Ročník XXV.

Číslo 31

7.10.2018

Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. (Žl 128)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 10,2-16)
Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do
úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a
rozvést se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz. Na počátku při
stvoření však (Bůh) ‚učinil (lidi) jako muže a ženu. Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své
ženě, a ti dva budou jeden člověk‘. Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk
nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou
ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a
vdá se za jiného, dopouští se cizoložství.“ (Matky) přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale
učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet
ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží
království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde. Co si pod tím představit? Děti
„nepřijímají“ hlavou, ale citem. Pokud k sobě někoho - i Ježíše - vpustí, dělají to intuitivně, bez
toho, aniž by o tom nějak hluboce přemýšlely. A to by mohlo být inspirací i pro nás, kteří jsme již
z dětských střevíčků dávno odrostli. Přesto, čí spíše právě proto se může stát, že náš duchovní
život začne řídit spíše rozumem nežli citem - a to jsme pak na nejlepší cestě, aby vroucí lásku
k Ježíši a horlivost v jeho následování vystřídala povinnost náboženských rutinérů. Podívejme se
na příběhy povolání Ježíšových učedníků: jejich rozhodnutí vydat se s Ježíšem na cestu mělo
s nějakou předcházející rozumově vytříbenou rozvahou pramálo společného. Víra, aniž bychom
popírali nutnost orámovat ji logicky teologickými konstrukcemi, může být jen těžko výsledkem
pouze rozumového rozhodnutí, neřkuli nějakého kalkulu o tom, jak se dostat co nejsnáze do
nebe. Víra předpokládá hluboký cit, vášeň, lásku - tu, kterou z ní pak rozdáváme i druhým.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 10,17-30 Prodej všechno, co máš, a následuj mě!
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Stejně jako na lidu, který vyšel z Egypta, je na nás, abychom naslouchali a hledali. Někteří si
občas myslí, že moc lidu má dnes jiné parametry. Někdo mluví zvýšeným hlasem a cítí se tak
bezpečněji – neustupuje, ani neváhá; někdo ke řvaní přidá hrozbu zbraní, rozestavuje vojska, má
strategie... To je ten, kdo se zdá „silnějším“. To však není hledání Boží vůle, nýbrž kumulace
nátlaku, jehož základem je majetek. Tento postoj v sobě skrývá odmítnutí etiky a s ní i Boha. Etika
má totiž vztah k Bohu, který od nás čeká svobodnou odpověď zasazující se o druhé a o naše
životní prostředí, odpověď, která přesahuje tržní kategorie (srov. Evangelii gaudium, 57). Nezískali
jste svoji svobodu proto, abyste se stali otroky konzumu, individualismu či touze po moci a
nadvládě. Bůh zná naše potřeby, které často skrýváme za touhou mít, i naše nejistoty, které jsme
překonali mocenskými prostředky. Tato touha přebývá v každém lidském srdci, a Ježíš (…) nás
povzbuzuje, abychom ji překonali v setkání s Ním. On nás může nasytit, obdařit plnou plodností
svojí vody, čistoty a strhující síly. Věřit také znamená vzít na vědomí, že On je živý a má nás rád;
neopouští nás a proto je schopen do našich dějin tajemně zasáhnout; On svojí mocí a
nekonečnou kreativitou činí ze zla dobro (srov. tamt. 278).

(Homilie papeže při mši sv. na Náměstí Svobody v Tallinnu, Estonsko, 25.9.2018; dle
radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 7.10.2018 – 14.10.2018
▪ Neděle
7.10. Justýna / Panna Maria Růžencová (27. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 8.10. Věra / sv. Simeon
▪ Úterý
9.10. Štefan, Sára / sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard
▪ Středa
10.10. Marina / sv. Paulin
▪ Čtvrtek
11.10. Andrej / sv. German
▪ Pátek
12.10. Marcel / sv. Radim
▪ Sobota
13.10. Renáta / sv. Eduard
▪ Neděle
14.10. Agáta / sv. Kalist I. (28. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Jednou v sobotu navštívil mladý kněz svatého Františka, u kterého hledal radu a pomoc pro své nedělní
kázání. František souhlasil a navrhl mu, aby se šli spolu na chvíli projít.
Nu a jak tak procházeli uličkami Assisi, František se zastavil, aby almužnou obdaroval rodinu, která
zápasila o přežití, protože její týdenní příjem byl zpravidla tentam ještě dřív, než se ho dočkala.
Pak šel utěšit muže, jenž strádal v cele osamění, do níž ho uzavřela smrt jeho manželky.
Poté si pohovořil s dvojicí, jejíž manželství se rozpadalo, a ještě s jakýmsi člověkem, který se právě
dozvěděl, že trpí nevyléčitelnou chorobou.
A tak to šlo pořád dál a dál, dokud se nevrátili do kláštera, kde se František se svým návštěvníkem
rozloučil.
„Ale Františku,“ zvolal ten kněz, „s tím kázáním jsi mi přece vůbec nepomohl!“
„Jak to, že ne?“ odtušil světec. „Právě jsem je přednesl za tebe.“
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
V Ne 7.10. od 19 hodin zveme do našeho kostela na kantátu J.B. Foerstera „Svatý Václav“, která
zde zazní v rámci Podzimního festivalu duchovní hudby (http://podzimni-festival.cz/).
Členové Eucharistické hodiny dostanou brožurku s novými modlitbami, přijďte prosím do sakristie.
Co se děje u dominikánů:
Zveme ke 24-hodinové modlitbě růžence; zahájení v kostele ve čtvrtek 11.10. v 19 hodin
(po mši sv., celebrované biskupem Antonínem Baslerem), zakončení v pátek 12. 10. večerní
mší sv. v 18 hodin, kterou bude slavit otec František Hanáček. Více na https://ruzenec24.op.cz/.
V So 13.10. se uskuteční setkání laiků sv. Dominika – zahájení mší sv. v 9.30 hodin, poté bude
následovat přednáška v sále kláštera.
V Ne 14.10. v 9.30 bude mše sv. pro děti, před ní zveme na zkoušku dětské scholy. Po mších sv.
zveme na žehnání svící pro Misijní most modlitby.
AKTUALITY OBECNÉ
V minulém zpravodaji bylo špatně uvedeno datum říjnové „Malé pouti za velké věci“ od olomoucké
katedrály k bazilice na Svatém Kopečku, která se uskuteční v Ne 14.10.2018. 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 9.10.2018. Tentokrát je
sraz v budově kurie na Biskupském náměstí 2 v malém sále v 2. patře. Setkání se zúčastní
MUDr. Jitka Krausová, zasvěcená panna, s přednáškou O ženách a závislostech.
KOUTEK AFORISMŮ
Aby se člověk mohl změnit, musí ho někdo přijmout takového,
jaký je …
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
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