Ročník XXV.

Číslo 32

14.10.2018

Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. (Žl. 90)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 10,17-30)
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře
dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš
dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: ‚Nezabiješ, nezcizoložíš,
nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!‘“ On mu na to
řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohleděl s láskou a řekl
mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi.
Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho
majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo
mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít
do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“
Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a
řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“ Tu mu řekl Petr: „My
jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo
by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby
nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes
pronásledování, a v budoucím věku život věčný.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Není lehké se něčeho vzdát. A to i když jsme si vědomi, že přece vše, co nás na naší životní
cestě doprovází, tu máme pouze propůjčené. Neboť jednoduše lpíme na věcech a především
lidech, které máme rádi. Protože jsou tak jedineční a protože s nimi máme spojeno tolik
vzpomínek a pocitů. Ale právě tehdy, když dochází ke zlomovým situacím našeho života, se
ukazuje, že to bez opouštění prostě nejde. Opouštíme naše děti, když jdou poprvé do školy nebo
když jako dospělí naopak oni opouští rodinné hnízdo. Opouštíme přátele, když se stěhujeme nebo
měníme zaměstnání, a naopak nás opouští naši milovaní, či naši rodiče, když zemřou. Na to vše
je těžké být sám. Strach z nejistoty se vlastními silami těžko překonává, potřebujeme
doprovázení. A to je přesně to, co nabízí člověku i Ježíš. Pohlédne na něj s láskou a říká:
„Následuj mě.“ A to neznamená nic jiného než: „Pojď, půjdeme spolu.“
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 10,35-45 Syn člověka přišel, aby dal svůj život jako výkupné za všechny.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Následovat Ježíše neznamená dohánět ho, stíhat, jít v jeho šlépějích, napodobovat jeho kroky.
Takové následování je (ale) marným stíhání někoho, kdo se nám neustále vzdaluje, pátrání po
někom, kdo nám zanechal své stopy a my se ho na jejich základě snažíme identifikovat. Pravé
následování je nikoliv cesta za Ježíšem, ale cesta s Ježíšem. Abychom ho následovali, znamená
to, že s ním jdeme tak, že on jde s námi – jeden s druhým. Mít Ježíše po svém boku, což nejde
jinak, nežli že člověk zapře sám sebe, vezme na sebe svůj kříž, otevře se tomu, co je jeho křížem
a v něm se potká s křížem Kristovým. V svém kříži, v tom, čím procházíme, co nás trápí, v čem
tápeme, čeho se bojíme, najít kříž Kristův.
(David Frýdl, Kázání 16.9.2018 - O následování; dle husuvsbor.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 14.10.2018 – 21.10.2018
▪ Neděle
14.10. Agáta / sv. Kalist I. (28. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 15.10. Tereza / sv. Terezie od Ježíše
▪ Úterý
16.10. Havel / sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque
▪ Středa
17.10. Hedvika / sv. Ignác Antiochijský
▪ Čtvrtek
18.10. Lukáš / Svátek sv. Lukáše
▪ Pátek
19.10. Michaela / sv. Izák Jogues a druhové
▪ Sobota
20.10. Vendelín / sv. Irena
▪ Neděle
21.10. Brigita / sv. Hilarion (29. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Vypráví se, že jeden bohatý člověk, jenž si mohl dovolit vše, co se mu zachtělo, navštívil velmi zbožného
člověka, který žil ve velké chudobě. Bohatec ukázal svou úctu k němu, když prohlásil: „Jak mnoha věcí jsi
se musel vzdát!“
Ale ten chudý člověk mu odpověděl: „Ty jsi se musel vzdát mnohem více věcí!“
„Co tím myslíš? Žertuješ?“
„Vůbec ne,“ odpověděl ten zbožný, „Já se jen vzdávám časného světa, ale ty se vzdáváš věčného.“
(převzato z http://www.pastorfm.estranky.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Členové Eucharistické hodiny dostanou brožurku s novými modlitbami, přijďte prosím do sakristie.
Nedělní sbírka 21.10.2018 bude použita na uhrazení „našeho“ podílu na finančních nákladech
spojených s probíhajícími opravami kostela. Je to pro nás příležitost ke zvláštní štědrosti.
Co se děje u dominikánů:
V So 20.10. se uskuteční Misijní most modlitby – začne krátkou modlitbou po mši svaté a bude
pokračovat doma v rodinách kolem 21. hodiny.
V Ne 21.10. se v rámci Misijní neděle uskuteční sbírka na misie. Zveme též na misijní jarmark
v křížové chodbě kláštera.
AKTUALITY OBECNÉ
Papež František vybízí katolické křesťany v měsíci říjnu k modlitbě růžence s prosbou za ochranu
církve před úklady pokušitele. Zmínil při této příležitosti i bolestné případy pohlavního
zneužívání v církvi. K modlitbě růžence pak doporučuje přidávat prosebné modlitby: "Pod
ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale
ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše,
prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď. Amen." a "Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a
úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a
zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen."
Už 10 let posílá česká Charita na Ukrajinu naše Vánoční balíčky pro chudé děti. Letos jich bude
414. Posílá se vše kromě potravin; hodnota balíčku by měla být cca 1000 Kč; hmotnost zásilky
by neměla přesáhnout 4 kg. Je možno si vybrat konkrétní dítě. Inspiraci a bližší informace lze
najít na webu http://www.acho.charita.cz/z-charit/acho/na-vanocni-balicky-se-letos-tesi-414chudych-deti-z-ukrajiny/, nebo na tel. 581 115 218, nebo na pracovištích arcidiecézní Charity.
Ve dnech 25.-28.10. zve Komunita blahoslavenství v Dolanech na duchovní cvičení pro ženy
s biblickými tanci „V mých očích jsi drahá a vzácná“. Více na https://www.blahoslavenstvi.cz/.
Centrum pro rodinu zve 19.-21.10. na víkend otců s dětmi. Akce se koná u Javoříčka, více
informací na adrese http://www.rodinnyzivot.cz/.
KOUTEK AFORISMŮ
Problémem už není to, že nejednáme dobře - problémem je, že
dobro a zlo už neumíme rozlišit …
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

