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Ukaž mi své cesty, Hospodine! (Ž 25)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 1, 14-20)
Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se
čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“ Když šel podél Galilejského
moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte
za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“ Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco
dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je
povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Kolikrát v životě jsme nuceni udělat krok do neznáma, a to v každém životním období! Platí to pro
mladé lidi, kteří mohou při výběru povolání těžko posoudit, zda tohoto rozhodnutí nebudou za
dvacet let hořce litovat; pro rodiče, kteří přivedou na svět dítě, aniž mají nějakou jistotu, že půjde
v jeho životě vše hladce – ostatně plánovat mohou, jak chtějí, bodoucnost přece nikdy plně
v rukou mít nebudou; a konečně, platí to i pro starého člověka, který neví, zda už má teď opravdu
jít do domova seniorů, nebo ještě zůstat doma. Někdy je zjevně třeba skočit do neznáma, aniž
bychom měli možnost zachytit se, či se dokonce vyšplhat zpět, pokud jsme skočili vedle. A Ježíš
dnes dává učedníkům na srozuměnou, že člověk může takový skok přece jen udělat. Pojď a skoč,
následuj mě, neboť jsem tady s Tebou. Udělali jsme vše pro to, abychom se rozhodli správně?
Pokud ano, pak v důvěře v to, že nás Bůh zachytí, že bude s námi i v té nejhorší mizérii, v této
důvěře můžeme klidně skočit. Proto má následování Ježíše Krista velmi málo společného
s poslušností, zcela málo s příkazy a už vůbec ne s nějakým osobním výkonem, ale velmi mnoho
– nekonečně mnoho – má co dělat s důvěrou.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 1, 21-28 Učil je jako ten, kdo má moc..
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
(…) Je mi trapné to opakovat, v současné době existuje v České republice i jinde hodně nakažlivá
a hodně nebezpečná nemoc, která se šíří, a pokud ji dostanete, tak vás může zabít. Když se
necháte naočkovat, tak ji nedostanete. Rozhodněte se, jak chcete. Pokud se rozhodnete se
nenechat očkovat, proto, že nevěříte v existenci nemoci, nebo nechcete interferovat s ději moudré
přírody, nebo že nevěříte v účinnost očkování, nebo protože jste uvěřili, že s vakcínou vám dají do
těla čip, který bude ovlivňovat vaše myšlení, je to ok, jste osmnáct plus, kompetentní. Umřete,
chcete-li. Je to vaše věc. Nedivte se ale, když budou vámi a pacienty vašeho ražení zaplněny
nemocnice, že dostanete jen tu péči, jaká bude v té době k dispozici. To není strašení, ale
následek vašeho rozhodnutí. (…) Na závěr. Nechat se naočkovat je tedy za současného stavu
racionální rozhodnutí každého průměrně informovaného občana, na základě informací, které
máme. Pro občana věřícího je to navíc rozhodnutí nejen racionální, nýbrž i rozhodnutí vyplývající
z představy úcty k životu a pátého přikázání desatera. Věřím a doufám, že se síla přirozeného
výběru nakonec neprokáže. Že se s vypětím všech sil podaří zachránit všechny. Snad. Co se
naopak prokáže, je nutnost reformy školství na základním a středním stupni. Víra v kde co a
především víra v to, co kdokoli jakkoli napíše na sociální sítě, už nám příště vážně může zlomit
vaz.
(P. Marek Orko Vácha: Věřím, že se síla přirozeného výběru nakonec neprokáže, 12.1.2021, dle
ct24.ceskatelevize.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 24.1.2021 – 31.1.2021
▪ Neděle
24.1. Milena / sv. František Saleský (3. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 25.1. Miloš / Svátek Obrácení svatého Pavla
▪ Úterý
26.1. Zora / sv. Timotej (Bohuslav) a Titus
▪ Středa
27.1. Ingrid / sv. Anděla Mericiová
▪ Čtvrtek
28.1. Otýlie / sv. Tomáš Akvinský
▪ Pátek
29.1. Zdislava / sv. Sulpicius
▪ Sobota
30.1. Robin / sv. Martina
▪ Neděle
31.1. Marika / sv. Jan Bosko (4. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Životopis probošta Horáka (1. část)
Na dalších stránkách farní kroniky probošt Horák shrnuje stručně svoji životní dráhu: Narodil jsem se
v Pivíně u Nezamyslic na Moravě jako syn učitele Ignáce Horáka a jeho manželky Marie, roz. Šádkové,
dne 21. září 1870. Gymnásium jsem vystudoval v Přerově a po matuře r.1888 s dobrým prospěchem
složené studoval jsem bohosloví v Olomouci v letech 1888-1892. Než jako jsem byl nejmladším ze všech
abiturientů, tak jsem byl nejmladším ze všech absolventů bohosloví, takže jsem se všemi možnými
dispensemi byl vysvěcen až 26. února 1893 od arcibiskupa Dr. Theodora Kohna, který byl 6.2.1893
intronizován, tedy jeho prima „creatura“. Jsa ještě podjáhnem byl jsem jmenován studijním prefektem
v chlap. semináři v Kroměříži, kde jsem měl 6.3.1893 v seminární kapli své prvotiny. Po dvou letech jsem
se hlásil do duchovní správy i byl jsem poslán do Města Libavé, kde jsem pobyl 4 léta. Na to jsem přišel do
Liptáně u Osoblahy, odkud jsem se po 5-ti letech hlásil do Jaktaře u Opavy. Tam jsem pobyl 3 léta. Odtud
jsem dostal samostatné místo zámeckého kaplana na Hukvaldech, kde jsem pobyl přes 4 léta, až do
11.7.1911. Na přání nejd. p. arcibiskupa Dr. Fr. Bauera kandidoval jsem za poslance na zemský sněm
moravský a byl jsem 13.7.1910 poslancem zvolen.
Vysvětlivky: Dnes se místo prvotiny většinou říká primice. / Zámek Hukvaldy patřil olomouckému
arcibiskupství a měl jen 16 místností (spíše taková větší vila). Po roce 1948 byl inventář odvezen do zámku
v Kroměříži (také arcibiskupský majetek). / Zemský sněm moravský zasedal až do r.1914. Po první světové
válce již nebyl obnoven. Míval 3-4 tzv. kurie, zastupující různé stavy. R.1905 v něm Němci ztratili většinu.

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).
Tato neděle (24.1.) bude (podle přání papeže Františka) slavena jako neděle Božího Slova.
Sbírka bude dána na biblický apoštolát Českého katolického biblického díla.
Co se děje u dominikánů:
Je stále možné využít přenášení nedělních mší sv. v 9:30 (a v ostatní dny mší sv. v 18:00)
z kláštera dominikánů na YouTube kanálu „Klášter dominikánů Olomouc“, viz
https://www.youtube.com/channel/UCFhR5Lpg6ukDbTQhOP7fIaQ.
AKTUALITY OBECNÉ
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa „Technický
pracovník/pracovnice děkanátu Uherské Hradiště“. Jedná se o celý pracovní úvazek s nástupem
1.4.2021, přihlášku včetně profesního životopisu a motivačního dopisu je třeba zaslat do
28.2.2021. Podrobnější infromace na https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2021/01/vrtechnicky-uh-01-2021.pdf
V covidové době je možno na internetu sledovat řadu náboženských pořadů, mší a kázání. Pěkná
kázání pro děti najdete na http://vlcidoupe.cz
KOUTEK MOUDROSTI
Tajemství klidu, stability, úspěchu a štěstí …
… je v přítomnosti.
(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

