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Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.

(Ž 147)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 1, 21-39)
Ježíš vyšel ze synagógy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova
tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka
přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny
nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných
s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit,
protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam
se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl
jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“
A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagógách a vyháněl zlé duchy.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jako již mnohokrát, Ježíš nám zde nastiňuje směr hodný následování: bere si oddechový čas,
i tam – nebo lépe: právě tam – kde hrozí, že mu práce přeroste přes hlavu. A kde bychom byli my
nezřídka v pokušení říci: ne, takto to už opravdu dále nejde…ale musím to prostě ještě nějak
zvládnout! Přesně v takové situaci nechá Ježíš všeho být a stáhne se do ústraní. A udělá tak zcela
zřetelně, protože ví, že je toho zapotřebí. Kdo jede dlouho na plné obrátky, zjistí dříve či později, že
už to tak dál nelze, nejpozději když si pak prostě nabije nos. A Ježíš tohoto oddechového času
náležitě využije. Využije jej k tomu, aby se znovu a nově ujistil, jestli ještě vůbec sleduje ten správný
cíl, jestli kvůli samému aktivismu, kvůli pouhým skutkům, byť jsou samy o sobě v pořádku, neztratil
již dávno ten skutečný cíl ze zřetele. A pak udělá tento Ježíš něco, co by vlastně mělo být
samozřejmé, co ale přesto zůstává v tom našem lidském hemžení velkou výjimkou: vyvodí ze svého
nahlédnutí důsledek. Zvolí novou orientaci své další cesty, tomu odpovídaje přehodí výhybku a
vydá se tím směrem, který právě rozpoznal jako ten správný. Toto jsou tři věci, které nám Ježíš
z Nazareta v dnešním evangeliu přidává na cestu. V pravou chvíli se zastavit, znovu se podívat na
cíl a vyvodit z toho opravdu také nutné důsledky. On to tak udělal. A jen když to tak také děláme,
jen pak Jej opravdu následujeme.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 1, 40-45 Malomocenství od něho odešlo a byl očištěn.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
My křesťané jsme ze své podstaty realističtí optimisté – jestliže totiž skutečně věříme, že Kristus
vstal z mrtvých, pak jsme všichni pozváni být lidmi, kteří žijí z naděje, že tento svět i přes různá
malá či velká trápení neochvějně a jednoznačně směřuje k plnosti radosti, kterou pro nás připravil
sám Hospodin. (...) Skutečná radost z Boha není laciná ani není něčím, co si musíme sami obstarat,
zařídit či zasloužit. Není ani možné ji předstírat tam, kde není, a nutit se k ní. Je to radost založená
na nepochopitelném, ale o to více skutečném daru Boží lásky k člověku. (...) Prosme jeden za
druhého, prosme o tuto duchovní radost v našich rodinách a komunitách, prosme o ni pro nás kněze
a biskupy, prosme o skutečnou hlubokou radost pro všechna naše farní společenství. Prosme o ni
svorně a vytrvale a děkujme všude tam, kde jsme ji objevili a kde ji můžeme zažívat. Buďme svému
okolí právě touto radostí oporou a povzbuzením.
(Biskup Tomáš Holub: Pastýřský list 2021, 31.12.2020, dle bip.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 7.2.2021 – 14.2.2021
▪ Neděle
7.2. Veronika / sv. Richard (5. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 8.2. Milada / sv. Jeroným Emiliani - ct. Mlada
▪ Úterý
9.2. Apolena / sv. Apollonie
▪ Středa
10.2. Mojmír / sv. Scholastika
▪ Čtvrtek
11.2. Božena / Panna Maria Lourdská
▪ Pátek
12.2. Slavěna / sv. Benedikt Aniánský
▪ Sobota
13.2. Věnceslav / sv. Kateřina Ricciová
▪ Neděle
14.2. Valentýn / sv. Valentin (6. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Váhání nad službou u sv. Mořice
Přeskočíme ve farní kronice odstavec, ve kterém probošt Horák shrnuje ocenění, kterých se mu v církevní
službě dostalo a přečteme si něco o dalších okolnostech jeho příchodu do naší farnosti.
Obdržev od p. arcibiskupa 16.5.1934 dispens od tříletého pobytu na faře v Žešově, podal jsem v poslední
týden kompetenční lhůty žádost o sv. Mořice. Proč jsem tak dlouho otálel? Proto, že farní budova byla ve
stavu ubohém a kostel ve stavu ještě ubožejším. Fara neměla domácích pánů, probošti bydleli ve svých
residencích, na probošství se takměř ani neukázali, opravy se žádné neprováděly a kaplani do r.1926 neměli
peněz a jako kněží pomocní necítili se povinni, aby něco ve faře dali opraviti. A tak spustla budova měrou
strašlivou. Nebylo zde dobrého okna, dobrých dveří, dobrých dlážek. V kriminále je pěkněji, nežli
na proboštské faře. A kostel je rovněž vně i zevně sešlý a ve stavu přesmutném. Tyto věci mne odrážely
od kompetování. Než konečně přece jsem podal žádost. I byl jsem jmenován v Římě zvláštní papežskou
bullou proboštem. Bullu doslovně uvádím:
Vysvětlivky: Zmínka, že kaplani do r.1926 neměli žádné finanční zdroje, naráží na vydání kongruového
zákona, který všem duchovním bez rozdílu přisuzovat „základní“ plat. / Text papežské buly je dlouhý a tak
ho zde neuvádíme. „E-mailovým“ čtenářům zpravodaje ho ale v příloze posíláme. Latiníci si jistě přijdou na
své. Kdo má chuť může poslat redakci svůj překlad textu a my ho rozešleme všem. / V líčení probošta Horáka
nás zaráží to, že si po 42 letech kněžství chtěl odpočinout na malé útulné faře bez kaplanů a pak se uchází
o místo u sv. Mořice, s kaplany a neutěšenou farou. Asi se jednalo o poslušnost k nadřízeným. Nebo měl i
jiné důvody?

AKTUALITY Z FARNOSTI
Připomínáme, že páteční adorace je pouze po mši svaté v 8 hodin.
Kostel sv. Mořice má nové internetové stránky na známé adrese https://moric-olomouc.cz/, které již
běží v pilotním režimu a budou v nejbližší době ještě dále rozvíjeny. Na stránkách najdete též
archiv aktuálního a starších čísel SZ, viz https://moric-olomouc.cz/aktuality. Pokud má někdo
pěkné fotky interiéru/exteriéru našeho kostela, budeme rádi za návrhy na rozšíření stávající
inspirativní fotogalerie na https://moric-olomouc.cz/fotogalerie/gallery/ (prostřednictvím emailové
adresy SZ, viz níže). V nejbližší době se pak můžete tešit i na stránky o historii a aktuálně
prováděné rekonstrukci našich svatomořických varhan.
Sledujte aktuální možnosti obsaditelnosti kostela (10 % = 70 osob), obsaďte prosím hlavně židle
rozdělené po kostele (s ohledem na povinné rozestupy 2 metry).
AKTUALITY OBECNÉ
Týden kolem svátku sv. Valentýna (8.-14.2.) je označován jako Národní týden manželství. Je to
příležitost pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Valentýn je synonymem romantiky a týden
manželství se jí určitě vyhýbat nebude, stejně jako přátelství, komunikaci, odpuštění a radosti,
které by v manželství neměly chybět. Je bláhové si myslet, že se nám podaří vymýtit všechny
rozvody. Ale přinejmenším to naše manželství může být bezpečným místem, kde platí slib lásky
v dobrém i zlém. Náměty jsou např. na http://www.tydenmanzelstvi.cz/prehled-udalosti/
KOUTEK MOUDROSTI
Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.
(Konfucius)
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

