Ročník XXVIII.

Číslo 42 19.12.2021

5

Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

(Ž 80)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 1,39-45)
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla
do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se
radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem:
„Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka
mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se radostně
pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Již nějakou dobu v našem kostele sv. Mořice opravujeme varhany, královský nástroj, pyšnící se
v tomto případě navíc největším počtem rejstříků (varhanních hlasů) v naší republice. Chceme,
aby mohly opět v plné kráse doprovázet bohoslužby a sloužit i ke koncertním účelům – k tomu,
povznést zvukem svých píšťal naši duši k nebeským výšinám. Vzletná slova, řeknete si, ale
možná přece jen ne až tak docela. Abychom to pochopili, musíme se na tyto píšťaly podívat
trochu blíže. Samy od sebe nedělají nic. Jsou prostě tu a můžeme je obdivovat, jak jsou obrovské,
či naopak i ty nejmenší píšťalky. Aby ovšem zněly a aby vydaly tón – tón, pro který byly
zkonstruovány – k tomu potřebují něco, čemu varhanáři říkají „vítr“. Tedy stlačený vzduch, který
takovou píšťalu naplní, aby vydala kýžený zvuk. Ten vítr, který je symbolem Ducha, Ducha
Svatého; vítr, který tyto píšťaly rozezní a umožní jim dosáhnout plného zvuku při různých
skladbách, kterými jim dá varhaník rozeznít. Jinak řečeno, na varhanách můžeme pozorovat, co
se stane, když Duch někoho uchvátí a zcela naplní. Varhany ilustrují přesně to, co je popisováno
v dnešním evangeliu. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem:
„Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého!“ Zde někdo, tedy Alžběta,
dosvědčuje svou víru, a sice pořádně nahlas, ne jak někde za zavřenými dveřmi. Opravdu, když
nás Duch uchvátí, pak nás učiní svědky víry, neboť čeho je plné srdce, o tom hovoří ústa – a též
naše ruce, protože o víře zvěstovat, to přece neděláme pouze ústy. Celý člověk je potom naplněn
a zcela se nasadí, vlastní kůži nasadí pro to, co jej tak oslovilo. A snaží se ze všech sil svědčit
svým životem, aby i druzí věděli, kým je tento Bůh pro něj, a čím může být i ně. Aby věděli, že
tento nezasloužený Dar je zde pro každého.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 2,41-52 Rodiče našli Ježíše uprostřed učitelů.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ I K POVZBUZENÍ
(…) Drazí přátelé, (právě) v tomto spočívají Vánoce, (tedy) nedejme si je znečistit konzumem a
lhostejností. Jejich symboly, zejména jesličky a ozdobený stromek, nás navracejí k jistotě, která
naplňuje naše srdce pokojem, k radosti z Vtělení, k Bohu, který se stává důvěrně známým: žije
s námi, dává našim dnům rytmus naděje. (…) O Vánocích se Bůh nezjevuje jako vládce shlížející
shůry, nýbrž ponižuje se, aby jako zcela malý a chudý, jako druh v naší pouti, sloužil: pokud se
mu máme podobat, musíme se také umenšit a sloužit. Chcete-li prožít opravdové Vánoce,
nezapomínejme na to, že Bůh přichází, aby byl s námi, a žádá nás, abychom se starali o své
bratry a sestry, zejména o ty nejchudší, nejslabší a nejkřehčí, které pandemie ještě více vytěsnila
na okraj společnosti. Tak totiž Ježíš přišel na svět a jesličky nám to připomínají.
(Papež: O Vánocích nepřichází Bůh vládnout, nýbrž sloužit, 10.12.2021, dle vaticannews.va/cs)

SVÁTKY V TÝDNU 19.12.2021 – 26.12.2021
▪ Neděle
19.12. Ester / bl. Urban (4. neděle adventní)
▪ Pondělí 20.12. Dagmar / sv. Dominik Siloský
▪ Úterý
21.12. Natálie / sv. Petr Kanisius
▪ Středa
22.12. Šimon / sv. Servul
▪ Čtvrtek
23.12. Vlasta / sv. Jan Kentský
▪ Pátek
24.12. Adam a Eva / Štědrý den
▪ Sobota
25.12. 1. Svátek vánoční / Slavnost Narození Páně (Slavnost Narození Páně)
▪ Neděle
26.12. Štěpán / sv. Štěpán (Svátek Svaté rodiny)
Z FARNÍCH KRONIK – Čeští kněží za války
Poslední text ve zpravodaji uzavřel osudy německého probošta Matzka po odsunu. My čtenáři se můžeme
sami sebe zeptat: Neměl bych se zkusit setkat z některým odsunutým německým farníkem od sv. Mořice?
Možná ještě někdo žije....? Teď se ale vraťme k proboštu Lochmanovi. Ve svém životopise sepsaném
krátce po válce stručně shrnuje své působení ve válečném „exilu“ v Dubu n. Moravou takto:
Za svého pobytu v Dubě, kde jsem byl stále střežen policií a najatými zrádci, opravil jsem poutní kostel
zevně nákladem přes 200 000 K a částečně i zanedbanou faru. Zachránil jsem též sochu pres. Masaryka,
kterou chtěli Gestapáci rozbíti a vhoditi do řeky Moravy. Přes měsíc skrýval jsem ve faře také
pronásledovaného vysokého důstojníka Al. Jiř…, který tak unikl jistému zastřelení. Ke konci války, když
Němci utíkali přes Dub, přechovával jsem asi 300 farníků, kolem fary bydlících, ve všech prostorách
dubské fary asi 14 dní. Tento výčet skoro vypadá tak, jako kdyby probošt cítil potřebu se před někým
obhajovat. Kousek dále ale pak píše: Všecko, co jsem zde poznamenal, nenapsal jsem, abych se tím
chlubil, nýbrž aby budoucí svět věděl, že řím.katol. kněží jako dobří vlastenci pracovali nejenom
pro duchovní blaho věřících, nýbrž i pro tělesné a veřejné blaho českého lidu. Tato slova potvrzuje
i skutečnost, že z duchovních u sv. Mořice se dva dostali do koncentračního tábora Dachau - P. Josef
Šumšal tam zemřel a P. Bohumil Zlámal se vrátil. Nečekala jej ale snadná doba.

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 nekonají 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.
V Po 20.12. 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 obdržet tuto knihu za příspěvek na tisk 100 Kč ve farní kavárně.
AKTUALITY OBECNÉ
Tip na vánoční dárek z Centra pro rodinný život: Objednejte vašim blízkým časopis Rodinný život.
Roční předplatné je 300 Kč a na internetu lze objednat na https://rodinnyzivot.cz/casopis/ .Tento
dárek potěší 4x za rok a lze k němu vytisknout i dárkový certifikát.
Tuto neděli 19.12.2021 bude na mši svaté v katedrále od 10:00 předávání Betlémského světla.
Komunita Blahoslavenství nabízí na https://www.blahoslavenstvi.cz/p-jacques-philippe-utrpeni-azkousky-v-nasem-zivote. záznam promluvy otce Philippa: „Utrpení a zkoušky v našem životě“.
KOUTEK MOUDROSTI
Ačkoli si přeji důstojně zestárnout a dosáhnout stařecké moudrosti, přece jen vím, že každý den
může být poslední. … O svém posledním dni nemedituji proto, že bych se bál umírání, nýbrž
proto, že si znovu a znovu kladu v úžasu otázku: Co to znamená, že dýchám, že vnímám sám
sebe, že pozoruji krásu krajiny, že cítím vůni růže a chutnám jemný buket vína? (Anselm Grün)
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

