Říká se, že Bible se dá brát buď vážně, nebo doslova. Jak je to s Ježíšovými slovy? Před nějakou
dobou, v souvislosti s encyklikou Amoris laetitia, rozvířila relativně poklidné církevní vody debata,
zda se má podávat přijímání rozvedeným a znovu sezdaným. Z pohledu dnešního evangelia, zdá
se, je situace více než jasná: ani náhodou! Ale přece jen, můžeme si tím být tak jistí? Lze vskutku
brát Ježíše za všech okolností doslova? A mají všechna jeho slova stejnou váhu? Pokud ano, pak
je lehce ku podivu, že všichni, kdo si to myslí, mají ještě obě oči a obě ruce. Že totiž existuje
někdo, koho by někdy některý z jeho údů nesváděl k hříchu, to si dokážu jen těžko představit.
A přesto, s tím vylupováním a sekáním to přece říká Ježíš také docela jasně. Či nikoliv?
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 5, 38-48 Milujte své nepřátele.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Když se v církvi anebo společenství snažíme zviditelnit, abychom získali nějaký úřad či jinou
výhodu, jdeme cestou tohoto světa, která je světská a nikoli Ježíšova. Toto pokušení kariérismu
se nevyhýbá ani pastýřům: ‚Něco takového je nespravedlivé, ponižující, to nemohu připustit‘.

Pokud ale pastýř nejde cestou ponížení, není Ježíšovým učedníkem, je to kariérista v klerice.
Neexistuje pokora bez pokoření.
(Kázání z Domu sv. Marty, 7.2.2020; dle Radia Vaticana)
SVÁTKY V TÝDNU 16.2. – 23.2.2020
▪ Neděle
16.2. Ljuba / sv. Juliána (6. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 17.2. Miloslava / sv. Alexius a druhové
▪ Úterý
18.2. Gizela / sv. Simeon
▪ Středa
19.2. Patrik / bl. Godšalk
▪ Čtvrtek
20.2. Oldřich / sv. Nikefor
▪ Pátek
21.2. Lenka / sv. Petr Damiani
▪ Sobota
22.2. Petr / svátek Stolce sv. Petra
▪ Neděle
23.2. Svatopluk / sv. Polykarp (7. neděle v mezidobí)
Z HISTORIE KOSTELA - Malý kostel
Posledně jsme náš románský kostel opustili, když přešel od hradišťských benediktýnů pod správu
olomouckého biskupa Zdíka. V následující době chodilo do tohoto kostela především české obyvatelstvo
z přilehlých osad Hejčína, Řepčína, Lazců, Černého Víru, Povelu, Klopoře, Závodí, Ostrovů, Dědinky
(Nového Světa), Záhrobí a z osady okolo samotného kostela. V 13. století se ale začala situace měnit.
Vzestup českého království a jeho zapojení do evropských struktur vedlo k výrazné imigraci především
německy mluvícího obyvatelstva. Vždyť český král patřil mezi sedm kurfiřtů, kteří volili císaře. V této
skupině pak byl jediným králem a „ne-němcem“. Můžeme se domnívat, že německá imigrace do Olomouce
byla starousedlíky přijímána nepříznivě, přestože s nimi přicházely pokročilejší technologie, znalosti a
kontakty. Leckterý rodilý Olomoučan by si možná i dnes zanotoval s některými současníky, kteří by chtěli
stávající bezpečí, blahobyt a bezstarostnost uchovat jako nějaký skanzen. Každopádně ve 13. století
začalo v našem románském kostelíku přibývat návštěvníků a proto se začalo uvažovat o postavení
nového, většího kostela. Stavba tohoto kostela je jednoznačně spojena s velmi zajímavou postavou
českých dějin - biskupem Brunem ze Schaumburku. Ten se narodil r.1205 v severním Německu a je
pohřben v Kroměříži (†1281). Musel být „fanouškem“ sv. Mořice, když nám po něm v Olomouci a Kroměříži
zůstaly kostely zasvěcené právě tomuto světci..

AKTUALITY Z FARNOSTI
Tuto neděli (16.2.) bude v rámci mší svatých (v 7:30, 9:00 a 10:30 hodin) probíhat sbírka na
opravu kostela. Prosíme o vaši štědrost.
Možnost přispět na dobrou věc pak bude i příští neděli (23.2.), kdy bude probíhat sbírka
Svatopetrský haléř, která je určená pro pomoc celosvětové církvi a podporu nejpotřebnějších
lidí.
V Ne 23.2. doprovodí mši svatou v 10:30 hodin schola pod vedením našeho varhaníka Jiřího
Stodůlky. Po mši sv. si pak můžete opět rezervovat chvíli na varhanní matiné v jeho podání.
AKTUALITY OBECNÉ
Moravsko-slezská křesťanská akademie Olomouc zve na debatu s přední českou horolezkyní
Dinou Štěrbovou s názvem „Od hor k lidem“. Setkání se koná ve St 26.2.2020 od 17:00
v přednáškovém sále Arcidiecézního muzea.
Mládež mezi 18 a 35 lety se může hlásit na tradiční prázdninové setkání Magis Europe, které
letos pořádají jezuité v Maďarsku. Registrace je možná od 1.3. do 15.5.2020 prostřednictvím
nového webu magis.jesuits.eu, kde najdete všechny podrobnosti setkání. Další informace je
možno najít na http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=2021.
KOUTEK MOUDROSTI
I když máme stejný cíl, každý z nás má svoji cestu. Nehodnoťme proto cesty druhých. Jen se
nebojme po té svojí kráčet veřejně.
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 ..

