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Veleb, duše má, Hospodina! (Ž 104)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 3,15-16.21-22)
Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to
říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat
řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ Když se všechen lid dával pokřtít
a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné
podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jsme připraveni na Ježíše? Jsme připraveni, že někdo to, co Ježíš říkal a konal, přeloží
do současného jazyka? Na milostný obrázek či jesličky s Ním jako bezbranným novorozencem se
rádi zbožně zahledíme. Interpretace Jeho životního příběhu – učesané a napulírované dle vkusu
potenciálních čtenářů – se nám stále znovu a znovu starají o ten idylický pocit (nejen) z vánočních
svátků. Pro většinu lidí (a přiznejme si to, nejen z profánní většiny společnosti) ztratil tento Ježíš
z Nazareta všechny ostré hrany, kterých je v Jeho životním příběhu, a především v Jeho poselství
nespočet. Obyčejný člověk na Něj už prakticky nenarazí – pokud dá tomuto člověku pokoj a nic od
něj nechce. Běda ovšem, když Jemu někdo dodá váhu, když někdo Ježíšovu skutečnému
poselství dodá opět skutečnou váhu. Běda, když někdo s autoritou nechá tohoto Ježíše dnes říci,
co by (jen s velmi malou pochybností) přesně dnes řekl. Když někdo jasně řekne, kterým směrem
se dát, poukáže, co jde a co nejde, co je křesťanské a co křesťanské není – pak povyk, který se
kolem toho spustí, není možné přeslechnout. Ano, jedním takovým jasným Ježíšovým hlasem je
papež František a jím opakovaně artikulovaná úcta k životu člověka od jeho samotného počátku,
která je ještě stále schopna až do běla rozpálit přiznivce takzvané svobody nad vlastním tělem.
Ale je tím třeba i volání stejného papeže po rozlišování u rozvedených a znovu sezdaných, jeho
vstřícný vztah k uprchlíkům a migrantům nebo kritika klerikalismu, které jsou pro změnu schopny
vyprovokovat nepřátelské reakce nemalé části věřících – těch, pro něž je víra spíše než cestou
opevněnou pevností před současným světem a jeho problémy. Všude tam je potřeba si uvědomit,
že Kristus není takovým, kdo by se chtěl lidem zalíbit. Jde mu jen o to, aby On, aby Bůh našel
zalíbení. A jak to řekl ten hlas z nebe? „V tobě mám zalíbení.“ A to samotné je rozhodující.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 2,1-12 To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Na co myslet v novém roce? Všichni máme zkušenost, že víc než pozitivní skutečnosti přitahují
naši mysl mnohem častěji problémy a těžkosti, které pak příliš strhávají pozornost na nás
samotné. Pepíček píše Ježíškovi: „Milý Ježíšku, mám malé kapesné, a proto mi prosím přines pod
stromeček bubínek, trumpetu a pistoli na vodu. Dědeček mi dá peníze, abych nebubnoval, starší
sestra mi zaplatí, abych netroubil, a brácha mi půjčí peníze, jen abych po něm nestříkal vodou.“
Ježíš nás ale v evangeliu vybízí, abychom mysleli především na druhé. Proto vám do nového roku
přeji kreativitu v konání duchovního dobra, které se samo o sobě stává naším požehnáním. A jak
říkal spisovatel a vynálezce Mark Twain: „Vždycky čiň dobro. Některé lidi to potěší a zbytek
ohromí.“
(Novoroční přání 2022 biskupa Pavla Konzbula, 3.1.2022; dle biskupstvi.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 9.1.2022 – 16.1.2022
▪ Neděle
9.1. Vladan / sv. Julián (Svátek Křtu Páně)
▪ Pondělí 10.1. Břetislav / sv. Agathon (Dobromil)
▪ Úterý
11.1. Bohdana / ct. Marie Elekta
▪ Středa
12.1. Pravoslav / sv. Probus (Pravoslav)
▪ Čtvrtek
13.1. Edita / sv. Hilarius z Poitiers
▪ Pátek
14.1. Radovan / sv. Sáva Srbský
▪ Sobota
15.1. Alice / sv. Pavel Poustevník
▪ Neděle
16.1. Ctirad / sv. Marcel I. (2. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Půlrok 1945 po návratu ke sv. Mořici
Probošt Lochman se po válce vrátil ke sv. Mořici 26.8.1945. Uvádí, že ho z Dubu mimo jiné vyprovázel
předseda národního výboru p. Zábranský za KSČ. U funkcionářů města, kteří ho u sv. Mořice vítali, však
politickou příslušnost neuvádí. Dále také naznačuje, že se po návratu setkal s neupřímností i na nejvyšších
místech, ale nechává to dále nevysvětleno. Do konce roku 1945 ještě zmiňuje osm různých akcí,
ze kterých můžeme citovat následující dvě (první jako výzvu a druhou jako vzpomínku):
… 2. září, jak po mnohá léta tak i letos, konána byla pouť do Dubu n. M., ale za změněných poměrů: lidé
z pohodlnosti jeli více vlakem, než aby putovali jako poutníci pěšky. Průvod vedl vrch. kaplan Alois Vašica.
… V neděli 21. října konána byla „Charitativní slavnost“ ve spojení se zasazením nové lípy u hlavního
vchodu kostela, která má býti náhradou za starou lípu, vichřicí téhož roku zničenou. Při této příležitosti
kázal venku u lípy inf. probošt J. N. Lochman.
V kronice je dále zmíněno, že dušičkovou pobožnost roku 1945 vedl P. Bohumil Zlámal, který se vrátil
z koncentračního tábora v Dachau. Konečně stojí za zmínku oslava 50. výročí založení ústavu hraběte
Poetinga.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Nedělní (9.1.) mše sv. v 9 hodin je opět věnována dětem – budeme rádi, když zapojíte i ty své.
Rozpisy živého růžence jsou k vyzvednutí v sakristii; některé desátky jsou ještě volné, zájemce
rádi přivítáme.
Od 1.1. do 16.1. probíhá tradiční Tříkrálová sbírka (https://www.trikralovasbirka.cz/)
pro potřebné, a to ve formě, kterou umožňuje aktuální epidemická situace. V našem kostele je
za účelem této sbírky umístěna speciálně označená kasička. Nadto bude této sbírce věnována
i příští neděle (16.1.). Předem děkujeme za vaši štědrost.
AKTUALITY OBECNÉ
Na lékařské fakultě UP (Dostavba Teoretických ústavů) byla otevřena výstava fotografií
„Zdravotníci, děkujeme vám!“, která představuje práci lékařů při službě nemocným
na covidovém oddělení. Výstavu pořádá Arcibiskupství olomoucké, JSME BLÍZKO VÁM –
Institut klinické pastorační péče, z.ú., Krajská nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně, Obchodní
akademie Přerov, Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice a Lékařská
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
V druhé polovině ledna se tradičně konají týdny modliteb za jednotu křesťanů. Plánovaná
ekumenická setkání se realizují ve všední dny, na první zveme ve St 12.1. od 18 hodin
do Husova sboru (u plaveckého stadionu). Pokud budeme chodit do kostela jen v neděli, tak
naše bratry z jiných církví prakticky nikdy nepotkáme.
KOUTEK MOUDROSTI
Dar je koloběh od jednoho k druhému: jestliže teď už nedáváš, nedal jsi ani předtím. Řekneš:
„Včera jsem si dobyl zásluhy a to mi zůstane k dobru.“ Já však odpovím: „Kdepak! Kdybys včera
zemřel, mohl jsi skutečně zemřít jako zasloužilý člověk, ale tys včera nezemřel. Platí jen to, jakým
jsi v hodině smrti. Ze tvé včerejší ušlechtilosti se dnes stalo tohle lakomství. Zemře tedy lakomec.“
(Antoine de Saint-Exupéry)
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