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To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!

(Ž 24)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 5, 1-12a)
Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.
Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi
za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni
budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou
špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Hned začátek Ježíšovy řeči může leckomu připadat trochu podivný: Blahoslavení chudí v duchu,
neboť jejich je nebeské království. Co to znamená chudí v duchu? Předně, být chudí v duchu je
daleko od významu duševně zaostalí či ti, kteří jsou poněkud chudí na duchu. Nikoli. Jsou tím
míněni ti, kteří ve svém duchu, ve svém smýšlení žijí prostě. Chudí v duchu, to jsou lidé, kteří
nelpí na majetku, kteří se tím, co mají, nenechají zajmout, jejichž myšlenky se netočí stále jen
kolem jejich vlastnictví; a ti proto potom, když někdo něco potřebuje, mohou také bez potíží dát, ti
mohou ze svého snadno přenechat, protože je to nebolí, protože jejich srdce na tom, co vlastní,
absolutně nevisí. Být chudý v duchu znamená, že to co mám, mám tak, jako bych to ani neměl.
A to aniž by v tom byl nutně byť jen stín lehkomyslnosti. Jsou chudí, kteří nemají vůbec nic, a
přesto jsou jako lidé nesnesitelní – a ti se za to také budou jednou muset zodpovídat. A jsou
bohatí, kteří jsou chudí v duchu, kteří si uchovali vztah k člověku a kteří se snaží o to, aby se
nakonec všem dařilo lépe – a ti, ti jsou svatí, svatí ve smyslu Ježíše Krista a jim také náleží Boží
království. O tom jsem přinejmenším zcela přesvědčen.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 25,1-13 Ženich je tady! Jděte mu naproti!
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Jednou mi v letadle položili otázku – pak jsem se rozzlobil, protože jedny noviny to zveřejnily –
o rodinné integraci osob s homosexuální orientací. Řekl jsem tehdy, že homosexuálové mají
právo na to, aby žili v rodině a rodiče mají právo na uznání homosexuality svého dítěte.
Z rodiny nelze nikoho vyhnat ani mu znemožnit existenci. Dále jsem chtěl říci, že když se u
dospívajících projeví nějaká známka této orientace, je třeba vyhledat odborníka, ale namísto toho
jsem užil slovo „psychiatr“. Ony noviny pak napsaly: „Papež posílá homosexuály za psychiatrem“.
To není pravda! Tutéž otázku mi položili ještě jednou, a já jsem zopakoval, že tito lidé jsou Boží
děti, mají právo na rodinu. Vysvětlil jsem, že užití toho slova byl omyl, že jsem mínil něco jiného.
Když si všimnete něčeho, co se vymyká běžnému kontextu, nezaměřujte se na ono slůvko, abyste
popřeli všechno ostatní. Zdůraznil jsem, že homosexuál má právo na rodinu, což neznamená
schvalování homosexuálních úkonů. (…) Všichni lidé (ale) jsou Boží děti, všichni jsme Boží děti.
Všichni. Nemohu nikoho odepsat. Musím si dávat pozor na lidi, co hrají špinavou hru, kladou mi
léčky. Ovšem nikoli odepisovat… Nemohu ani takovému člověku říci, že jeho jednání je v souladu
s tím, co chce církev. To nemohu udělat. Musím ale vyslovit pravdu: „Jsi Boží syn a jako takového
tě Bůh miluje. Promluv si o tom s Bohem.“

(Rozhovor papeže Františka s mexickou novinářkou Valentinou Alazraki z května 2019, ad článek
„Markantní manipulace papežových výroků o stejnopohlavních párech“, 23.10.2020; dle
radiovaticana.org)
SVÁTKY V TÝDNU 1.11. – 8.11.2020
▪ Neděle
1.11. Felix / Slavnost Všech svatých
▪ Pondělí 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
▪ Úterý
3.11. Hubert / sv. Martin de Porres
▪ Středa
4.11. Karel / sv. Karel Boromejský
▪ Čtvrtek
5.11. Miriam / sv. Zachariáš a Alžběta
▪ Pátek
6.11. Liběna / sv. Leonard (Linhart)
▪ Sobota
7.11. Saskie / sv. Wilibrord
▪ Neděle
8.11. Bohumír / sv. Gottfried (Bohumír) (32. neděle v mezidobí)
Z HISTORIE KOSTELA – Kostelní okna (pokračování)
V severní stěně kostela je o tři okna méně, než na jižní straně. Příčinou je přístavek se sakristií. Okno
nejblíže varhanám daroval Dr. Albrecht Blumenzweig r.1902 a je věnováno památce mědirytce Václava
Olomouckého. V horní části okna jsou vyobrazeni tři světci: ve středu sv. Albrecht a po stranách sv. Václav
a sv. Bonifác. V dolní části okna jsou pak výjevy podle rytin zmíněného mědirytce s tématem Zvěstování
Panny Marie, smrt Panny Marie a Ježíš jak potkává Veroniku.
Sousední okno daroval Dr. Alois svobodný pán Kallina z Urbanova. Uprostřed je vyobrazen Kristus král, jak
ukazuje na své srdce. Po stranách jsou světci sv. Alois a sv. Amálie.
Další dvojici oken (nad bočním vchodem do kostela) věnoval František kardinál Bauer r.1914. Tématicky
jsou obě okna zasvěcena sv. Františku Saleskému. Na prvním okně světci anděl vnuká myšlenku
na založení řádu a na druhém světec předává knihu řeholních pravidel představené řádu (Sestry Panny
Marie Pomocné).
Dále v severní stěně kostela je nad malými varhanami čtyřdílné okno, které věnoval prelát baron Linde
r.1912. V horní části okna je Nejsvětější Srdce Ježíšovo, po jehož stranách jsou sv. Heřman Josef a sv.
Rudolf. V dolní části okna jsou další 4 světci: uprostřed sv. Karel Boromejský a sv. Adolf a po stranách sv.
Voršila a sv. Barbora. Úplně dole jsou pak vyobrazeni další dva světci: sv. Dorota a sv. Justin.

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.
Veřejné mše sv. jsou do odvolání zrušeny, otec Hanáček je aktuálně slouží pouze soukromě.
Ve všední dny je v čase 7:45 – 8:15 možno přijmout svátost smíření, resp. přijít ke sv. přijímání;
páteční adorace se nekoná. V neděli se sv. přijímání podává v 8:00 – 9:00, resp. 10:00 – 11:00.
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
Na základě rozhodnutí papeže Františka je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc
listopad, v ČR je tato možnost také týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020.
V nynější nelehké době si můžeme prakticky vyzkoušet, zda dovedeme milovat bližního stejně
jako milujeme sami sebe. V mysli hodně lidí se zabydlel strach z nemoci, materiálního
nedostatku nebo osamění. Při zachování aktuálních hygienických pravidel pro tyto lidi můžeme
stále ještě hodně vykonat.
KOUTEK MOUDROSTI
Život je krátký, žijte ho. Láska je vzácná, chyťte ji. Hněv je špatný, zbavte se ho. Strach je hrozný,
čelte mu. Vzpomínky jsou sladké, važte si jich.
(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

