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Pán mě udržuje naživu. (Žl 54)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 9,30-37)
Ježíš a jeho učedníci sestoupili s hory a procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl.
Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou, a zabijí ho, ale
za tři dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do
Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože
cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. (Ježíš) se posadil, zavolal si svých
Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ Pak vzal
dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne
přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Učedníci byli pevně přesvědčeni, že Ježíš, tento tesařův syn z Nazareta, je Mesiášem. A Mesiáš
je král. Ale z počátku pro učedníky nebylo Jeho království tím, co bychom označili jako Boží
království. Tehdejším Židům šlo o suverenitu Izraele, o osvobození z římské nadvlády. A to byl
Ježíšův úkol – alespoň tak o tom byla většina učedníků přesvědčena. A také proto se za ním,
kromě nesporných duchovních motivů, rozhodli jít. Mysleli, že v případě Jeho úspěchu bude na
Jeho (a tím pádem také na jejich) bedrech ležet politická budoucnost země. Takže to, jakou bude
v takovém případě hrát každý z nich roli, respektive kdo z nich ji bude hrát větší, to pro ně byla
samozřejmá a důležitá otázka. A tak se o tom Ježíšovi učedníci bavili – a dělají to tak podnes.
Neboť zrovna na tomto se toho moc nezměnilo. I po více než 2000 letech nejde, bohužel někdy
také mezi křesťany, o nic moc jiného: o prestiž, o pozice, o vliv, o sílu – krátce: o to, kdo je
největší. Rychleji, výše, dále, zvýšení obratu, to jsou hesla, která určují život v naší společnosti –
a my to nezřídka považujeme dokonce za dědictví křesťanské kultury. A moc nám v takovém
případě nepomůže, když se budeme chlácholit, že to tak dělají všichni, takže prostě musíme
zabrat také, aby nás to nesemlelo. Jako křesťané musíme vědět, že tento způsob myšlení – touha
po moci, po vyřazení konkurence – že něco takového nemá s Ježíšem nic společného, že to
v důsledku znamená pravý opak křesťanské společnosti. Zkusme s tím v našem životě, byť po
malých krůčcích, alespoň trochu něco udělat.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 9,38-43.45.47-48 Kdo není proti nám, je s námi. Svádí-li tě k hříchu tvá ruka,
usekni ji.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Čemu se aktuálně věnuješ? Pracuji jako vychovatelka na dívčím internátě v Praze. Jako externí
terapeutka na dětském a dorostovém detoxu v Praze. A jako duchovní služba ve věznici Praha
Ruzyně a Řepy a ve věznici Světlá nad Sázavou. Občas individuálně doprovázím nějakého
uživatele drog či vězně po propuštění z věznice.
Z čeho čerpáš sílu? Z modlitby a ticha. Z rozhovoru s druhými lidmi (duchovní osoby, narkomani,
vězni). Z poslechu rockové či metalové hudby. (…)
Co bys vzkázala pracovníkům? Ve všech svých službách se mně (však) nejvíce osvědčila
modlitba za svou práci a modlitba za všechny uživatele drog, vězně a za poskytovatele služeb.
Vím, jak je obtížná práce s těmito lidmi, a proto je též pro mě důležité nespoléhat se na výsledky
své práce. Ty jsou často mizivé. Mým posláním není vidět výsledky, ale „být“ s uživateli drog či
s vězni. Dávat jim naději a být s nimi v jakémkoliv stavu.
(Rozhovor se sestrou Immaculatou, 10.2.2015; dle streetwork.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 23.9.2018 – 30.9.2018
▪ Neděle
23.9. Berta / sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny (25. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 24.9. Jaromír / sv. Gerard (Jaromír)
▪ Úterý
25.9. Zlata / sv. Kleofáš
▪ Středa
26.9. Andrea / sv. Kosma a Damián
▪ Čtvrtek
27.9. Jonáš / sv. Vincenc z Paula
▪ Pátek
28.9. Václav - Státní svátek - Den české státnosti / Slavnost sv. Václava
▪ Sobota
29.9. Michal / Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
▪ Neděle
30.9. Jeroným / sv. Jeroným (26. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Muž přišel do lomu, kde pracoval. Spatřil spoustu lidí, jak nosí kusy kamene. Všichni dělali to samé, ale
každý jiným způsobem.
Přistoupil k jednomu z nich a zeptal se: „Co to děláš?“
Odpověděl mu: „Nevidíš? Nosím kusy kamene.“
Zastavil dalšího a otázal se: „A ty, co tady děláš?“
„Vydělávám na obživu pro své děti“, zněla odpověď.
Třetí člověk mu řekl, že pracuje na stavbě města.
A další by mohl odpovědět: „Přispívám k růstu Božího království.“
Spousta lidí dělá stejnou věc, ale každý v ní spatřuje jiný smysl.
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
V Ne 23.9. zveme na slavnost sv. Mořice. Mši sv. v 10:30 hodin doprovodí náš sbor Chorus
Mauritiensis (http://chorusmauritiensis.cz/), ve 14:30 hodin bude v kostele svátostné požehnání,
a následně od 15:00 začne farní den v zahradě u dominikánů (resp. v sále na faře při deštivém
počasí). Prosíme ochotné kuchařky a kuchaře o napečené dobroty.
V Ne 30.9. proběhne v rámci mše sv. v 9:00 hodin křest (s doprovodem sboru ConSpirito,
https://www.conspirito.cz/), mši sv. v 10:30 hodin doprovodí pěvecký sbor Bremer Kanditorei St.
Stephani (Německo). Tentýž sbor společně s pěveckým sborem Collegium Vocale
(https://www.collegiumvocale.cz/) pak budou mít v našem kostele od 18:00 hodin koncert.
Upozorňujeme na možnost zakoupení kalendářů na rok 2019 v sakristii: menšího za 55 Kč
s katolickými svátky nebo kalendáře farnosti Brno-Lesná za 70 Kč.
Co se děje u dominikánů:
Zveme ke 24-tihodinové modlitbě růžence; zahájení v kostele ve čtvrtek 11. 10. v 19 hodin
(po večerní mši sv.), zakončení v pátek 12. 10. večerní mší svatou v 18 hodin. Více
na https://ruzenec24.op.cz/, online rezervace jsou spuštěny od 1. 9. 2018.
AKTUALITY OBECNÉ
Tradiční víkend pro seniory se uskuteční na Velehradě v termínu 5.-7.10.2018. Do programu jsou
zařazeny přednášky (o „radostech a starostech“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a
prohloubení duchovního života) společné modlitby, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti
smíření, popř. svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem i s lektorkami. Začíná se
večeří v pátek 18:00 a končí nedělním obědem. Přihlásit se je možno: telefonicky +420 572 571
420 nebo +420 733 741 896, e-mailem na velehrad@stojanov.cz, dopisem na adresu
Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad Ceny za ubytování a
stravu: 900 Kč - 1200 Kč (podle pokoje) + poplatek obci 10 Kč.
KOUTEK AFORISMŮ
Křesťan má mít trému, ale ne před lidmi, nýbrž před Bohem.
Budeme-li mít opravdovou trému před Bohem, nebudeme mít
žádnou trému před lidmi …
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

