Ročník XXVIII.

Číslo 40 5.12.2021

5

Hospodin s námi udělal velkou věc, naplnila nás radost. (Ž 126)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 3,1-6)
V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes
údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš
údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boži slovo Jan,
syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy.
Tak je psáno v knize řeči proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu,
vyrovnejte mu stezky! každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co
křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Ale kterou cestu? Pokud máte také někdy pocit, že
ta, kterou právě jdete tyto dny, ve snaze to nějak uhrát s konzumní společností kolem nás, že tato
cesta není ta pravá, pak pomůže jen jediné: zastavit, obrátit se, a vstoupit na nějakou jinou.
Takovou, která nám dopřeje ztišení a chvíle k rozjímání, prostě která nás dovede až k Dítěti
v jesličkách. Obraťte se! Toto poselství Jana Křtitele je dnes aktuálnější než kdykoli předtím. Ale
nestačí po ztišení, po adventu, po tom radostném očekávání, takovém, jaké by jen mohlo být,
pouze toužit nebo jen na několik minut vystoupit z vřavy tohoto světa. Nestačí jet v tom špatném
směru holt jen o něco pomaleji. Obrácení je něco jiného! Takže zastavit a otočit! A především
začít! Třeba tím, že se nebudu řadit do front v obchodních centrech a kupit haldy dárků, jen abych
snad nekoupil druhým méně než oni mně. Nenechám se vtáhnout do kolotoče předvánočních
setkání a večírků, abych ještě o něco více podpořil už tak pořádný termínový chaos (o covidu ani
nemluvě). Či se dokonce zkusím nezapojit do všeobecného nákupního šílenství adventních
nedělí, které jsou přece svátky klidu. A třeba vás napadne ještě něco lepšího než mne. Jestliže
nám totiž jde o Krista, o jeho následování a způsob, jak je budeme žít a slavit, pak si nemůžeme
nechat obchodníky a reklamními stratégy diktovat, jak to máme dělat. Měřítkem pro nás může být
jen Kristus a jeho evangelium. Může se stát, že takových, kteří budou chtít jít touto novou cestou,
nebudou zrovna žádné masy. Či dokonce ještě méně. Jedno je ale jisté – a to již tento adventní
čas. Onoho plného ztišení sice ještě zdaleka nedojdeme, ale už jen tím, že některé věci
vypustíme, bude náš advent již dnes klidnější – o mnoho klidnější než byl třeba ještě před
několika lety. A pravděpodobně i klidnější než u většiny ostatních. Ostatně, je k tomu letos opět
ideální příležitost…
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 3,10-18 A co máme dělat my?
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ I K POVZBUZENÍ
Náš Bůh je Bohem-který-přichází. Nezapomeňme, že Bůh je Bohem, který přichází ustavičně. On
naše očekávání nezklame! Pán nikdy nezklame. Možná nás nechá čekat chvíli ve tmě, aby dal
uzrát naší naději, ale nikdy nezklame. Pán stále přichází, je vždycky s námi. Někdy se nedá vidět,
ale vždycky přichází. Přišel v přesném dějinném okamžiku a stal se člověkem, aby na sebe vzal
naše hříchy. Slavnost Narození Páně připomíná tento první Ježíšův příchod v určitém dějinném
okamžiku; přijde na konci časů jako soudce všech a přichází každý den navštívit svůj lid, každého
muže a ženu, kteří Jej přijímají ve Slovu, ve svátostech a v bratřích i sestrách.
(Promluva papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně, 29.11.2020; dle vaticannews.va/cs)

SVÁTKY V TÝDNU 5.12.2021 – 12.12.2021
▪ Neděle
5.12. Jitka / sv. Sába (2. neděle adventní)
▪ Pondělí 6.12. Mikuláš / sv. Mikuláš
▪ Úterý
7.12. Benjamín / sv. Ambrož
▪ Středa
8.12. Květoslava / Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
▪ Čtvrtek
9.12. Vratislav / sv. Valerie
▪ Pátek
10.12. Julie / sv. Julie a Eulálie
▪ Sobota
11.12. Dana / sv. Damas I. (Hostivít)
▪ Neděle
12.12. Simona / sv. Jana Františka de Chantal (3. neděle adventní)
Z FARNÍCH KRONIK – Rezignace probošta Lochmana (z vlastního pohledu)
Po 2. světové válce se ke sv. Mořici vrátil český probošt Jan Nep. Stanislav Lochman, který v závěru války
působil v Dubu nad Moravou. V té době mu bylo 66 let. Než se začteme do poválečných řádků farní
kroniky, nahlédneme na odstavce jeho vlastního životopisu, které popisují začátek války. Po zatčení v září
1939 a internaci trávil konec roku v nemocnici u Milosrdných bratří v Prostějově jako pacient. Probošt píše:
Koncem r.1939 poslal ke mně pan Arcibiskup Dr. L. Prečan pana sekretáře p. Dr. Zelu se vzkazem, že
něm. gestapo mu hrozí internováním jestli neobsadí svatomořické proboštství a proto abych mu usnadnil
jeho posici tím, že pouze do rukou pana Arcibiskupa vložím prozatímní se zřeknutí svatomořického
proboštství, a jak se poměry změní, že se zase do Olomouce na své proboštství vrátím. Po dlouhém
váhání vyhověl jsem přání pana Arcibiskupa a za to byl jsem jmenován administrátorem proboštství
v Dubě nad Moravou a 1. května 1940 proboštem v Dubě se všemi dřívějšími insigniemi a právy. V Dubě
jsem pobyl od 1. února 1940 do 26. srpna 1945.
Nad tímto textem je možno si položit řadu otázek: Proč arcibiskup žádal o rezignaci probošta přes Dr.
Zelu? Proč probošt Lochman dlouho váhal? Nevěřil, že válka skončí dobře? Bylo proboštství v Dubu volné
přirozeně, nebo byl tamní probošt také někam odvlečen?… Teď jen mít dost času a sil na studium historie.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně všechny farníky do nově otevřené farní
setkávárny naproti bočnímu vchodu (růžový dům). Budeme rádi, pokud si uděláte chvíli času
na posezení a popovídání s těmi, které znáte z kostelních lavic.
Roráty se letos vzhledem k aktuální epidemiologické situaci nebudou konat v 6:00, ale až v 8:00
v čase mše svaté.
Pomozte nám prosím s řešením synodní cesty – na lavicích najdete dotazník k vyplnění.
V sakristii si můžete zakoupit štědrovečerní oplatky a adventní kalendáře, obojí za 15 Kč.
Příští Ne (12.12.) po mši svaté v 9 hodin, která bude opět věnovaná dětem, se tyto mohou těšit
na mikulášské překvapení. Vezměte je tedy určitě s sebou.:-)
Na webu o svatomořických varhanách a jejich rekonstrukci (https://varhany.moric-olomouc.cz/) je
možnost adopce píšťal (s certifikátem pro dárce). Prosíme o příspěvek.
AKTUALITY OBECNÉ
Rodiče, kterým zemřelo dítě (před narozením, v raném věku nebo v dospělosti) jsou zváni
na setkání v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce v Ne 12.12.2021. Akce pod názvem
„Zapalme svíčku“ začne mší v 15:00. Následuje adorace a čaj. Akci pořádá Centrum pro rodinu
(viz https://rodinnyzivot.cz/2021/11/16/pout-za-deti-ktere-odesly-prilis-brzo).
V Arcibiskupském paláci se v Ne 12.12.2021 od 19:00 uskuteční Benefiční adventní koncert na
kterém vystoupí na něm Trio Martinů doplněné o člena Moravské filharmonie, violistu Pavla
Hánu. Zazní skladby Josepha Haydna, Johannese Brahmse a Antonína Dvořáka. Vstupné je
dobrovolné, vstupenku je ale třeba rezervovat si předem na tel. 587 405 430 nebo na e-mailu
knihovna@ado.cz. Je třeba dodržovat opatření v souvislosti s pandemií koronaviru.
KOUTEK MOUDROSTI
Kdo nemá peníze, je chudý.
Ale kdo nemá nic než peníze, je nejchudší. (Oldřich Fišer)
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

