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Vzdejte Hospodinu slávu a moc! (Ž 96)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 22,15-21)
Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky
zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný, a že učíš cestě k Bohu
podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co
myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co
mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich:
„Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a
co je Boží, Bohu.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Dát Bohu, co je Boží – to určitě neznamená stáhnout se do nějaké duchovní bubliny a tam se jen
ve skrytosti modlit a přinášet Bohu oběti za uzdravení tohoto nemocného světa. Sloužit Bohu
znamená sloužit člověku – a to nejen těm pár věřícím, které kolem sebe pravidelně potkáváme
v kostele, nýbrž všem, a především těm, kteří jsou nejpotřebnější. Bůh nechce žádný ostrov
blahoslavených, chce svět plný lidskosti a to pro všechny lidi. Jen ten, kdo opravdu nosí své bližní
v srdci a zasazuje se pro život, jen ten o sobě může říci, že dává našemu Bohu, co tomuto Bohu
patří. Tomu Bohu, který o sobě řekl, že jsme pro Něj udělali přesně to, co jsme udělali pro jednoho
z Jeho nejposlednějších bratří a sester.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 22,34-40 Miluj Pána, svého Boha, a svého bližního jako sám sebe.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
(…) Ale vraťme se ještě k těm nejtěžším chvílím na kříži, chvíli před třetí hodinu. Ježíš v mnoha
biblických překladech volá k Bohu Otci - proč jsi mě opustil, ale ten doslovný překlad zní - pro co
mě opouštíš - tedy žádná minulost a ani trochu zrada - mnohem víc hledání smyslu v přítomném a pro budoucí. Pro co - z jakého důvodu mám tímto procházet, kudy vede cesta k cíli - a co v něm
najdu. Ježíš, o kterém teologové říkají, že má dvě přirozenosti - due naturae - lidskou a božskou znal velmi dobře ten pohled do nitra, do hloubky, která dosahuje maximálních výšin. Ježíš znal ten
pocit, když stojí člověk nohama na prašné izraelské zemi, a přesto je jeho duch a duše
v nebeských výšinách. Bůh a člověk. Vizionář. Čtenář hvězd vnitřního nebe. Materiální,
hmatatelný dar, který lidstvo na Vánoce roku nula dostalo se dotýká každého z nás, i když se hrdě
označíme za atheisty. Bůh, který miluje člověka a svět, přichází naproti, snad ne jednou - ale
možná víckrát, ale ne tolikrát, abychom mohli slevit z bdělosti. Bůh se nám sám dává ve svém
Synu, propojuje nás Duchem, který zapaluje oheň lásky, hřeje zmrzlé dlaně a stává se něžnou
holubicí, která je jeho symbolem. Dnešní svět zve zejména k racionalitě, k normám
a pragmatismu. Ale v okamžiku smrti nejde o kupecké počty, jde o křehkost a existenciální úzkost,
o život, který se ztenčí na vlásek. Ve chvíli smrti jde o vztahy, ne o peníze, o moudře prožitý život,
nikoliv o tituly, o víru a důvěru, nikoliv o křestní listy. V modlitbě Otčenáš prosíme o to, aby se
stala Boží vůle - a smyslem není podvolit se tyranovi, ale v lásce přijímat smysl naší existence,
pochopit - proč tu jsem - a proč jsem tu byla, najednou je mi k ničemu posedlost fakty, v pocitech
jdu mnohem víc na hlubinu, je tam tma a taky chlad, z toho údolí stínů mě vyvede jen láska, která
přemáhá smrt.
(Viktorie Kopecká, Čtenář hvězd vnitřního nebe, 21.9.2020; dle denikfararky.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 18.10. – 25.10.2020
▪ Neděle
18.10. Lukáš / Svátek sv. Lukáše (29. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 19.10. Michaela / sv. Izák Jogues a druhové
▪ Úterý
20.10. Vendelín / sv. Irena
▪ Středa
21.10. Brigita / sv. Hilarion
▪ Čtvrtek
22.10. Sabina / sv. Marie Salome
▪ Pátek
23.10. Teodor / sv. Jan Kapistránský
▪ Sobota
24.10. Nina / sv. Antonín Maria Klaret
▪ Neděle
25.10. Beáta / sv. Kryšpín (30. neděle v mezidobí)
Z HISTORIE KOSTELA – Kostelní okna
Pokud navážeme v prohlížení kostelních oken na minulou historickou rubriku, dostaneme se ve směru
ručiček hodin k čtyřdílnému oknu, na kterém jsou v nejvyšší pozici vyobrazeni židovští manželé sv. Josef a
Panna Marie. Toto okno bylo pořízeno nákladem manželů Alexandra a Josefy Freyových. Historie
zobrazování světců je dlouhá a bohatá. Pro usnadnění se mezi umělci zabydlel zvyk zobrazovat světce
s nějakými předměty, podle kterých lze tyto světce jednoznačně identifikovat. Podle těchto předmětů
(atributů) můžeme snadno poznat, že ten s klíči je svatý Petr, s mečem sv. Pavel, s mečem a křídly sv.
Michael, s mečem a pláštěm sv. Martin, atd. Také na našem okně snadno poznáme sv. Josefa podle
orientálního oděvu a lilie. U vedle stojící Panny Marie však budeme nějaké atributy hledat marně. Ta je
výjimečná ve své kráse a prostotě. Následovat Ježíše může být pro nás někdy těžké. V takových chvílích
můžeme „trochu slevit“ a následovat Marii, byť ani poté nemůžeme Ježíšovu autoritu pustit ze zřetele.
Když se postavíme do severní lodi kostela tak, abychom viděli okno s Pannou Marií v celé kráse, můžeme
si všimnout ještě jedné skutečnosti, že Panna Marie je jediná světice, která je v kostele vyobrazena se
sepnutýma rukama. Marnotratných synů, kteří se na stará kolena vrátí k Bohu, jako k svému otci, už bylo
na světě nepřeberné množství. Takových, kteří by jako Panna Marie na prahu dospělosti řekli Bohu: „Ať se
mi stane podle tvého slova“ je méně než šafránu.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Vzhledem k aktuálnímu limitu účasti max. šesti osob je možné se zúčastnit mše sv. (včetně té
navíc v neděli v 10:30 hodin) pouze pro ty, kteří se zapsali na příslušný seznam. Je přitom nutné
dodržet hygienická pravidla (3R) a zdržet se zpěvu!
V pátek (23.10.) je za výše uvedených pravidel možné se zúčastnit adorace po ranní mši sv.
(do 12 hodin), svátosti smíření (9:00-11:00) a v 15 hodin pobožnosti k Božímu milosrdenství.
Přímluvy od čtenářky:
Za stabilizaci zdraví manžela, aby nebyla nutná operace. Za zdárnou ortopedickou operaci, která
má být v listopadu 2020; aby ji neohrozil nouzový stav ve zdravotnictví. Za požehnání lékařům,
sestrám a všem, kteří se starají o nemocné v této vypjaté době.
Co se děje u dominikánů:
Bohoslužby v 18:00 (Po-So) a v 9:30 (Ne) je možné shlédnout na kanálu YouTube. Bližší
informace na adrese http://olomouc.op.cz/data-web/prenos.html.
AKTUALITY OBECNÉ
V podzimní fázi korona-krize je možno se vrátit ke sledování bohoslužeb on-line. Přehled těchto
bohoslužeb je například na https://mseonline.cz/.
Vzhledem k současné situaci nabízí Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci kurz duchovního doprovázení v on-line podobě. Informace na http://doprovazeni.cz/.
Termíny on-line kurzu: 23.–24.10., 13.–14.11. a 11.–12.12.2020. Přihlášení na stránkách fakulty:
czv.upol.cz/czv_programs/czv_prog-cmtf/ kurs M70008. Přihlašování je možné do 22.10.2020.
https://www.ado.cz/2020/10/09/teologicka-fakulta-nabizi-on-line-kurz-duchovniho-doprovazeni/
KOUTEK MOUDROSTI
Pevnou půdu pod nohama si musí každý vydupat sám.
(Pavel Kosorin)
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

