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Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. (Žl. 33)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 10,35-45)
K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám
splnil jednu prosbu.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé
slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete.
Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ Oni mu
odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu
ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty,
kterým je to připraveno.“ Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si
je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži
dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať
je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn
člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
„Nevíte, co chcete,“ odpovídá Ježíš na žádost bratrů Zebedeových. A Jeho zvolání vlastně hovoří
za vše. Jako kdyby následování Ježíše vedlo k vážnosti, kariéře a vysokým pozicím. Kdo Ježíše
opravdu následuje, ten bude jen těžko poplácáván od mocných po ramenou. Daleko spíše se
setká s nepochopením, či bude dokonce pokládán za blázna; přinejlepším v očích tohoto světa
většinově nebude pokládán za nějak úspěšného. Kdo Ježíše opravdu následuje, stěží bude
bezpečně stoupat po kariérním žebříčku. Ježíšovo následování totiž v důsledku znamená kariéru
opačným směrem. Ježíšovo následování vede na kříž. A i ten, kdo si pohrává s myšlenkou, že
alespoň v Božím království (v této jiné dimenzi naší skutečnosti) budou na pilné Kristovy
služebníky čekat hřejivá místečka v nebeské hierarchii, ten bude také zklamaný. Neboť tam
budeme něco takového jen těžko hledat. Toho v Božím království opravdu nebude zapotřebí.
Ježíš nám za cestu s Ním neslíbil žádné pozice, Ježíš nám přislíbil, že budeme šťastni. A jen kdo
očekává něco jiného, jen ten bude zklamán.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 10,46-52 Mistře, ať vidím!
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Lepší je jít za krásnými sny s nějakým tím nezdarem než podlehnout zahálce. Lepší jsou dobří
idealisté než líní realisté, lepší je být donem Quijotem než Sancho Panzou. (...) Dnes se zdá, že je
všechno propojeno, ale ve skutečnosti zakoušíme izolovanost a odstup. Každý se nyní zamyslete
nad samotou, kterou pociťujete v srdci. Kolikrát jen jste měli pocit, že jste osamoceni? To je jakýsi
teploměr, který indikuje, že vřelost přijetí, nasazení a služby vyprchává. Smutek je ukazatelem
nedostatku snahy, bez níž se nikdy nemůžete stát tvůrci budoucnosti. Vy však máte být tvůrci
budoucnosti. (...) Potřebujeme opravdové muže a ženy; ne lidi, kteří předstírají, že jsou muži a
ženami. Pravé muže a pravé ženy, které poukazují na spáchané zločiny a vykořisťování. Nebojte
se pranýřovat a křičet. Je zapotřebí mužů a žen, kteří žijí ve svobodných a osvobozujících
vztazích, milují slabší a horlí pro zákonnost, která je odrazem vnitřní poctivosti.
(Papež k mladým Sicilanům, Palermo, 17.9.2018; dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 21.10.2018 – 28.10.2018
▪ Neděle
21.10. Brigita / sv. Hilarion (29. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 22.10. Sabina / sv. Marie Salome, sv. Jan Pavel II
▪ Úterý
23.10. Teodor / sv. Jan Kapistránský
▪ Středa
24.10. Nina / sv. Antonín Maria Klaret
▪ Čtvrtek
25.10. Beáta / sv. Kryšpín
▪ Pátek
26.10. Erik / sv. Rustik
▪ Sobota
27.10. Šarlota, Zoe / sv. Frumencius
▪ Neděle
28.10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918) /
Svátek sv. Šimona a Judy (30. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Do jedné venkovské školy přijel inspektor. Procházel všemi třídami a vyptával se dětí, co se učí.
Přišel taky do páté třídy. Všechny děti ukazovaly své učebnice, recitovaly básničky a malovaly na
tabuli početní příklady.
Vpředu v první lavici seděla malá, asi tříletá dívenka, dcerka jednoho učitele. Do školy ještě
nechodila, čekala tam asi na tatínka.
Inspektor se jí žertem zeptal: „A co se učíš ty?“ Odpověděla: „Učím se být zticha!“
Předpokladem každého dobrého učení a naslouchání je umění ztišit se. Každý, kdo opravdu něco
ví, zná dobře nauku mlčení a tiché kontemplace.
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Členové Eucharistické hodiny dostanou brožurku s novými modlitbami, přijďte prosím do sakristie.
Příští neděli 28.10.2018 je slavnost posvěcení našeho kostela.
Od Čt 25.10. do Čt 8.11 je možno získat za obvyklých podmínek dušičkové odpustky.
Co se děje u dominikánů:
Má svatý Václav ještě co říci lidem dnešní doby? Zamyšlení fr. Jindřicha o patronovi české země
je ke shlédnutí na https://www.youtube.com/watch?v=PCFbWAuI2Qo&feature=youtu.be. Stojí
určitě za to!
AKTUALITY OBECNÉ
Moravsko-slezská křesťanská akademie Olomouc zve na přednášku, kterou prosloví PhDr. Pavel
Šlézar, Ph.D. z Národního památkového ústavu Olomouc. Přednáška s názvem „(Nový) Hrádek
v Olomouci: Existence druhého olomouckého hradu jako archeologicko-historický problém“ se
koná ve středu 24. října 2018 od 17.00 v přednáškovém sále Arcidiecézního muzea.
Nad tématem „K aktuálním problémům lékařské a ošetřovatelské etiky“ se budou zamýšlet
účastníci XIX. bioetické konference, která se uskuteční ve středu 7.11.2018 v Olomouci.
S přednáškami vystoupí odborníci z lékařských fakult v Olomouci, Praze a Bratislavě a
z Fakultní nemocnice v Olomouci. Setkání pořádají: Moravsko-slezská křesťanská akademie,
olomoucké arcibiskupství, Etická komise FNOL a Lékařské fakulty UP, Lékařská fakulta UP a
Spolek lékařů ČLS JEP. Více na http://www.ado.cz/system/files/bioeticka_konference_2018.pdf.
Dne 9.11.2018 bude zahájen kurz ANIMARO, školící animátory pro rodiny a rodinná společenství.
Je určen manželským párům, které chtějí pomáhat při zakládání společenství a jejich vedení,
pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin, podílení se na přípravě snoubenců apod. Rozsah
kurzu: 3 víkendy v 1. ročníku, 3 víkendy v 2. ročníku a jedno letní soustředění (čtvrtek až
neděle). Pořádá Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého. Podrobnější informace
na http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/429#animaro.
KOUTEK AFORISMŮ
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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

