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Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!

(Ž 90)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 14,25-33)
Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a
neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry - ano i sám sebe až na druhé místo,
nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým
učedníkem. Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má
dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu
všichni, kdo by to viděli, a říkali by: ‚Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.‘
Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a
neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?
Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý (král) ještě daleko, a žádá o podmínky míru.
Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Ježíš má naprostou pravdu: než se do něčeho pustím, musím si sám důkladně rozmyslet, jestli
jsem opravdu připraven, nezaleknout se možných důsledků. To samotné ovšem ve většině
případů zdaleka nestačí. To v žádném případě nezaručí úspěch. Ale na jedno, na jedno se
můžeme skutečně spolehnout. Pokud jsme se nasadili, nasadili jsme dle nejlepšího vědomí
a svědomí naše síly, pokud jsme ze sebe vydali vskutku vše, pak smíme, i když naše dílo hrozí
v půli cesty zřícením, smíme si zcela klidně říci: bojovali jsme dobrý boj, počestně jsme se o to
pokusili. A nyní, Pane, nyní je to na Tobě; je to na Tobě, naše ztroskotání odvrátit, je to na Tobě,
pomoci nám posbírat nějaké ty střepy a neméně též odstranit trosky našich děl. Ale ještě více, je
to na Tobě, to dobré, co jsi s námi započal, také skutečně dovést do zdárného konce.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 15,1-32 V nebi bude radost nad hříšníkem, který se obrátí.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Tento Ježíšův výrok přímo uprostřed Lukášova evangelia nás zasáhne jako šíp: „Přišel jsem
vrhnout oheň na zem, a jak bych si přál, aby už vzplanul!” (12,49). (…) Tento mocný oheň byl tím,
který poháněl apoštola Pavla v jeho neúnavné službě evangeliu, v jeho misijním “závodě”,
vedeném stále vpřed Duchem a Slovem. Je to také oheň mnoha misionářů a misionářek, kteří
zakusili únavnou a sladkou radost z evangelizace a jejichž životy se staly evangeliem, protože byli
především svědky. To je, bratři a sestry, oheň, který Ježíš přišel “vrhnout na zem” a který Duch
svatý rozněcuje také v srdcích, rukou a nohou těch, kdo ho následují. Ježíšův oheň, oheň, který
přináší Ježíš. Pak je tu druhý oheň, oheň žhavých uhlíků. I to nám chce Pán zprostředkovat,
abychom podobně jako on s mírností, věrností, blízkostí a laskavostí – a to je Boží styl: blízkost,
soucit a laskavost – s mírností, věrností, blízkostí a laskavostí mohli dát mnoha lidem zakusit
přítomnost živého Ježíše uprostřed nás. Přítomnost tak zřejmou, i když tajemnou, že není třeba
se ani ptát: „Kdo jsi?”, protože srdce samo říká, že je to On, že je to Pán. Tento oheň se zvláštním
způsobem rozhořívá při modlitbě adorace, kdy stojíme v tichu v blízkosti Eucharistie a
vychutnáváme pokornou, diskrétní, skrytou přítomnost Pána jako oheň z uhlíků, takže právě tato
přítomnost se stává pokrmem pro náš každodenní život.

(Papež František kardinálům: Přineste světu jemný a silný Kristův plamen, 27.8.2022; dle
vaticannews.va/cs)
SVÁTKY V TÝDNU 4.9.2022 – 11.9.2022
▪ Neděle
4.9. Jindřiška / sv. Růžena z Viterba (23. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 5.9. Boris / sv. Viktorin (Vítězslav)
▪ Úterý
6.9. Boleslav / sv. Magnus
▪ Středa
7.9. Regína / sv. Melichar Grodecký
▪ Čtvrtek
8.9. Mariana / Svátek Narození Panny Marie
▪ Pátek
9.9. Daniela / sv. Petr Klaver
▪ Sobota
10.9. Irma / bl. Karel Spinola
▪ Neděle
11.9. Denisa / sv. Emil (24. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1977 (pokračování)
Na farním kostele byla překryta celá střecha a byly opraveny hromosvody. Byly dány nové měděné žlaby.
Vedle vchodu do kaple sv. Trojice byl umístěn náhrobní kámen z r.1702, který byl nalezen jako dlažební
kámen pod panskými lavicemi na evangelní straně (při pohledu od vchodu k oltáři nalevo, pozn.
redakce). Byly nakoupeny židle pro kapli sv. Trojice, kde se křtí, pro scholu při zkouškách a pro použití
do presbytáře při primici, kněžském pohřbu apod.
Koncem roku se již shromažďovalo lešení na malbu kostela, která měla začít v příštím roce.
Na dominikánském kostele bylo nutno zajistit část střechy do Slovenské ulice, kde se minulého roku
prolomily sněhové zábrany na střeše a bylo nebezpečí úrazu. Zajistila se také pro tento kostel krytina
(břidlice - ˇšifrˇ) pro opravu střechy, kterou bude třeba provést. Poněvadž kamené řezby na venkovní zdi
kostela byly poškozovány a poškrábány, byly sundány a dány do kostela, aby byly zazděny do zdi
v interiéru kostela.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Se začátkem nového školního roku zveme opět v neděli po mších svatých do farní setkávárny
naproti bočnímu vchodu do kostela.
Příští neděli (11.9.) bude mše svatá v 9 hodin opět věnovaná dětem – s katechezí, nasením
obětních darů, společnou modlitbou Páně a drobnou odměnou na závěr. Do týmu zvou též naši
menší a větší ministranti. Budeme rádi, když zapojíte i své ratolesti.
AKTUALITY OBECNÉ
„Stojí před námi společný úkol: modlitbou provázet proces jmenování nového olomouckého
arcibiskupa,“ vybízí všechny věřící arcidiecéze její současný administrátor, biskup Josef Nuzík.
Pro inspiraci je na https://www.ado.cz/2022/08/25/modleme-se-za-noveho-arcibiskupa/
k dispozici též možný text takovéto modlitby.
Komunita blahoslavenství v Dolanech pořádá v So 1.10.2022 tradiční Obnovu se sv. Terezkou
(z Lisieux), tentokrát v den její památky. Akce proběhne v kapli komunity v čase 14:30 – 19:00.
Není potřeba se přihlašovat, viz https://www.blahoslavenstvi.cz/obnova-se-sv-terezkou.
Sestry Františkánky plánují (znovu)otevření olomoucké kavárny Ode na 29.9.2022, viz
https://www.sestrynp.cz/cs/kavarna.
V nabídce duchovních obnov pořádaných jezuity jsou i dvě duchovní obnovy pro seniory.
Na Velehradě od Ne 25.9.2022 17:30 do St 28.9.2022 13:00 pod vedením P. Jana Macha
(přihlášky na tel.: 572 571 420, 733 741 896, nebo e-mail.: velehrad@stojanov.cz a na Hostýně
od Po 3.10.2022 do Středy 5.10.2022 pod vedením P. Milana Glasera (přihlášky na tel. 573 381
693-4, nebo webu http://www.exercicie.cz/akce.php?id=1559&opakovani=1664748000.
KOUTEK MOUDROSTI
I se svým strachem jsi v rukou Božích, takže i ten smí existovat, aniž nad tebou získá nadvládu.
I strach je zamýšlen a zachováván Bohem. (Anselm Grün)
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

