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Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.

(Žl 16)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 13,24-32)
Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane
svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka
přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze
čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe. Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když
se už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až
uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, toto pokolení
nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O tom
dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Počátek konce! Možná vás to též napadlo, když se podíváme kolem sebe, když se podíváme na
společnost, politiku nebo nové ideologie a nátlakové skupiny, které nás chtějí za každou cenu
dostat do svých vysněných zítřků a nikdy pro to neměly tolik prostoru jako nyní. Počátek konce když se podíváme na církev, ve které ubývá kněží, přibývá sexuálních skandálů a bují spory mezi
příznivci barokních časů a modernisty všeho druhu. Žijeme v rychle se měnící době, která dává
hodně důvodů k blbé náladě, nejistotě a strachu z neznámého a nového. Ano, nad tím vším je
potřeba se zamyslet – ale nezůstat u toho! V modlitbě Páně se modlíme „přijď království Tvé“, a to
je přesně to, o čem hovoří dnešní evangelium. Staré pomine, aby mohla vzniknout nová země a
nové nebe, aby mohl přijít Boží Syn ve větší moci a slávě a vše obnovit, aby mohlo nastat Jeho
království míru, spravedlnosti a radosti pro všechny lidi. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá!
Budoucnost, která je před námi, nebude nikdy taková, aby dostatečně odrážela naše přání a
představy, byť by byly sebezbožnější. Vezměme dnešní vývoj, a třeba zrovna i ten
nepřehlédnutelný úbytek kněží nikoli jako znamení toho, že nás Bůh definitivně opouští, ale jako
výzvu. Jako výzvu, abychom v sobě nyní nejen oněch několik, kteří vyslyšeli Boží volání, ale
konečně všichni objevili svá povolání! Vydejme svědectví o naší víře a žijme opravdově tuto víru!
Následujte mě, volá Ježíš. Neříká, posaďte se a počkejte, až půjde kolem nějaký kněz... Možná
teď, zrovna teď je ten nový začátek. Možná právě nyní přichází ten zlom, o kterém Ježíš hovoří.
Možná přichází teď a tady to, co je Boží vůlí, a co by nikdy nezačalo, kdyby šlo vše dál podle naší
vůle, našich starých dobrých časů a našich idealistických představ. „Buď vůle Tvá“, ať přijde Jeho
království.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 18, 33b-37 Ano, já jsem král.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Dopředu nás může v životě, a to nikoliv jen v tom duchovním, pohánět buďto očekávání odměny,
nebo trestu. Každý psycholog nám potvrdí, že očekávání trestu nás krátkodobě může pohnout
k vysokým výkonům, ovšem jako dlouhodobý stimulátor selhává. To dobře věděl i Ježíš a proto
v jeho učení nepřevažuje strach, ale láska. Stejně tak, ale věděl, že některé naše jednání může
být pro nás tak nebezpečné, že jen s pozitivní motivací nevystačíme, abychom se ho uchránili.
Právě v těchto okamžicích zcela upřímně hovoří o realitě pekla. Křesťanství kvůli tomu nepřestává
být dobrou zprávou, ale dostává i rozměr odpovědnosti, která když kráčí ruku v ruce s láskou, tak
vede do království Božího.

(Mons. Pavel Konzbul, O pekle, 24.19.2018; dle konzbul.estranky.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 18.11.2018 – 25.11.2018
▪ Neděle
18.11. Romana / Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla (33. neděle
v mezidobí)
▪ Pondělí 19.11. Alžběta / sv. Mechtilda
▪ Úterý
20.11. Nikola / sv. Felix z Valois
▪ Středa
21.11. Albert / Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
▪ Čtvrtek
22.11. Cecílie / sv. Cecílie
▪ Pátek
23.11. Klement / sv. Klement I.
▪ Sobota
24.11. Emílie / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
▪ Neděle
25.11. Kateřina / sv. Kateřina (Slavnost Ježíše Krista Krále)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
V jednom domě v noci vypukl požár. Zatímco plameny šlehaly vzhůru, rodiče s dětmi prchali ven.
Zděšeně přihlíželi hroznému divadlu.
Náhle zpozorovali, že nejmladší, pětiletý chlapec chybí. V okamžiku útěku se zalekl kouře a
plamenů a vyšplhal se do hořejšího patra. Všichni se na sebe bezradně zadívali. Bylo nemožné
se vrátit zpátky do domu, který se stále více podobal žhavé výhni.
Vtom se nahoře otevřelo okno. Dítě volalo pomoc. Otec ho zahlédl a zavolal na něj: „Skoč!“ Dítě
vidělo jen kouř a plameny. Uslyšelo však otcův hlas a odpovědělo: „Tati, já tě nevidím!“
Otec ho vyzval znovu: „Ale já tě vidím, to stačí, skoč!“
Dítě skočilo do otcovy náruče, zůstalo zdravé a bez úhony. Otec je zachytil.
(převzato z http://www.pastorace.cz)

AKTUALITY Z FARNOSTI
V Ne 18.11. bude v rámci mší sv. v 7:30, 9:00 a 10:30 hodin sbírka na opravu našeho kostela,
v rámci dofinancování projektu jeho rekonstrukce. Prosíme o vaši štědrost.
Ve St 14.11. zemřel po krátké a těžké nemoci P. Josef Trtík (na kněze vysvěcen 1.7.1972
v Olomouci), který po vysvěcení působil také v našem kostele. Pohřeb se bude konat v Pá
23.11. ve 13 hodin ve farním kostele Panny Marie Nanebevzaté v Cholině.
Na příští neděli (25.11.) připadá slavnost Ježíše Krista Krále. Na závěr každé mše svaté se před
vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a
obnovíme zasvěcení Božskému srdci.
Co se děje u dominikánů:
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“.
Příští neděli (25.11.) zveme po mších sv. do křížové chodby kláštera na burzu knih za dobrovolný
příspěvek.
AKTUALITY OBECNÉ
Dvoudenní Konferenci (23.-24.11.2018) o evangelizaci pořádá v RCO Komunita Blahoslavenství.
Přihlášky a informace jsou k dispozici na stránkách www.evangelizace.eu.
Ve St 28.11.2018 se bude v ČR poprvé slavit Červená středa (#RedWednesday) - den, kdy
chceme myslet na pronásledované pro víru z celého světa. Vizuálním symbolem akce je
rozsvícené červené světlo. Věříme, že třeba i ve vaší farnosti, sboru, společenství či organizaci
budete mít chuť se zapojit. Připojit se může každý, stačí opravdu málo..
KOUTEK AFORISMŮ
Druhým můžete sloužit
staráte sami o sebe…
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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

