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Plesejte a jásejte,neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.

(Iz 12,2-3.4bcd.5-6)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 3,10-18)
Lidé se ptali Jana (Křtitele): „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí
s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali
pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je
stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se
nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ Lid byl plný očekávání
a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou.
Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude
křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil (obilí) na svém mlatě a pšenici
uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ Dával lidu ještě mnoho jiných
napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Nevím, jak to vidíte vy, ale pro mě byly Janovy odpovědi docela očekávatelné. I tehdy určitě vojáci
věděli, že je špatné dopouštět se násilí, a celníci navlas stejně věděli, že nesmí nikoho podvádět,
a taktéž jako lidé odjakživa věděli, že je potřeba druhým v nouzi pomáhat, stejně jako víme, že
když sedneme za volant nebo na kolo, že máme jezdit plni ohleduplnosti a předvídavosti, jelikož
máme za druhé velkou zodpovědnost. Víme tedy docela přesně, že tam, kde jednáme s druhými
lidmi, se nemůžeme chovat jako kdybychom zacházeli se stroji, a také víme, že vždy musí být
někdo první, kdo udělá k druhému vstřícné gesto. A také víme, že nic nebrání tomu, abychom to
byli my. Prostě víme všechno. Tak přece nepotřebujeme žádného Jana, aby nám tyto věci říkal!
Náš problém tedy zjevně není v tom, že bychom na naše otázky, co je v životě správné, neměli
odpovědi. Spíše je v tom, že tyto vlastní odpovědi vůbec neslyšíme rádi a ještě daleko méně
raději jsme upomínáni na to, že bychom tak tedy mohli jednat… Možná je to tak: možná je přece
jen šťastný člověk, který má takového Jana, který mu tyto otázky odpoví. Šťastnější je ale člověk,
který konečně pochopí, že tyto odpovědi už vlastně dlouho zná. A nejšťastnější je ten, který se
podle těchto odpovědí také skutečně naučí žít.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 1,39-45 Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ I K POVZBUZENÍ
Kdo je (tedy) „autenticky věřící“? Ten, kdo touží a miluje. Protože Bůh je přítomen ve všem
(a zároveň vše přesahuje), láska k Bohu zahrnuje vše, je to „láska bez hranic“. Lidská „láska
k Bohu“ není jen exklusivním vztahem k nějaké „nadpřirozené bytosti“ za horizontem světa, nýbrž
se má právě svou „bezhraničností“ a nepodmíněností podobat lásce Boha samého, který vše
objímá a udržuje v bytí svou láskou, má se podobat Bohu, který je ve všem přítomen s láskou
a jakožto láska. (...) Nový zákon (…) důtklivě spojuje lásku k Bohu a víru v Boha s láskou
k bližním, a to tak, že „lásku k Bohu“, která by nebyla spojena s láskou k lidem, demaskuje jako
pokrytectví, a naopak v činech lásky k bližním rozpoznává implicitní (chcete-li: anonymní) víru.
Milost víry se tedy vlévá do života konkrétního člověka nikoliv primárně v okamžiku, kdy ten
člověk dává rozumový souhlas článkům víry, „kdy si začíná myslet, že Bůh je“ – jak si mnoho lidí
představuje konverzi – nýbrž tehdy, kdy dochází v jeho životě k transcendenci (sebepřekroční,
překročení sobectví a sebezaujetí), tedy k tomu, co křesťanství míní slovem láska.

(P. Tomáš Halík: Největší přikázání – 30. neděle v mezidobí, 25.10.2020; dle halik.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 12.12.2021 – 19.12.2021
▪ Neděle
12.12. Simona / sv. Jana Františka de Chantal (3. neděle adventní)
▪ Pondělí 13.12. Lucie / sv. Lucie (Světluše)
▪ Úterý
14.12. Lýdie / sv. Jan od Kříže
▪ Středa
15.12. Radana / sv. Valerián
▪ Čtvrtek
16.12. Albína / sv. Adelhaida (Adéla)
▪ Pátek
17.12. Daniel / sv. Lazar
▪ Sobota
18.12. Miloslav / sv. Rufus a Zosim
▪ Neděle
19.12. Ester / bl. Urban (4. neděle adventní)
Z FARNÍCH KRONIK – Osudy probošta Matzkeho po válce
Po neblahých zkušenostech během nacistické okupace se československá vláda rozhodla odsunout
veškerou německy mluvící populaci do Německa a Rakouska. Stejný osud měli německy mluvící
Olomoučané, zhruba 18 tisíc lidí z tehdy kolem 55 tis. obyvatel. Většina Olomoučanů se dostala do okolí
bavorských měst Neu-Ulm a Nördlingen. Matzke se dostal do Kadeltshofen, kde se stal od roku 1959
znovu farářem. V letech 1952-1972 byl členem církevního soudu v augšpurské diecézi, v roce 1970 byl
jmenován papežem Pavlem VI. dokonce jeho osobním prelátem. V roce 1966 se stal čestným občanem
Kadeltshofenu. Městečko slavilo i jeho zlaté kněžské jubileum. Matzke zemřel ve věku 78 let dne
3. listopadu 1979 v Neu-Ulmu a byl pochován za velkého zájmu hlavně olomouckých Němců
v Kadeltshofenu. Nikdy nezapomněl na Olomouc a věnoval se ve volném času dějinám katolické církve
v Olomouci, na Moravě a v Slezsku. Vzniklo tak 5 svazků o ranním křesťanství na Moravě a o olomouckém
biskupství. Napsal toho ještě mnohem více, např. i o barokních církevních památkách na Moravě a
v Slezsku, o poutních místech na Moravě – celkem mu vyšlo kolem 50 děl.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně všechny farníky do nově otevřené farní
setkávárny naproti bočnímu vchodu (růžový dům).
Roráty se letos vzhledem k aktuální epidemiologické situaci nebudou konat v 6:00, ale až v 8:00
v čase mše svaté.
V sakristii si můžete zakoupit štědrovečerní oplatky a adventní kalendáře, obojí za 15 Kč.
Tuto 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.:-)
V So 18.12. bude při mši svaté v 8:00 udělována svátost pomazání nemocných, v Po 20.12. pak
bude otec František Hanáček navštěvovat nemocné v domácnostech (prosíme, nahlaste je
v sakristii).
Předvánoční zpovídání: 21.-23.12.: 9:00-12:00, 14:00-17:00, 24.12.: 9:00-12:00.
V těchto dnech vychází kniha Karla Hrona, jednoho z autorů Svatomořického zpravodaje,
s vybranými texty k zamyšlení z našeho periodika pod názvem „Na cestě s milosrdným rebelem:
výběr zamyšlení ze Svatomořického zpravodaje na motivy kázání Jörga Siegera“. V limitované
edici je možné od 12.12. obdržet tuto knihu za příspěvek na tisk 100 Kč ve farní kavárně, a třeba
se tam do ní též rovnou začíst…
AKTUALITY OBECNÉ
Ve St 1.12.2021 zemřela Jana Smahelová, dcera známého olomouckého fotografa Rudolfa
Smahela a také fotografka, která v roce 1995 zaznamenávala návštěvu papeže sv. Jana Pavla
II. v Olomouci.
Komunita Blahoslavenství nabízí na https://www.blahoslavenstvi.cz/p-jacques-philippe-utrpeni-azkousky-v-nasem-zivote. záznam promluvy otce Philippa na téma „Utrpení a zkoušky v našem
životě“.
KOUTEK MOUDROSTI
Závist je nejhloupější ze všech neřestí, neboť nepřináší nic. (Balzac)
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

