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Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

(Ž 32)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 1, 40-45)
K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl
s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství
odešlo a byl očištěn: Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal!
Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak to nařídil Mojžíš - jim na svědectví.“ On
odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít
do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Přesto však chodili k němu lidé odevšad.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jak že Ježíše prosil onen malomocný? „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Chceš-li! „Chci!“ odpověděl.
Tady to stojí zcela jasně. Tomuto malomocnému říká Ježíš ve vší zřejmosti „Chci, abys byl
zdravý, aby se Ti dobře dařilo, abys mohl žít a aby se Tvůj život podařil. Chci to – buď čistý!“
Věřím, že to Ježíš zřejměji žádnému jinému člověku neřekl. Příměji a bezprostředněji nikomu
jinému nepřislíbil, že nechce nic jiného, než aby se mu dařilo dobře. A jestli je to v evangeliu
napsáno, jestli to bylo napsáno, aby to mohlo být předčítáno při bohoslužbě, pak pouze z jednoho
jediného důvodu: to, co tehdy Ježíš tomuto malomocnému řekl, to totiž neřekl jen jednomu
nemocnému v Izraeli. Zřejmě nám tím chce evangelista sdělit, že Ježíš tuto větu říká každému
jednomu z nás. Samozřejmě, nezbaví nás to pochyb, nevíme takto ještě přesně, co má s každým
z nás Bůh v úmyslu a co přesně teď od nás chce. Ale odnímá tak z nás trochu té tíže života. Bůh
sám nám říká, že pro nás chce to nejlepší a nic jiného. A to je evangelium, to je ta dobrá zpráva.
Potom můžeme propuknout v jásot, nebo přinejmenším trochu nesměle a zcela zdrženlivě, ale
přece jen o něco lehčeji říci: „Když je to tak, nechť se stane Tvá vůle!“
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 1, 12-15 Byl pokoušen od satana, a andělé mu sloužili.
SLOVO OTCE FRANTIŠKA HANÁČKA
Postní kapka
Na současnou covidovou virózu se doporučuje minimalizace kontaktů a různé ochranné prvky. Co
však ochrání před virózou stupňujícího se strachu, stresu, nejistot, aj. naši duši?
Postní doba má posilnit naši důvěru v Boží pomoc. Vřele doporučují jednu malou „kapku“, ale
každý den a to v modlitbě z kancionálu č. 020. Vždyť kdo prosí, dostává, kdo hledá, najde…
Požehnaný postní čas přeje
Pater František
SVÁTKY V TÝDNU 14.2.2021 – 21.2.2021
▪ Neděle
14.2. Valentýn / sv. Valentin (6. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 15.2. Jiřina / sv. Jiřina
▪ Úterý
16.2. Ljuba / sv. Juliána
▪ Středa
17.2. Miloslava / sv. Alexius a druhové (Popeleční středa)
▪ Čtvrtek
18.2. Gizela / sv. Simeon
▪ Pátek
19.2. Patrik / bl. Godšalk

▪ Sobota
▪ Neděle

20.2. Oldřich / sv. Nikefor
21.2. Lenka / sv. Petr Damiani (1. neděle postní)

Z FARNÍCH KRONIK – Váhání nad službou u sv. Mořice
Když došla bulla na nuntiaturu do Prahy, byl jsem vyzván, abych zaplatil římskou tascu v obnosu 2900 Kč.
Zaplativ ji, byl jsem pozván ku investituře na den 26. září. Investoval mne sám p. arcibiskup slavnostním
způsobem před sezením arcib. konsistoři, přičemž měl řeč, ve které vyzvedl historický okamžik, kdy se
dostává faře sv. Mořické samostatného probošta a faráře, po 400 letech spojení s nejd. kapitulou.
Ze Žešova jsem se odstěhoval 3. října. Dne 7. října mne instaloval p. generální vikář Dr. Jan Martinů, můj
bývalý žák z kroměřížškého semináře, za účasti několika ddpp. olomouckých. Poněvadž fara byla od
zedníků rozvrtaná a na faře nebylo ani kuchyně, ani sporáku, ba ani zasklených oken, takže jsem musil
spávat v kanceláři, nedával jsem žádné instalační hostiny.
Dne 14. října o 7 hod. ráno byl jsem od nejd. p. arcibiskupa Dr. Leopolda Prečana v kapli arcib. residence
za asistence domských pp. prelátů hraběte Mels Colloreda a Fr. Spurného benedikován na preláta.
V textu kroniky následuje plné znění arcibiskupského dekretu, které zde neuvádíme, ale elektro-čtenárům
posíláme jako přílohu. Z kroniky zde uvedeme ještě jeden odstavec:
21. října jsem měl na slavnost posvěcení chrámu Páně první pontifikální mši sv.
Dr. František Závrbský opustil Olomouc 2.října 1934. Byl v Olomouci od 1.listopadu 1908, tedy 26 let bez
jednoho měsíce. Stal se farářem v Budišově nad Budišovkou (Bautsch). Já jsem odevzdal faru v Budišově
i kostel ve stavu nejskvělejším a převzal jsem sv. Mořice ve stavu nejbožejším. – Je mi až hořko.
Vysvětlivky: Příchod probošta Horáka ke sv. Mořici se zdá složitým procesem, vždyť mezi papežskou
bulou a první mší došlo: k investici (jakési „uvedení“ na konzistoři), instalaci („usazení“ na faře) a
benedikaci („požehnání“ v rezidenci). Nakonec tedy došlo k výměně duchovních správců mezi Budišovem
a sv. Mořicem. Přitom náš probošt Horák, který byl u nadřízených hodnocen dobře, dostal těžší úkol.
Ježíše nenásledujeme proto, abychom si život ulehčili. My pak na rozdíl od probošta Horáka víme, že u sv.
Mořice stráví jen 13 měsíců. Zemřel 23.11.1935.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Na 17.2. připadá Popeleční středa, kterou začíná postní doba. V tento den platí přísný půst, tedy
zákaz masa, a jen jednou za den se můžeme najíst dosyta. V našem kostele budou mše svaté
v 8 a 16 hodin, vždy s udělováním popelce.
Poměrně nedávné historie našeho kostela se týká článek „Demolice starého Prioru:
předimenzované nálože málem zničily mořický chrám“, který vyšel 31.1. webu Olomouckého
REJe společně s mnoha historickými fotografiemi. Je to dobrý tip na volné chvíle, kterých je
v této době více než jindy (http://olomoucky.rej.cz/clanky/historie/5252-demolice-stareho-priorupredimenzovane-naloze-malem-znicily-moricky-chram?fbclid=IwAR1PrWxC-0lR4rR4JOvNafCMIyXf3ZdqbSSbaYd5vsNQrh5pYian88p-hA).
Kostel sv. Mořice má nové internetové stránky na známé adrese https://moric-olomouc.cz/, zveme
vás k jejich k návštěvě.
Sledujte aktuální možnosti obsaditelnosti kostela (10 % = 70 osob), obsaďte prosím hlavně židle
rozdělené po kostele (s ohledem na povinné rozestupy 2 metry).
AKTUALITY OBECNÉ
Dne 20. května bude zahájen Ignaciánský rok, který se vztahuje k pětistému výročí zranění
svatého Ignáce z Loyoly v bitvě u Pamplony a jeho obrácení. V rámci přípravy na naplnění motta
roku „Vidět v Kristu všeho nově“ zahajují jezuité frankofonní západní Evropy několik iniciativ.
Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc únor: Modleme se za obyvatele Myanmaru
a tamní odpovědné představitele, aby společně usilovali o službu společnému dobru a
národnímu smíření.
KOUTEK MOUDROSTI
Vědomí přítomnosti je klíč k růstu, bohatství a štěstí.
(neznámý autor)
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

