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Hospodin je milosrdný a milostivý. (Ž 103)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 5, 38-48)
Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub‘. Ale já vám
říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i
druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, (tomu) nech i plášť; a když tě někdo
nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej, a od toho, kdo si chce
od tebe vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního‘ a měj
v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás
pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro
zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují
vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co
tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš
nebeský Otec.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Oko za oko, zub za zub. A celý svět tomu rozumí jako pobídku k odpovídající odplatě. Když mi
někdo vyrazil oko, tak musím přece pachateli také jedno vyrazit. Jak často asi tato věta ještě dnes
slouží jako ospravedlnění násilí a nenávisti při vyřizování osobních účtů. A tím pádem též
ke zpochybnění hodnoty a významu Starého zákona nebo k líčení Boha Bible jako zlého a
ukrutného. Koho napadne, že přitom ve své době šlo o výrazné zmírnění dřívějšího zákona, kdy
za takové vyražené oko, třeba v opilosti, následovala krvavá lážeň pro viníka? Ježíš nyní celé to,
co bylo kdysi důležité a správné, posouvá významově ještě dál, do své současnosti, do kontextu
doby. A přesně tak bychom měli s dnešním textem naložit i my. Aby nám byl pak skutečně
k užitku, když jej budeme potřebovat, aby nám pomohl přerušit spirálu nenávisti, aby nás naučil
milovat své nepřátele. Jak se sluší a patří na syny a dcery svého nebeského Otce.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 4, 1-11 Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Posláním není pouhá kritika, ale trpělivé ukazování směru, kdy svoboda dává důstojnost lidskému
životu, avšak nikoli bez odpovědnosti a solidarity. Je to cesta bez povyšování, která nedovoluje
pohrdat druhým, ale být s druhými a pro druhé. Je to cesta přátelství s Bohem a lidmi, jak
vyjadřuje půdorys kříže katedrály a věže, které směřují vzhůru, k Tomu, který Je, k Bohu, kterého
Ježíš Kristus nazval naším Otcem. Hroby světců, biskupů, arcibiskupů, knížat a králů připomínají
toto úsilí, mnohdy i selhání. Bez odvahy a trpělivosti nelze v této službě obstát. Upřímnost a
pravdivost musí zápasit s opatrnictvím a ustrašeností, aby nedošlo ke zradě poslání. (…)
Nežijeme ani v ateistickém státě, ani uprostřed nepřátelské společnosti, což neznamená, že
nenarážíme na překážky a často se můžeme setkat s předsudky, odmítáním, někdy i nenávistí.
To však neznamená, abychom rezignovali, ale naopak, abychom naplňovali Ježíšův program
blahoslavenství. Nedělní slavení Eucharistie je školou jediného přikázání: Nikdo nemá větší lásku,
než ten kdo dává život za své přátele. Zpřítomnění Ježíšovy Kalvárie nám připomíná ten nejtěžší
závazek: lásky k nepřátelům. To však neznamená zrušení spravedlnosti a odpovědnosti.
(Deset let na svatovojtěšském stolci, kardinál Dominik Duka, 13.2.2020; dle dominikduka.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 23.2. – 1.3.2020
▪ Neděle
23.2. Svatopluk / sv. Polykarp (7. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 24.2. Matěj / sv. Modest
▪ Úterý
25.2. Liliana / sv. Valburga
▪ Středa
26.2. Dorota / sv. Alexandr (Popeleční středa)
▪ Čtvrtek
27.2. Alexandr / sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
▪ Pátek
28.2. Lumír / sv. Roman
▪ Sobota
29.2. Horymír / sv. Kasián
▪ Neděle
1.3. Bedřich / sv. Suitbert (1. neděle postní)
Z HISTORIE KOSTELA - Biskup-voják
Biskup Bruno ze Schaumburku byl jako třetí syn hraběte nasměrován na církevní dráhu. Působil jako
probošt v Lűbecku, Hamburku a Magdeburku. Zřejmě nebyl žádným beránkem, protože z posledně
jmenovaného místa musel uprchnout. Jeho protikandidát na místo probošta byl totiž zabit a zřejmě byl
Bruno hlavním podezřelým. Arcibiskup ho dokonce exkomunikoval a Bruno uprchl do Říma. Zde pobyl
sedm let, během kterých dosáhl odpuštění a nakonec jej papež r.1247 jmenoval olomouckým biskupem.
Českému král Václavovi I. se to moc nelíbilo, ale že je to dobrá volba se ukázalo ve chvíli, když čeští
šlechtici přemluvili Přemysla Otakara II. k povstání proti svému otci. Bruno se podobně jako manžel sv.
Zdislavy (Havel z Lemberka) postavil na stranu krále a se sv. Anežkou přispěl k usmíření otce se synem.
Schopnosti biskupa Bruna dále potvrzuje skutečnost, že když se Přemysl konečně ujal vlády, vybral si
Bruna za nejbližšího rádce. Například ho vyslal místo sebe na volbu římského císaře, nebo ho nechal aby
ho hájil před „evropským soudním dvorem“. Náš král, který má přízvisko železný a zlatý, byl určitě silnou a
neohroženou osobností. Můžeme se domnívat, že si byli s biskupem Brunem povahově blízcí. Posledním
kamínkem pro dokreslení postavy biskupa Bruna může být okolnost, že Přemysla plně podporoval (včetně
všech vojenských tažení) až do okamžiku, kdy papež uvrhl na českého krále klatbu.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Tuto neděli (23.2.) bude v rámci mší svatých (v 7:30, 9:00 a 10:30 hodin) probíhat sbírka
Svatopetrský haléř, která je určená pro pomoc celosvětové církvi a podporu potřebných.
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,
budou předneseny skladby J. S. Bach: Preludium a fuga C dur, BWV 545 a P. Eben: Chorální
fantasie II. (Svatý Václave).
Na St 26.2. připadá Popeleční středa – den přísného postu od masa a újmy – začíná postní doba.
Mše sv. s udělováním popelce se bude konat kromě 8:00 také v 16:00.
V Pá 28.2. zveme v 15 hodin do našeho kostela na křížovou cestu (ta se bude v tento den a čas
v postní době konávat pravidelně).
Příští neděli (1.3.) si můžete vyzvednout Postní almužny – krabičky na příspěvky pro potřebné
(více na https://www.postnialmuzna.cz/). Po mších svatých bude současně udělován popelec
pro ty, kteří jej nemohli přijmout na Popeleční středu. V 15 hodin pak zveme na křížovou cestu.
Hledáme brigádníky na stavbu. Zájemci, přihlaste se prosím v sakristii.
AKTUALITY OBECNÉ
Matice Svatohostýnská, Arcidiecézní centrum pro rodinný život a časopis Rodinný život
v souvislosti s Týdnem pro rodinu vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž s tématem Rodinná
pohoda
není
náhoda.
Informace
o
soutěži
jsou
na
http://rodinnyzivot.cz/soubor/MSH%20ACpR%20sout%C4%9B%C5%BE%202020%20%206.pd
f. Práce se odevzdávají do 31.5.2020 na adrese Matice Svatohostýnská, Poutní dům č. 3, Svatý
Hostýn 115, 768 72 Chvalčov. Autory vítězných příspěvků budou odměněni na Arcidiecézní
pouti rodin 29.8.2020 na Svatém Hostýně.
KOUTEK MOUDROSTI
Problémem naší planety nejsou přibývající miliardy, ale ubývající dvojice. (Pavel Kosorin)
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 ..

