Ročník XXVII.

Číslo 42 20.12.2020

5

Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

(Ž89)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 1, 26-38)
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně
zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu, a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní
vešel a řekl: „Bud' zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má
ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a
porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu
dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království
nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí
odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude
nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém
měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla:
„Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
‚Ať se mi stane dle tvého slova.‘ Tak řekla Maria. A nutí mě to položit si otázku, jak bych se
v takové chvíli zachoval já… Ano, vím, že tento Bůh nám lidem přislíbil, že bude vždy stát na naší
straně a že to s námi myslí dobře. A věřím tomu. Když bych ale chtěl opravdu skálopevně stavět
na tom, že u Něj nic, ale skutečně nic není nemožné, neměl bych pak do budoucna vzhlížet
s daleko menší starostí, s daleko menším strachem a s daleko větší důvěrou? Jak je to u vás, to
si musíte odpovědět sami. Já zde mohu hovořit jen sám za sebe. Ano, jak rád bych opravdu
nezvratně stavěl na tom, že Bůh svrhne mocné z trůnu a ponížené povýší – a teď ne až někdy na
věčnosti, ale právě nyní, v naší současnosti – a že všemu tomu bezpráví a nespravedlnosti,
všemu teroru a hrůzám války učiní přítrž, že zasáhne a zodpovědným otevře oči, aby konečně
dělali něco se všemi těmi neřády v politice a společnosti, v ekonomice i v naší církvi. Jak často si
přeji tuto neotřesitelnou víru, takovou víru, která mi ve všech situacích umožní říci ‚Ať se mi stane
dle tvého slova.‘, protože jen tehdy, když se stane Jeho vůle, jen pak bude opravdu dobře –
dokonce i když nakonec výsledek vypadá jinak, než jsem si představoval. Již vím, že taková víra
se nedá vynutit, nemohu si ji ani sám vybudovat. Umět opravdu věřit – Bohu a v důsledku též
bližním, sobě – to je dar. Proto si to mohu jen přát, o to prosit, za to se modlit. A věřit, že budu
obdarován. Vždyť Vánoce jsou za dveřmi!
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 2,22-40 On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých.
SLOVO OTCE FRANTIŠKA HANÁČKA
Milí farníci,
Vánoce budeme prožívat v nevšední situaci, kterou nikdo z nás nepamatuje. Je to však
mimořádná duchovní a křesťanská zkušenost, ve které se má naše víra vpravdě posilnit
působením Boží moci. Sv. Josef a Panna Maria byli také ve složité situaci a zvládli to. I v této
době Bůh o nás ví a byť nás možná zkouší, nenechá nás bez posily. Prosme o hojnost trpělivosti
a vzájemně se posilujme tou nadějí, které je poselstvím Betléma: Nám, nám narodil se...
Požehnané Vánoce přeje Pater František.

SVÁTKY V TÝDNU 20.12. – 27.12.2020
▪ Neděle
20.12. Dagmar / sv. Dominik Siloský (4. neděle adventní)
▪ Pondělí 21.12. Natálie / sv. Petr Kanisius
▪ Úterý
22.12. Šimon / sv. Servul
▪ Středa
23.12. Vlasta / sv. Jan Kentský
▪ Čtvrtek
24.12. Adam a Eva / Štědrý den
▪ Pátek
25.12. 1. svátek vánoční / Slavnost Narození Páně (Slavnost Narození Páně)
▪ Sobota 26.12.
2. svátek vánoční / sv. Štěpán
▪ Neděle 27.12.
Žaneta / sv. Jan Evangelista
Z HISTORIE KOSTELA – Lavice
Tento týden si můžeme všimnout kostelních lavic. Stylových barokních lavic je v hlavní lodi celkem 40.
Pocházejí z doby po požáru r.1709, takže už mají přes 300 let. Jsou všechny z tvrdého dubového dřeva a
boční desky po obou stranách zdobeny různými reliéfními řezbami. V presbytáři jsou dále čtyři velké
„panské lavice“, které si dala zhotovit městská rada po požáru r.1709, kdy shořely staré gotické lavice.
Jsou vyloženy různobarevným dřevem a vkusně ozdobeny. Zhotovil je stolařský mistr Jiří Ehrlich r.1712.
Uvažujme: Když si městská rada nechala zhotovit lavice v kostele sv. Mořice, asi si do nich chodila sedat.
To svědčí o tom, že sv. Mořic byl hlavním městským kostelem.
Můžeme se zamyslet i nad umístěním „panských lavic“ v kostele. Osoby v těchto lavicích viděli dobře na
kněze, který sloužil mši u hlavního oltáře v pozici zády k lidu. Na druhou stranu měly zřetelně horší výhled
na kazatelnu. Doufejme, že se za tím neskrývá snaha nadřízených vyhnout se nějaké kritice. Moudrý
nadřízený si vystupující kritiky hýčká. Pochlebníků a přikyvovačů je vždycky víc. Nejvíce je pak skrytých
kritiků.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V rámci aktuálních protiepidemiologických opatření se bohoslužeb „nesmí účastnit více účastníků,
než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob
vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou
členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel,
před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení
pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“. To v případě našeho kostela
odpovídá 140 osobám, obsaďte prosím hlavně židle rozdělené po kostele (s ohledem
na povinné rozestupy 2 metry).
Zpovídání v týdnu před Vánoci (21.-23.12.) bude v časech 8:00-12:00 a 14:00-17:00, na Štědrý
den (24.12.) pak pouze od 9:00-11:00.
Na Štědrý den (24.12.) bude mše svatá v 8 hodin a půlnoční mše ve 22 hodin (v souladu
s výjimkou z nočního zákazu vycházení). Na oba svátky vánoční i na svátek Svaté rodiny (25.27.12.) se mše svaté budou slavit v 7:30 a 9:00.
AKTUALITY OBECNÉ
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa „Knihovník/knihovnice
Arcibiskupské knihovny v Olomouci“. Jedná se o pracovní úvazek ve výši 80 % s termínem
nástupu od 1. dubna 2021, přihlášku včetně profesního životopisu a motivačního dopisu je třeba
zaslat do 31. ledna. Místem pracoviště je Wurmova 11, 779 00 Olomouc. Podrobnější informace
najdete na https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2020/12/vr-knihovna-12-2020.pdf
KOUTEK MOUDROSTI
Když se ohlédnete za svým životem a připomenete si to dobré, co vás potkalo, nepůjde
o nahromaděné peníze či dosažené postavení.
Nejdůležitější budou dobré skutky, které jste udělali pro druhé.
(Start a Linda MacFarlaneovi)
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
sv. Mořic Olomouc

