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Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti. (Ž 71)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 4,21-30)
Ježíš promluvil v synagóze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu
přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi
připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme
slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém
domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy
se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich
nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském
národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli,
všichni v synagóze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory,
na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se
dál.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Ježíše jako zázračného léčitele – takového si Jej přáli mít tehdy v Nazaretu, a takového si Jej
přejeme nezřídka i my dnes. Takového, kterého můžeme zavolat, když Jej potřebujeme, který
určitě zapůsobí, přislíbí úspěch, který nám ale jinak nebude dělat žádné velké problémy. Stavíme
mu dokonce krásná obydlí, kostely a katedrály, jsme mu vděční, ale jinak jdeme naší vlastní
cestou. Ale proto nepřišel. Ježíš nepůsobí žádné senzační zázraky, neuzdravuje na počkání ani
nás neuchrání před nejrůznějšími ranami osudu. Není žádným pojištěním proti úrazu, fyzickému či
duševnímu. Ale On nese. Nese nás, snáší s námi radosti a strasti všedního dne a pomáhá nám,
abychom mohli nést i my sami. Sebe i druhé. To není žádný senzační zázrak. Ale je to zázračné –
zázrak, jak si jej Bůh představuje: zázrak, který vzniká ze spolubytí, ze vztahu, do kterého s námi
lidmi Bůh vchází. Bůh není žádná záchranná hlídka, žádný lékař na telefonu a také nežije můj
život, ale žije tento život se mnou. A chce mě doprovázet, se mnou společně dospět k cíli. Ale
k tomu je nutné, abych šel s Ním: já na Jeho straně a On na té mojí. Toto dává lidem v Nazaretu,
a toto dává i nám dnes zcela jasně najevo. Proto přišel. A jen takového Jej zřejmě můžeme také
skutečně zakusit.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 5,1-11 Nechali všeho a šli za ním.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Tenhle neambiciózní Syn boží, král židovský, do světa přináší smysl oběti, představu, že „smysl
života je v moci oběti“ (jak učil starozákoník, profesor Jan Heller). V křesťanské víře se j(e)de sám
obětovat za nás, j(e)de věřícím i nevěřícím nabídnout výhled nikoli na smrt, ale za smrt, nestrach
ze smrti. Je to absurdní Bůh, který nediktuje, ale jen a jen nabízí. A kupodivu, ačkoliv nabízí čiré
„bláznovství“, má mraky následovníků. Stačí se rozhlédnout okolo sebe, kolik lidí se dnes taky
obětuje, kolik žen i mužů nezištně pomáhá, hledí víc na druhé než na sebe. Jistě, mnozí z nich
Ježíši nevěří, nejsou žádní kristovci, ale stejně dělají něco, co se do „filozofie“ našeho světa,
do učení o ambici a nutnosti úspěchu, úspěchu coby smyslu života vůbec nehodí. Jako by to ten
Ježíš bez ambic, Ježíš na kříži, nakonec snad proboha vyhrál…

(Milan Fendrich: Velikonoce 2021? Neambiciózní, tichý Ježíš ukazuje, že smysl života je v oběti;
dle nazory.aktualne.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 30.1.2022 – 6.2.2022
▪ Neděle
30.1. Robin / sv. Martina (4. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 31.1. Marika / sv. Jan Bosko
▪ Úterý
1.2. Hynek / sv. Pionius
▪ Středa
2.2. Nela / Svátek Uvedení Páně do chrámu
▪ Čtvrtek
3.2. Blažej / sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar)
▪ Pátek
4.2. Jarmila / sv. Ondřej Corsini
▪ Sobota
5.2. Dobromila / sv. Agáta (Háta, Dobruše)
▪ Neděle
6.2. Vanda / sv. Pavel Miki a druhové (5. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1947
První dva zápisy probošta Lochmana ve farní kronice v roce 1947 se věnují liturgickým změnám: zavedení
nedělních akademických bohoslužeb a zavedení nedělních večerních mší v 18:00. U večerních mší je pak
zmiňováno, že se to velmi osvědčilo.
Několik odstavců kroniky z roku 1947 je věnováno událostem souvisejícím s 950-letým výročí úmrtí sv.
Vojtěcha. V r.1947 totiž naší republikou putovaly ostatky zmíněného světce a v Olomouci strávily několik
dnů. Cesta ostatků vyvrcholila v srpnu v Praze. Při cestě na Hradčany pak ostatky mimo jiné pluly na lodi
po Vltavě. V srpnu 1947 byl v Olomouci vysvěcen na biskupa Josef Hlouch pro diecési českobudějovickou.
Pocházel z Vysočiny, ale před vysvěcením působil dlouho v naší diecézi, například v Hodolanech. Většinu
roků svého biskupského života ale strávil v internaci, oddělen od svých oveček. V krátkém „oteplení“ roku
1968 mu dělal sekretáře budoucí kardinál Miloslav Vlk. Zkrátka životopisy našich biskupů stojí za přečtení.
Ze zápisů z roku 1947 uveďme ještě zmínku, že: V neděli 19. října přednášel misionář P. František Kolář
v redutním sále o svém 13-letém působení mezi Indy s velikým úspěchem.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně všechny farníky do farní setkávárny naproti
bočnímu vchodu (růžový dům).
Na St 2.2. připadá svátek Hromnic, spojený s tradičním Svatoblažejským požehnáním.
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 setkávárně.
AKTUALITY OBECNÉ
Pastorační dům Velehrad v italských Dolomitech (St. Martin in Gsies - region Bolzano), který
slouží k duchovně-rekreačním pobytům, nabízí v nadcházejícím období jarních prázdnin volné
kapacity. Součástí domu je kaple, kde se každý den slouží mše svatá. V blízkosti se nacházejí
velká lyžařská střediska a běžkařské trasy. Rezervaci pobytu je možno provést
na https://pdvelehrad.cz/volne-terminy-2/.
Duchovní cvičení pro všechny věřící se nabízí na sv. Hostýně v termínu 21. - 27.2.2022 (Po-Ne).
Cvičení povede jezuita P. Milan Glaser, známý z českého vysílání vatikánského rozhlasu.
Přihlásit se lze na http://www.exercicie.cz/odeslat.php?exercicie=1521&opakovani=1645398000
nebo tel. 573 381 693-4. Řada informací je i na stránkách http://hostyn.cz. Omlouváme se
za překlep ve jméně jezuity P. Milana Glaser v minulém zpravodaji.
ČBK spustila 21.1.2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který
nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí,
ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě.
KOUTEK MOUDROSTI
Když jde o lásku, ani mnoho ještě není dost. (Pierre de Beaumarchais)
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

