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Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!

(Ž 90)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 14,1.7-14)
Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a
neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry - ano i sám sebe až na druhé místo,
nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým
učedníkem. Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má
dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu
všichni, kdo by to viděli, a říkali by: ‚Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.‘
Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a
neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?
Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý (král) ještě daleko, a žádá o podmínky míru.
Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Nesplnitelné! Učení tohoto Ježíše je pro mě nedosažitelné! Opravdu? Co když má výrok ‚Tak ani
žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.‘ i jinou interpretaci než
jen onu nejtvrdší možnou, která nás asi většinou napadne jako první? Možná se tento výrok
daleko více točí okolo toho pověstného mít-chtít, které nás vzdaluje od našich bližních, které činí
lidi kolem nás jen dalším druhem vlastnictví. Když nenechám žít své dospělé děti svůj život, když
je vtlačuji do mého myšlenkového rámce a nechci přistoupit na to, že musí jít svou vlastní cestou;
když nepřipustím, že by se můj partner mohl zachovat i jinak než jak od něj očekávám; prostě,
když má „láska“ nechápe (nebo ani nechce chápat) svobodu druhého - tam už nejde o druhé lidi,
tam jde vlastně jen o mě, tam stavím sebe sama doprostřed všeho. A tam, kde se má vše točit
kolem mě, tam se současně nemůže odehrávat žádné setkání, ani s druhými lidmi ani s Bohem.
Proto se Ježíšovým učedníkem nemůže stát nikdo takový, komu jde jen o vlastnění, ať již věcí či
lidí. Připouštím, že nevím, zda jsem touto úvahou dnešnímu evangeliu plně dostál. Možná jsem
jeho ostří přece jen otupil příliš mnoho a celé poselství vyložil nedostatečně. Může být. Ale
v jednom jsem si docela jistý. Tomu, co nám chtěl Ježíš svým životem říci, tomu jsem touto
úvahou dostál zcela jistě.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 15,1-32 V nebi bude radost nad hříšníkem, který se obrátí.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Jak chápat ono Zjevení Boha v oplodněném vajíčku? Boha nikdy nikdo neviděl. Tedy jakou
můžeme mít představu o Bohu? Upřímně řečeno, nemůžeme. Tak jako oplodněné vajíčko
nepřipomíná člověka, ani muže, ani ženu. Ale je v něm obrovská potencialita, je v něm ukryta
možnost, schopnost stát se a být plně člověkem, mužem či ženou. A to je důvod, proč chráníme
lidský život od jeho počátku, od onoho zlomku vteřiny, v kterém je přítomen genom ženy či muže.
Zamýšleli jsme se někdy nad touto cestou Božího Syna k nám? Nad smyslem života a posláním
Ježíše Krista? Bůh k nám nepřichází, aby byl naším vládcem, tyranem, despotou. Přichází k nám,
aby nám rukou Ježíše Krista nabídl pomoc a v smlouvě lásky zpečetěné jeho Krví a vydáním jeho
Těla jsme i my zváni do tohoto Božího společenství.
(Kardinál Dominik Duka, Kázání z lužického Róžantu, 9.7.2019; dle dominikduka.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 8.9. – 15.9.2019
▪ Neděle
8.9. Mariana / Svátek Narození Panny Marie (23. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 9.9. Daniela / sv. Petr Klaver
▪ Úterý
10.9. Irma / bl. Karel Spinola
▪ Středa
11.9. Denisa / sv. Emil
▪ Čtvrtek
12.9. Marie / sv. Quido / Jména Panny Marie
▪ Pátek
13.9. Lubor / sv. Jan Zlatoústý
▪ Sobota
14.9. Radka / Svátek Povýšení sv. kříže (Svátek Povýšení sv. kříže)
▪ Neděle
15.9. Jolana / Panna Maria Bolestná (24. neděle v mezidobí)
PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM
Dědeček s babičkou se pohádali a babička se tak nazlobila, že se svým manželem přestala mluvit. Do
druhého dne dědeček na hádku zapomněl, ale babička si ho dále nevšímala a nepromluvila na něj ani
slůvka. Ať dělal co dělal, její zatvrzelé mlčení se mu prolomit nepodařilo.
Nakonec začal důkladně prohledávat všechny skříně a zásuvky. Netrvalo to ani pět minut a babička se
neudržela: „Můžeš mi prosím tě říct, co to vlastně hledáš?“ dožadovala se zlostně.
„Chvála Bohu, už jsem to našel,“ oddechl si dědeček a lišácky se pousmál. „Tvůj hlas.“
Je-li to Bůh, co tak soustředěně hledáš, soustřeď se na něco jiného.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Mezinárodní varhanní festival bude pokračovat v Po 9.9. od 19 hodin, kdy v katedrále sv.
Václava vystoupí Maurice Clerc (Francie). Více k programu na webových stránkách
https://www.mfo.cz/varhann-festival---program.
Náboženství bude v tomto školním roce probíhat dle následujícího rozvrhu: od 15:00 1.-3. třída,
od 16:00 pak 4.-9. třída.
Co se děje u dominikánů:
V Út 10.9. si připomeneme 120. výročí narození P. Metoděje Habáně OP. V 16 hodin proběhne
modlitba u řádové hrobky v Neředíně, v 16:50 navážou vzpomínky příbuzných a v 18 hodin
akce vyvrcholí mší sv. – celebruje kardinál Dominik Duka. Po mši sv. bude v sále kláštera
následovat přednáška Petra Macka Ph.D.
V So 14.9. zveme na setkání laiků sv. Dominika - to začne mší sv. v 9:30 hodin a další program
pak bude probíhat v sále kláštera.
AKTUALITY OBECNÉ
Nabízí se další víkend pro prarodiče s vnoučaty na Svatém Hostýně v termínu 20.-22.9.2019.
Část programu pro děti povede mládež - budou si hrát, běhat, vyrábět, zpívat a babičky i dědové
si mohou poslechnout přednášku, posedět u kávy, popovídat... Nebude chybět vycházka po
okolí, společné modlitby či mše svatá. Opět budete mít čas na svá vnoučátka a společné
zážitky. Přihlášky na webu http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/6#vpppsd2019, email:
matlochova.marketa@ado.cz, tel.: 587 405 250.
Na Sv. Hostýně se uskuteční v termínu 22-24.9.2019 (Ne-Út) duchovní obnova pro seniory
zahrnující mimo jiné společné modlitby, rozjímání, adoraci, mše svaté, možnost svátosti smíření
nebo pomazání nemocných, příležitost k rozhovoru s knězem, nebo lektorkami. Začíná se první
den mší svatou v 18 hodin, po ní následuje večeře a program. Končíme třetí den obědem. Akce
se účastní P. Jan Mach. Přihlášky: tel.: +420 573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz, adresa:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 76861 Bystřice p. Host. Ceny za ubytování a stravu:
1040 Kč (dvoulůžkový pokoj) nebo 1130 Kč (jednolůžkový pokoj). Senioři do 70 let platí ještě
poplatek obci 12 Kč.
KOUTEK MOUDROSTI
Nestarej se o to, co se tě netýká, vždyť ti bylo ukázáno víc, než na co stačí lidský rozum.
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

