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Duše má, chval Hospodina! (Ž 146)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 7, 31-37)
Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli
k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu
prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to
znamená: „Otevři se!“ A otevřel se mu sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Ježíš jim pak
přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli
celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč!“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jak blahodárné to muselo být, zažít tohoto Ježíše z Nazaretu, toho, který nemluvil o snesení
modrého z nebe, nýbrž o tom, co lidi opravdu trápilo. A nejen mluvil, ale také konal! A to nikoli
s chováním nějakého zázračného léčitele, který často nakonec vůbec není tak nezištný, jak na
začátku vypadá. Jak to stojí v evangeliu? Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým
dává sluch, i němým řeč!“ To bylo napsáno v přesvědčení, že tato výpověď neplatila pouze pro lidi
tehdejší doby, že Ježíš chce ulehčit i našim životům, že chce i v nich působit tím, co je dobré a co
nám, mně i vám, skutečně pomáhá. A toto bych chtěl vzít jako příslib. Toho se chci držet. I když
mé konkrétní životní podmínky vypadají často jinak. I když jsou tu a tam docela dobré důvody pro
to, abych o Bohu pochyboval. I když nás politika, situace církve, nebo cokoli jiného někdy přivádí
na pokraj zoufalství. Chci se držet naděje, že také já budu moci o tomto Ježíši na konci říci: učinil,
že jsem mohl žít svůj život v rámci svých omezení naplno, pouze nesliboval, ale opravdu udělal
vše dobré!
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 8, 27-35 Ty jsi Mesiáš ... Syn člověka musí mnoho trpět.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Bez ohledu na to, jak moc se snažíme slovy vylíčit fakta, existují obrazy, které mohou vyjádřit
myšlenku lépe než tisíc slov. Právě to se v těchto dnech děje v Afghánistánu. Drama a bolest jsou
na těchto snímcích výmluvnější než na tisíce společensko-politických analýz, kterými jsou v těchto
dnech přeplněna média a veřejné debaty. Mezi těmito snímky jsou dva, které se dotkly svědomí
mnoha lidí: matka, která posouvá své dítě přes ostnatý drát, a otec, který zvedá své dítě, aby ho
předal vojákovi na druhé straně barikády. Co může vést rodiče k něčemu tak dramatickému a
bolestivému? Na mysl přichází gesto Jochebed, Mojžíšovy matky, která, vedena stejným
zoufalstvím, v krajním pokusu o jeho záchranu pouští své dítě do vod. Opouští ho, aby mohlo být
zachráněno. Emocionální zkrat vyvolává právě spojení těchto dvou slov: opuštění a spása. Věřím,
že jen rodič může plně pochopit bolest takového činu. V tragédii tohoto odloučení se však skrývá
vyznání lásky: Jsem ochoten tě opustit, abys mohl žít. (...) Dříve či později v životě, v každém
dobrém vztahu, musí člověk dospět k takovému odstupu: nechat jít, aby druhý mohl žít. V případě
Mojžíše a afghánských dětí však toto gesto není oslavou odloučení, které je plodem dospělosti,
ale traumatického odloučení, které je plodem násilí a hrubosti. (...) Historie nás opět konfrontuje
s tragédií. Máme povinnost neuhasit naději, zachránit oheň, chránit život, zejména těch
nejslabších, s vědomím, že za nimi stojí ti, kteří jsou ochotni se pro to obětovat. Opakem
terorismu je takováto láska. Takovou láskou nás miloval sám Ježíš.
(Luigi Maria Epicoca v L’Osservatore Romano, 27.8.2021; dle vaticannews.va/cs)

SVÁTKY V TÝDNU 5.9.2021 – 12.9.2021
▪ Neděle
5.9. Boris / sv. Viktorin (Vítězslav) (23. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 6.9. Boleslav / sv. Magnus
▪ Úterý
7.9. Regína / sv. Melichar Grodecký
▪ Středa
8.9. Mariana / Svátek Narození Panny Marie
▪ Čtvrtek
9.9. Daniela / sv. Petr Klaver
▪ Pátek
10.9. Irma / bl. Karel Spinola
▪ Sobota
11.9. Denisa / sv. Emil
▪ Neděle
12.9. Marie / sv. Quido / Jména Panny Marie (24. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Příchod Josefa Matzkeho
Válečným letům (1940-1945) je ve farní kronice věnováno 19 stran. Tato část kroniky je psána německy
rukou Dr. Josefa Matzkeho (1901-1979), který převzal 1.6. 1940 funkci probošta u sv. Mořice a zastával ji
do 15.5.1945, kdy rezignoval. Překlad kroniky pro náš zpravodaj provádí pan Wilken Engelbrecht.
Matzke začal svou část kroniky představením vlastní osoby. Narodil se v Heřmanicích u Oder jako syn
sedláka. Po základní škole chodil do arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a do německého gymnázia
v Bruntálu. V letech 1921-1925 studoval na bohoslovecké fakultě v Olomouci, kde byl r.1925 vysvěcen na
kněze. Po působení v Křenově a ve Šternberku se stal r.1928 učitelem srovnávací teologie na fakultě
v Olomouci, kde r.1933 absolvoval doktorská studia. Poté se zaměřil na církevní právo. V tomto oboru byl
po habilitaci r.1935 jmenován docentem. Matzke zastával různé funkce jak na fakultě, tak v kněžském
semináři, kázal od ledna 1933 německy ve filiálním kostele sv. Barbory ve Štěpánově a byl jmenován
r.1937 předsedou Sdružení německých katolických duchovních olomoucké arcidiecéze. Pomocný biskup
olomoucký Dr. Josef Schinzel (1869-1944) mu udělil opatskou hodnost. Při aktu byli přítomní Dr. Franz
Linke (probošt Mikulova a první předseda Sdružení německých kněží) a Robert Schälzky (velmistr Řádu
německých rytířů).
Z kontextu kroniky je zřejmé, že němečtí kněží nebyli příznivci K. Henleina a jeho strany. Vlastně „byli
hodní“. Ježíš ale na nás chce, abychom byli „hodnější“ a zastávali se našich protivníků. Znám je?

AKTUALITY Z FARNOSTI
Při křtu dítěte slibujeme Bohu a církvi, že své dítě vychováme ve víře. Proto se začátkem školního
roku zveme děti do náboženství. U nás ve farnosti probíhá ve čtvrtky přímo na faře a to
v následovně: od 14:00 pro 1.-3. třídu, od 15:00 pro 4.-5. třídu a od 16:00 pro 6.-9. třídu.
Příští neděli v 9:00 po pauze opět zveme na dětskou mši svatou. Budeme rádi, pokud se zapojíte.
Na webu o svatomořických varhanách a jejich rekonstrukci (https://varhany.moric-olomouc.cz/) je
možnost adopce píšťal (s certifikátem pro dárce). Prosíme o příspěvek, ať se mohou naše
světoznámé varhany opět brzy rozeznít!
Pamatujme na to, že při bohoslužbách je třeba stále třeba dodržovat hygienické pravidlo 3R (ruce,
roušky, rozestupy). V tom posledním případě to primárně znamená využívat celý prostor kostela.
Děkujeme, že jste zodpovědní a ohleduplní k ostatním i k sobě.
AKTUALITY OBECNÉ
Dny evropského dědictví v olomouckém Arcibiskupském paláci nabídnou 11.-12.9.2021 zdarma
komentované prohlídky i sezónní galerii s výstavou cenných uměleckých děl z biskupských
sbírek. Pro účast je nutná rezervace místa prostřednictvím webu www.arcibiskupskypalac.cz
(v prodejním systému v kolonce „Trasa“ zvolit „Palác – volný vstup“ a také den i čas prohlídky).
V Po 13.9.2021 by se měla opět otevřít kavárna Öde v Hrnčířské ulici v Olomouci. Tato kavárna je
provozována sestrami františkánkami.
Až do 16.9. probíhá v katedrále sv. Václava další ročník Mezinárodního varhanního festivalu, více
na https://www.mfo.cz/varhanni-festival-program.
KOUTEK MOUDROSTI
Život není o hledání sebe, ale o tvarování sebe.
(neznámý autor)
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

