Ročník XXIX. Číslo 4

Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.

236.1.2022

(Ž 19)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 1,1-4;4,14-21)
Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily mezi námi, jak nám
je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno
od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený Teofile, uspořádaně
vypíšu; aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen. Když se Ježíš
vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagógách a
všichni ho velmi chválili. Ježíš přišel také do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel
v sobotu do synagógy. Povstal, aby předčítal (z Písma) . Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel
ji a nalezl místo, kde stálo: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl
chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych
propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.“ Pak zavřel knihu, vrátil ji
služebníkovi a usedl. A všichni v synagóze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se
naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Možná by byly poměry, o kterých Ježíš v citaci Písma hovoří - že tu jsou pro dnešní den, že se
mají dnes naplnit, že nejsou myšleny pro nějakou abstraktní budoucnost, nýbrž pro teď a tady možná by tyto poměry byly již o pořádný kus blíže, kdybychom staletí nečekali na to, že to Pán
Bůh nějak zařídí. Možná čeká Bůh jednoduše jen na to, až konečně pochopíme, že jde o nás, až
konečně začneme vážně s tím, budovat spravedlivější svět. Možná musíme jen přestat čekat a
konečně konat. V jedno pak totiž věřím zcela pevně, na jedno se můžeme – myslím – zcela pevně
spolehnout a skálopevně na tom stavět: když začneme – pak stát při nás, pomáhat nám, přispět
svým dílem, přivést pak své dílo skutečně k naplnění – to Bůh zcela jistě učiní. Možná opravdu
čeká jen na to, až se do toho konečně pustíme.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 4,21-30 Jako Eliáš a Elizeus i Ježíš byl poslán nejen k Židům.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
(…) všichni jsme ponořeni do problémů života a do mnoha zamotaných situací, jsme povoláni čelit
těžkým okamžikům a rozhodnutím, která nás stahují dolů. Pokud však nechceme být rozdrceni,
musíme vše pozvednout nahoru. Modlitba není úniková cesta, modlitba není magický rituál ani
opakování zpěvů naučených nazpaměť. Ne. Modlitba je způsob, jak v sobě nechat působit Boha,
jak pochopit, co nám chce sdělit i v těch nejtěžších situacích, modlitba je síla jít dál. Tolik lidí, kteří
mají pocit, že nemohou jít dál, se modlí: „Pane, dej mi sílu jít dál“. I my jsme to mnohokrát udělali.
Modlitba nám pomáhá, protože nás sjednocuje s Bohem, otevírá nás setkání s ním. Ano, modlitba
je klíčem, který otevírá srdce Pánu. Je to dialog s Bohem, je to naslouchání jeho slovu, je to
klanění: zůstávat v tichu a svěřovat mu to, co žijeme. Někdy je to také proto, abychom k němu
volali jako Job, jindy proto, abychom si na něj vylili zlost. Křičet jako Job; on je otec, dobře nám
rozumí. Nikdy se na nás nezlobí. A Ježíš se modlí. (…) Modlitba otevírá nebe: dává životu kyslík,
dává dech i uprostřed úzkosti a umožňuje nám vidět věci šířeji. Především nám umožňuje prožít
stejnou zkušenost jako Ježíš u Jordánu: dává nám pocítit, že jsme děti milované Otcem.
(Papežova promluva před nedělní polední modlitbou Anděl Páně, 9.1.2022; dle
vaticannews.va/cs)

SVÁTKY V TÝDNU 23.1.2022 – 30.1.2022
▪ Neděle
23.1. Zdeněk / sv. Ildefons (3. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 24.1. Milena / sv. František Saleský
▪ Úterý
25.1. Miloš / Svátek Obrácení svatého Pavla
▪ Středa
26.1. Zora / sv. Timotej (Bohuslav) a Titus
▪ Čtvrtek
27.1. Ingrid / sv. Anděla Mericiová
▪ Pátek
28.1. Otýlie / sv. Tomáš Akvinský
▪ Sobota
29.1. Zdislava / sv. Sulpicius
▪ Neděle
30.1. Robin / sv. Martina (4. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Druhá polovina roku 1946
Dále ve farní kronice roku 1946 čteme:
14. července navštívil město Olomouc pan president RČS Dr. Edward Beneš. Byl ubytován v arcib.
residenci.
27. a 28. července putovali naši farníci k sv. Anně do Staré vody.
15. srpna pořádána byla v Olomouci dožínková slavnost, které předcházela pontifikální mše sv. v našem
chrámu Páně.
1. září vykonána byla pěšky pouť k P. Marii do Dubu.
Od 19. do 21. září konáno bylo triduum ke cti sv. Mořice, při němž kázal Dr. Josef Holubníček, profesor
zdejšího gymnasia.
Od 20. do 27. října měl konferenční řeči „O křesťanství a ožehavých otázkách dneška“ Dr. Štěpán Trochta,
ředitel salesiánů z Prahy. Tyto konferenční promluvy měly dohru u soudu, poněvadž asi dva mužové jiného
smýšlení udali pana doktora, jakoby se byl příliš ostře vyjadřoval o aktualitách dneška, ale byli usvědčeni
z přehánění a nepravdy.
Předposlední zprávou v roce 1946 je informace o promoci vrchního kaplana P. Aloise Vašici doktorem
teologie.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně všechny farníky do nově otevřené farní
setkávárny naproti bočnímu vchodu (růžový dům).
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 Laser, 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.
Komunita blahoslavenství z Dolan pořádá v pravidelných intervalech víkendovou akci pro mládež
ve věku 15-19 let s názvem PECKA. Další začne v Pá 28.1. večer a skončí v Ne 30.1. po
obědě. Informace hledejte na https://www.blahoslavenstvi.cz/pecka-vikendovka-pro-teenagery.
KOUTEK MOUDROSTI
Tvá minulost je pro tebe jako krajina, která má tady pohoří, tam řeku a ty do ní svobodně
rozestavuješ budoucí města s přihlédnutím k tomu, co už je. Kdyby to, co už jednou je, nebylo,
vymýšlel by sis města snů, což je snadné, protože se snu nic nestaví na odpor. … Nestěžuj si na
své základy, které jsou takové a ne jiné. Hodnota základů spočívá především v tom, že jsou. …
Stěžoval si snad někdy dobyvatel, že se na území, jehož dobyl, v jednom místě tyčí hora a jinde
že se vine řeka? (Antoine de Saint-Exupéry)
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

