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Duše má, chval Hospodina! (Žl 146)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 12,38-44)
Ježíš učil (zástupy): „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy
na ulicích, první sedadla v synagógách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod
záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.“ Potom se posadil proti chrámové
pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla
také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a
řekl jim: „Amen, pravím vám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do
pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala
všechno, co měla, celé své živobytí.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Když vezmu Bibli vážně, konkrétně to, že Bůh naslouchá křiku chudých a ponižovaných a že
především tyto lidi miluje, pak jsem si velmi bolestně vědom toho, že jsem v rámci takového
hodnotového žebříčku až někde hodně hluboko. V tomto ohledu si nemusím ohledně těch svých
pár dobrých skutků, kdy daruji něco ze svého přebytku, ale obecněji ani o křesťanském Západě a
celé té proklamované křesťanské společnosti nic moc namlouvat. Také já někdy chodím
v elegantním oblečení a mou ješitnost lehce pošimrá, když zaujímám přední místa, včetně těch
čestných, či jsem zdraven i od lidí, které neznám - až na pronášení dlouhých modliteb bych tak
mohl i na sebe vztáhnout Ježíšova nemilosrdná slova: „Ty stihne tím přísnější soud.“ A nečekejte
prosím, že teď udělám nějaký pěkný řečnický obrat, kterým vše opět vyžehlím a naladím do
nadějeplných tónů. Za mě nemohu napsat tentokrát nic jiného než: Bože, jestliže mě přesto, přese
všechno nezavrhneš, pak zcela nepochybně jen proto, že také mě – přes to všechno – miluješ.
Cítím to tak sám nebo jste se v tomto expesivním textu někteří také trochu našli?
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 13,24-32 Shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Víra prochází životem. Je-li víra koncentrována čistě na věroučné formulace, hrozí, že bude
oslovovat pouze hlavu a nedotkne se srdce. A když se soustředí pouze na jednání, hrozí, že se
stane moralismem a redukuje se na sociální dimenzi. Víra je však životem, je životem Boží lásky,
která proměnila naši existenci. Nemáme být doktrináři či aktivisté; jsme povoláni pokračovat
v Božím díle Božím způsobem, přiblížením, spjati s Ním, ve společenství mezi sebou a nablízku
bratřím. V přiblížení spočívá tajemství, jak předat jádro víry a ne pouze její druhotný aspekt. Stát
se bližním znamená vnést Boží novost do života bratra, což je lék proti pokušení připravených
receptů. Ptejme se, zda jsme křesťany, schopnými se sblížit, vyjít z našich kruhů a obejmout ty,
kteří „nejsou naši“ a které horlivě hledá Bůh. (…) Není křesťanské čekat, až hledající bratři
zaklepou na naše dveře; musíme jít k nim, avšak nepřinášet sebe, nýbrž Ježíše. On nás posílá
jako ony učedníky, abychom v Jeho jménu povzbuzovali a umožňovali povstat. Posílá nás,
abychom každému řekli: „Bůh tě žádá, aby sis od Něho nechal prokázat lásku.“
(Homilie papeže při mši na zakončení biskupské synody, baz. sv. Petra, 28.10.2018; dle
radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 11.11.2018 – 18.11.2018
▪ Neděle
11.11. Martin / sv. Martin (32. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 12.11. Benedikt / sv. Josafat
▪ Úterý
13.11. Tibor / Svátek sv. Anežky České
▪ Středa
14.11. Sáva / sv. Mikuláš Tavelič
▪ Čtvrtek
15.11. Leopold / sv. Albert Veliký
▪ Pátek
16.11. Otmar / sv. Markéta Skotská
▪ Sobota
17.11. Mahulena, st. svátek- Den boje za svobodu a demokracii / sv. Alžběta Uherská
▪ Neděle
18.11. Romana / Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla (33. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Slyším někdy lidi říkat: „Proč já bych měl číst Bibli? To ať dělají ti, kdo jsou v klášteře.“ Já vám ale
říkám: Bibli potřebujete více vy než mniši!
To vy žijete mimo klášterní zdiv plné vřavě světa. To vy jste neustále vystaveni novým zápasům,
bojům a ranám. Potřebujete Písmo neustále, abyste z něj čerpali sílu pro svůj každodenní život!
(podle Jana Zlatoústého)

AKTUALITY Z FARNOSTI
V St 14.11. od 9:15 hodin se bude konat v rámci děkanátního setkání kněží mše sv. za zemřelé
kněze a biskupy.
Prosíme o pomoc při velkém úklidu kostela, který se bude konat ve St 14.11 od 15 hodin.
Co se děje u dominikánů:
V Út 13.11. zveme na růžencový večer – od 17 hodin proběhne katecheze, na kterou následně
v 17.25 hodin naváže modlitba růžence.
V Ne 18.11. od 9.30 hodin se koná mše sv. pro děti. Od 16.30 hodin pak zveme do sálu kláštera
na biblickou hodinu na téma „Prorok Sofoniáš“.
AKTUALITY OBECNÉ
Zveme ženy všech životních stavů (vdané, rozvedené, ovdovělé, svobodné) na Setkávání žen na
cestě života. Nejbližší schůzka je v úterý 13. listopadu od 16 hod. v budově farního domu na
ulici Mlčochova 7, kousek od katedrály. Na programu je setkání s Mgr. Danielem Soukupem,
PhD. o rolích v rodinách. Půjde o poutavý a všem srozumitelný výklad toho, jak fungovala
židovská rodina dříve i nyní, o různé důležitosti otce a matky v rodinách. Všechny zájemkyně
o setkání jsou srdečně zvány.
Ve St 21.11.2018 v 17:00 se v sále Arcidiecézního muzea uskuteční přednáška Ing. Dušan Žídka
z Českého hydrometeorologického ústavu z Ostravy na téma: Čeká nás období sucha?
Centrum pro rodinu pořádá v termínu 23.-25.11.2018 víkend pro rozvedené muže - SETKÁNÍ
„OSAMĚLÝCH VLKŮ“. Akce začíná mší svatou ve Zvoli u Zábřehu v Pá v 18:00. Účastníky při
pestrém programu doprovází O. František Eliáš. Více informací je k dispozici na
http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/26.
Dvoudenní Konferenci o evangelizaci pořádá Komunita Blahoslavenství. Uskuteční se ve dnech
23.-24.11.2018 v Regionálním centru v Olomouci pod záštitou Pastoračního centra olomoucké
arcidiecéze, Pastoračního střediska brněnské diecéze a Pastoračního úseku ostravskoopavského biskupství. Přihlášky a informace jsou k dispozici na stránkách
www.evangelizace.eu. Pokud se na tuto konferenci nechystáme, můžeme si aspoň prohlédnout
motivační video této konference na internetu: https://www.youtube.com/watch?v=zfEEcCkNj5s.
KOUTEK AFORISMŮ
Je lépe být v bouři s Pánem Ježíšem než na klidných vodách
bez Něho …
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

