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Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

2.1.2022

(Ž 147)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 1,1-18)
Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život, a ten život byl
světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha,
jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On
sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého
člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo, a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do
vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm,
kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém
jsem řekl: ‚Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.‘” Všichni jsme
dostali z jeho plnosti, a to milost za milosti: Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda
přišla skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí
Otcově, ten o něm podal zprávu.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Bůh přišel, aby se za nás vydal, ale také, aby řádně zpochybnil všechny naivní představy, které
o něm máme. Pokud nasloucháme Ježíši, tomuto světlu pro nás, pak již víme, že se Boží moc
neprojevuje mocenským chováním a leskem triumfalistických slavností, nýbrž tím, jaké poselství
na tento svět přineslo v temné noci ono chudinké Dítě v jesličkách: milosrdenstvím a pravdou.
Jsou to obě slova, která nás Biblí, Božím Slovem opakovaně provázejí. A ne náhodou. Neboť
milosrdenství má mnoho co do činění s laskavostí, náklonností, milostí, ale i okouzlením –
spojeným s řeckým slovem „charis“, odkud pochází naše slovo šarm. A pravdou se rozumí to,
na co se mohu plně a zcela spolehnout, a má zde velmi blízko ke slovu věrnost. Neboť Bůh nás
tak miluje, že nás zahrnuje nepopsatelnou náklonností, kterou jedině nás chce okouzlit – tím, že
bude vždy věrně s námi, že nás nikdy nenechá padnout, byť by bylo sebehůře – to je Jeho
nerozborným příslibem pro náš život, jedno zda jsme mladí či se naše léta zde již pomalu
naplňují. Toto je jádro Vánoc. Svátek naděje, kterému není rovného.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 3,15-16.21-22 Když byl Ježíš pokřtěn a modlil se, otevřelo se nebe.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Narodilo se dítě. Narození je vždycky zdrojem naděje, rozpukem života a příslibem budoucnosti.
A tímto Dítětem je Ježíš, který se „narodil nám“, pro nás bez omezení, privilegií a exkluzivity. Dítě,
které Panna Maria přivedla na svět v Betlémě, se narodilo pro všechny: je „dítětem“, které Bůh
daroval celé lidské rodině. (…) V této dějinné chvíli, poznamenané ekologickou krizí a vážnými
ekonomickými a sociálními nerovnováhami, ztíženými pandemií koronaviru, potřebujeme jako
nikdy bratrství. A Bůh nám nabízí darem svého Syna Ježíše. Nikoli bratrství tvořené hezkými
slovy, abstraktními ideály, neurčitými city... ne. Bratrství založené na skutečné lásce, schopné se
setkat s tím, kdo je jiný, mít soucit s jeho utrpením, sblížit se s ním a postarat se o něho, třebaže
není z mojí rodiny, mého etnika, mého náboženského vyznání; je jiný než já, ale je to Boží syn, je
mým bratrem, mojí sestrou.

(Vánoční poselství “Urbi et Orbi” papeže Františka, aula Požehnání, 25.12.2020; dle
radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 2.12.2022 – 9.1.2022
▪ Neděle
2.1. Karina / sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský (2. neděle po Narození Páně)
▪ Pondělí 3.1. Radmila / Nejsvětější jméno Ježíš / sv. Jenovéfa
▪ Úterý
4.1. Diana / bl. Anděla z Foligna
▪ Středa
5.1. Dalimil / sv. Telesfor
▪ Čtvrtek
6.1. Tři králové / Slavnost Zjevení Páně
▪ Pátek
7.1. Vilma / sv. Rajmund z Penafortu
▪ Sobota
8.1. Čestmír / sv. Severin
▪ Neděle
9.1. Vladan / sv. Julián (Svátek Křtu Páně)
Z FARNÍCH KRONIK – Působení otce Lochmana v Hněvotíně (2.)
Probošt Lochman za 20 let působení v Hněvotíně opravil kostel, zavedl do něj elektřinu, pořídil nové zvony,
opravil farní budovu. Dále nechal upravit hřbitov, u kterého zmiňuje, že tam bylo navezeno 60 fůr drtiska, a
že se tam obtížně hledalo místo pro studnu – nikde nebyla voda. V Topolanech nechal opravit a přestavět
kapli Nejsvětějšího Srdce Páně. Na památku padlých vojáků v první světové válce ještě nechal u kaple
postavit sochu svatého Václava od akademického sochaře Pelikána. Nechme ale raději mluvit samotného
probošta Lochmana:
Aby náboženský život vzkvétal, založil jsem v Hněvotíně a v Topolanech LIDOVÉ JEDNOTY a JEDNOTU
ORLA, které za přispění velmi schopného pana kaplana P. Rudolfa Pištěky rychle rostly, takže jsem se
odhodlal ve farské zahradě postaviti tak zvanou Besedu = sál pro schůze a cvičení tělocvičné jednoty.
Spolkový život se vzmáhal, že často byla hrána divadla, koncerty a pořádány spolkové schůze, že Lidová
strana se při volbách stala první stranou ve farnosti. Aby zábavné podniky Lid. str. mohly se nerušeně
konati, dal jsem nově upravit farskou zahradu a opraviti starou stodolu a zídku kolem zahrady. Kromě toho
byly zakoupeny dvě míry pole u samého Hněvotína ku postavení nového spolkového domu – Orlovny.
Je vidět, že pro působení u sv. Mořice byli vždy vybíráni ti nejlepší pastýři. Příznivé působení probošta
Lochmana v Hněvotíně, zvláště to ve prospěch českého obyvatelstva, se pak zřejmě stalo důvodem
k perzekucím probošta za 2. světové války.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V So 1.1. je slavnost Matky Boží, Panny Marie – mše svaté se budou slavit v 7:30 a 9:00 hodin.
Ve Čt 6.1., na slavnost Zjevení Páně (lidově Tři králové), proběhne při mši svaté v 8 hodin
žehnání vody, křídy a kadidla.
V Pá 7.1. se koná adorace jen po ranní mši svaté, v 15 hodin zveme opět na modlitby k Božímu
milosrdenství.
Rozpisy živého růžence jsou k vyzvednutí v sakristii; některé desátky jsou ještě volné, zájemce
rádi přivítáme.
Od 1.1. do 16.1. bude probíhat tradiční Tříkrálová sbírka (https://www.trikralovasbirka.cz/)
pro potřebné, a to ve formě, kterou umožní aktuální epidemická situace. V našem kostele bude
za účelem této sbírky umístěna speciálně označená kasička. Předem děkujeme za vaši štědrost.
Máme pro vás tip na povánoční dárek, adoptujte píšťalu na https://varhany.moric-olomouc.cz/.
Jako výraz díků obdržíte certifikát o adopci.
V polovině prosince vyšla 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.
KOUTEK MOUDROSTI
A stále měj na paměti, že není tak důležité, jak dlouho žiješ, nýbrž jen to, jak intenzivně a
autenticky žiješ. Oprosti se od starosti o sebe. Napři všechno do přítomné chvíle. To rozhodující
se děje teď. Teď je v tobě Bůh. (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

