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Miluji tě, Hospodine, má sílo! (Žl 18)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 12,28b-34)
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“
Ježíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána,
svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je
toto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“
Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného
kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám
sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, řekl
mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Ježíšova doba se od té naší v jistém smyslu až tolik nelišila: i tehdy lidé sloužili mnoha pánům, ne
pouze tomu jednomu Pánovi s velkým ‚P‘, a i tehdy byl svět pestrou směsicí mnoha kultur, které
spolu často nevycházely zrovna nejlépe. A tu přichází Ježíš se zcela jasným poselstvím: ‚Slyš,
Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem,
celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘ Z tohoto pohledu je víra veskrze praktická
věc a nepřichází až v momentě, kdy dojde na lásku k bližnímu. Neboť Ten, který Tě nestvořil jako
nějakou míchaninu různých životních rolí, nýbrž jako jedinečnou a nezaměnitelnou osobnost –
Ten si žádá, aby ses prosím pěkně také takto přijal se vším, co k Tobě patří, ptal se po Jeho vůli a
neustal, dokud neuslyšíš, co po Tobě v životě vlastně chce. Co je jisté, nechce Tě jen jako
prostého příjemce životních rolí a postojů, nýbrž jako jejich aktivního tvůrce – jako toho, kdo své
místo v životě v rámci osobní jedinečné a nezaměnitelné cesty utváří v souladu s vůlí jediného
Pána, svého Boha. Nehledě na to, zda jsi na začátku této cesty či se již blížíš ke konci vezdejší
pouti - v tomto není nikdy pozdě začít. Ano, miluj svého bližního jako sebe sama. Ale mysli
především na to, aby Tvá duše zůstala u Toho, aby naslouchala Tomu, který je samotným
Bohem.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 12, 38-44 Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Takže výchozí situace je jasná: Mám něco málo, s čím mám hospodařit. Ten, kdo mi to dal a za
jehož autoritu bych se mohl schovat a jeho kontroly obávat, je daleko a kdoví kdy se vrátí. Navíc
lidé kolem ho vůbec rádi nemají. Hospodařte v takové situaci. -- Něco málo nám tu Ježíš
zanechal. Každému z nás. Nějak to souvisí s evangeliem, s radostnou zprávou o tom, že Pán Bůh
o nás stojí a chce, abychom díky tomu mohli žít s radostí. S důvěrou. S nadějí. Spolu s druhými.
Každý jsme dostali něco, čím můžeme evangeliu pomoci, aby se dostalo dál, aby mezi námi
působilo. Jsme různí a obdarování jsou různá - nejde to nějak ohodnotit, kdo má víc a kdo méně.
Apoštol Pavel bude jednou říkat, že jsme součást Kristova těla a každý máme od Ducha svatého
nějaké obdarování: někdo umí kázat, někdo umí učit, někdo umí pomáhat, někdo organizovat,
někdo utěšovat, někdo umí vyprávět vtipy, hrát na varhany či flétnu, opravovat, zpívat... Není něco
důležitějšího a něco zase méně - jde o použití - jde o to, aby všechna tahle obdarování sloužila
právě tomu evangeliu, společnému růstu. Slovy podobenství - abysme s tím hospodařili, dokud se
pán nevrátí. Aby z toho něco bylo. (Kázání: Lk 19,11-27 - Hřivny; dle podebrady.evangnet.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 4.11.2018 – 11.11.2018
▪ Neděle
4.11. Karel / sv. Karel Boromejský (31. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 5.11. Miriam / sv. Zachariáš a Alžběta
▪ Úterý
6.11. Liběna / sv. Leonard (Linhart)
▪ Středa
7.11. Saskie / sv. Wilibrord
▪ Čtvrtek
8.11. Bohumír / sv. Gottfried (Bohumír)
▪ Pátek
9.11. Bohdan / Svátek Posvěcení lateránské baziliky
▪ Sobota
10.11. Evžen / sv. Lev Veliký
▪ Neděle
11.11. Martin / sv. Martin (32. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Papež Jan XXIII. přišel navštívit jednoho nemocného kněze v římské nemocnici sv. Ducha.
Sestře vrátné přestalo leknutím téměř bít srdce.
Venku přede dveřmi stál sám papež a trpělivě čekal, až mu po zazvonění otevřou.
Sestra stiskla bzučák, vpustila ho dovnitř a úprkem běžela pro představenou.
Ta byla celá rozrušená. Tak vysokou návštěvu ještě v nemocnici sv. Ducha neměli.
Chtěla se hned představit a řekla: „Jsem představená sv. Ducha.“
Papež se zazubil a řekl: „Tak daleko jsem to ještě nedotáhl. Jsem jen zástupce Ježíše Krista.“!
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
V Ne 4.11. v 14:30 hodin se v kapli na ústředním hřbitově v Olomouci – Neředíně koná dušičková
pobožnost. Vzpomeneme při ní na všechny věrné zemřelé.
Co se děje u dominikánů:
Do Čt 8.11 je možno získat za obvyklých podmínek dušičkové odpustky. Pěkný text k tomuto
tématu je k dispozici na http://olomouc.op.cz/index.php?page=odpustky.
AKTUALITY OBECNÉ
Dne 1.11.2018 se v internetové televizi DVTV uskutečnila diskuse nad otázkou, zda mají být
homosexuální páry uzavírat „manželství“. Kromě moderátorky Daniely Drtinové se tohoto
setkání zúčastnila Adéla Horáková z iniciativy Jsme fér a Roman Joch z Občanského institutu.
Pro věřícího katolíka je sledování této diskuse dobrou příležitostí k zamyšlení. Viz
https://video.aktualne.cz/dvtv/.
V sakristii katedrály se v Po 5.11.20108 od 17:30 uskuteční listopadové Setkání u studny pod
názvem. „Inspirace krásou stvořeného“. Tohoto setkání se zúčastní manželé Alena a Jan
Jemelkovi, kteří budou hovořit na téma „Jak se doplňují profese památkáře a akademického
výtvarného umělce?“ Kde čerpají inspiraci pro svou práci a zároveň zálibu?
Charita Olomouc vydala publikaci fotografií Jindřicha Štreita, jejíž zisk podpoří služby střediska
Samaritán pro lidi bez domova. Křest knihy s autogramiádou a vernisáží publikovaných snímků
se uskuteční ve středu 7.11.2018 v 17:00 v prostorách bistra Bistrá kráva a prodejny
Dobrodruhá.
Listopadová „Malá pouť za velké věci“ od olomoucké katedrály k bazilice na Svatém Kopečku,
s úmyslem prosit za víru v rodinách se uskuteční 11.11.2018. Cesta je dlouhá 8 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.
Další „Setkání žen na cestě života“ se uskuteční v Út 13.11.2018 v době 16:00-18:00 za účasti
MUDr. Jitka Krausové a má název „Žena a závislost“. Sraz je ve farním domě na Mlčochově 7
(u katedrály).
KOUTEK AFORISMŮ
Když tě život srazí na kolena, využij toho - začni se modlit…
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

