Ročník XXVIII.

Číslo 43 26.12.2021

5

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách.

(Ž 128)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 1,39-45)
Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct
let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dni a vraceli se domů, zůstal
chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině
poutníků, ušli den cesty; teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli,
vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů,
poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho
odpověďmi. Když ho (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to
udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolesti hledali.“ Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli
jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se
s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno
uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Vychovávat Ježíše, vychovávat tohoto Božího Syna, to zjevně nebyla žádná procházka růžovým
sadem. A jednoduché to už teprve nebylo. Tady to prostě Maria s Josefem neměli vůbec lehčí než
dnešní rodiče. Což, přiznávám, je možná pro matky a otce, soužené dnešními teenagery, pouze
slabou útěchou. Ale je to útěcha pro mě. Neboť vědět, že Ježíš byl kromě Boha opravdu
člověkem, že ke mně skrze mé předky přišel tak blízko, že se mu mohu podívat do očí, že si s ním
mohu obrazně vzato potykat – slyšet o tom, že všechno to, co mě a vás dnes trápí, zná a zažil na
vlastní kůži – nejen nějak z bezpečného odstupu, ale skutečně, se vší bolestí, vší nejistotou a
vším strachem, které normálně zažíváme – vědět, že se opravdu stal jedním z nás, to je pro mě
útěchou, neboť mi to přináší tohoto Boha blíže než všechny povzbuzující příběhy světa, ba co,
daleko blíže než všechny zbožné knihy a obrazy dohromady. A tak, právě tak si Jej zkusme v naší
mysli uchovat.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 1,1-18 Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ OTCE FRANTIŠKA HANÁČKA

Milí farníci,
Vánoce jsou výzvou k tomu, abychom přijali poselství Písma: „Když přišla plnost času, poslal Bůh svého
Syna…“
Tyto svátky jsou pro nás plností času, neboť i nás Bůh povolal k poznání Jeho Lásky. Vánoční doba tuto
Lásku aktualizuje. Mějme odvahu nabízenou lásku přijmout a prosme o sílu Boží lásku rozdávat.
Bůh na to čeká! Jak odpovím já?
Požehnané Vánoční dny přeje
Pater František

SVÁTKY V TÝDNU 26.12.2021 – 3.1.2022
▪ Neděle
26.12. Štěpán / sv. Štěpán (Svátek Svaté rodiny)
▪ Pondělí 27.12. Žaneta / sv. Jan Evangelista (Svátek sv. Jana Evangelisty)
▪ Úterý
28.12. Bohumila / sv. Betlémské děti, mučedníci
▪ Středa
29.12. Judita / sv. Tomáš Becket
▪ Čtvrtek
30.12. David / sv. Evžen
▪ Pátek
31.12. Silvestr / sv. Silvestr
▪ Pátek
1.1.
Nový rok / Slavnost Matky Boží Panny Marie
▪ Sobota
2.1.
Karina / sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
▪ Neděle
3.1.
Radmila / sv. Jenovéfa (2. neděle po Narození Páně)
Z FARNÍCH KRONIK – Působení otce Lochmana v Hněvotíně (1.)
Probošt Lochman působil u sv. Mořice nejdříve 10 let jako kaplan (r.1906-1916). Potom byl (s válečnou
přestávkou) u sv. Mořice jako probošt v rozmezí letech 1936-1951. Těch 20 let mezi tím působil v blízkém
Hněvotíně. Poslechněme si, jak tento úsek život popisuje:
Farnost Hněvotínská byla smíšená skládající se z Němců a z utlačované české menšiny v Hněvotíně a
přifařených Topolanech. Počátek v duchovní správě byl mnohoslibný; jak Němci tak i Češi radovali se
z působení svého nového faráře, ale když se vrátili mladí Němci z války, začali brojiti proti působení
nového faráře Čecha, hlavně když byla v kostele jako v Československé Republice zavedena úplná
rovnoprávnost při vykonávání bohoslužeb. Němci nechtěli mne ani jako Čecha míti ve svých německých
spolcích a stále hledali příčiny k chikanování. V duchovní správě byl jsem naprosto spravedlivým ke všem,
ale ve veřejném životě jsem se ujímal utlačovaných Čechů.
V Hněvotíně bylo v r.1930 z 1502 obyvatel 892 národnosti německé a 602 československé. Otec Lochman
chudobným Čechům pronajímal farní pole. Pomohl se stavbou 16 rodinných domů pro Čechy tím, že ručil
za jejich úvěry. Když byl o tutéž službu požádán chudými Němci, tak se za ně zaručil také. Těm ale
německé záložny nechtěly půjčit, protože „drželi s českým knězem“. Vymohl také stavbu nové budovy pro
chudobné Čechy s 14 byty. Po 100 letech to vypadá, že by se nějaký Lochman zase hodil.
Seznam zásluh otce Lochmana v Hněvotíně je dlouhý a část si necháme na příště.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Na Štědrý den, v Pá 24.12., se bude kromě ranní mše sv. v 8:00 slavit též ve 22:00 tzv. půlnoční.
V So 25.12. (slavnost Narození Páně) se budou v našem kostele slavit mše sv. v 7:30 a 9:00
(farní setkávárna je tento den zavřena). Tentýž den v 17:00 pak zveme tamtéž na vánoční
koncert sboru Collegium vocale (https://www.collegiumvocale.cz/). Na programu bude latinská
mše J.J. Ryby Missa Pastoralis in B dur a české a moravské vánoční koledy.
V Ne 26.12. budou mše dle obvyklého nedělního rozpisu (7:30, 9:00) a po ní zveme do farní
setkávárny naproti bočnímu vchodu (růžový dům). Od 17:00 potom zazní známá mše J.J. Ryby
„Hej mistře!“ v podání našeho sboru Chorus Mauritiensis (http://chorusmauritiensis.cz/) a hostů.
V Po 27.12. se od 17 hodin koná vánoční koncert pěveckých sborů Bel canto a Campanella
(koledy v různých úpravách a Missa brevis od J. Pavlici), viz https://www.campanella.cz/.
V Pá 31.12. (sv. Silvestr) je adorace jen po ranní mši svaté. Odpolední modlitby k Božímu
milosrdenství se konat nebudou, namísto toho zveme v 17 hodin na děkovnou mši svatou.
So 1.1. je slavnost Matky Boží, Panny Marie – mše svaté se budou slavit v 7:30 a 9:00 hodin.
Máme pro vás tip na (po)vánoční dárek, adoptujte píšťalu na https://varhany.moric-olomouc.cz/.
V polovině prosince vyšla kniha Karla Hrona, jednoho z autorů 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“. Dostupná je v setkávárně.
KOUTEK MOUDROSTI
Chtěl jsem lidem zprostředkovat vědomí, že jsou zcela a naprosto milováni Bohem, že jsou cenní
a jedineční. A chtěl jsem jim říci, že mají lásce Boží důvěřovat: že je Bůh osvobodí ode vší starosti
o sebe samé: že nad nimi drží svou dobrotivou ruku a že by z nich rád sňal veškerou úzkost. Není
tak důležité, jak se ti daří. Dovol si volný pád do propasti Boží lásky. (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

