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Hospodin je milosrdný a milostivy, shovívavý a nadmíru dobrotivý.

(Ž 103)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 18, 21-35)
Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti
mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba
sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se
svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset
tisíc hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal ho prodat i se ženou a dětmi a se
vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‚Měj se mnou
strpení, a všechno ti zaplatím.‘ A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu
odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu
byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: ‚Zaplať, co jsi dlužen!‘. Jeho druh padl před ním na
kolena a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to.‘ On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít
do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se
zarmoutili. Šli a pověděli to všechno svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: ‚Služebníku
ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým
druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?‘ A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud
by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru
ze srdce neodpustíte.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Skončeme s těmi věčnými sny o lepším světě; se sny, které také pouze sny zůstanou. Skončeme
s těmi věčnými výmluvami, že nic nedokážeme změnit. Protože jedině pak může přijít počátek,
počátek nového světa. Počátek světa, který už nebude nemilosrdný, zmítaný nepokoji a
nespravedlností. Počátek světa, který se bude stále více vyvíjet směrem, který nám Bůh již dávno
vytyčil. Každý z nás sní o tom, že mu bude odpuštěno a prominuto, o tom, že zažije milosrdenství
a pokoj. Ano, na začátku tohoto nového světa stojí právě odpuštění, odpuštění mně i Tobě. Jestli
ovšem nemá zůstat jen snem, někdo musí prostě začít. Někdo musí udělat ten první krok. Dnem a
nocí sním o tom, že to budeš Ty. A sním také o tom, že to dokážu být já.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 20,1-16a Závidíš, že jsem dobrý?
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Milí bratři a sestry, jak už víte, v těchto dnech dochází ke změnám v obsazení farností v našem
městě. Je to proto, že dva polští kněží se po víc jak dvaceti letech působení v naší arcidiecézi
vrátili zpět do Polska, jeden opustil kněžskou službu, jeden náhle zemřel. (...) Bylo jasné, že
pokud nemáme některé kostely zavřít, bohoslužby musíme změnit, některé zrušit. Po vzájemné
dohodě kněží dochází tedy od 1. září ke změnám nebo zrušení některých bohoslužeb. (...) Vím,
že takové zprávy vyvolávají spoustu debat, někdy rozhořčení apod., protože se to dotklo právě
našeho společenství. Ale chci připomenout, že i kněží jsou lidé s danými limity. (...) Na závěr vás
všechny prosím: modleme se za své kněze a pomáhejme jim. Nabídněte svůj čas, vezměte
zodpovědnost za konkrétní věci, kterým pomůžete vašemu farnímu společenství a tím ulevíte
kněžím. Je čas míň diskutovat a víc prosit Pána na kolenou. Děkuji všem, kteří už tak děláte
i vám, kteří se přidáte.
(P. Ladislav Švirák, děkan olomoucký, farnostem města Olomouce, 23.8.2020, dle
katedralaolomouc.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 13.9. – 20.9.2020
▪ Neděle
13.9. Lubor / sv. Jan Zlatoústý (24. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 14.9. Radka / Svátek Povýšení sv. kříže (Svátek Povýšení sv. kříže)
▪ Úterý
15.9. Jolana / Panna Maria Bolestná
▪ Středa
16.9. Ludmila / sv. Ludmila
▪ Čtvrtek
17.9. Naděžda / sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin
▪ Pátek
18.9. Kryštof / sv. Josef Kupertinský
▪ Sobota
19.9. Zita / sv. Januárius
▪ Neděle
20.9. Oleg / sv. Ondřej, Pavel a druhové (25. neděle v mezidobí)
Z HISTORIE KOSTELA – Série oprav v r. 1934-37
Kaplan Bohumil Zlámal ve své publikaci Dějiny kostela sv. Mořice v Olomouci vypočítává, které všechny
práce byly na kostele sv. Mořice realizovány při opravách v r. 1934-37. Přitom u každé práce uvádí i firmu
a náklady na opravu. Můžeme se tak dočíst, že:
Zednické zabezpečovací práce na oknech, zdech, pilířích apod. provedla firma Trullay a Wlaka za více než
20 000 Kč. Vymalování kostela v původním červeno-žlutém tónu (jako před 400 lety) provedl mistr Ježek
z Bystřice p. H. za 53 000 Kč (v ceně bylo i postavení lešení mistrem Šindýlkem). Na původní (Renderovu)
dlažbu položila fa pana Wawerky z Lipníka n. B. novou dlažbu za 50 000 Kč. Byl očištěn a konzervován
hlavní oltář (15 000 Kč) májový oltář P. Marie (4 500 Kč), kazatelna (4 000 Kč) oltáře Božského srdce a sv.
Josefa (7 000 Kč). Dále byly očištěny a konzervovány varhany i se sochami a kůrní mřížkou stejně jako
lavice v kostele. Mezi pracemi jsou i restaurátorské práce na fresce z r.1505 na stěně u sakristie za 6 000
Kč. Velkou položkou oprav byla instalace elektrického topení za 50 000 Kč V presbytáři bylo také
instalováno 5 velkých reflektorů. V souhrnu na opravách pracovalo 17 firem s 68 pracovníky a opravy stály
celkem 300 000 Kč. Ke všem dosud uvedeným částkám je třeba ještě uvést průměrnou mzdu, která dle
ČSÚ v r.1937 činila 764 Kč. V dnešních cenách by tedy zmíněné opravy stály cca 13 mil. Kč, což se nám
může zdát stále málo. Asi tehdy z jedné výplaty žilo víc lidí, než dnes. Nebo byly režijní náklady firem
výrazně menší. Konečně, možná si lidé po hospodářské krizi práce více vážili.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V návaznosti na změny v obsazení farností v Olomouci bude od října v neděli zrušena mše svatá
v 10.30 hodin. Věříme, že tuto změnu pochopíte a nadále zachováte našemu chrámu přízeň.
Na příští neděli (20.9.) připadá slavnost sv. Mořice. Na mši sv. v 10:30 hodin zazní Missa Brevis in
C od F. Gleissnera v podání našeho sboru (http://chorusmauritiensis.cz/). Ve 14:30 bude
svátostné požehnání a od 15:00 bude následovat posezení na faře. Prosíme hospodyňky
o pečivové dobroty, vše ostatní je zajištěno. Hlavním bodem bude čtení z farní kroniky.:-)
Zveme děti na výuku náboženství na faře sv. Mořice. Byla zahájena 3.9.2020 a koná se vždy
ve čtvrtek: 1.-3. třída ve 14:00, 4.-5.tř. v 15:00 a 6.-9.tř. taktéž v 15:00. Nadto, ve čtvrtek
dopoledne (10-12 hodin) se na faře schází maminky s malými dětmi, je možné se připojit.
Od října bychom ve zpravodaji rádi spustili rubriku modliteb za členy naší farnosti. Pokud máte
nějakou prosbu k Bohu, týkající se vás či vašich blízkých (s ohledem na GDPR :-) ), uveřejníme
ji v našem zpravodaji a společně s ostatními čtenáři se za ni budeme modlit. Své prosby prosím
průběžně zasílejte na adresu svatomoricky.zpravodaj@seznam.cz.
Co se děje u dominikánů:
V Ne 20.9. zveme na mši sv. pro děti v 9.30 hodin.
AKTUALITY OBECNÉ
Pro ne-teology z řad širší veřejnosti připravila Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci
další kurz nabízející orientaci v duchovním životě a spiritualitě současného světa. Každá z jeho
dvou částí zahrnuje devět večerních setkání vždy v Út od 17:35, první přednášky zazní v Út
13.10.2020 v aule teologické fakulty. Podrobné informace najdou zájemci na stránkách fakulty.
KOUTEK MOUDROSTI
Věřte v nádherné věci, které neexistují. Vždyť jak jinak by se mohly stát skutečností?
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

