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Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.

(Ž 25)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 21,28-32)
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny.
Přistoupil k prvnímu a řekl mu: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.‘ On odpověděl: ‚Mně se nechce‘,
ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane‘,
ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ Odpověděli mu: „Ten první.“ Ježíš jim řekl:
„Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan,
aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste
to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jak vás oslovilo dnešní evangelium? Předběhnou nás celníci a nevěstky do Božího království?
Opravdu ne? Kdo z nás nemá někdy sklon vybírat si z Božího slova jen ony pomyslné hrozinky?
Všechna přislíbení se týkají nás, ale to, co Ježíš kritizuje, to se týká jeho současníků, tedy
farizejů, saducejů a zákoníků – jinými slovy: všech, jen ne nás. A přitom jsem si docela jistý, že by
dnes Ježíš nevystupoval méně kriticky než za svých časů. Ovšem v našich kostelích by to bylo
jen stěží. Tehdy totiž kázal především na cestě, na náměstích a na ulicích. A my bychom se
z jeho kázání jen těžko něco dozvěděli, protože lidem, kterými se obklopoval, bychom se raději
obloukem vyhnuli. Kdo z nás by chtěl něco mít s prostitutkami, bývalými trestanci či jinými
pochybnými postavami? Kdybychom to udělali, tu tam by byla naše pověst… Ale když nestojíme
při takových, kde pak stojíme? Pak zde totiž ještě zůstává strana, na níž před dvěma tisíci lety
stáli také ti, kteří byli o sobě tak moc přesvědčeni, kteří na všechny, jimž se život nevyvedl, shlíželi
ze svého piedestalu s opovržením – či v lepším případě se soucitem. Ale to byli přesně ti, na které
se namnoze snášela Ježíšova kritika: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí
do Božího království.“
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 21,33-43

Vinici pronajme jiným vinařům.

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Když (například) vidíme u bratra či sestry nějaké pochybení, defekt, uklouznutí, obvykle to nejprve
říkáme druhým a drbeme. A klevety zamykají srdce společenství, překážejí jednotě církve. Velký
mluvka, velký mluvka je ďábel, který stále hledá, co špatného říci o druhých, protože je lhář, který
se snaží rozdělit církev, oddálit bratry od sebe a nevytvářet společenství. Prosím vás, bratři a
sestry, snažme se neklevetit. Klevetění je mor horší než Covid! Horší. Vynasnažme se neklevetit.
Žádné drby. Ježíš přijímal s láskou celníky i pohany, což pohoršovalo tehdejší správně smýšlející.
Nejde proto o neodvolatelné odsouzení, nýbrž o uznání, že naše lidské snahy mohou někdy
selhat a že jedině, ocitne-li se bratr sám před Bohem, může stanout před svým svědomím a
odpovědností za svoje skutky. Pokud to nejde, pak mlčet a modlit se za chybujícího bratra či
sestru, ale nikdy neklevetit.
(Papež František, Angelus, 6.9.2020, dle radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 27.9. – 4.10.2020
▪ Neděle
27.9. Jonáš / sv. Vincenc z Paula (26. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 28.9. Václav - Státní svátek - Den české státnosti / Slavnost sv. Václava

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

29.9.
30.9.
1.10.
2.10.
3.10.
4.10.

Michal / Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
Jeroným / sv. Jeroným
Igor / sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Olívie, Oliver / sv. andělé strážní
Bohumil / sv. Maxmilián
František / sv. František z Assisi (27. neděle v mezidobí)

Z HISTORIE KOSTELA – Skryté asymetrie kostela
Minulý týden jsme se při prohlídce našeho kostela způsobně pozdravili s Pánem domu - všimli si hlavního
oltáře se svatostánkem. Tento týden můžeme vyrazit na první obhlídku Jeho příbytku. Snažme se přitom
dívat nově, takový přístup totiž pomáhá k lásce. Vnitřek kostela působí na první pohled přísně symetricky,
ale není tomu tak. V dispozici oken a charakteru klenby je dobře vidět rozdělení kostela na starší presbytář
na východě a novější trojlodí na západě. Před 200 lety bylo toto rozdělení umocněno ještě přítomností
mříže, vedoucí napříč kostelem od severu k jihu. Nahlédneme-li potom krátce po sobě do obou bočních
lodí kostela, můžeme si všimnout, že okna za oltářem sv. Pavlíny v severní lodi jsou tvořeny jen dvěma
díly, zatímco v jižní lodi jsou na oknech díly tři. Severní loď kostela je totiž cca o půl metru užší. Tyto i další
nesrovnalosti jsou dobrým důkazem toho, že stavitelé kostela nestavěli na zelené louce, ale vždy roubovali
něco nového na něco starého. Další poruchou symetrie mezi severní a jižní lodí je schodiště, vedoucí na
půdu kostela, na které se vstupuje dveřmi za oltářem sv. Pavlíny. Přítomnost schodiště prozrazují i okénka
ve vnitřní stěně kostela. Symetricky položenými dveřmi v jižní lodi kostela se však nikam nedostanete.
Krásnou poruchou symetrie je posun vchodového portálu kostela. Při pohledu zvenku si ho nevšimneme,
protože západní stěna kostela se dvěma věžemi je hrubě nesymetrická. Zmíněné posunutí je však dobře
vidět při pohledu od oltáře. Stačí porovnat osu dveří s osou zaklenutí nad vchodem a s osou kůru resp.
klenby kostela. Skryté poruchy symetrie můžeme nalézt i na vnějším plášti kostela. Na jižní stěně se
na hranici mezi presbytářem a trojlodím nachází odsazení, které je nejlépe vidět na římse pod střechou
kostela. Severní stěna kostela je naproti tomu rovná.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Zveme děti na výuku náboženství na faře sv. Mořice. Byla zahájena 3.9.2020 a koná se vždy
ve čtvrtek: 1.-3. třída ve 14:00, 4.-5.tř. v 15:00 a 6.-9.tř. taktéž v 15:00. Nadto, ve čtvrtek
dopoledne (10-12 hodin) se na faře schází maminky s malými dětmi, je možné se připojit.
Od října bychom ve zpravodaji rádi spustili rubriku modliteb za členy naší farnosti. Pokud máte
nějakou prosbu k Bohu, týkající se vás či vašich blízkých (s ohledem na GDPR :-) ), uveřejníme
ji v našem zpravodaji a společně s ostatními čtenáři se za ni budeme modlit. Své prosby prosím
průběžně zasílejte na adresu svatomoricky.zpravodaj@seznam.cz.
Co se děje u dominikánů:
V Ne 27.9. od 16:30 zveme do sálu kláštera na biblickou hodinu, na programu je úvod do knihy
Rút. Po večerní mši sv. pak bude krátká adorace v předvečer slavnosti sv. Václava.
Ve dnech 6.-7.10. zveme na akci Růženec 24, tedy 24hodinovou modlitbu růžence. Více info a
registrace: https://ruzenec24.op.cz/.
AKTUALITY OBECNÉ
V nastupující 2. vlně pandemie koronaviru bychom mohli sáhnout po nějaké knížce. Tou by mohla
být například kniha Sedlák proti Hitlerovi, kterou napsala Erna Putz. Vydalo ji letos
Karmelitánské nakladatelství a můžeme se v ní seznámit s životem rakouského sedláka Franze
Jägerstättera, který byl roku 2007 prohlášen za blahoslaveného. V roce 2019 byl o něm natočen
film Skrytý život, vyznamenaný v Cannes. Téma je jasné z názvu.
KOUTEK MOUDROSTI
Jen čin sám je důležitý, ne jeho ovoce. Musíte udělat tu správnou věc. Možná vám na ni nebudou
stačit síly, možná nepřinese ovoce po dobu vašeho života. Ale to neznamená, že přestanete
pracovat na správné věci. Možná nikdy neuvidíte výsledek svého činu. Ale nebudete-li vůbec nic
dělat, nebude nikdy žádný výsledek. (Mahátma Gándhí)
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
sv. Mořic Olomouc

