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Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. (Ž 116)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 8, 27-35)
Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za
koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.
Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně
napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset
mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a po třech
dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to
rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť
nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“ Zavolal si lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít
za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit,
ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Bůh nejedná tak, aby všem před očima demonstroval svou moc a sílu. To není Jeho styl,
s triumfem a gloria a mnoha hromy blesky dosáhnout velkého úklidu hříšných duší. Bůh namísto
toho volí cestu odevzdání, nechá se semlít a rozedřít soukolím nespravedlivé mašinerie
a proti Bohu zaujaté společnosti. Neprotestuje, vůbec nedá najevo svou moc, nepotrestá ty, kteří
se na Něm prohřešili, nýbrž umírá na kříži. A dělá to proto, že to je přesně ta cesta, kterou se
dosahuje lidských srdcí. Neboť to chce Bůh – nikoli ukazovat svou ohromující velikost, nebo
velikost instituce, kterou spravují Jeho pozemští zástupci – nýbrž srdce lidí. To chce Bůh a žel tak
málo lidí si to bere k srdci.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 9, 30-37
všech.

Syn člověka bude vydán. Kdo chce být první, ať je služebníkem

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Bratři a sestry, udržujme si (nicméně) neochvějnou jistotu, že Bůh nás nadále zahrnuje svými
dary, i když nás od něj vzdaluje pokušení. V dějinách a také dnes se ustavičně dělo něco
podobného (...). Také dnes nás někdo tahá za uši, když říká: „Svatost je v těchto přikázáních,
musíte dělat to či ono“ a vede nás k rigidní zbožnosti, která odnímá svobodu Ducha, darovanou
Kristovým vykoupením. Dávejte si pozor na tuto rigiditu, když vám ji nabízejí, dávejte pozor,
protože za každou takovouto přísností se skrývá něco špatného, není tam Boží duch. Tento list
(list Galaťanům, pozn. red.) nám tudíž pomáhá k tomu, abychom neposlouchali některé poněkud
fundamentalistické návrhy, které nás v našem duchovním životě vracejí zpět, ale abychom se
ubírali vpřed v Ježíšově velikonočním povolání. (...) navzdory veškerým těžkostem i navzdory
našim hříchům, jimiž odporujeme Božímu konání, nás Bůh neopouští, ale zůstává s námi ve své
milosrdné lásce. Bůh je nám stále nablízku ve své dobrotě. Je jako otec, který denně vystupoval
na terasu, aby spatřil vracejícího se Syna (v podobenství o ztraceném synu, pozn. red.): Otcova
láska vůči nám nezeslábla. Prosme o moudrost, abychom si této skutečnosti stále všímali a
zahnali fundamentalisty, kteří nám předkládají život naplněný strojenou askezí, vzdálenou
Kristovu zmrtvýchvstání. Askeze je nezbytná, avšak askeze moudrá, nikoli vyumělkovaná.
(Katecheze papeže
vaticannews.va/cs)
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SVÁTKY V TÝDNU 12.9.2021 – 19.9.2021
▪ Neděle
12.9. Marie / sv. Quido / Jména Panny Marie (24. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 13.9. Lubor / sv. Jan Zlatoústý
▪ Úterý
14.9. Radka / Svátek Povýšení sv. kříže (Svátek Povýšení sv. kříže)
▪ Středa
15.9. Jolana / Panna Maria Bolestná
▪ Čtvrtek
16.9. Ludmila / sv. Ludmila
▪ Pátek
17.9. Naděžda / sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin
▪ Sobota
18.9. Kryštof / sv. Josef Kupertinský
▪ Neděle
19.9. Zita / sv. Januárius (25. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Změny v provozu kostela
„Nové okolnosti si vyžádaly reorganizaci bohoslužeb“, píše Matzke v kronice. Němčina se stala v r. 1940
(politicky) nejdůležitějším jazykem. Prozatím to Matzke zařídil diplomaticky střídáním obou jazyků. Je
dobré si uvědomit, že se tehdy mše sloužila v latině. Čeština/němčina zaznívala jen při zpěvu a kázání.
V neděle bylo celkem 8 bohoslužeb (!) – dvě tiché mše v 6:00 a v 7:00 h., dále dvě mše s varhanami,
zpěvem a kázáním v 8:00 a 9:00 h., potom v 10:00 latinsky zpívaná slavná mše, v 11:30 sv. mše
s německým zpěvem a kázáním, a konečně v 17:00 a 18:00 nešpory s kázáním, vždy jedenkrát německy a
jedenkrát česky. V pracovních dnech tři mše v 6, 7 a 8 h., poslední se zpěvem, ob týden střídavě německy
a česky. Večer byly v 18:30 německé nešpory a ob týden v 17:00 české nešpory. Kostel, který byl dříve
mimo bohoslužby zavřený, byl nyní celodenně přístupný. Válka se v kostele projevila ještě tím, že v kostele
několikrát kázal „válečný farář“ Karl Haller (1908-1995). Zajímavá je také informace, že papež Pius XII.
povolil, aby se půlnoční mše slavila již pozdně odpoledne v 16:00. Tento požadavek vyplýval z válečného
požadavku zatemňování, kvůli bombardování. Epitaf protestantského obchodníka Georga Thallera z r.
1572, který se tehdy nacházel na vnější straně sakristie, byl za 5800 K opraven a umístěn na současném
místě v kostele. Matzke také zvýšil odměnu obou „špatně placených kostelních služebníků“ o 500 K
měsíčně.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V Po 13.9. uplyne 20 let od smrti jáhna Tomáše Černouška (medailonek viz článek z roku 2002,
https://www.cirkev.cz/archiv/021216-vystava-dila-ing-arch-tomase-cernouska-v-olomouci).
Prosíme, vzpomeňte na něj s námi v modlitbě.
Příští neděli (19.9.) slavíme sv. Mořice, patrona našeho kostela, a u příležitosti 1100. výročí
od jejího úmrtí též sv. Ludmilu. Mši sv. v 9:00 doprovodí též náš sbor Chorus Mauritiensis
(http://chorusmauritiensis.cz/). Ve 14:30 hodin zveme na svátostné požehnání a od 15 hodin
na faru, kde proběhne farní den. Pokud budete moci přinést nějakou buchtu na občerstvení,
budeme rádi.
Ve Čt 23.9. pojedeme na pouť na Svatý Hostýn. Zájemci, prosím hlaste se v sakristii.
Zveme děti do výuky náboženství. U nás ve farnosti probíhá ve čtvrtky přímo na faře a to
následovně: od 14:00 pro 1.-3. třídu, od 15:00 pro 4.-5. třídu a od 16:00 pro 6.-9. třídu.
AKTUALITY OBECNÉ
Zveme Vás na exercicie pro muže na téma Zbožnost „všedního“ života. Uskuteční se 13.–
17.10.2021 na Svatém Hostýně a povede ji MUDr. Jitka Dominika Krausová, OV. Více informací
https://www.prorodiny.cz/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci/aktuality/exercicie-pro-muze-13-1710-2021/
Centrum pro rodinu nabízí možnost modlit se za vaše problémy. Nabízí vám možnost zasílání
osobní prosby (anonymně) na číslo 731 731 800. Na váš úmysl se pak budou modlit pracovníci
Centra pro rodinný život a Milosrdné sestry svatého kříže v Olomouci. Za vás a vaše úmysly
bude každý čtvrtek sloužena mše svatá.
KOUTEK MOUDROSTI
Kdo s dílem začal, už ho půlku vykonal.
(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

