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Hospodin je milosrdný a milostivý. (Ž 103)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 6,27-38)
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte
dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují.
Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému,
kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. jak chcete, aby lidé
dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat?
Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to
můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to
vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik
nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte, a nic nečekejte zpět. Vaše
odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte
milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete
zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou,
natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou se naměří zase
vám.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Masopustní sezóna pomalu vrcholí, tak by nás mohla napadnout otázka – smál se vlastně někdy
Ježíš? V Bibli o tom totiž není ani slovo. Ježíš se zlobil, byl smutný, plakal – nikde ale byť jen
jediná zmínka o tom, že se smál. Mohli bychom se pak ptát: může být člověk rozpustile radostný,
pokud chce být zbožný? Patří nevázané veselí k tomu, být křesťanem – nebo se to spíše nehodí?
Když nahlédneme do některých kostelů, tak by to v nás opravdu mohlo vzbudit zdání, jako by
měla zbožnost s veselostí jen málo společného; mnohé naše bohoslužby spíše odpovídají
žádušní slavnosti než maškarnímu veselí. Ale máme přece přinášet radostnou zvěst a slavíme –
naši víru a naši naději. A k tomu patří veselost. A tuto radostnou důvěru v Boha a Jeho lásku, tu
pak v nejlepším případě předáváme plni radosti též lidem okolo nás. V dnešním evangeliu klade
Ježíš lidem na srdce, že Jeho celá láska k nám se projeví. A proto: šiřte kolem sebe radost víry,
veselost naděje. Šiřte naše radostné poselství. Předávejte radost dále – zcela jistě se vám vrátí.
V míře dobré, natlačené, natřesené a vrchovaté budete radostí, kterou druhým darujete, na konci
sami opět obdarováni.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 6,39-45 Ústa mluví to, čím přetéká srdce.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Díkybohu? Komu vděčíme za život? Rodičům? Stvořiteli? Komu vděčíme za talenty, kterými jsme
byli obdařeni? Komu vděčíme za náhody a příležitosti, které všechno proměnily? Takhle bychom
se mohli ptát, zas a znova, až bychom najednou uviděli, s odstupem mnoha let, že všechno
souviselo se vším. Že pointa našeho příběhu se vyloupla jako jádro oříšku ze skořápky, která se
nejprve zdála naprosto nedobytná. Spíše později než dříve zjistíme, že se všechny věci dějí
v podstatě dobře, i když za sebou máme rozličné pády a kotrmelce, které z nás udělají otužilé
kaskadéry, kteří v závěru své kariéry mluví o tom, že se naučili radovat z každého „dobrého“
pádu, protože jim nakonec dal pevnou půdu pod nohama. (...) Z toho všeho, co se na první

pohled zdálo jako bolestný úděl, je nádherně a něžně utkán náš život naplněný vděčností.
Díkybohu.
(Martina Viktorie Kopecká: Díkybohu, 19.3.2021; dle denikfararky.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 20.2.2022 – 27.2.2022
▪ Neděle
20.2. Oldřich / sv. Nikefor (7. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 21.2. Lenka / sv. Petr Damiani
▪ Úterý
22.2. Petr / svátek Stolce sv. Petra
▪ Středa
23.2. Svatopluk / sv. Polykarp
▪ Čtvrtek
24.2. Matěj / sv. Modest
▪ Pátek
25.2. Liliana / sv. Valburga
▪ Sobota
26.2. Dorota / sv. Alexandr
▪ Neděle
27.2. Alexandr / sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie (8. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1949 (2. část)
Druhá polovina roku 1942 ve farní kronice obsahuje sérii poznámek o začínajícím útlaku církve. Citujeme:
Slavnost Božího těla, dne 16.6 byla letos za změněných poměrů konána jenom v kostele večer po slavné
mši sv. … Probošt byl předsedou olomoucké skupiny kněží a jako takový svolával měsíčně kněze
z Olomouce a okolí k rekolekci a k poradám, týkajícím se duchovní správy. Těchto porad súčastňovalo se
až 70 kněží v útulku sv. Anežky. V noci 15. června po 4 hod. dostavili se 4 členové STB do ložnice
probošta, prohledali celý jeho byt a pak jej odvezli na policii, kde mu bylo kladeno za vinu, že tajně svolává
kněze na schůze a tam štve proti nové vládě. Probošt se důrazně ohradil proti takovému nařčení a
odpoledne konal jako obyčejně měsíční schůzi kněží. Po zahájení schůze přišlo však do místnosti asi 7
mužů STB s velitelem a schůzi rozpustili. … V neděli 17. července přečten byl věřícím z kazatelny dekret,
který vydala nejv. posv. kongregace sv.Officia, jímž se odsuzuje rozkolnická Katolická akce v ČSR a
osnovatelé a šiřitelé propadají exkomunikaci. ... Pouť do Dubu n. M. vykonána byla letošního roku
autobusem dne 4. září. … Oslava patronů našeho chrámu Páně sv. Mořice a j. dr. konána byla 25. září tím
způsobem, že večer byla pontifikální mše sv., zástupci všech stavů uctili u oltáře sv. ostatky a tyto neseny
byly kněžími v průvodu ulicemi: Slovenskou, Sokolskou a Zámečnickou. Průvodu tohoto súčastnili se veliké
zástupy věřících a po průvodě bylo slavné Te Deum v kostele.
Je vidět, že se probošt přisluhovačů nového režimu nebál. To nejhorší období ale mělo teprve přijít.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně všechny farníky do farní setkávárny naproti
bočnímu vchodu (růžový dům).
AKTUALITY OBECNÉ
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.
Cyrilometodějská křesťanská akademie, regionální pobočka Olomouc společně s místní
akademickou farností a Vysokoškolským katolickým hnutím zve všechny zájemce na přednášku
Mons. Tomáše Halíka „Návrat, nebo proměna náboženství?“ Uskuteční se ve St 23.2.2022 od
17:00 v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého (Křížkovského 10). Přednášku lze sledovat
i on-line, prostřednictvím streamu na adrese http://servisff.upol.cz/stream/. Po skončení bude
Mons. Halík od 19:00 sloužit studentskou bohoslužbu v kostele Panny Marie Sněžné.
KOUTEK MOUDROSTI
Ať ten, který tvrdí, že něco nejde, nezdržuje toho, který to dělá.
(Čínské přísloví)
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