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Dobré je chválit Hospodina.

27.2.2022

(Ž 92)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 6,39-45)
Ježíš řekl učedníkům přirovnání: „Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák
nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého
bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, dovol, ať ti
vyndám z oka třísku‘, a sám nevidíš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka
trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Není dobrý
strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se
pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky a z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává
z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím
přetéká srdce.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Pokud při svých cestách občas navštívíte bohoslužbu v nějakém neznámém kostele, už jste se
s tím asi setkali: s kázáním, kde byl hlavní myšlenkovou osou boj proti hříchu ve stylu buďte stále
ve střehu, zlo číhá všude, myslete na poslední soud či dokonce plameny pekelné… Že Ježíš
hlásal radostnou zvěst, že lidi osvobodil a přinesl spasení, to je v takových případech zcela
upozaděno. Před pouhým plněním náboženských povinností zůstala stát radost z víry jen tiše
v koutě. A někdy zcela ustoupila strachu: strachu z Boha, z Jeho soudu a Jeho trestu. Tam, kde
jako plod náboženství a jeho praktikování není osvobození člověka, nýbrž nátlak v tom či onom
směru, tam, kde lidé nejsou veselí a šťastní, nýbrž v depresích a sklíčenosti, takové náboženství,
obdobně jako lidé, kteří za ním stojí, nenese dobré ovoce; a tam se proto ani nemůže jednat
o náboženství Ježíše Krista. Totiž strom, který je zakořeněný v Kristu, s sebou přináší také
Kristovo ovoce. A Kristus lidi osvobodil. On nás definitivně zbavil strachu z Boha a daroval nám
spasení. Dal nám svým poselstvím pořádný důvod k radosti. Aniž bych, a to je důležité dodat, tím
chtěl nábádat oddat se v životě lehkovážnosti, nekritičnosti nebo schvalovat bezmyšlenkovité
jednání. Či chtěl při vší té radosti ignorovat, že je stejnou měrou zapotřebí též zůstat bdělým a
rozvážným. Protože ten den a tu hodinu neznáme. A někdy je blíže, než by nás mohlo napadnout
i v těch nejodvážnějších snech. Ostatně, jako stojí s trochou sarkasmu na náhrobku na jednom
americkém hřbitově: Udělal jsem dobrá a špatná rozhodnutí. A tohle mě poslalo do díry.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 4,1-13 Duch ho vodil poušti a ďábel ho pokoušel.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
(...) Dovolávám se všech, kdo nesou politickou odpovědnost, aby hluboce zpytovali svědomí před
Bohem, který je Bohem pokoje, a nikoli války, Otcem všech, a nikoli jen některých, Bohem, který
z nás chce mít bratry, nikoli nepřátele. Prosím všechny zúčastněné strany, aby se zdržely
jakéhokoli činu, který by vyvolal ještě větší utrpení obyvatelstva, narušil soužití mezi národy a
diskreditoval mezinárodní právo. A nyní bych se rád obrátil s výzvou k vám všem, věřícím i
nevěřícím. Ježíš nás naučil, že na nesmyslné, ďábelské násilí se reaguje Božími zbraněmi –
modlitbou a postem. Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den
postu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a
postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím..
(Papež k situaci na Ukrajině v předvečer vypuknutí války, 23.2.2022, dle vaticannews.va/cs)

SVÁTKY V TÝDNU 27.2.2022 – 6.3.2022
▪ Neděle
27.2. Alexandr / sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie (8. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 28.2. Lumír / sv. Roman
▪ Úterý
1.3. Bedřich / sv. Suitbert
▪ Středa
2.3. Anežka / sv. Simplicius (Popeleční
▪ Čtvrtek
3.3. Kamil / sv. Kunhuta
▪ Pátek
4.3. Stela / sv. Kazimír
▪ Sobota
5.3. Kazimír / sv. Teofil (Bohumil)
▪ Neděle
6.3. Miroslav / bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav) (1. neděle postní)
Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1950 (1. část)
Rok 1950 začal u sv. Mořice jako jiné. Tento rok bylo papežem Piem XII. vyhlášeno Milostivé léto.
Například 19. března se uskutečnil průvod k poctě Bl. Jana Sarkandera od sv. Mořice ke sv. Michalovi.
Akce se zúčastnil i arcibiskup Matocha, o kterém probošt Lochman píše, že vyšel v bohoslužebném rouchu
naproti až za kapli bl. Jana Sarkandera. Další průvod (kvůli odpustkům Milostivého léta) měl být v květnu.
Z národního výboru ale přišel dokument zakazující průvod z důvodu veřejného zájmu. Odvolával se na
starý zákon č.135/1867 ř. z. s přihlédnutím k novému zákonu č.218 z r. 1949. Podobně byl zakázán
i průvod na Boží Tělo. Dále citujeme:
V pondělí dne 24. července 1950 po deváté hodině ráno šel probošt po mši sv. z kostela do fary, ale
v chodbě farní budovy byl zastaven 3 členy Stb a vyzván, aby šel s nimi k úřadům. Když probošt odložil
kněžské roucho, naložili jej p. tajní do auta a zavezli jej bez udání důvodu na policejní úřad. Tam jej
prohledali od hlavy až k patě a po slovní půtce odvezli jej ještě s jinými 6 kněžími odpoledne o 3. hodině
do Želiva, kde byl internován do 27.10.1950.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně všechny farníky do farní setkávárny naproti
bočnímu vchodu (růžový dům).
St 2.3. je Popeleční středa, v rámci mší svatých (v 8 hodin a mimořádně též v 16 hodin)
proběhne svěcení popela a jeho udělování po kázání. Připomeňme, že se jedná o den přísného
postu, tj. je dovoleno jen jednou za den se úplně nasytit bezmasým pokrmem.
V Pá 4.3. (první pátek v měsíci) bude po mši sv. adorace a nadto zpovídání do 11 hodin. V 15
hodin pak následuje křížová cesta – v tento čas taktéž v neděli, se svátostným požehnáním.
V kostele najdete krabičky pro Postní almužnu (https://www.postnialmuzna.cz/), prosíme přispějte.
AKTUALITY OBECNÉ
Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za mírové řešení napjaté situace na
Ukrajině. Text speciální modlitby je uveden např. na https://www.ado.cz/2022/02/14/vyzva-kmodlitbe-a-postu-za-mirove-reseni-situace-na-ukrajine/
Sestry františkánky a bratři františkáni zvou mladé lidi na postní duchovní obnovu, která se
ve dnech 11.–13.3.2022 uskuteční na Velehradě. Téma zní „Vyšel mu vstříc. Otevřít se
v uzavřeném světě“. Přihlašovat se můžete na mailu frantiskanskaobnova@seznam.cz. Akce je
pro účastníky 18-30 let. Web akce: https://www.ofm.cz/2022/02/12/zveme-mlade-lidi-nafrantiskanskou-duchovni-obnovu/
Výstava na téma „Století charitního díla na Moravě (1922/1992/2022)“, která se koná v Galerii
Biblio v budově Vědecké knihovny v Olomouci od 16. února do 12. března, nabízí jedinečnou
příležitost přiblížit se kořenům profesionální Charity na našem území. Výstava snímků světově
známého fotografa Jindřicha Štreita v kombinaci s dobovými fotografiemi přibližuje sociální
a charitní péči v průběhu celého jednoho století.
KOUTEK MOUDROSTI
Neboj se stínů. Znamenají, že v blízkosti září světlo.
(Ruth E. Renkl)
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