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Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

(Ž 95)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 17,5-10)
Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a
řekli této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!‘, poslechla by vás. Když někdo z vás
má služebníka, a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: ‚Hned pojď a sedni si ke
stolu‘? Spíše mu přece řekne: ‚Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a
nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.‘ Děkuje snad tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo
přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‚Jsme jenom služebníci.
Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.‘“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
O víře toho dokážeme říci hodně a současně vlastně docela málo. Víme, že by jí učedníci měli
rádi více a taktéž dnes si mnoho lidí přeje mít co nejpevnější víru. Víra je také předmětem
výzkumu a nejnovější poznatky ukazují, že je zdravá a prodlužuje život, nebo že víra dokonce
prokazatelně snižuje krevní tlak. A přesto stále pořádně nevíme, o čem vlastně hovoříme.
Z evangelního úryvku to totiž vypadá, že Ježíš způsob, jakým víře rozuměli učedníci a jak jí
většinově rozumíme i my, odmítá. Odmítá víru jako něco takového, čeho bychom mohli mít hodně
nebo málo, neřkuli jako něco, co nám propůjčuje nějaké další schopnosti. Namísto toho odkazuje
učedníky, a v důsledku též nás, žít vztah s Bohem v určitém nastavení. Odkazuje nás na takový
vztah, který znamená hodně práce a nemnoho díků či poplácávání po ramenou, ale přesto
v důsledku naplněný život s vědomím, že zde máme nějaký úkol a že nikoli my samotní jsme
bohem či cílem života. A co víc, Ježíš nás vyzývá prožít tento život jako služebníci – ve vztahu
k Bohu, k tomu, co nás přesahuje. Dělat prostě to, co umíme a co dělat máme. Být takovýmto
služebníkem je totiž vskutku něco velkého. Ostatně, tím největším byl sám Ježíš Kristus, který
nakonec u stolu obsluhuje své učedníky, zatímco ti neustávají v diskuzi, kdo má větší víru či kdo
z nich je vlastně největší…
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 17,11-19
cizinec.

Nikdo se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Když čtete jeho životopis (G.J. Mendela, jehož 200 let od narození jsme slavili právě 20.7., pozn.
red.) do hloubky, tak vám trochu běhá mráz po zádech. Na jedné straně muž, který je hodně často
zvyklý být sám, na straně druhé, který se nebojí myslet proti všem. Mendel se zajímá nejenom
o hrášek, ale o spoustu dalších rostlin. Kříží včely a podobně. Ale zároveň si zanechává svoji,
skoro bych řekl niternou, zbožnost. V kázáních, která máme k dispozici, Mendel okamžitě mluví
o tom, čím žije. A tak mluví o semínku, které potřebuje vláhu, slunce a vlastnosti půdy, ale také
potřebuje to, co má v sobě, aby vyrostlo. A tak i člověk potřebuje sám na sobě pracovat, ale
zároveň potřebuje Boží milost. Takže není Mendel – pomolog, Mendel – včelař, Mendel –
meteorolog, Mendel – genetik a Mendel – kněz. Tohle všechno je v něm jedna osobnost a Mendel
nám krásně ukazuje, jak být člověkem. To znamená mít těsný vztah k umění, k vědě a k mystice.

(Marek Orko Vácha: Gregor Johann Mendel nám ukazuje, jak být člověkem, 20.7.2022; dle
zpravy.proglas.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 2.10.2022 – 9.10.2022
▪ Neděle
2.10. Olívie, Oliver / sv. andělé strážní (27. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 3.10. Bohumil / sv. Maxmilián
▪ Úterý
4.10. František / sv. František z Assisi
▪ Středa
5.10. Eliška / sv. Palmác
▪ Čtvrtek
6.10. Hanuš / sv. Bruno
▪ Pátek
7.10. Justýna / Panna Maria Růžencová
▪ Sobota
8.10. Věra / sv. Simeon
▪ Neděle
9.10. Štefan, Sára / sv. Dionýsius a dr., sv. Jan Leonard (28. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1979 (opravy)
Zápis z roku 1979 začíná informacemi o opravách.
Hlavním dílem roku 1979 byla generální oprava dominikánského kostela Neposkvrněného Početí Panny
Marie. Byla opravena fasáda, střecha, oplechování a okapové žlaby.
Nejprve bylo ale začato s opravou soklu farní budovy. Předchůdce dal vlhkostí prosáklý sokl oklepat v r.
1978 až na cihlu. To bylo velmi vhodné, protože vlhké zdivo za ten rok proschlo. Lidé se sice pohoršovali,
že fara je „okousána“, ale na jaře r.1979 se přikročilo k opravě. 17.4. přijeli z Opavy 4 zedníci a 1 pomocník
– byla uzavřena smlouva o vykonání práce, všichni byli důchodci. Práce byla za 10 dní hotova. Použili
zvláštní „perlitové“ omítky, je to speciální přísada do omítky na vlhké zdivo. V příštím roce by se měla
vyměňovat okna (okenní rámy v 1. poschodí jsou v ubohém stavu), vyspravit a nalíčit fasáda.
7.5. přijelo 5 lešenářů z Opavy a dali se do stavění lešení kolem celého dominikánského kostela. Okr.
středisko památkové péče v Olomouci trvá na tom, aby celá fasáda byla oklepána až na cihlu a kámen,
pak teprve se bude dělat omítka a líčení kostela. Problém byl sehnat materiál pro lešení – velmi pomohly
duchovnímu správci Pozemní stavby, n.p. v Olomouci, hlavně zásluhou ředitele Vojtěcha Kamaráda.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V neděli zveme po mších svatých do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu do kostela.
Říjen je růžencový měsíc, kdy se modlíme s větší důvěrou v pomoc Boží. V sobotu tak začíná
v našem kostele modlitba růžence již v 7:25 hodin.
Ve čtvrtek zveme do náboženství dle následujícího rozpisu: 14:00 1.-4. třída ZŠ, 15:00 5.-.6. třída,
16:00 7.-9. třída. Příprava na biřmování bude probíhat od 3.10. u dominikánů.
U dominikánů se bude ve Čt 6.10. konat 24-ti hodinová nepřetržitá modlitba růžence (Růženec 24
hodin). Zahájení v 18:00 hodin mší svatou a slavnostní zakončení v Pá mší svatou opět v 18:00
hodin. Jednotlivá tajemství je stále možné si rezervovat na https://ruzenec24.op.cz/.
Schola od svatého Mořice, která působí v našem kostele pod vedením Jiřího Stodůlky, zve
v sobotu 8.10. od 19 hodin do slavnostního sálu ZŠ Komenium (naproti kostela) na koncert,
v rámci kterého zazní mimo jiné díla M. Duruflého, W.L. Webbera a M. Jirouška. Zveme též
k návštěvě Facebooku („Schola od svatého Mořice“).
Členové Eucharistické hodiny mají v sakristii vyzvedli knížečky, prosíme o jejich vyzvednutí.
AKTUALITY OBECNÉ
Příležitostí prozkoumat smysl života jsou kurzy Alfa, které začínají v Út 4.10.2022 v 18:30
v klášteře sester františkánek na Biskupském nám. V Olomouci. Více informací je možno najít
na webu: www.kurzyalfa.cz
KOUTEK MOUDROSTI
Vyvrcholením pokory je, jestliže svou nicotnost nejen rozumově uznáváme, ale dokonce ji
milujeme a máme v ní zalíbení – a to nikoli pro nedostatek odvahy nebo ušlechtilosti, nýbrž proto,
abychom tím více vyzvedávali Boží vznešenost a ve srovnání se sebou samým si více vážili
bližního. (Sv. František Saleský)
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

