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Hospodin je mé světlo a má spása.

(Ž 27)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 9,28b-36)
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil,
výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to
Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra
a jeho druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho.
Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: "Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři
stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se
oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj
vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom
mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jaká byla reakce učedníků při setkání se samotným Bohem, když se octli v oblaku? Žádné
nadšení, žádná radost, žádná povznesená nálada, jen jediné: padla na ně bázeň. Stejně jako se
s tím u lidí, nejen v Bibli, opakovaně setkáváme, když jim Bůh vpadne do života: vždy z něj mají
strach. Co když mě na konci přece jen odsoudí? Co když mě nakonec přece jen nechá padnout?
Co když před Ním neobstojím? Nedostojím Jeho nárokům? Co když přece jen všechna má
provinění krutě potrestá? Dodnes trápí mnohé lidi napříč všemi generacemi takovéto myšlenky.
Věřím, že tím Bůh trpí. Někdy mám pocit, že celá Bible, celá ta snaha Boha získat člověka
na svou stranu se točí okolo tohoto tématu: nebojte se! A v této snaze získat nás lidi jde Bůh
dokonce tak daleko, že v Ježíši Kristu vydá sám sebe do rukou lidí. Tak jako v životě musíme
nezřídka bojovat s různými fobiemi – ať už se týkají psů, pavouků, hadů či jiné havěti – o to víc je
třeba udělat, když dojde o zahození mylných představ o Bohu. Když již v běhu všedních dnů
mohu udělat zkušenost, že mnoho mých strachů je absolutně neodůvodněných, o kolik více pak
mohu důvěřovat evangeliu, když přináší zprávu o tom, že před Bohem nemám vůbec žádný
důvod k obavám. Nechme se nakazit touto skutečně dobrou zprávou. Věřme konečně, jako je
tomu namnoze ostatně i u těch pavouků: „Nedělá nic! Nebojte se, nemějte žádný strach.“ Bůh to
myslí dobře – a nikoli pouze s těmi druhými. Myslí to dobře s námi: se mnou a zcela bez pochyby
a o nic méně i s Tebou.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 13,1-9 Když se neobrátíte, všichni zahynete.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Všichni jsme bratři, a proto vnímáme každé neštěstí ukrajinského nebo ruského národa jako své
vlastní. Proto se z celého srdce modlíme za mír na Ukrajině. Aby však naše modlitba nebyla
považována za projev pokrytectví, musí být doprovázena činy. Věřím, Vaše Svatosti, že jste
mírumilovný člověk. Náš Pán Ježíš Kristus učil: „Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou
nazváni Božími syny.“ (Mt 5,9). Proto tě, Bratře, prosím, abys apeloval na Vladimira Putina, aby
zastavil nesmyslné boje proti ukrajinskému lidu, v nichž jsou zabíjeni nevinní lidé a trpí nejen
vojáci, ale i civilisté - zejména ženy a děti. (…) Žádný důvod, žádné zdůvodnění nemůže
ospravedlnit rozhodnutí zahájit vojenskou invazi do nezávislé země, bombardovat obytné oblasti,
školy nebo školky. Válka je pro lidstvo vždycky porážkou.
(Předseda Polské biskupské konference, Stanisław Gądecki, píše patriarchovi moskevskému a
celé Rusi Kirillovi, 2.3.2022; dle vaticannews.va/cs)

SVÁTKY V TÝDNU 13.3.2022 – 20.3.2022
▪ Neděle
13.3. Růžena / sv. Perpetua a Felicita (2. neděle postní)
▪ Pondělí 14.3. Rút / Matylda / sv. Matylda
▪ Úterý
15.3. Ida / sv. Ludvíka de Marillac
▪ Středa
16.3. Elena / Herbert / sv. Heribert
▪ Čtvrtek
17.3. Vlastimil / sv. Patrik
▪ Pátek
18.3. Eduard / sv. Cyril Jeruzalémský
▪ Sobota
19.3. Josef / sv. Josef
▪ Neděle
20.3. Světlana / sv. Archip (3. neděle postní)
Z FARNÍCH KRONIK – Nástup totality
S koncem působení probošta Lochmana u sv. Mořice se tato rubrika ve zpravodaji dostává do nejistých
vod. Léta 1951 – 1955 jsou v kronice popsána jedním latinským zápisem od katechety Karla Čermáka.
Proč se pisatel uchyloval k latině, nevíme. Následující léta jsou popisována extrémně stručně - cca 4 řádky
na rok. Zároveň zápisy v kronice začínají popisovat dobu, kterou někteří z vás čtenářů pamatují. Možná
bychom z přepisu kroniky mohli pomalu přejít na publikaci vzpomínek. Pro milovníky historie jsme tentokrát
do zpravodaje vložili jen obecnou aktualitu o knězi-generálovi Metoději Kubáňovi.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně všechny farníky do farní setkávárny naproti
bočnímu vchodu (růžový dům).
Každý pátek a neděli v postní době zveme v 15 hodin na křížovou cestu.
Tuto neděli (13.3.) v 9 hodin zveme opět na mši svatou, která bude věnována dětem (s katechezí
pro děti, přímluvami rodin, společnou modlitbou Páně a drobnou odměnou po mši), a po ní na
křížovou cestu přizpůsobenou našim nejmladším farníkům.
V kostele najdete krabičky pro Postní almužnu (https://www.postnialmuzna.cz/), prosíme přispějte.
AKTUALITY OBECNÉ
Charita Česká republika vyhlásila veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem
zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi. Sbírkový účet má číslo 55660022/0800 u České
spořitelny, variabilní symbol 104. Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87
777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.
Opožděně připomínáme, že 5.3. to bylo 80. let co v koncentračním táboře v Dachau zemřel kněz
naší diecéze Metoděj Kubáň, výrazná postava duchovní služby v naší armádě. Kněz i voják
Kubáň budoval fungující duchovní službu v podmínkách československé armády. Narodil se
18.9.1885 v Horní Bečvě. Po studiu na teologické fakultě v Olomouci byl 5.7.1908 vysvěcen na
kněze v katedrále sv. Václava v Olomouci. Během první světové války se zúčastnil bojů na
ruské frontě i na Balkáně. Po vzniku samostatného Československa sloužil dlouhá léta jako
vojenský kaplan na různých místech republiky, až byl v roce 1935 jmenován hlavním kaplanem
Československé armády. Po Mnichovu se zapojil do protinacistického odboje, za což byl v srpnu
1940 zatčen gestapem. V únoru 1942 byl jako politický vězeň transportován do koncentračního
tábora Dachau, kde o necelý měsíc později, 5.3.1942, zahynul na následky brutálního týrání. Na
stránkách https://cs.wikipedia.org/wiki/Metod%C4%9Bj_Kub%C3%A1%C5%88 si můžeme
ve stručné podobě přečíst jeho příběh. Zajímavá je například skladba jeho vyznamenání.
Cyrilometodějská křesťanská akademie zve všechny zájemce na přednášku Karla Nováčka
z Filozofické fakulty Univerzity Palackého „Ohrožené křesťanské a islámské památky Mosulu“ –
představení záchranného projektu s účastí olomouckých archeologů. Setkání v přednáškovém
sále Arcidiecézního muzea se uskuteční ve středu 16.3.2022 od 17:00.
KOUTEK MOUDROSTI
Vždycky mějte na paměti, že jste naprosto jedineční. Stejně jako všichni ostatní.
(Margaret Mead)
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