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Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

(Žl 116)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 8, 27-35)
Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za
koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“
Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně
napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset
mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a po třech
dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to
rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť
nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“ Zavolal si lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za
mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit,
ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Také vás ta poslední věta trochu zneklidnila? Tvrdá slova, taková, jakými Ježíš moc nešetří.
Ovšem smrt, o které se v této větě hovoří, není žádným masochismem, není to ani vymývání
mozků v nějaké sektě, kde pro sebe guru na konci žádá oběť svých věrných. Stejně tak křesťané
nehledají pod rouškou kříže nějakou novou zkušenost s prožíváním bolesti pro posílení svého
osobnostního růstu. Vezmi svůj kříž a následuj mě, je víc. Je to životní program; cesta, na které
nikdy nejsme sami. Jde o následování, či lépe o dialog prostřednictvím modlitby a snahy
rozpoznat v každém okamžiku našeho života, jaká je Boží vůle. Nechme se Ježíšem vést,
nebojme se s ním trpět, umřít a také se pak probudit k novému životu. Není jiné cesty. Ježíš
hovoří o (ne)možnosti nalézt svůj život jinak, byť by nám třebas patřil celý svět. Možná je načase
si uvědomit, že víra představuje nejen rozhodnutí, za kterým je třeba si stát, ale že za něj ručíme
celým svým životem. Ježíš nechce nic od nás, On chce nás. Celé, v dobrém i ve zlém, navždy.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 9, 30-37 Syn člověka bude vydán. Kdo chce být první, ať je služebníkem
všech.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
(...) Svatý Pavel (nám) říká, že manželství je účastí na trvalé věrnosti Krista nevěstě církvi (srov.
Ef 5,32). Tato nauka, byť velkolepá, však někomu může připadat jako „tvrdá řeč“. Žít totiž v lásce
jako Kristus miloval nás (srov. Ef 5,2) znamená umírat sobě a obrozovat se ke stále větší
a trvalejší lásce. Oné lásce, která jediná může spasit svět z otroctví hříchu, sobectví, lakomství
a lhostejnosti vůči potřebám těch méně obdařených. Toto je láska, kterou jsme poznali v Ježíši
Kristu a která se vtělila do našeho světa skrze rodinu. A skrze svědectví křesťanských rodin
v každé generaci má moc zbořit každou přehradu rozdělení, smířit svět s Bohem a učinit z nás to,
čím máme odjakživa být: jedinou lidskou rodinou, která žije společně ve spravedlnosti, svatosti
a pokoji.
(Homilie papeže při mši na Světovém setkání rodin, 26.8.2018, Dublin; dle radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 16.9.2018 – 23.9.2018
▪ Neděle
16.9. Ludmila / sv. Ludmila (24. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 17.9. Naděžda / sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.

Kryštof / sv. Josef Kupertinský
Zita / sv. Januárius
Oleg / sv. Ondřej, Pavel a druhové
Matouš / Svátek sv. Matouše
Darina / sv. Mořic a druhové
Berta / sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny (25. neděle v mezidobí)

PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.
Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky.
Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost
a falešnost.
Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost,
věrnost, soucit, důvěra a víra.“
Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“
Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně každý den krmíš...“
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Mezinárodní varhanní festival, jehož 50. ročník opět probíhá v našem kostele, bude zakončen
dvěma koncerty: v Po 17.9. vystoupí Bernadetta Šuňavská (Slovensko) se skladbami od J. S.
Bacha, I. Stravinského a D. Šostakoviče, a ve St 19.9. zahraje Daniel Roth (Francie) díla Ch. M.
Widora, L. Vierneho a M. Duprého.
Zveme na farní den, který letos připadá na neděli 23.9. Slavnostní mši sv. v 10:30 hodin
doprovodí náš svatomořický sbor (http://chorusmauritiensis.cz/).
V pondělí 24.9. se bude konat pouť na Svatý Hostýn – zájemci, přihlaste se prosím v sakristii.
Co se děje u dominikánů:
V Ne 16. 9. od 16:30 hodin zveme do sálu kláštera na biblickou hodinu s tématem „kniha Ozeáš“.
AKTUALITY OBECNÉ
Dne 19.9.2018 v 17:00 začne v Arcidiecézním muzeu na Václavském nám. 3 přednáška PhDr.
Martina Mejstříka (Fakulta sociálních věd UK Praha) na téma Populismus v evropské a české
politice. Akci pořádá pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie v Olomouci.
Pěvecké duo Hana a Petr Ulrychovi budou hlavními hosty benefičního koncertu, který v neděli
23.9.2018 pořádá ve Šternberku místní Charita. Uskuteční se od 17:00 v Kulturním domě
(Masarykova 20).
V So 29. 9. zveme od 14:30 hodin do Komunity blahoslavenství v Dolanech na Sobotní odpoledne
se sv. Terezií z Lisieux. Více na www.blahoslavenstvi.cz.
Teologická fakulta v Olomouci nabízí večerní studium spirituality. Kurz je určen pro zájemce z řad
veřejnosti a bude probíhat v jedenácti setkáních od 2.10.-11.12.2018 v aule teologické fakulty,
Univerzitní 22, vždy v úterý od 18:10 hodin do 20:35 hodin. Program sestává pravidelně ze tří
přednášek. Sestra Luisa Karczubová se bude zabývat růstem osobnosti v duchovním životě
a zákonitostmi duchovního života včetně inspirování se u klasiků duchovního života. Ve druhé
části bude jezuita P. Michal Altrichter hovořit o teologii papeže Františka. Chce posluchačům
zprostředkovat porozumění diskuzím ohledně jeho pontifikátu z teologického hlediska. Jedním
z cílů bude interpretovat papežovy texty. V závěrečné části bude pozornost pod vedením P.
Pavla Ambrose SJ soustředěna na liturgii jako vzor modlitby každého křesťana. Absolventi
získají certifikát o absolvování programu. Podrobnější informace a přihlášky přes Portál CŽV:
http://czv.upol.cz/
KOUTEK AFORISMŮ
Bůh nechce, abychom
přebytků …
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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

