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Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

(Ž 68)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 14,1.7-14)
Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj
pozor. On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš od
někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být od něho pozván
někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti: ‚Uvolni mu místo!‘ Tu bys
musel s hanbou zaujmout poslední místo. Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední
místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: ‚Příteli, pojď si sednout dopředu!‘ To ti bude ke
cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se
ponižuje, bude povýšen.“ Svému hostiteli pak řekl: „Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své
přátele, ani bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti
dostalo odměny. Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš
blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení
spravedlivých.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Takřka denně nás média sytí výjevy z válečných konfliktů, obrázky surově zabitých lidí, nesčetně
mužů, žen a dětí. A jsou pak ještě i jiné obrázky. Těch, co přežili - často dětí, které bez pomoci
ostatních absolutně nemají šanci přežít. Jedním dechem k nim pak můžeme přidat i vdovy,
válečné i ty ostatní, které se v mnoha společnostech na světě, dnes stejně jako za biblických
časů, pohybovaly a pohybují u samého sociálního dna. Právě mnohé z těchto žen, které tehdy
nevěděly, jak by měly uživit své děti, byly nakonec přinuceny k prostituci. A nábožná společnost
v časech na přelomu letopočtu těmito ženami opovrhovala jako hříšnicemi. Je opravdu ku podivu,
že se Ježíš Nazaretský zdržoval více ve společnosti takovýchto „hříšnic“ než mezi těmi takzvaně
zbožnými? Ony mu dělali společnost, vdovy, sirotci a pak také ti, kterými v dnešním evangeliu toto
spektrum nejchudších z chudých dále rozšiřuje: mrzáci, chromí a slepí. Co z toho plyne pro nás?
Kdo ve svém křesťanství myslí především na bohoslužby, slavnostní procesí, náboženské rity a
zvyky, ten se s Ježíšovým naléháním zásadně míjí. Kdo si nadto myslí, že je jako křesťan snad
dokonce něco více než ti kolem, ten tomuto Ježíši z Nazareta absolutně neporozuměl. Sirotci a
vdovy, jakož i mrzáci, chromí a slepí, na těle i na duchu, ti jsou těmi, okolo kterých se točí
opravdová Církev Ježíše Krista. A Bohu díky za papeže, který tato Ježíšova slova bere vážně!
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 14,25-33 Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Ježíš zjevuje svým přátelům - a také nám - svoje nejvroucnější přání: přinést na zem oheň Otcovy
lásky, která rozněcuje život a skrze niž je člověk spasen. Ježíš nás volá, abychom ve světě šířili
oheň, díky němuž budeme rozpoznáni jako Jeho opravdoví učedníci. Oheň lásky, který roznítil ve
světě Kristus skrze Ducha svatého, je ohněm, který nezná hranic a je všeobecný. Bylo to patrné
již od prvních dob křesťanství: svědectví evangelia se šířilo jako blahodárný požár, překonávající
každé rozdělení mezi jednotlivci, sociálními kategoriemi, lidmi a národy. Svědectví evangelia pálí,
spaluje každou formu partikularismu a uchovává lásku, aby byla otevřena všem a nakloněna
chudým a vyloučeným.

(Papež František, Promluva před polední mariánskou modlitbou, nám. sv. Petra, 18.8.2019; dle
radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 1.9. – 8.9.2019
▪ Neděle
1.9. Linda, Samuel / sv. Jiljí (22. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 2.9. Adéla / sv. Justus
▪ Úterý
3.9. Bronislav / sv. Řehoř Veliký
▪ Středa
4.9. Jindřiška / sv. Růžena z Viterba
▪ Čtvrtek
5.9. Boris / sv. Viktorin (Vítězslav)
▪ Pátek
6.9. Boleslav / sv. Magnus
▪ Sobota
7.9. Regína / sv. Melichar Grodecký
▪ Neděle
8.9. Mariana / Svátek Narození Panny Marie (23. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Poblíž jednoho starého selského stavení byla stará studna. Její voda byla neobyčejně studená, čistá a
lahodná k pití. A co bylo pozoruhodné: nikdy nevysychala. Ani při největším letním suchu, kdy se už všude
muselo s vodou šetřit, nepřestala dávat věrně svou chladnou, čistou vodu.
Pak přišla doba, kdy se vše modernizovalo. Dům přestavěli, zavedli moderní vodovod. Staré studny už
nebylo zapotřebí. Nadobro ji uzavřeli. Tak to zůstalo dlouhá léta.
Až jednou se chtěl kdosi ze zvědavosti podívat do temné vlhké hlubiny té studny. Studnu odkryl a užasl.
Byla úplně vyschlá. Chtěl přijít na to, jak k tomu mohlo dojít. Trvalo dlouho, než seznal důvod: taková
studna je napájena stovkami nepatrných pramínků, které pod zemí pečují o trvalou zásobu vody. Nepatrné
otvory těchto mnoha praménků zůstávají čisté a otevřené, jestliže se voda stále znovu odčerpává. Jestliže
se ale taková studna přestane využívat, malé otvory se ucpou a studna vyschne.
Pro dnešní dobu je tento obraz příznačný v mnoha směrech.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V rámci nedělní (1.9.) mše svaté v 10:30 hodin proběhne žehnání školních aktovek. Zveme
k účasti všechny školáky!
Ve Čt 5.9. od 19 hodin se v našem kostele koná první ze série festivalových varhanní koncertů,
vystoupí Richard Brasier (Velká Británie). Více k programu na webových stránkách
https://www.mfo.cz/varhann-festival---program.
Náboženství pro děti začne již od 5. září na faře, a to dle následujícího rozvrhu: od 15:00 1.-3.
třída, od 16:00 pak 4.-9. třída.
AKTUALITY OBECNÉ
V Charitě Česká republika se během sedmi týdnů sešlo 36 261 podpisů na záchranu domácí
zdravotní péče. Zástupci petičního výboru předali tyto podpisy do rukou petičního výboru
Poslanecké sněmovny. Největší poskytovatel domácí zdravotní péče v Česku zveřejnil petici
Doma je doma 3. července poté, co se – spolu s ostatními partnery z oboru – nedohodl se
zdravotními pojišťovnami na podobě financování pro příští rok. Od loňského srpna přitom
stávkovou pohotovostí sester upozorňujeme na hluboké podfinancování segmentu. Zdravotní
pojišťovny Charitě proplácejí pouze 60 % nákladů na provedené výkony.
Záříjová „Malá pouť za velké věci“ od olomoucké katedrály k bazilice na Svatém Kopečku,
s úmyslem prosit za víru v rodinách se uskuteční 8.9.2019. Cesta je dlouhá 8 km (2 hod.). Podle
fyzických sil se poutníci mohou k pouti připojit před katedrálou v 12:45, cca v 14:25 pod kopcem
v Samotiškách a v 15:00 v bazilice na Svatém Kopečku.
Ovdovělé, rozvedené, vdané či svobodné ženy mohou přijít na další Setkání žen na cestě života,
které se uskuteční se v Út 10.9.2019 v čase 16:00 - 18:00. Při tomto setkání se půjde do
kněžského semináře. Sraz je před vchodem na Žerotínově nám. 2.
KOUTEK MOUDROSTI
Kdo odplácí dobrodiní, myslí na budoucnost; když padne, nalezne oporu.
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

