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Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůlí.

(Ž 40)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 1, 35-42)
Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek
Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním.
Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu: „Rabbi“ - to přeloženo znamená Mistře – „kde
bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem
čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej,
bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: „Našli jsme Mesiáše“ - to
přeloženo znamená Kristus - a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn
Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu Petr (Skála).
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Představme si tu situaci. Rozejdeme se za tím Ježíšem, na kterého nás Jan upozornil, když tu se
On náhle otočí a zeptá se: „Co byste chtěli?“ Učedníci tehdy překvapeně odpověděli – „kde
bydliš“? Jako kdyby jim šlo o adresu! Jejich dochovaná odpověď zní poněkud podivně, rozpačitě a
tak trochu – jako by je nic lepšího nenapadlo. A co vy, měli byste nějakou lepší? Já osobně tedy
nevím. Nevím, jestli bych byl schopen dát vůbec nějakou odpověď. Co vlastně chci? Co
očekávám od tohoto Ježíše? Zdraví? Stačí mi to? Štěstí v životě? Spokojenost? Je to již
všechno? O co tedy vlastně jde? Boží království – co přesně to je? Myslím, že bych dal Ježíšovi,
kdyby se náhle otočil a tuto úvodní otázku mi položil, podobně neohrabanou či dokonce nejapnou
odpověď. Mohu jen doufat, že bych potom reagoval tak chytře jako oni. Na Jeho pozvání –
„Pojďte a uvidíte!“ – šli totiž jednoduše s Ním. A zůstali u Něj; a – jak víme z dalšího pokračování
evangelia, nejen tento jeden den. Dnešní evangelium totiž říká zcela jasně: nejde o to dát chytrou
odpověď, ani o to pokládat ty správné otázky. Jde v první řadě o to, hledat Jeho blízkost,
následovat Jej. Abychom mohli pochopit, co na tom Ježíšovi vlastně je.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 1, 14-20 Obraťte se a věřte evangeliu.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Otřásl letošní (loňský, pozn. red.) rok vírou? Nejen tou křesťanskou, ale celkově důvěrou lidí
v politiky, lídry této země či experty v různých oborech? Často lze v kontextu pandemie
zaslechnout, že lidé už nevědí, komu věřit, na koho se spolehnout.
Naše civilizace už dlouho prochází otřesem jistot a otřesem autorit, nejen náboženských, ale
i sekulárních. V jedné své knize jsem už před lety nazval naši dobu dobou postoptimistickou.
Zkušenost pandemie přispěla ke zhroucení iluze, která doprovázela celou epochu moderny, totiž
že civilizace založená na neustálém pokroku vědy a techniky vyřeší všechny problémy a učiní
člověka všemocným. Komunistická verze této ideologie slibovala „poručíme větru, dešti“. Z této
iluze nás patrně dostatečně neprobudily klimatické změny, ekonomické krize, ekologické
pohromy, civilizační choroby – tedy musel přijít nepatrný virus a otřást najednou celou planetou.
Jednou větou: Už snad víme, že nejsme pány světa. Ale dobře rozlišujme: populističtí politici,
ideologové pravice i levice, náboženský fundamentalismus či naivní spoléhání na automatický
pokrok si důvěru nezaslouží. Avšak existují v našem světě vědečtí experti, zkušení a zodpovědní
politici i některé duchovní autority, kterým je třeba naslouchat.
(P. Tomáš Halík: Nepatrný virus otřásl planetou, prosinec 2020; dle halik.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 17.1.2021 – 24.1.2021
▪ Neděle
17.1. Drahoslav / sv. Antonín Veliký (2. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 18.1. Vladislav / Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
▪ Úterý
19.1. Doubravka / sv. Márius a Marta a jejich synové
▪ Středa
20.1. Ilona / sv. Fabián a Šebestián
▪ Čtvrtek
21.1. Běla / sv. Anežka Římská
▪ Pátek
22.1. Slavomír / sv. Vincenc
▪ Sobota
23.1. Zdeněk / sv. Ildefons
▪ Neděle
24.1. Milena / sv. František Saleský (3. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Volba probošta
Posledně jsme čtení farní kroniky zakončili tím, že administrátorem naší farnosti se stal vrchní kaplan Dr.
Fr. Závrbský. Přečtěme si dále, jak probošt Horák popisuje svůj nástup do funkce probošta:
Přes dvě léta trvala tato administratura. Dlouho se nevědělo, jak tato otázka bude rozluštěna. I dály se
námahy a kroky, aby administrator proboštství obdržel a v Olomouci zůstal. Mělo se totiž za to, že u sv.
Mořice bude takové proboštství, jako v Dubě. I přední osobnosti olomoucké se exponovaly pro Dr.
Závrbského (Dr. Hruban, starosta Dr. Fischer a j.) než nejd. pan arcibiskup (L. Prečan) nedal na hlasy
vrtkavého lidu a šel cestou svojí vlastní za svým vlastním cílem. I vymohl u sv. Stolice, že při kostele u sv.
Mořice byla zřízena prelatura, tj. místo probošta s insigniemi biskupskými, berlou, mitrou, pektorálem a t. d.
I bylo toto proboštství vypsáno v ACO 14. dubna s termínem do 23. května 1934. Hlásilo se o ně 6 farářů a
2 kaplani. Přízní nejdůstojnějšího p. arcibiskupa byl z nich vybrán pisatel těchto řádků a navržen sv. Stolicí
ku jmenování, ačkoliv nebyl z kompetentů nejstarší.
Vysvětlivky: Mořic Hruban 1862-1945 byl vedle Jana Šrámka hlavním představitelem Československé
strany lidové. Richard Fischer byl prvním olomouckým starostou po vzniku Československé republiky
(ve funkci 1918-1919 resp. 1923-1939). ACO (Acta curiae olomucensis) jsou vnitřním oběžníkem
olomoucké arcidiecéze.
Do obsazování běžných farností se zřejmě sv. Stolice „nepletla“. Mohlo by nás těšit, že jsme v minulosti
byli „něco extra“. Spíše by nás ale měla mobilizovat skutečnost, že nejsme takovými, jakými nás chce mít
náš Pán.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Tříkrálová sbírka se letos vzhledem k aktuální epidemiologické situaci uskuteční pouze v kostele
– budeme rádi za příspěvek do pokladničky k tomu určené. Mimo to je možné přispět
na dobrou věc online (https://www.trikralovasbirka.cz/, s překvapením :-) ) a můžete poslat
i jednorázovou nebo trvalou DMS v hodnotě 30/60/90 Kč ve tvaru DMS KOLEDA 30/60/90
nebo DMS TRV KOLEDA 30/60/90 na číslo 87 777. Více na www.darcovskasms.cz.
Sledujte aktuální možnosti obsaditelnosti kostela (10 % = 70 osob), obsaďte prosím hlavně židle
rozdělené po kostele (s ohledem na povinné rozestupy 2 metry).
AKTUALITY OBECNÉ
Na internetových stránkách olomouckého centra pro rodinu je možno nalézt skripta pro
společenství na nadcházející půlrok, věnovaná rozjímání nad modlitbou Otče náš s papežem
Františkem. K vytvoření společenství stačí už dva a počítá se i on-line společenství. Pokud
někdo nemá přístup k internetu, je to jen další příležitost k dobru pro jiného bratra-sestru. Skripta
se zobrazí na odkazu: http://www.rodinnyzivot.cz/soubor/Skripta%202020%20final%20ii.pdf
KOUTEK MOUDROSTI
Fyzický vzhled, talent, inteligence, vlohy po rodičích nebo vzdělání jsou podstatně menší složkou
budoucího úspěchu každého člověka. Rozhodnutí něčeho v životě skutečně dosáhnout, ochota
vydržet i tehdy, kdy by to už ostatní vzdali, připravenost pracovat na sobě a rozvíjet své
schopnosti, vynakládání takového množství úsilí, jaké je právě třeba k překonávání překážek, to je
cesta k budoucímu úspěchu.
(neznámý autor)
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