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Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

(Ž 145)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 18,9-14)
Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní
celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on
byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby Ježíše viděl, protože tudy měl procházet.
Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes
musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli,
reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého
majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“
Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn
člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Tady něco nepasuje. Když Ježíš končí evangelní text z minulé neděle slovy „Neboť každý, kdo se
povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“, zřejmě to neplatí pro všechny
situace. Přinejmenším pro Zachea z příběhu, který jsme si právě přečetli, přinejmenším na něj se
to, zdá se, nevztahuje. Či snad dělá tento Zacheus něco jiného? Také se přece povyšuje. Leze na
strom, aby tak byl větší; větší, než ve skutečnosti je. To snad není povyšování se? Přesto,
Zacheův případ se liší od jiných situací, takových, kdy touha po poznání člověka žene nahoru,
výše než jsou ostatní, ale kdy pak najednou vlastně neví, jak se tam, nahoře ocitl - a hlavně co
dále. A kdy se pak z té výšky a souvisejících otázek začne třást - už nemůže zpět, tak se posadí
na větev, neodvažuje se ani dopředu ani dozadu a zůstane zajatý ve svém zoufalství a beznaději.
V Zacheově případě je to ovšem jinak, neleze na strom jen tak. Dělá to proto, aby viděl. Má jasný
cíl: chce vidět Ježíše. Napne síly, snaží se najít cestu a dosáhnout takového místa, odkud může
lépe pozorovat, odkud Jej může lépe vidět. Tento Zacheus dává svému úsilí směr, dává svému
životu nasměrování, nespouští Ježíše Krista ze zorného pole, neboť On je tím cílem. A na konci
všeho jeho snažení, jako výsledek tohoto úsilí je hlubší vhled, co je nutné udělat, co má udělat pro
druhé: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím
mu to čtyřnásobně!“ A to je výzva. Zkusme to také, zkusme probudit tohoto Zachea i v nás.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 20,27-38 Bůh není Bohem mrtvých, ale živých.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
(Bohu) Není jedno, že se tady na Zemi opakovaně topíme v krizích, že jsme způsobili klimatickou
změnu a hoří nám národní parky, že se Putin zaprodal ďáblovi a na Ukrajině umírají lidé, že
v méně vyspělých částech světa vinou téhle války hrozí hladomor. Nic z toho mu není jedno.
Nechme stranou obligátní a už poněkud omšelou otázku proč s tím Bůh tedy něco neudělá. Je to
jakoby jste se ptali developera, proč něco neudělá s nájemníky jím postavené bytovky, kteří si
dělají samé naschvály, ruší se v noci ze spánku, shazují se ze schodů a jeden druhého okrádá.
Ten dům byl postaven, aby v něm lidé žili svobodně, v sounáležitosti, aby jeden druhého
respektoval, aby si vzájemně pomáhali. K takovému spolužití se nedá donutit, k němu se každý
musí svobodně rozhodnout. Bůh z principu nechce kralovat silou, jinak by totiž svět neměl šanci
stát se tím, čím měl vždycky být – prostorem svobody, spravedlnosti a milosrdenství.

(Kázání: 131. O pachtění se, veselé mysli a současných krizích, 7.8.2022; dle sitviry.cz/baptiste)
SVÁTKY V TÝDNU 30.10.2022 – 6.11.2022
▪ Neděle
30.10. Tadeáš / sv. Marcel (31. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 31.10. Štěpánka / sv. Wolfgang
▪ Úterý
1.11. Felix / Slavnost Všech svatých
▪ Středa
2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé / Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
▪ Čtvrtek
3.11. Hubert / sv. Martin de Porres
▪ Pátek
4.11. Karel / sv. Karel Boromejský
▪ Sobota
5.11. Miriam / sv. Zachariáš a Alžběta
▪ Neděle
6.11. Liběna / sv. Leonard (Linhart) (32. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1980 (opravy a různé)
Zápisy z roku 1980 začínají informacemi o opravách:
V tomto roce byla opravena fasáda farní budovy, jež byla postavena v r. 1682. Velmi chatrná byla okna
v 1. poschodí, jež bylo nutno vyměnit. Oprava začala 10.5. Fasáda byla očištěna a nalíčena rakouskou
barvou „Avenarius“ z Mezinárodní charity, jež zůstala od opravy dominikánského kostela. Fasáda je velmi
pěkná, škoda že trpí velikou frekvencí na přilehlé Pekařské ulici – po dešti jsou kaluže na ulici a projíždějící
auta a tramvaje znečisťují fasádu – podobně se děje i v Sokolské ulici na dominikánském kostele. Oprava
byla skončena 7.6. – netrvala ani měsíc, čemuž se mnozí divili. Byl opraven také gotický portál u vchodu
do dominikánského kostela – opravoval štukatér Viktor Chytil z Olomouce. Byl opraven také vchod do farní
budovy – kamenné ostění a erb nad vchodem. Erb byl velmi poškozen povětrnostními vlivy – hrozil
spadnutím. Restauraci provedl sochař Josef Starek ze Sv. Kopečka. Větší opravy se v tomto roce
neprovádějí, protože se splácí půjčka 250 000 Kčs Svépomocnému fondu apoštolské administratury
v Olomouci. Obnos byl zapůjčen na opravu dominikánského kostela v roce 1979.
Z dalších textů vyjímáme: K 1.7. byl přeložen P. Josef Jančář za kooperátora do Hranic a místo něho byl
ustanoven P. Vincenc Svák, dosavadní kooperátor v Ostravě-Porubě, ordinován 23.6.1979 v Olomouci,
studoval boh. fakultu v Litoměřicích (původně vyučen instalatér), dálkově studoval střední školu,
po maturitě boh. fakultu. Narozen 20.8.1951 v Rožnově p. Radhoštěm.
V kronice jsou také vyjmenováni vystupující na 12. varhanním festivalu: Gábor Lehotka (Maďarsko),
Michael Schindler (NSR), Malcolm Rudland (Anglie), Leon Bator (Polsko), Jan Hora (ČSSR) s douškou:
Účast na koncertech veliká, hlavně mládež. Podivně působí, když posluchači koncertu sedí na stupních
oltářů i na zemi…

AKTUALITY Z FARNOSTI
V neděli zveme po mších svatých do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu do kostela.
Od 2. do 8.11. (resp. již od 25.10.) je možné získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky
pro duše v očistci. Jejich plné znění je k dispozici např. na https://www.biskupstvi.cz/2022-10-26plnomocne-odpustky-pro-duse-v-ocistci.
Členové Eucharistické hodiny mají v sakristii knížečky, prosíme o jejich vyzvednutí.
AKTUALITY OBECNÉ
Francouzský prezident Macron tento týden navštívil papeže Františka. Tato soukromá návštěva je
již třetím setkáním obou představitelů. Prezident Macron byl také jedním z úvodních řečníků
na akci „Duch Assisi“, kterou v Římě pořádá komunita Sant'Egidio.
Výstava, která se 27.10.2022 otevírá v Muzeu moderního umění v Olomouci, představuje
umělecká díla i architektonické projekty mnoha farností z celé ČR. Pod názvem „Posvátné
umění v nesvaté době: České sakrální umění 1948–1989“ zde bude otevřena až do 9.4.2023.
Vydavatelství Malvern Praha vydalo letos válečné dopisy jezuitského vědce a mystika Pierra
Teilharda de Chardina pod názvem Zrod myšlení. Dopisy 1914–1919 (přeložili Tereza Hodinová
a Jan Petříček). Autor se účastnil bojů v 1. světové válce jako nosič raněných.
KOUTEK MOUDROSTI
Lepší je blízký soused než vzdálený bratr. (kniha Přísloví 27,10)
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