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Vstanu a půjdu k svému Otci.

(Ž 51)

ZAMYŠLENÍ K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (Lk 15,1-32)
Tentokát je úryvek z evangelia poměrně dlouhý, proto odkazujeme na Písmo a přinášíme rovnou
zamyšlení (které je tím pádem o něco delší než obvykle):
Třikrát ztraceno, třikrát nalezeno – tři podobenství, která nemohou být známější: o ztracené ovci,
o ztracené minci, o ztraceném synu. A teď můžete hádat, které z nich je mi nejmilejší. Nebudu vás
napínat. Ne, není to podobenství o ztraceném synu. To je nádherný příběh, je to velké svědectví
o tom, jak je Bůh připravený odpouštět. Ale je to příběh, u kterého je stále trochu zvednutý
ukazováček. A někdy je to docela pořádný ukazovák: musíme vstát, nesmíme zůstat sedět
v bahně hříchu, musíme se obrátit a žádat Boha o odpuštění. Kolik kázání týkajících se zpovědi již
bylo k tomuto podobenství o ztraceném synu prosloveno. Při vší radosti z odpuštění, byl to vlastně
onen syn, který odešel z otcovského domu. Je zcela sám zodpovědný za všechnu tu šlamastiku,
do které se dostal. A ta ovce, ta je hloupá. Proto ani toto podobenství není mé nejoblíbenější. A je
v něm také obsažena malá výčitka. Je to docela hloupá ovce, že od takového pastýře jednoduše
uteče kamsi do háje. Kdyby ta ovce nebyla tak pošetilá, nenechala by pastýře nechat všechny
ostatní ovce samotné v pustině, aby se ji musel vydat hledat. Vinna je tedy holt přece jen jaksi ta
ovce. Mince, ta to ale udělala jinak. Ta sama neutekla. Mince byla jednoduše ztracena, tak jako
také já čas od času někam založím svou peněženku. Tady se nemohu hněvat, výčitky peněžence
dělat nemohu. Ztratil jsem ji. A hledat ji musím také zcela sám. V to, že znovu přijde, že se vydá
na cestu a náhle se u mě ohlásí, v to doufat nemohu. Pokud ji nehledám, pak peníze zůstanou,
jaké jsou: totiž ztracené. A toto je mé nejoblíbenější podobenství. Takové, které nezvedá ani
jediný ukazováček, žádná výtka a žádné napomenutí. Zvěstuje jednoduše a prostě
o nevyslovitelné Boží lásce. Bůh ztratil a hledá: On zcela sám. Toto podobenství neříká nic jiného
než: také tam, kde nikdo nevstane, kde se nikdo neobrátí, také tam, kde po Něm nikdo netouží.
Bůh hledá. Nenechá, co ztratil, jen tak být. Pokud se Jemu něco ztratilo, pak to nepřijde
jednoduše na seznam ztrát. A Bůh také prostě nečeká, až nás někdy napadne vstát a jít k Němu
zpět. Hledá. A neustane, dokud nenajde. To je vskutku úžasné podobenství! To je totiž skutečně
vpravdě radostné poselství. To je poselství o hledajícím Bohu. Ba dokonce více: poselství o Bohu,
který znovu nalezne: znovu nalezne také nás. Jaká to naděje – jaké to nadějeplné poselství pro
tento svět!
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 16,1-13 Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Často se nám stává, že si vybereme něco, co se nám zdálo dobré, a přesto to dobré nebylo.
Nebo když víme, co je naše pravé dobro, a nevybíráme si ho. Člověk se na rozdíl od zvířat může
mýlit, může být neochotný se správně rozhodnout, a Bible to ukazuje od svých prvních stránek.
Bůh dává člověku přesný pokyn: chceš-li žít, chceš-li se těšit ze života, pamatuj, že jsi tvor, že
nejsi kritériem dobra a zla a že rozhodnutí, která učiníš, budou mít důsledky pro tebe, pro druhé i
pro svět (srov. Gn 2,16-17); můžeš ze země udělat nádhernou zahradu, nebo ji můžeš proměnit
v poušť smrti. Je to základní poučení: není náhoda, že se jedná o první dialog mezi Bohem a
člověkem. Dialog zní: Pán dává poslání, ty musíš udělat to a to, a člověk musí na každém kroku
rozlišovat, které rozhodnutí učinit. Rozlišování je taková reflexe mysli, srdce, kterou musíme
udělat, než se rozhodneme.

(František: Rozlišování je namáhavé, ale pro život každého člověka nepostradatelné (katecheze),
31.8.2022; dle vaticannews.va/cs)
SVÁTKY V TÝDNU 11.9.2022 – 18.9.2022
▪ Neděle
11.9. Denisa / sv. Emil (24. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 12.9. Marie / sv. Quido / Jména Panny Marie
▪ Úterý
13.9. Lubor / sv. Jan Zlatoústý
▪ Středa
14.9. Radka / Svátek Povýšení sv. kříže (Svátek Povýšení sv. kříže)
▪ Čtvrtek
15.9. Jolana / Panna Maria Bolestná
▪ Pátek
16.9. Ludmila / sv. Ludmila
▪ Sobota
17.9. Naděžda / sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin
▪ Neděle
18.9. Kryštof / sv. Josef Kupertinský (25. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1978 (začátek)
Hlavní dílo tohoto roku byla malba interiéru kostela sv. Mořice. Zajištěním lešení a opravou spojovacího
materiálu se umožnilo malířům, aby mohli v jednom kuse pracovat a nemuseli čekat na přestavbu lešení,
jak se původně zamýšlelo. Tónování bylo stanoveno na základě průzkumu původní malby okresním
střediskem památkové péče. Poněvadž umělecká řemesla v Brně neprojevila zájem o opravu rozbitých
částí oken, bylo přikročeno ke provizornímu zajištění. Malba byla ukončena v polovici července.
Urychleně bylo provedeno úklid lešení i kostela, aby v srpnu se mohl konat mezinárodní varhanní
festival. Za malířské práce bylo proplaceno 103 000 Kč, za dokončené práce klempířské a pokrývačské
na střeše far.kostela 255 000 Kč.
Postní kázání byla při postní bohoslužbě ve středu v 15 hod. na téma Sedm slov Kristových na kříži.
Kázání měl P. Josef Jančář, kooperátor. Svátost nemocných se udílela v postě (3. neděle postní 11.3.) a
v adventě (3. neděle adventní) v dominikánském kostele ve vytopené přilehlé kapli. Celkem se zúčastnilo
asi 100 osob. Svátost nemocných se udílela ve mši sv.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Se začátkem nového školního roku zveme opět v neděli po mších svatých do farní setkávárny
naproti bočnímu vchodu do kostela.
Zveme děti do náboženství, které se koná na faře ve čtvrtky od 14:00 (první stupeň ZŠ), resp. od
15:00 (druhý stupeň). Není potřeba nosit přihlášku, stačí přijít.:-)
AKTUALITY OBECNÉ
Zveme všechny rodiny na duchovní obnovu na Svatém Hostýně, kde máte možnost si trochu
vydechnout od každodenních starostí a využít hlídání dětí v době programu. Obnova proběhne
o víkendu 30.9. – 2.10.2022 a povede ji P. Martin Sklenář z pražské arcidiecéze. Přihlášení a
podrobnější informace https://rodinnyzivot.cz/2022/08/01/duchovni-obnova-pro-rodiny-s-detmi-2/
Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku
Povýšení svatého Kříže: „Bratři a sestry, Rada evropských biskupských konferencí (CCEE)
vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na
Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má
konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. 9. 2022. Rozhodli jsme se k této aktivitě
připojit a prosíme duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci
na tento úmysl alespoň tam, kde se na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá anebo
tam, kde je k dispozici kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení Nejsvětější svátosti. Ať nás
eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění a
těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír.“
KOUTEK MOUDROSTI
Když zdůrazňujeme, že člověk je obrazem Božím, neměli bychom zapomínat, že každý tvor má
svůj úkol a že žádný tvor není zbytečný. (papež František)
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

