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Budu kráčet před Hospodinem v zemí živých. (Ž 116)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 9, 2-10)
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před
nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel - žádný bělič na světě by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se
jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře,
že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž,
co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj
milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného,
jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom,
co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co
to znamená „vstát z mrtvých“.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Nikoli to, co si vysníme, bude cílem našeho životního příběhu, to nám říká dnešní evangelium
docela jasně. Kdyby Bůh položil náš osud plně do našich rukou – kdo ví, možná by z toho
na konci skutečně nezbylo nic jiného než tři nesmyslné stany na hoře proměnění. Ale je to Bůh,
kdo určuje cíl a ukazuje cestu. A pokud máme ochotu Jemu naslouchat, máme šanci Jeho
znamením správně porozumět a k tomuto cíli dojít. Učedníkům na hoře proměnění tehdy tuto
cestu ukázal velmi zřetelně. Ukazuje jim zářící cíl, ale když se před tímto cílem usadí a chtějí se
pěkně pohodlně „hodit do klidu“, najednou se rychle objeví mraky. Neboť před Velikonocemi je
třeba prožít Svatý týden. Před životem přichází narození, před zmrtvýchvstáním je potřeba projít
temnotou smrti. I přes to všechno: žádný strach z temných mraků na horizontu. Není špatného
počasí, existuje pouze nevhodné oblečení. Když vidíme mraky, připravme se na příchod deště.
A důvěřujme, že je potřebný, že tento nečas představuje Boží zásah, úpravu směru, Jeho prsty,
které nás – někdy jemněji, někdy drsněji – přivádí opět zpátky na Jeho cestu. Důvěřujme, že
potom bude slunce svítit o to jasněji. Jak se říká: člověk míní, Pán Bůh mění. A my můžeme
důvěřovat, že v důsledku, že z hlediska onoho konečného cíle mění k dobrému.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 2, 13-25 Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Víra musí umět žít s paradoxy, poradit si s nimi, se vzlety i pády. Bolest, smutek, ale ani třeba
hněv, prostě emoce, které se zákonitě objevují v životě každého člověka při různých příležitostech
– nic z toho bychom neměli potlačovat. Ale máme se pokoušet takové stavy proměňovat. Všichni
známe v životě dny lepší, dny horší … ale jak s nimi nakládáme, s tím, co se nám děje? V tom se
lišíme. Mnohé podstatné věci a proměny se dějí vlastně neviditelně, jakoby „nic“, možná pouhým
„dotekem“, během okamžiku, ale za tím nic je ve skutečnosti nikdy nehynoucí Boží láska k nám,
síla té lásky, ze které lze brát i dávat dál. Víra nespočívá toliko ve slovech. Ve vysvětlování.
Spočívá v osobě. V Bohu, který nám vyjevuje své božské Já v Kristu a v oběti Krista za nás. Boží
Slovo, které se stalo tělem, nás volá k osobnímu dialogu. Písmo nás volá k osobnímu zápasu,
cestě. Jak naložíme s tím, co se nám v životě děje, s tím, jak náš život vypadá? V osobním
nasazení, v našem osobním zápolení s tajemstvím Boha, přicházíme k víře, ke zdroji, k lásce.
K síle, která může proměnit nazírání na náš život, která nás může (vy)léčit.
(Sandra Silná, kázáni na 5.neděli po Epifanii, 7.2.2021, dle ccshbrno.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 28.2.2021 – 7.3.2021
▪ Neděle
28.2. Lumír / sv. Roman (2. neděle postní)
▪ Pondělí 1.3. Bedřich / sv. Suitbert
▪ Úterý
2.3. Anežka / sv. Simplicius
▪ Středa
3.3. Kamil / sv. Kunhuta
▪ Čtvrtek
4.3. Stela / sv. Kazimír
▪ Pátek
5.3. Kazimír / sv. Teofil (Bohumil)
▪ Sobota
6.3. Miroslav / bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)
▪ Neděle
7.3. Tomáš / sv. Perpetua a Felicita ( Blažena) (3. neděle postní)
Z FARNÍCH KRONIK – Organizace kázání a jubilejní rok
Nástupní kázání jsem měl 7. října. Dopolední české a večer německé. Až dosud byla obě kázání v neděli
odpoledne: české v 16h a německé o 17h a to tak, že Dr. Závrbský kázával vždy česky a kaplan Lantsch
vždycky německy. To nařízení jsem zrušil. České kázání jsem přeložil na 9h ráno, před českou mši svatou,
německé jsem ponechal v době obvyklé. Tak jesto každý, aby mohl totéž théma kázati ráno po česku a
večer po německu. Dvěma katechetům, kteří na proboštství bydlí a za byt ničeho neplatí (Šumšal a Dr.
Leymann) bylo uloženo, že budou kázati každou třetí neděli v turnu, jeden česky a druhý německy.
Takovým způsobem nastala veliká úleva a duchovní správa nikterak neutrpěla a kněží se mohou na kázání
důkladněji připravit.- Rok 1933 byl rokem jubilejním. Slavila se 19-tisetletá památka smrti našeho Spasitele
J. Krista. Bylo vyhlášeno na ten rok mimořádné milostivé léto, které bylo jako obvykle v roce 1934
prohlášeno pro celý katolický svět. Ku získání odpustků plnomocných bylo předepsáno 12 návštěv kostela
s určitými modlitbami. Biskupům však bylo dovoleno tyto podmínky dle okolností změniti. Pro město
Olomouc povolil p. arcibiskup jeden kajícný průvod, doprovázený knězem a návštěvu tří kostelů: sv.
Václava, sv. Michala a sv. Mořice. Česká katolická akce uspořádala tuto pobožnost v létě, německá
pobožnost vykonána 28. října 1934 za doprovodu světícího biskupa Dr. Josefa Schinzela a všech
německých kněží a německých bohoslovců z Olomouce. Účast byla veliká a pořádek vzorný.- Česká
katolická akce v Olomouci se sídlem u sv. Michala byla již dříve založena, ale německé akce posud
v Olomouci nebylo. I bylo uloženo proboštovi, aby tuto katolickou akci zařídil.
Poznámky: Českému proboštovi bylo určeno organizovat německou katolickou akci. Nepochybně mohou
vedle sebe žít různé národnosti, pokud se je někdo nesnaží nerozeštvat.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Je volný živý růženec, případní zájemci se mohou hlásit v sakristii.
Sledujte aktuální možnosti obsaditelnosti kostela (10 % = 70 osob), obsaďte prosím hlavně židle
rozdělené po kostele (s ohledem na povinné rozestupy 2 metry).
Co se děje u dominikánů:
V So 6.3. zveme do dominikánského kostela na Fatimskou první sobotu. Program začíná v 17:20
a má vést k prohlubování mariánské úcty skrze modlitbu posvátného růžence. Od 18:00 lze
navázat večerní mší svatou, rezervace na http://olomouc.op.cz/data-web/rezervace.html.
AKTUALITY OBECNÉ
Centrum pro rodinu nabízí v rámci programů pro ženy sérii přednášek pro Přemýšlení,
Připomenutí a Pokání (PPP). Krátké, namluvené přednášky budou k dispozici 2x týdně –
ve středu a na víkend. Jako víkendový bonus bude ještě krátký Večerníček – zvlášť namluvený
příběh. K přednáškám se dostanete na http://rodinnyzivot.cz/?q=node/3#postnippp2021.
Na stránkách https://www.ado.cz/2021/02/16/poselstvi-svateho-otce-frantiska-k-postni-dobe-2021/
si můžeme přečíst poselství papeže Františka k letošní postní době. Relativně krátky text lze
využít pro soukromé postní zamyšlení. Pro každého je v něm něco. Např.: „Podmínkou a
důkazem našeho obrácení je půst, modlitba a almužna“.
KOUTEK MOUDROSTI
Nestačí jen chtít a vědět, je potřeba to žít!
(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

