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Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

(Ž 34)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 18,9-14)
Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto
podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili, jeden byl farizeus a druhý celník.
Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči,
podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky
ze všech svých příjmů.‘ Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči
k nebi, ale bil se v prsa a říkal: ‚Bože, bud' milostiv mně hříšnému.‘ Říkám vám: Celník se vrátil
domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se
ponižuje, bude povýšen.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Dnešní evangelium se točí kolem pokory. Pokorným je zde přitom myšlen někdo, kdo má odvahu
mít odstup od sebe samého, myslet na druhé a pro druhé se nasadit. Opravdu pokorným je pak
někdo, kdo se nezdráhá stát při druhých, který má radost, když se druhým dobře daří, dokonce
i když se dostanou před něj samého, a kdo v druhých nevidí pouze konkurenci, ale partnery,
kterým je potřeba pomoci a pro které zde smíme být. Tedy takovým veskrze sympatickým
člověkem, tím je skutečně pokorný člověk, pokorný člověk v Ježíšově smyslu. A připadá mi
důležité si to uvědomit, právě tehdy, když máme opět před sebou evangelium o celníkovi
v chrámu. Neboť tento celník, který zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi,
ten je brán stále znovu jako příklad svým způsobem rozuměné pokory, ovšem špatně pochopené
pokory. Neboť Ježíš přece nechválí, že se celník zdráhá pohlédnout vzhůru, Ježíš chválí, že se
nepovyšuje nad druhé, že ví o svých vlastních chybách a že se necítí být lepším než ostatní. Toto
Ježíš chválí a nikoli chování, které se stále znovu a sice mylně označuje jako pokora. Pokora, ta
totiž znamená vše jiné než sklopit hlavu a někam se schovat. Pokora více než co jiného značí
odvahu. Odvahu sloužit.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 19,1-10 Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Pravou pokoru, která je základem vší moudrosti, ctnosti a skutečné zbožnosti, je třeba odlišit
od falešné pokory, hrané, povrchní, která je její karikaturou. Pokorný není ten, kdo stojí v koutě,
mačká čepici a prohlašuje, že nic není, nic neznamená, nic nemá a nic neumí. To je často
trestuhodný projev duševní a duchovní lenosti a nevděčnosti, která je urážkou Boha. Bůh nám
každému dal – podle míry, kterou zná a které rozumí jen on sám – řadu darů, talentů, charismat,
příležitostí. Je naší povinností je objevovat a rozvíjet. A je velkým hříchem svěřené hřivny
zakopávat. Objevíme-li množství darů, které nám Bůh dal, není to žádný důvod k tomu, abychom
se pyšně vyvyšovali nad druhé. Je to důvod k vděčnosti a zodpovědnosti. „Nemáš nic, co bys
nebyl dostal,“ připomíná Bible. I k tomu, co je zdánlivě tvým vlastním výkonem a zásluhou, jsi
dostal řadu darů, předpokladů, podmínek a okolností. Je velmi užitečné o tom taky někdy
přemýšlet. A Bible dále říká: Komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno!
Pokušení pýchy nad vlastními schopnostmi a úspěchy zažeňme radikálně vědomím hluboké
vděčnosti a zároveň závazku, odpovědnosti. Celý náš život, se vším, co obsahuje a co přináší, je

dar a úkol. Právě tomuto vědomí nás učí naše víra. A je to možná podstatnější morální část naší
víry než nejrůznější parciální přikázání – že vnímáme život jako dar a poslání, úkol.
(Tomáš Halík: Pokora, pokora, pokora, 1.9.2019; dle halik.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 23.10.2022 – 30.10.2022
▪ Neděle
23.10. Teodor / sv. Jan Kapistránský (30. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 24.10. Nina / sv. Antonín Maria Klaret
▪ Úterý
25.10. Beáta / sv. Kryšpín
▪ Středa
26.10. Erik / sv. Rustik
▪ Čtvrtek
27.10. Šarlota, Zoe / sv. Frumencius
▪ Pátek
28.10. Státní svátek - Den vzniku ČSR 1918 / Svátek sv. Šimona a Judy
▪ Sobota
29.10. Silvie / sv. Narcis
▪ Neděle
30.10. Tadeáš / sv. Marcel (31. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1979 (papež a statistika)
V zápiscích otce Nerychela v kronice se od r.1978 vyskytují vedle informací o opravách, personáliích a
duchovní správě i podrobné informace o aktivitách nového papeže Jana Pavla II. Z těchto textů je cítit
povzbuzení, které tento papež začal nalévat do křesťanů na celém světě. Pro Svatomořický zpravodaj
z těchto textů vyjímáme:
Ve dnech 29.9-1.10. navštívil (papež) Irsko, pak Spojené státy severoamerické. 2.10.1979 promluvil k 34.
valnému zasedání OSN na pozvání jejího generálního tajemníka Dr. Kurta Waldheima. Ve svém projevu
se dotkl všech ožehavých otázek mezinárodní situace: odsoudil závody ve zbrojení, volal po pokojném
řešení napětí v zemích Blízkého východu a jinde, jedinou bezpečnou základnou pro mír ve světě je
respektování člověka v jeho celistvosti. 28.-30.11. navštívil Jan Pavel II. Turecko – Ankaru, Dres a
Cařihrad, kde na svátek sv. Ondřeje slavil ekumenické bohoslužby s pravoslavným cařihradským
patriarchou Dimitriem.
Zápisy roku 1979 pak končí statistickými údaji: sv. přijímání 62 000, oddáno 18 párů, pokřtěno bylo 104
dětí (o 26 více než v roce 1978), pohřbeno do země 15, obřad rozloučení v krematoriu 270, svátost
nemocných v kostele 110, doma 178, u 1. sv. přijímání 9, u biřmování 16, do vyučování náboženství
přihlášeno 6 dětí.
Finanční přehled: příjem ze sbírek a darů 573 671 Kčs; běžné náklady 89 839 Kčs, opravy (hlavně oprava
dominikánského kostela) 694 964 Kčs. Na běžném účtě k 31.12.1979 je 38 775 Kčs. Ze svépomocného
fondu je půjčeno 250 000 Kčs, nutno splatit do 31.12.1981.

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 neděli tak začíná
v našem kostele modlitba růžence se zpěvem již v 7:20 hodin.
Členové Eucharistické hodiny mají v sakristii knížečky, prosíme o jejich vyzvednutí.
AKTUALITY OBECNÉ
Všichni, kterým leží na srdci hlásání Kristova evangelia, jsou ve dnech 11. - 12.11. 2022 zváni
na již pátý ročník Konference o evangelizaci. Uskuteční se pod záštitou arcibiskupa Jana
Graubnera v Kongresovém sále hotelu Clarion v Olomouci a chce být místem povzbuzení,
inspirace i formace na cestě evangelizace a také místem, kde se lidé za probuzení víry v naší
zemi modlí.
Zveme Vás na přednášku 100 LET CHARITY, kterou prosloví doc. Jaroslav Šebek z Historického
ústavu AV ČR v Praze. Přednáška se uskuteční mimořádně v úterý 25.10.2022 v 17:00
v Arcidiecézním muzeu na Václavském náměstí v Olomouci. Vstupné dobrovolné.
KOUTEK MOUDROSTI
Máš dvě možnosti, jak šířit světlo. Buď být lampou, která svítí, nebo zrcadlem, které světlo odráží.
(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

