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Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.

(Žl. 126)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 10,46-52)
Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův,
Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu
Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho.“ Zavolali tedy toho slepce a
řekli mu: „Bud' dobré mysli, vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se
ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu řekl:
„Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jedna mladá dívka, říkejme jí třeba Petra, napsala dopis o svém vztahu k víře, který nadepsala
Když jsem byla malá…. Dovolte, abych vám z něj ocitoval: „Když jsem byla malá, vyprávěli mi
o Bohu a Jeho zázracích. Jak stvořil svět, lidi, zvířata, celý vesmír a jak za to Stvořitele chválíme a
jak mu za to musíme děkovat. Když jsem byla malá, byla jsem o Bohu přesvědčená. Věřila jsem
v Něj, v Jeho sílu, dobrotu, spravedlnost. Pak jsem ale rostla a viděla kolem sebe všechnu tu bídu
a bolest – a začala jsem pochybovat. A dnes? Dnes je mi 17 a nedokážu více věřit pohádkám,
které mi o Bohu vyprávěli. Pokud je Bůh, pokud je spravedlnost, proč je kolem nás tolik
nespravedlnosti? Proč žijeme v takovém chaosu? Řikali mi: Bůh miluje lidi… Když Bůh lidi miluje,
proč jim nepomůže? Proč jim neukáže pravou cestu? Není lepší, když na Boží pomoc nebudeme
čekat, ale raději se pokusíme si sami pomoci? Dnes jsem na tom tak, že už na Boží pomoc
nečekám. Možná někdy později dojdu k tomu, že budu moci Jeho dobrotu potvrdit. Dnes Jej ale
odmítám. Mé pochyby jsou příliš velké.“ Jak rád bych této Petře přečetl dnešní příběh
o Bartimaiovi, jak rád bych jí láskyplně řekl: Ano, Petro, máš naprostou pravdu! Máš naprostou
pravdu, když říkáš, že bychom měli přestat, přestat čekat na to, že Bůh za nás udělá úkol, který
čeká na nás. Nečekej, že zasáhne, nečekej na to, že přinese nebe na zemi, a především nečekej
na to, že tak Bůh za Tebe začne žít Tvůj vlastní život. Místo toho se Jej spíše ptej, co bys měla
udělat sama. A pak to také udělej. Ale spolehni se na to, že Mu přitom budeš nekonečně blízko.
Spolehni se na to, ne proto, že by to snad mohl udělat místo Tebe, ale protože Ti při tom, co
děláš, protože Ti právě při tom pomůže. A i kdyby se to nakonec přece jen nepovedlo – buď si
jistá, že také tehdy bude stát Ten, jehož Syn za své přátele položil i život, že i tehdy bude stát Bůh
při Tobě. Petro, Petře, nebo kdokoli z nás.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 12, 28b-34 To je první přikázání. Druhé je mu podobné.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Ježíš říká: ‚Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým‘. Pán netvoří teorie o chudobě a
bohatství, ale jde přímo k životu. Žádá tě, abys nechal všeho, co tíží tvoje srdce, vzdal ses
majetku a udělal místo Jemu, jedinému dobru. (…) Ježíš je radikální. Dává všechno a žádá
všechno, dává veškerou lásku a žádá nerozdělené srdce. I dnes se nám dává jako živý Chléb,
můžeme mu za to dát výměnou drobty? Tomu, který se stal naším služebníkem, když se kvůli
nám vydal až na kříž, nemůžeme odpovědět jen dodržováním nějakého předpisu. Tomu, který
nám nabízí život věčný, nemůžeme dát pár volných chvil. Ježíš se nespokojí s nějakou „úrokovou

mírou lásky“, nemůžeme Jej mít rádi na dvacet, padesát či šedesát procent. Buď všechno anebo
nic.
(Homilie papeže při kanonizační liturgii, nám. sv. Petra, 14.10.2018; dle radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 28.10.2018 – 4.11.2018
▪ Neděle
28.10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918) /
Svátek sv. Šimona a Judy (30. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 29.10. Silvie / sv. Narcis
▪ Úterý
30.10. Tadeáš / sv. Marcel
▪ Středa
31.10. Štěpánka / sv. Wolfgang
▪ Čtvrtek
1.11. Felix / Slavnost Všech svatých
▪ Pátek
2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé / Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
▪ Sobota
3.11. Hubert / sv. Martin de Porres
▪ Neděle
4.11. Karel / sv. Karel Boromejský (31. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
„Každé ráno se v Africe probouzí lev. Ví, že musí běžet rychleji než gazela, aby ji chytil, jinak
umře hlady.
Každé ráno se v Africe také probouzí gazela. Ví, že musí běžet rychleji než lev, jinak přijde
o život.
Každé ráno, když se probudíš, neptej se, jestli jsi lev, nebo gazela, ale dej se do běhu.“
Nikdy neztrácej naději, ať se děje cokoli. A pusť se do díla..
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
Na Pá 2.11. připadá Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. V našem kostele si ji připomeneme
v rámci adorace po ranní mši sv. (do 12 hodin), modlitbami k Božímu milosrdenství (od 15
hodin) a pak též v 16 hodin mší svatou.
V So 3.11. od 19 hodin zveme na koncert díla Stabat Mater od G. Rossiniho, pořádaný naším
sborem Chorus Mauritiensis. Více informací na http://chorusmauritiensis.cz/?page_id=9.
Co se děje u dominikánů:
V Ne 4.11. se koná sbírka na Charitu. Současně proběhne od 15 hodin dušičkové setkání
u dominikánské hrobky.
AKTUALITY OBECNÉ
Na právě probíhající synodě o mládeži vystoupil plzeňský biskup Tomáš Holub. Jeho příspěvek je
možno si přečíst na https://www.bip.cz/cs/novinky/2018-10-biskup-tomas-vystoupil-na-synode-omladezi.
Ve volné chvíli si můžeme znova přečíst pastýřský list otce arcibiskupa. Ne proto, abychom jej
kriticky hodnotili, ale abychom se nechali oslovit tou částí, která sděluje Boží vůli pro každého
konkrétního z nás: http://www.ado.cz/system/files/pastyrsky_list_k_misijnimu_mesici_2018.pdf.
Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají ve středu
14.11.2018 přednášku PhDr. Jitky Jonové, Th.D. na téma „Církev a stát za první republiky“.
Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19:00.
O víkendu 16.-18.11.2018 bude v Dubu na Moravě zahájen další kurs Školy partnerství, která je
určena nesezadaným párům. Tato škola pak zahrnuje dalších 5 víkendů, z nichž se 4 realizují
v arcidiecézním středisku v Rajnochovicích. Více na http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/5.
KOUTEK AFORISMŮ
Kdo v něco věří, ten něco dělá…
Chcete dostávat Svatomořický zpravodaj v elektronické podobě na Vaši emailovou adresu? Stačí napsat email
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SZ-odhlásit. Farnost Svatého Mořice Olomouc

