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S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.

(Iz 12, 2-3. 4 bcd. 5-6)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 1,6b-11)
Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a
rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“
V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana pokřtít v Jordáně. Hned jak
vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se z něho snáší Duch jako holubice.
A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Začnu poněkud oklikou. Bůh chce získat naši lásku. Nechce nás udolat argumenty či důkazy, proč
Jej milovat, ale dát nám čas, abychom k Němu sami našli cestu, abychom si k Němu vybudovali
vztah. Neboť když jde o lásku, pak v sobě musím nejprve najít odvahu, druhému jeho lásku uvěřit,
jemu uvěřit – protože dokázat, vyargumentovat to prostě neumím. A pro Boha je toto zřejmě tak
důležité, že je ochoten podstoupit i riziko, vidět nás o Něm do konce života pochybovat. A proto:
nepředstavujme si to s tím hlasem z nebe nějak teatrálně. Pravděpodobně tehdy lidé – ti, kteří
u toho skutečně byli – pravděpodobně vůbec nic neslyšeli. Možná se tu nedalo našima docela
obyčejnýma ušima nic postřehnout. To, co Bůh dává, to se totiž dá ušima, očima či hmatem
našich rukou zachytit jen velmi omezeně. Ostatně, na žádném místě v evangeliu se netvrdí něco
jiného. Snad jen to, že kdo se k Bohu natočí a vydá se Jemu vstříc, začne Jeho hlas, jako tehdy
Jan Křtitel, slyšet řádově silněji. Každopádně, na žádném místě v evangeliu nejde o nějakou
dokumentaci, pořízenou vně stojícím neutrálním pozorovatelem. Zde podávají zprávu lidé, kteří
podstoupili riziko tomuto Bohu uvěřit. Podávají zprávu o tom, že došli k přesvědčení, že Ježíš je
Mesiášem, naplněním starozákonního příslibu, a že již od začátku svého působení nastoupil
důsledně cestu, která došla velikonočního rána svého naplnění. A říkají nám, že také my tomu
můžeme uvěřit! Dnes, zítra, nebo třeba až na konci života.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 1, 35-42 Viděli, kde bydlí, a zůstali u něho.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Znáte odpověď na to, proč lidé trpí, když věří v Boha, který je všemohoucí, milující a milosrdný?
Zrovna nedávno jsem dostala otázku, jak Bůh mohl dopustit holokaust. Ale to s Bohem nemá moc
co do činění. Velkou část utrpení si člověk způsobí sám nebo ho způsobí někomu druhému,
protože sám trpí nějakým neštěstím. Na otázku „proč je na světě utrpení?“ se dá nahlížet z mnoha
úhlů. Spíše než z křesťanského hlediska bych se dívala na to, co mi moje vlastní neštěstí nebo
utrpení říká o mém životě. Zdali někde sama nedělám něco, co bych neměla, nebo nepřehlížím
něco významného. Spousta věcí se dá popsat jako nespravedlnost a neštěstí, stejně jako když se
děje něco dobrého, popíšeme to jako šťastnou náhodu. Je otázka, zdali se v životě dějí věci
náhodně, nebo zda má vše svůj smysl. A zda to všechno nejsou určité studijní lekce, i když jsou
někdy velmi kruté a nikomu je nepřejeme. A v tomto všem pak hraje otázku víra. I všemohoucí
Bůh někdy na naše přání řekne ne. Život křesťana není až do smrti pojištěn, že když bude věřit v
Boha, nikdy se mu nestane nic špatného. Jde o hledání cesty a způsobu, jak žít dál i přesto, že se
v životě někdy něco nepovede nebo se stane nějaké neštěstí. I bolest, jež se děje, je nutné prožít
s pokorou a pochopením, že je to vše součást našeho života. A farář musí být v těchto chvílích
oporou, pomoci člověku vstát. Ale nejsme všemocní, nejsme sběrači modliteb, které budou
automaticky vyslyšeny.

(Martina Viktorie Kopecká, 1.1.2021, viz https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy/martina-viktoriekopecka-fararka-vira-teologie-buh.A201202_140702_ona-vztahy_mama?zdroj=top)
SVÁTKY V TÝDNU 10.1.2021 – 17.1.2021
▪ Neděle
10.1. Břetislav / sv. Agathon (Dobromil) (Svátek Křtu Páně)
▪ Pondělí 11.1. Bohdana / ct. Marie Elekta
▪ Úterý
12.1. Pravoslav / sv. Probus (Pravoslav)
▪ Středa
13.1. Edita / sv. Hilarius z Poitiers
▪ Čtvrtek
14.1. Radovan / sv. Sáva Srbský
▪ Pátek
15.1. Alice / sv. Pavel Poustevník
▪ Sobota
16.1. Ctirad / sv. Marcel I.
▪ Neděle
17.1. Drahoslav / sv. Antonín Veliký (2. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Kongruový zákon
Probošt Horák v kronice píše: V roce 1926 a to 26. června byl v Čsl. republice usnesen nový kongruový
zákon jímž byli všichni kněží na rovno postaveni se základním kongruovým platem 9000 Kč ročně. Zákon
č. 122/1926 Sb., s názvem „zákon o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem
uznaných případně recipovaných” měl zajistit každému duchovnímu ve veřejné duchovní správě minimální
požitky a dále se nestarat o různé jiné případy duchovní správy, které by vyžadovaly mimořádné úpravy.
R.1945 byl novelizován a r.1949 nahrazen (komunistickým) zákonem č.218/1949 Sb. „o hospodářském
zabezpečení církví a náboženských společností státem“, který platil až do r.2012.
Proboštství svatomořické bylo po staletí inkorporováno nejd. metropolitní kapitule olomoucké, takže
proboštem u sv. Mořice býval vždy některý sídelní kanovník metropolitní. V roce 1926 vymohl si tehdejší
probošt (J. Tittel) jak pro sebe, tak i pro své kaplany, kongruový plat od mor. zemského úřadu. Ačkoliv měl
svoji kanovnickou prebendu, pobíral vesele i příjmy beneficia proboštského, tedy beneficia druhého. Když
následující probošt A. Demel podával pro zemský úřad svoji fassi neboli přiznávku ku vyměření
kongruových příjmů, přišli v Brně na to, že probošt Demel, jako olomoucký kanovník má s proboštstvím
vlastně tolik příjmů, že může všecky na faru svatomořickou inkorporované kaplany platiti ze svých vlastních
příjmů kanovnických a proboštských. Probošt Demel poté resignoval na funkci a administrátorem fary se
stal vrchní kaplan Dr. Fr. Závrbský. Probošt Horák v kronice pak toto oddělení kanovnické funkce od fary
sv. Mořice hodnotí jasně: Bylo to rozhodnutí trpké, ale spravedlivé.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Sledujte aktuální možnosti obsaditelnosti kostela (10 % = 70 osob), obsaďte prosím hlavně
židle rozdělené po kostele (s ohledem na povinné rozestupy 2 metry).
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 i online (https://www.trikralovasbirka.cz/, s překvapením :-) ).
Nedělní kázání našeho otce Františka Hanáčka jsou dostupná online na YouTube kanálu „sv.
Mořic Olomouc“, https://www.youtube.com/channel/UCSn8D2dvHav1piOZFgvCmZQ. Tamtéž
najdete i mimořádně úspěšný vánoční hudební pozdrav od našeho varhaníka J. Stodůlky, který
od 26.12. zaznamenal již přes tisíc shlédnutí. Třeba vás na závěr vánoční doby potěší také.
AKTUALITY OBECNÉ
Exercicie on-line, nazvané „Panna Maria - ikona spásy“, které povede P. Martin Sedloň, OMI,
budou přenášeny z poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na kanále youtube:
Lectio divina CZ. Exercicií je možné se zúčastnit i s individuálním doprovázením, tedy
s každodenním duchovním rozhovorem přes telefon s jedním ze členů našeho exercičního týmu.
Akce se koná v termínu 17.-24.1.2021. Přihlášky najdete na www.lectiodivina.cz
KOUTEK MOUDROSTI
Šance zaklepe na dveře častěji, než si člověk myslí, ale většinou není nikdo doma.
(Will Rogers)
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

