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Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

(Ž 98)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 17,11-19)
Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a Galilejí. Když přicházel do jedné
vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se
nad námi!“ Když je uviděl, řekl jim: „jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni. Když
jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám
tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde
je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“
A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Můžeme i my prožít zázrak, který nás přiměje vrátit se, mocným hlasem velebit Boha, padnout na
kolena a děkovat mu? Ano, ano, třikrát ano. Prožíváme jej totiž každý den. Ba co více, můžeme
pocítit Boží působení v každé minutě. Ovšem většinou se nejedná o situace, kdy dochází
k neobyčejným událostem vedoucím třebas i k popření přírodních zákonů. Někdy si říkám, jak
mohli lidé přijít na to, že toto jsou ty skutečné zázraky? Zázrakem celého stvořitelského díla jsou
daleko spíše všechny zákonitosti samotné, je to uspořádání tohoto světa, jsou to právě ony
přírodní zákony, kterým se nám podařilo porozumět, zákony, dle kterých tento svět funguje a bez
nichž bychom nedokázali přestát byť jen jediný den. To je ten skutečný zázrak: že Někdo toto
uspořádáni garantuje. Není naší zásluhou, že je tento svět v chodu. Stejně jako růst setby jej
umíme pouze podpořit. A také uzdravení člověka dokážeme toliko doprovázet, napomoci léky a
různými procedurami: sami ovšem takovéto uzdravení zaručit nedokážeme. Někdy dokonce
můžeme jen a pouze důvěřovat v to, že se vše nakonec samo od sebe opět uzdraví, pokud to
uzdravit necháme. Když to bude dle Jeho vůle. Což platí nejen o nemocech lidského těla.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 18,1-8 Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Apoštol národů Pavel (je) trpělivě vyzýval (…): projevujte milosrdné srdce, dobrotu, pokoru,
mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte. Nepodmiňujte své odpuštění ničím,
protože důvod k odpuštění máte už sami v sobě, když vám odpustil Bůh. Možná si řeknete: To
není pro nás, naše realita je jiná. My jsme plní napětí, které stále více vyhrocujeme a stále
s někým bojujeme, jednou v politice, jednou v ekonomice a jindy v rodině, nejvíc na sociálních
sítích. Nepřesvědčuji, ale nabízím řešení. Pokud máme odvahu vystrčit nos z české kotliny a vidět
ve světových souvislostech, vidíme, že svět je v situaci, kdy je každá dobrá rada drahá. Proto
jsme přišli k svatému Václavu, k jehož soše na Václavském náměstí v Praze přichází náš národ
spontánně vždy, když je v tísni, když volá po změně. Ptáme-li se ho dnes na radu, ukazuje nám
na Boží slovo, kterým se sám řídil. Kristus nám nabízí programové prohlášení, z jehož přijetí
vyrostla evropská kultura, která je dnes ovšem v krizi. Nic moudřejšího nemůžeme udělat, než se
vrátit ke svým kořenům. Neudělá to však abstraktní společnost, kultura či politika. To se může
podařit jen tehdy, když začneme každý sám u sebe. Děkuji každému, kdo se přidá, kdo přispěje
svým dílem ke štěstí konkrétních lidí i naší společnosti.
(Arcibiskup Jan Graubner, poutní mše svatá ve Staré Boleslavi, 28.9.2022; dle cirkev.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 9.10.2022 – 16.10.2022
▪ Neděle
9.10. Štefan, Sára / sv. Dionýsius a dr., sv. Jan Leonard (28. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 10.10. Marina / sv. Paulin
▪ Úterý
11.10. Andrej / sv. German
▪ Středa
12.10. Marcel / sv. Radim
▪ Čtvrtek
13.10. Renáta / sv. Eduard
▪ Pátek
14.10. Agáta / sv. Kalist I.
▪ Sobota
15.10. Tereza / sv. Terezie od Ježíše
▪ Neděle
16.10. Havel / sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque (29. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1979 (opravy pokračování)
Zápisy O. Nerychela o opravách kostela jsou příliš obsáhlé na to, abychom je publikovali v plném rozsahu.
Na fasádě dominikánského kostela pracovali 4 zedníci (důchodci) od května do října. K oklepání staré
omítky se musely používat sbíječky, protože stará omítka velmi dobře „držela“. Finální povrch omítky se
pak dělal (dle požadavku památkářů) „bez hlazení“, čím hrubší, tím lepší. V červenci se k fasádě přidala
oprava střechy. Přitom bylo měněno poškozené bednění pod břidlicí a na některých místech i poškozené
krovy. Na jehlancovité střeše bylo používáno speciální visuté lešení. O. Nerychel měl obavu, aby nedošlo
k nějakým zraněním, protože docházelo k pádu předmětů ze střechy a komunikace kolem kostela jsou dost
frekventované. Velký díl práce měli i klempíři, například na střeše růžencové kaple, která „trčí“ do ulice.
K tomu je v kronice napsáno: Tato oprava bude velmi nákladná, protože měď je velmi drahá. Ale bylo
nutno udělat v jednom roce všechny tyto práce, nebylo by rentabilní znovu stavět lešení. S materiálem pro
lešení a s jeho stavbou je největší potíž.
Poslední prací na kostele bylo malování fasády, které bylo skončeno 7.11.1979. Opravy si vyžádaly
694 964 Kčs. A ještě citujeme: Ve skutečnosti byl náklad mnohem větší, mnoho se udělalo svépomocí.
Pokud někdo z čtenářů na této opravě nezištně pomáhal, může nám o tom do SZ napsat.

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 se zpěvem již v 7:20 hodin.
Tuto neděli (9.10.) bude mše svatá v 9 hodin opět věnovaná dětem – s katechezí, nesením
obětních darů, společnou modlitbou Páně a drobnou odměnou na závěr. Zveme také k využití
pěkné nástěnky s ovečkami - dítě si vybere volnou ovečku, která bude jen jeho a do té může
lepit nálepku za každou neděli (nálepky jsou k dispozici na nástěnce). Do týmu zvou také naši
menší a větší ministranti.
Příští neděli (16.10.) bude opět sbírka na opravu varhan. Prosíme o vaši stědrost.
Svatomořické rodiny nás všechny zvou, abychom využili schránky na přímluvy, která se nachází
v setkávárně. Rádi se za vaše prosby pomodlí.
Členové Eucharistické hodiny mají v sakristii knížečky, prosíme o jejich vyzvednutí.
AKTUALITY OBECNÉ
Česká křesťanská akademie, místní skupina Šternberk, zve všechny zájemce na přednášku doc.
Pavla Nováčka z Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci na téma příčiny bohatství a chudoby
v současném světě. Uskuteční se v úterý 11.10.2022 od 18:00 v prostorách římskokatolické fary
ve Šternberku.
KOUTEK MOUDROSTI
Abrahám byl starý, .. Mojžíš koktal, .. Samson důvěřivý sukničkář, .. Rút jen chudá vdova, .. Jan
Křtitel výstředník, .. Petr výbušný a zbabělý, .. Samařská žena 5× rozvedená, .. Zacheus lakomý,
.. Tomáš ničemu nevěřil, .. Pavel proti-křesťanský fundamentalista, ... Ale Bůh, který všechny tyto
lidi „k ničemu“ použil pro svoje království, udělá veledílo i z tebe, když se přestaneš pořád na něco
vymlouvat! (Brunno Ferrero)
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

