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Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?

(Žl 15)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23)
Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli
si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž
a všichni Židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; po návratu z trhu
nejedí, dokud se celí neopláchnou, a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů,
džbánů a měděných nádob. Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji učedníci
nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci!
Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: ‚Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko
ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.‘ Opustili
jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.“ Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim:
„Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co
vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky,
smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha,
opovážlivost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jak rozpoznám, co si Bůh opravdu přeje? A kdy jsem Jeho přání – při nejlepší vůli – na míle
daleko? Tuto otázku si musíme položit všude, kde se vehementně a bez tolerance tvrdí, že Bůh
chce jen to a ne ono a že by za žádných okolností nechtěl nic jiného. Modlit se tu, či onu
modlitbu? Mše zády k lidu, nebo zády k Bohu? S varhanami, nebo s kytarou? Přijímání na ruku,
nebo do úst, vestoje, nebo vkleče? Co se Boha týče, Jeho království a budoucnosti, kterou pro
nás připravil, je jisté jen jedno: setkání s Ním, s onou jinou dimenzí skutečnosti, kterou nazýváme
Boží království, to vše bude vypadat jinak, úplně jinak, než jak si to představujeme. A pokud si na
cestě k tomuto cíli od nás Bůh něco opravdu přeje, je to zřejmě zajet na hlubinu, stále více Jej
poznávat a toto aplikovat ve svém životě a ve vztahu k našim bližním. Přeji nám všem v tomto
úsilí hodně zdaru!
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 7, 31-37 Hluchým dává sluch a němým řeč.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Nezřídka vnímáme pokušení být křesťany zachováním si uváženého odstupu od Pánových ran.
Ježíš se dotýká lidské bídy, dotýká se a zve nás, abychom byli s Ním a dotýkali se trpícího těla
druhých. Vyznávat víru svými ústy a svým srdcem vyžaduje (...) rozpoznávat „našeptávání“ zlého.
Naučit se rozlišovat a odhalovat ona osobní a kolektivní „krytí“, která nás udržují v odstupu od
živého lidského dramatu, brání nám navázat kontakt s konkrétním životem druhých a poznat
převratnou moc Boží něhy (srov. Evangelii gaudium, 270). Neoddělováním slávy od kříže chce
Ježíš vyprostit svoje učedníky, svoji církev z prázdných triumfalismů, jež postrádají lásku,
postrádají služebnost, postrádají soucit a postrádají lid. Chce ji vyprostit z bezbřehé
představivosti, jež neumí zapustit kořeny v životě věřícího lidu anebo – což by bylo ještě horší –
která věří, že služba Pánu si žádá vyhýbat se prašným cestám dějin. Kontemplace a následování
Krista si žádá, aby srdce bylo otevřeno Otci a všem, s nimiž se On chtěl ztotožnit, a to v jistotě
poznání, že svůj lid neopouští.
(Homilie papeže při mši na slavnost sv. Petra a Pavla, nám. sv. Petra, 29.6.2018; dle
radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 2.9.2018 – 9.9.2018
▪ Neděle
2.9. Adéla / sv. Justus (22. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 3.9. Bronislav / sv. Řehoř Veliký
▪ Úterý
4.9. Jindřiška / sv. Růžena z Viterba
▪ Středa
5.9. Boris / sv. Viktorin (Vítězslav)
▪ Čtvrtek
6.9. Boleslav / sv. Magnus
▪ Pátek
7.9. Regína / sv. Melichar Grodecký
▪ Sobota
8.9. Mariana / Svátek Narození Panny Marie
▪ Neděle
9.9. Daniela / sv. Petr Klaver (23. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Bylo biřmování a biskup vyzval jednoho z chlapců, aby mu řekl, kdo je to svatý.
Když chlapec zaváhal, biskup ukázal na barevnou vitráž v kostelním okně, která představovala titulárního
světce kostela.
Oči mladíka s nadějí sledovaly biskupův prst - a pak se v nich zablesklo porozumění.
„Svatý,“ řekl, „je ten, kdo dovolí, aby skrze něho proudilo světlo.“
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Po prázdninách se opět hlásíme se Svatomořickým zpravodajem. Budeme rádi za náměty k jeho
obsahu, v průběhu následujících týdnů vás pak oslovíme i s dalšími výzvami.
V pondělí 3.9. od 19 hodin se v našem kostele uskuteční první koncert v rámci 50. ročníku
Mezinárodního varhanního festivalu (http://www.mfo.cz/varhann-festival). Představí se na něm
dramaturg festivalu a regenschori v našem kostele Karel Martínek. Na koncertě budou
spoluúčinkovat i členové Moravské filharmonie pod vedením dirigenta Petra Šumníka. Zazní
skladby E. Gigouta, Ch. M. Widora a L. Janáčka; na závěr bude K. Martínek improvizovat na
témata Svatováclavského chorálu a české státní hymny. Program festivalu pak bude pokračovat
čtvrtečním (6.9.) koncertem Paola Oreniho, kde zazní díla J.S. Bacha, W. Mozarta a F. Liszta.
Zveme na výuku náboženství na faře u sv. Mořice. Zahájení bude ve Čt 6.9.2018. Výuka bude
probíhat v následujících časech: od 15 hod. 1.-3. tř., od 16 hod. 4.-5. tř. a 6.-9. tř.
V předstihu zveme na farní den, který letos připadá na neděli 23.9.
V pondělí 24.9. se bude konat pouť na Svatý Hostýn – zájemci, přihlaste se prosím v sakristii.
AKTUALITY OBECNÉ
V rámci Dnů evropského dědictví o víkendu 8.-9.9.2018 budou průvodci v Arcibiskupském paláci
v Olomouci provádět v barokních i jiných kostýmech. Na programu je také výstava věnovaná
kardinálu Skrbenskému; její komentovaná prohlídka bude v So 8.9. v 10:00 - 11:00. Odpoledne
v 15:00 pak s přednáškou o kardinálu Skrbenském vystoupí v Andělském sále paláce Jitka
Jonová z CMTF UP. Sobotní program v 17:00 uzavře koncert ve Slavnostní dvoraně paláce, při
kterém se představí duo Martin Hroch (cembalo) a Jana Hrochová (mezzosoprán).
Záříjová „Malá pouť za velké věci“ od olomoucké katedrály k bazilice na Svatém Kopečku,
s úmyslem prosit za víru v rodinách se uskuteční 9.9.2018. Cesta je dlouhá 7 km (2 hod.). Podle
fyzických sil se k pouti můžete připojit před katedrálou v 12:45, cca v 14:25 pod kopcem
v Samotiškách a v 15:00 v bazilice na Svatém Kopečku.
Pravidelné setkávání ovdovělých, svobodných, vdaných či rozvedených žen, které každé druhé
úterý v měsíci pořádá v Olomouci Centrum pro rodinný život, pokračuje 11.9.2018. Setkání
začne v Mariánské ulici č.9 (u náměstí Republiky) v 16:00 a má název: „Nebuďte samy. Pojďte
s námi navštívit Stojanovu kolej a kapli Milosrdných sester“.
KOUTEK AFORISMŮ
Kdo chce sloužit lidem, nesmí být závislý na lidech, nýbrž na
Bohu…
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

