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Duše má, chval Hospodina!

(Žl 146)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 7,31-37)
Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli
k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu
prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to
znamená: „Otevři se!“ A otevřel se mu sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Ježíš jim pak
přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli
celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč!“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Určitě jsme všichni někdy vařili z konzervy. A jak víme, pokud je konzerva zavřená, je nám houby
co platné, že má chutný obsah, který je schopen v okamžení uspokojit naše hladové žaludky. To
chce prostě otvírák! Co platí pro konzervy, platí nezřídka i pro lidi. Protože i některým z nich by
mohl takový otvírák pomoci. Pomoci ze sebe konečně dostat, co je tíží. Vyklopit a rychle upravit
všechny ty bolesti, zlosti a zranění, které se v nich za léta nashromáždily. Kde jsou lidé takto
uzavření a nic ze sebe nedostanou, tam mají zklamání a nedorozumění živnou půdu. Všude, kde
spolu lidé žijí, je nemluvnost jedním z největších zel. Tam, kde někdo, jako hluchoněmý z tohoto
evangelního úryvku, vůbec nemohl mluvit, tam, kde byli lidé opravdu němí, tam Ježíš často
zasáhnul, rozvázal hluchoněmému jazyk a daroval mu nově možnost vyjádřit hlasem svou radost
i svou bolest. Ovšem opravdu této možnosti využít, to již nechal jen a jen na nás; zjevně to podle
Ježíše zvládneme sami. Otevřeme se, naše okolí to určitě ocení.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 8,27-35 Ty jsi Mesiáš . . . Syn člověka musí mnoho trpět.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
O mnoha věcech si člověk bláhově myslí, že jsou v jeho moci, v jeho schopnostech. To je to
věčné nedorozumění kolem práce, lidského umu, šikovnosti, snaživosti. Tady si člověk často
připadá jako suverén, který má všechno ve svých rukou. Ale Boží požehnání, jeho laskavé
sklonění k našemu dílu, jeho obdarování, jeho dary, si není možné vydobýt žádnou prací, žádným
lidským úsilím ani schopností. Naše lidská přirozenost od samého počátku sice žije v bláhovém
domnění, že je možné si Boha naklonit, nějak jej přitáhnout, podplatit si jej. S tímto pokušením
zápasí každý člověk, pohan jako křesťan. Magie, všelijaká manipulace, záslužnictví mají pokaždé
jinou podobu, ale podstata zůstává stejná. Vychází z předpokladu, že Bůh je jako člověk a dá se
jako člověk také získat. Ale v „živého Boha“, o kterém je řeč v Žalmu, je možné jen věřit, pokorně
na něj čekat a doufat v něho. Toto vědomí nám pak dává i správný poměr ke všem Božím darům;
přijímáme je pokorně jako skutečné dary, ne jako něco, co jsme si vydobyli. (…) Bůh nedovolí,
aby se jej člověk zmocnil, jeho svrchovanost musí zůstat zachována. Člověk se tomu vzpírá,
nechce pokorně věřit, nechce čekat. Hledá si jiné bohy, takové, kteří se dají manipulovat a
formovat, aby mu sloužili. Ale cílem takových snah, ke kterému tito bohové člověka přivedou, je
zklamání a zoufalství.
(Petr Maláč, Očekávej na Boha, 29.7.2018; dle ccehostalkova.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 9.9.2018 – 16.9.2018
▪ Neděle
9.9. Daniela / sv. Petr Klaver (23. neděle v mezidobí)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.

Irma / bl. Karel Spinola
Denisa / sv. Emil
Marie / sv. Quido / Jména Panny Marie
Lubor / sv. Jan Zlatoústý
Radka / Svátek Povýšení sv. kříže (Svátek Povýšení sv. kříže)
Jolana / Panna Maria Bolestná
Ludmila / sv. Ludmila (24. neděle v mezidobí)

PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
K jedné ženě doléhal každý večer od sousedů přes tenké stěny bytu pláč malé holčičky. Rodiče vždycky
zhasli světlo a nechávali dítě usínat v pokoji samotné. V jiné místnosti se přitom dívali na televizi. Mysleli
si, že to holčičce prospěje, že to povede k posílení její povahy a samostatnosti. Holčička zoufale plakala a
její pláč ženu přesvědčoval, že se to malé stvoření cítí samo a má strach. Co dělat? Ta paní si nebyla jista,
zda by o tom měla promluvit s rodiči holčičky. Třeba by situaci ještě zhoršila. Napadlo ji, že tak jako ona
slyší holčičku, holčička by mohla slyšet ji. Rozhodla se tedy zpívat. Každý večer, když rodiče nechali
holčičku samotnou, zpívala jí něžné ukolébavky, mluvila na ni, utišovala ji a uklidňovala. Hlas, který
přicházel skrz stěnu, holčičku ukolébával, dítě přestávalo plakat a klidně usínalo. Teplo neznámého hlasu ji
ochraňovalo před chladem samoty.
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Vyučování náboženství bude v tomto školním roce opět ve čtvrtek, a to: od 15:00 pro 1. – 3. tř., od
16:00 pro 4. – 5. tř., resp. 6. – 9. tř.. Od 17:00 je pak společenství mládeže.
Náš varhaní festival pokračuje následujícími koncerty (vždy v 19:00): Po 10.9.2018 THOMAS
OSPITAL (FRA) / Pavel Hekela recitace (CZE); Čt 13.9.2018 ALEŠ BÁRTA (CZE) / Roman
Fojtíček saxofon (CZE); Po 17.9.2018 BERNADETTA ŠUŇAVSKÁ (SVK); St 19.9.2018 DANIEL
ROTH (FRA). V Po 10.9. se tak můžeme těšit na skladby O. Messiaena a C. Debussyho jakož
i na improvizaci na biblické texty, a ve Čt 13.9. zazní mimo jiné díla J.S. Bacha, L. Boëlmanna a
O. Máchy. Podrobnější program je na http://www.mfo.cz/varhann-festival---program.
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
Po loňské výborné zkušenosti se opět nabízí víkendy pro seniory s vnoučaty v křesťanském
duchu. Programy pro děti povede mládež – budou si hrát, běhat, vyrábět, zpívat. Babičky a
dědové si mohou poslechnout přednášku, posedět u kávy,… nebude chybět vycházka po okolí,
společné modlitby a účast na mši svaté. Zářijový víkend 21.-23.9.2018 se uskuteční
v Újezdu u Uničova na téma „Skrze Marii k Ježíši“. Více na https://frantisekos.webnode.cz/news/informace-pro-navstevniky/.
Uskuteční se také Víkend pro seniory a to ve dvou termínech: na Sv. Hostýně 21.–23.9.2018 a na
Velehradě 5.-7.10.2018. Obsahují přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří, rodinné
vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendů je příležitost ke
společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. svátosti pomazání
nemocných a k rozhovoru s knězem i s lektorkami. Začíná se v pátek večeří v 18:00, končí se
v neděli obědem. Více informací na: http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/6#vik_sen nebo na
telefonech: Svatý Hostýn: tel.: +420 573 381 693, Velehrad (Stojanov): tel. 572 571 420.
KOUTEK AFORISMŮ
Opravdová zbožnost umožňuje milovat bezbožné …
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

