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Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.

(Ž 126)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 10, 46-52 Mistře, ať vidím!)
Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův,
Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu
Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho.“ Zavolali tedy toho slepce a
řekli mu: „Bud' dobré mysli, vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se
ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu řekl:
„Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Kolik manželství, kolik vztahů by vypadalo jinak, kdybychom více hovořili s druhými. Kolika
vzájemným odcizením by se tak dalo zabránit. Kdybychom někdy prostě jen otevřeli ústa, řekli, co
si myslíme, co cítíme nebo co je pro nás důležité. Jako Bartoloměj z dnešního evangelia. Ten,
který věděl, že pokud něco chce, musí začít. A proto říká nahlas a zřetelně, čeho si žádá. Dává
tím Ježíši šanci, aby reagoval, a neskládá dopředu ruce do klína, že mu tento rabbi, syn Davidův
tak jako tak nepomůže. Ani nečeká na ostatní, nečeká na to, až jej k tomu ostatní povzbudí. To by
totiž mohl čekat opravdu dlouho! Prostě Bartoloměj promluvil. Výzva k promlouvání samozřejmě
není univerzálním receptem na stálé štěstí. I s ním zřejmě nezůstaneme ušetřeni mnoha zklamání
a zranění. Ale jedno poselství plyne z evangelního příběhu o Bartolomějovi docela jasně: je to
návod, jak se některého neštěstí – takového, kterému můžeme sami zabránit – zbavit, nebo jak se
jiným podobným neštěstím hned od samého počátku vyhnout. Ale nikdo to za nás neudělá.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 12, 28b-34 To je první přikázání. Druhé je mu podobné.
SYNODA 2021-2023
Jeden bohatý muž jde Ježíši naproti, když „se vydával na cestu“ (Mk 10,17). Evangelia nám
mnohokrát představují Ježíše „na cestě“, jak kráčí po boku člověka a naslouchá otázkám, které
přebývají v jeho srdci a hýbou jím. Tak nám zjevuje, že Bůh nepřebývá v nějakých aseptických a
klidných místech, daleko od reality, ale kráčí s námi a oslovuje nás, ať jsme kdekoli, na někdy
hrbolatých cestách života. A dnes, když zahajujeme tuto synodální cestu, začněme tím, že se
budeme ptát sami sebe - papeže, biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic, bratří a sester laiků:
Ztělesňujeme my, křesťanské společenství, styl Boha, který kráčí dějinami a podílí se na
událostech lidstva? Jsme ochotni vydat se na dobrodružnou cestu, nebo se ve strachu
z neznámého raději uchýlíme k výmluvám typu „není to třeba“ či „takhle se to dělalo vždycky“?
Vytvořit synodu znamená jít společně po stejné cestě. (...) V těchto dnech nás Ježíš vyzývá,
abychom se podobně jako bohatý muž v evangeliu vyprázdnili a oprostili od toho, co je světské, a
také od našich uzavřených a opakujících se pastoračních modelů; abychom se ptali sami sebe, co
nám chce Bůh v této době říci a jakým směrem nás chce vést. Drazí bratři a sestry, mějte dobrou
společnou cestu! Kéž jsme poutníky zamilovanými do evangelia, otevřenými překvapením Ducha.
Nenechme si ujít milostivé příležitosti k setkání, k vzájemnému naslouchání a rozlišování.
S radostí z vědomí, že když hledáme Pána, je to on, kdo nám již přichází vstříc se svou láskou.
(Homilie papeže Františka při zahajovací mši svaté synody, bazilika sv. Petra ve Vatikánu,
10.10.2021; dle cirkev.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 24.10.2021 – 31.10.2021
▪ Neděle
24.10. Nina / sv. Antonín Maria Klaret (30. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 25.10. Beáta / sv. Kryšpín
▪ Úterý
26.10. Erik / sv. Rustik
▪ Středa
27.10. Šarlota, Zoe / sv. Frumencius
▪ Čtvrtek
28.10. Státní svátek – Vznik ČSR (1918) / Svátek sv. Šimona a Judy
▪ Pátek
29.10. Silvie / sv. Narcis
▪ Sobota
30.10. Tadeáš / sv. Marcel
▪ Neděle
31.10. Štěpánka / sv. Wolfgang (31. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Nové paramenty a opravy kostele
Svým způsobem byl rok 1941 posledním jakžtakž normálním rokem. Probošt Matzke ukončil popis roku
vyjmenováním nákupů nových parament (liturgických rouch), plánů na opravu kostela a nových hranic
farnosti sv. Mořice.
Paramenta byla od základu (z gruntu) obnovena. Koupilo se jich 16 kusů, hlavně 6 bohatě ozdobených
ornátů za tehdy obrovskou částku 8375 Kč. Nejdražší kus, bílý ornát, stál 2700 Kč. Dále koupili mitry a
štóly. Kostel potřeboval již rozsáhlejší opravy – městský stavební úřad vypracoval důkladné plány,
pro které brněnský Úřad pro ochranu památek nejdříve přislíbil financování, ale později (kvůli válce) plán
přesunul „na pozdější časy“.
Poslední zpráva roku 1941 se tykala úpravy hranic farností. V Hejčíně totiž vznikla nová farnost. Proto
považoval Matzke za potřebné, aby popsal nové hranice farností v Olomouci. Farnosti sv. Mořice
v podstatě zůstal celý střed města, tzn. víceméně současná oblast. Zajímavé je, že začal popis
v německém tzv. „deutsche Volksschrift“, ale přešel po několik řádkách na latinku, která mu byla zřejmě
pohodlnější.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně všechny farníky do nově otevřené farní
kavárny naproti bočnímu vchodu (růžový dům). Budeme rádi, pokud si uděláte chvíli času
na posezení a popovídání s těmi, které znáte z kostelních lavic.
Farní rady potřebují nové posily, připomínáme dopis otce Františka Hanáčka: Milí farníci, pro
aktivní život farnosti jsou potřební pomocníci, kteří mají možnost přijít nejen s vhodnými nápady,
ale i se podílet aktivně na životě farnosti. Nebojte se přiložit ruku k dílu! Farní rady – pastorační i
ekonomická – jsou nutnou součástí života farnosti. Obě rady potřebujeme obnovit a posílit.
Můžete se sami přihlásit nebo navrhněte toho, o kom myslíte, že bude ochoten i schopen
pomoci. Děkuji za pochopení. Pater František. Návrhy je možno doplnit do formuláře, který je
k dispozici u vchodu do kostela, nebo zaslat eletronicky (formulář byl minule přiložen k emailu).
Příští neděli (31.10.) je výročí posvěcení kostela a prosíme v rámci sbírky o příspěvek na misie.
Na webu o svatomořických varhanách a jejich rekonstrukci (https://varhany.moric-olomouc.cz/) je
možnost adopce píšťal (s certifikátem pro dárce). Prosíme o příspěvek.
AKTUALITY OBECNÉ
Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zvou na moderovanou
besedu s generálem v. v. Petrem Pavlem k aktuálním otázkám naší i evropské bezpečnosti.
Uskuteční se v Po 25.10.2021 od 19:00 v budově arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
Generál Pavel má aktuálně největší občanskou podporu pro případné další prezidentské volby.
Křesťanští podnikatelé zvou na duchovní cvičení v termínu 4.-7.11.2021 ve Vranově u Brna, které
povede P. Jan Adamík. Účast přislíbil i P. Josef Suchár z Neratova. Podrobnější informace jsou
na https://www.krestanskypodnikatel.cz/index.php/akce/duchovni-obnova-2021
KOUTEK MOUDROSTI
Nejdůležitější věci v životě …
… nejsou věci.
(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

