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Vzdejte Hospodinu slávu a moc! (Ž 96)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 22,34-40)
Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se u něho a jeden z nich,
znalec Zákona, ho chtěl přivést do úzkých, a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně
největší?“ Odpověděl mu: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou
svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám
sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Ne náhodou nám Ježíš připomíná, že mírou toho, jak milujeme naše bližní, je láska k nám
samým. A tím nás současně pobízí k zodpovědnosti vůči vlastnímu já. Kdo nedbá na své zdraví,
ten se prohřešuje. A kdo sám sobě nedopřává, kdo se stal vnitřně šedivým a neradostným, ten
pak nemůže přistupovat otevřeně a láskyplně k ostatním, takový člověk pouze chřadne. Jak má
být potom ostatním oporou? Gabriel Laub, česko-polský esejista a aforista židovského původu,
tento Ježíšův imperativ ještě dokonce doplňuje: „Kdo sám sebe nemiluje, nemůže být milován“.
Není pochyb, láska k bližnímu v lásce k Bohu je hlavním přikázáním naší víry. Ale bez lásky
k sobě samému tohoto přikázání jen těžko dostojíme.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 5, 1 - 12a Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Drazí věřící, tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i
nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných
příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických
opatření navštěvovat své blízké. Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme
všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili
otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit
svátostmi jednotlivcům. Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás,
které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II.,
který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval.
Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry
může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás
neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie. Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se
v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním,
bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu
druhých. Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme
Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme
také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou
břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si
s pomocí Boží vzájemně oporou. Vaši čeští a moravští biskupové.
(Biskupové se obrací na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: Nebojte se!, 21.10.2020, dle cirkev.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 25.10. – 1.11.2020
▪ Neděle
25.10. Beáta / sv. Kryšpín (30. neděle v mezidobí)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

26.10. Erik / sv. Rustik
27.10. Šarlota, Zoe / sv. Frumencius
28.10. Den vzniku samostatného československého státu (1918) / sv. Šimona a Judy
29.10. Silvie / sv. Narcis
30.10. Tadeáš / sv. Marcel
31.10. Štěpánka / sv. Wolfgang
1.11. Felix / Slavnost Všech svatých

Z HISTORIE KOSTELA – Kostelní okna (pokračování)
Pokračujeme v obcházení kostelních oken ve směru ručiček hodin. Hned vedle okna s Pannou Marií se
nachází další okno, které bylo pořízeno nákladem manželů Alexandra a Josefy Freyových r.1900. Na
tomto čtyřdílném okně jsou vyobrazeni ve středu sv. Alexandr se sv. Mořicem a po stranách apoštolové sv.
Petr a sv. Pavel. Obě okna manželů Freyových tedy ukazují svatomořickým věřícím křestní patrony
přispívatelů. Sv. Josef přitom patřil na Moravě vždy k oblíbeným a vyobrazovaným světcům. Zobrazení sv.
Alexandra je v našich krajích jistě exotičtější. K vyobrazení svého křestního patrona se přiklonili i jiní
donátoři našich kostelních oken. Na dalším trojdílném okně máme vyobrazeného sv. Antonína
Paduánského. Toto okno věnovala r.1912 paní Antonie Kutschová. Vedle svého křestního patrona nechala
dále vyobrazit sv. Jindřicha a sv. Richarda. Možná to byli křestní patronové jí blízkých osob.
Také další dvojice oken, která se nachází nad oltářem sv. Anny, je „zasvěcena“ křestnímu patronovi a to
sv. Janu Nepomuckému. Na prvním je světec vyobrazen jak zpovídá královnu Žofii, zatímco král Václav IV.
naslouchá opodál. Na dalším okně již tělo umučeného světce plave ve Vltavě. Tak se síla mocných
rozplývá před svatostí malých. V horní části obou oken jsou vyobrazeni moravští věrozvěstové sv. Cyril a
sv. Metoděj. Pod vyobrazením zpovídajícího světce je pak podobizna donátora oken, olomouckého preláta
Jana Pospíšila. Tato okna jsou z r.1915.
Další dvojice trojdílných oken, umístěných nad vchodem do zpovědní místnosti, má také shodného
donátora a to preláta Maxmiliána Mayera z Ahrdorfu. Hlavní scéna na levém okně zachycuje, jak 19-letý
Maxmilián rozdává zděděný majetek chudým. Znaky v dolní části okna patří příbuzným rodiny Mayerů.
Na pravém okně je sv. Maxmilián vyobrazen jako biskup a nad ním je sv. Heřman (opět „nestandardní“
výběr světce). Obě okna byla pořízena v roce 1915.
Poslední okno na jižní straně kostela věnoval r.1935 děkan Jan Herbich a zobrazuje křest Krista v Jordáně.
Na závěr přehlídky světců z jižní (prosluněné) strany kostela se můžeme sami sebe ptát, jak my
spolupracujeme se svými křestními patrony.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Nedělní kázání našeho otce Františka Hanáčka jsou opět dostupná online na YouTube kanálu
„sv. Mořic Olomouc“, https://www.youtube.com/channel/UCSn8D2dvHav1piOZFgvCmZQ.
V pátek (30.10.) je od 9 do 11 hodin příležitost ke svátosti smíření.
Stále platí, že můžete využívat 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:
Bohoslužby v 18:00 (Po-So) a v 9:30 (Ne) je možné shlédnout na kanálu YouTube. Bližší
informace na adrese http://olomouc.op.cz/data-web/prenos.html.
AKTUALITY OBECNÉ
V podzimní fázi korona-krize je možno využít sledování bohoslužeb on-line. Přehled těchto
bohoslužeb je například na https://mseonline.cz/.
KOUTEK MOUDROSTI
Každý by měl denně poslouchat trochu hudby, přečíst nějakou báseň, podívat se na dobrý obraz
a říci několik rozumných slov.
(J.W. Goethe)
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

