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Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou
smlouvu. (Ž 25)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 1, 12-15)
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi
divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a
hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte
evangeliu.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Toto je vskutku dobrá rada do začátku. V Markově evangeliu jde o první Ježíšův proslov
a současně se jedná o shrnutí Jeho života a působení. Kdo chce vědět, o co tomu Ježíšovi
vlastně šlo, tomu by mohla tato slova jako program dostačovat. To, co přijde následně, pak
objasňuje, ilustruje, vysvětluje, co tento program znamená. Někdy přímo sledováním Ježíšova
působení, někdy prostřednictvím příběhů, podobenství. Ovšem, co to znamená, věřte evangeliu?
Jsou to právě plody Ježíšova působení, které nám dají nahlédnout, že jde především o to, umět
začínat, umět žít, umět důvěřovat. Umět začínat stále znovu, v očekávání, že se to vyplatí, že
láska a pravda a spravedlnost jsou na tomto světě od Boha; nejsou vždy průzračně uchopitelné,
často jsou obtížně dosažitelné, ale kdo neustane v hledání, má šanci dostat se na stopu
po smyslu lidského života, po smyslu tohoto světa. Dostat se tam, kde se projevuje Boží dobrota a
Boží moc. Moc, která nedrtí silou, ale přichází zevnitř, jako jemný vánek. A dobrota, která se chce
přelít do lidí a skrze ně se dávat dál. A toto, právě toto je podstata onoho Božího království. Které
je tu, které nevidíme, ale ke kterému směřujeme, pokud tomuto Ježíši věříme a naši životní cestu
připojíme k té Jeho. A proto: začněme! Začněme žít jako Boží děti! I když klopýtáme, i když se to
zdá prostě nedosažitelné. Neboť to je pravé pokání: život v začátku, nikoli v dokonalosti.
Život v hluboké důvěře, že můžeme začít, stále znovu a znovu. V důvěře, která je podstatou
křesťanské víry.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 9, 2-10 To je můj milovaný Syn.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Postní doba nás vybízí, abychom říkali „druhým slova, která povzbuzují, posilují, utěšují,
podněcují, a ne slova, která ponižují, zarmucují, popuzují, opovrhují druhým“ (Fratelli tutti, č. 223).
K tomu, abychom předali naději, mnohdy stačí „laskavý člověk, který je ochoten odložit své obavy
a starosti stranou a projevit zájem, obdarovat úsměvem, říct povzbudivé slovo, naslouchat
uprostřed všeobecné lhostejnosti“ (tamtéž, č. 224). (...) Křesťanská láska je darem, který našemu
životu dává smysl. Díky ní považujeme ostatní, kteří jsou v nesnázích, za členy naší rodiny,
za přátele, bratry. Ani drobnost, o kterou se láskyplně rozdělíme, nezapadne, ale promění se ve
zdroj života a štěstí. (...) Prožívat postní dobu s křesťanskou láskou znamená postarat se o toho,
kdo prochází utrpením, je opuštěný, zachvácen strachem z pandemie covid-19. Uprostřed velkých
nejistot ohledně budoucnosti si připomeňme slova, kterými se Bůh obrací ke svému služebníku:
„Neboj se, vždyť jsem tě vykoupil“ (Iz 43,1), a spolu s laskavostí nabídněme i slovo povzbuzení,
aby bližní mohl zakusit, že ho Bůh miluje jako svého syna.
(Poselství Svatého otce Františka k postní době 2021, 12.2.2021, dle cirkev.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 21.2.2021 – 28.2.2021
▪ Neděle
21.2. Lenka / sv. Petr Damiani (1. neděle postní)
▪ Pondělí 22.2. Petr / svátek Stolce sv. Petra
▪ Úterý
23.2. Svatopluk / sv. Polykarp
▪ Středa
24.2. Matěj / sv. Modest
▪ Čtvrtek
25.2. Liliana / sv. Valburga
▪ Pátek
26.2. Dorota / sv. Alexandr
▪ Sobota
27.2. Alexandr / sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
▪ Neděle
28.2. Lumír / sv. Roman (2. neděle postní)
Z FARNÍCH KRONIK – Stav svatomořické farnosti
Dále se probošt Horák v kronice věnuje kritickému hodnocení předcházejících duchovních u sv. Mořice.
Za neblahý považuje zejména vliv barona Grimmensteina, který spravoval farnost v r.1899-1918. My ale
čteme o několik řádků dále:
Po Nowotném byl dosazen ku sv. Mořici za kaplana Jan Lantsch, dosud kooperátor v blízkém Slavoníně.
Narodil se v Drnholci (na již. Moravě) 21.12. 1905, vystudoval v Olomouci jak německé gymnásium tak i
bohosloví s výborným prospěchem. Teď pracujeme sami dva na kamenité a skalnaté pustině olomoucké
duchovní správy. Práce je zde habaděj, ale medu málo. Lid se domnívá, že probošství je zlatodolem, že je
proboštem dobře dotovaný kanovník a zatím stojí probošt v materielním ohledu za každým vesnickým
farářem. Křtů zde není, protože nedělky odcházejí do porodnice na Novou Ulici, pohřbů rovněž ne, protože
všichni nemocní odcházejí do nemocnice, a umrou-li tam, pohřbí je farář Novoulický. Jedině tu bývá více
svateb z venkova. Jinak je to fara materiálně mizerná. A duchovně, o tom také těžko mluvit. Žádný farář
nezná svých oveček, protože za živa chodí od kostela ke kostelu, od dominikánů ke kapucínům a ke sv.
Kateřině, od sv. Mořice ku sv. Michalovi, křtít dávají v porodnici, pohřby objednávají u pohřebních ústavů,
stipendia mešní roznášejí Bůh ví kam, takže vlastního faráře neznají a on jich. Co se zpovědi týče, je to
také takové. Zpovídá se sice u sv. Mořice dosti, ale z kterého ovčince ty ovečky jsou, kdož to ví? Je tedy i
v ohledu duchovním ta duchovní správa neutěšená. Dvojjazyčnost obyvatelstva přidává jenom práce a
námahy.
Tak co, zlepšili jsme se za těch skoro 100 let? I tehdy měli, oproti vesnickým farnostem, návštěvníci sv.
Mořice zřejmě daleko k tomu, aby mohli být nazýváni společenstvím. Pro dobrého pastýře jsou pak bariéry
mezi ním a ovečkami utrpením. Možná zrovna teď nazrává doba k tomu, abychom se to pokusili změnit…

AKTUALITY Z FARNOSTI
Je volný živý růženec, případní zájemci se mohou hlásit v sakristii.
Kostel sv. Mořice má nové internetové stránky na známé adrese https://moric-olomouc.cz/, zveme
vás k jejich k návštěvě.
Sledujte aktuální možnosti obsaditelnosti kostela (10 % = 70 osob), obsaďte prosím hlavně židle
rozdělené po kostele (s ohledem na povinné rozestupy 2 metry).
AKTUALITY OBECNÉ
Centrum pro rodinu nabízí v rámci programů pro ženy sérii přednášek pro Přemýšlení,
Připomenutí a Pokání (PPP). Krátké, namluvené přednášky budou k dispozici 2x týdně –
ve středu a na víkend. Jako víkendový bonus bude ještě krátký Večerníček – zvlášť namluvený
příběh. K přednáškám se dostanete na http://rodinnyzivot.cz/?q=node/3#postnippp2021.
Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zvou na on-line přednášku
Martina Kvapilíka na téma „Umělá inteligence, věda a víra: Má náš mozek ještě vůbec šanci?“.
Uskuteční se ve St 24.2.2021 od 19:00. Odkaz naleznete na www.agkm.cz nebo napište na
bekarek@agkm.cz a odkaz vám bude zaslán. Tamtéž lze zasílat také dotazy na přednášejícího.
KOUTEK MOUDROSTI
V každém z nás je ukryt diamant.
(neznámý autor)
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