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Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

(Ž 95)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 18, 15-20)
Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od
tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby ‚každá
výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků‘. Když je však neposlechne, pověz to církvi.
Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám:
Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude
rozvázáno na nebi. Dále vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a
budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni
ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Ti, kdo mají či měli děti, znají dobře scény, kdy jejich milovaná ratolest běží celá rozčilená
do jejich náruče a křičí: „Mami (tati), podívej se, co to ten Pepíček zase udělal!“. Neboli, viděno tou
malou hlavičkou, když dám jasně najevo chyby druhých, o to budu já sám lepší. U dětí je takové
chování ještě jaksi pochopitelné, kdo si ovšem podobný způsob komunikace zachová až
do dospělosti a maminku či tatínka pouze vymění za manželku či manžela, nebo příbuzné a
známé, na něj se většinou díváme s menším či větším despektem. Ale ruku na srdce, není někdy
kousek takovéhoto dítěte v každém z nás? Dítěte, které by se tak rádo ukázalo být lepším
v zrcadle poklesků druhých? A přesně na to chce Ježíš v tomto evangeliu jasně poukázat. Nikoli
hovořit o selhání druhých, nýbrž o tom mluvit s nimi, tím se vyznačuje zralý člověk, a to má být
také podstatný rys každého křesťana. Přinejmenším se mi toto zdá jako podstatná a naléhavá
výzva, kterou k nám Ježíš směřuje – úkol, který většina z nás, mě nevyjímaje, dnes ještě
neuzavřeme; úkol, který nás ještě nějakou chvíli bude zaměstnávat. Ale měli bychom si být
vědomi, že leží před námi, a že bychom se s ním měli snažit se ctí vypořádat.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 18, 21-35 Neříkám ti, abys odpustil nejvíc sedmkrát, ale třeba
sedmasedmdesátkrát.
SLOVO OTCE FRANTIŠKA HANÁČKA
Milí farníci a čtenáři zpravodaje, začíná nová etapa - školní rok, který nám všem určuje jiný běh
života, než tomu bylo přes prázdniny. Budoucnost nám přinese několik změn. Tou příjemnější je
dokončování fasády kostela, kdy se nám víc a více odhaluje nová omítka, lešení ubývá a
do konce roku snad bude většina rozebrána. Nepříjemnou zprávou je zrušení mše sv. v 10:30
od října, protože od 1.9.2020 mám na starosti už třetí farnost (dosud sv. Mořic + Nová Ulice) a to
Nové Sady, kde bude mše sv. v 10:30. Nějak se to musí zvládnout. Pokud budou další změny,
budete včas informováni. Přes všechny složitosti doufám v Boží pomoc a také modlitební podporu
Vás, farníků. Boží požehnání ať je s vámi.
Pater František
SVÁTKY V TÝDNU 6.9. – 13.9.2020
▪ Neděle
6.9. Boleslav / sv. Magnus (23. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 7.9. Regína / sv. Melichar Grodecký
▪ Úterý
8.9. Mariana / Svátek Narození Panny Marie

▪
▪
▪
▪
▪

Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

9.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.

Daniela / sv. Petr Klaver
Irma / bl. Karel Spinola
Denisa / sv. Emil
Marie / sv. Quido / Jména Panny Marie
Lubor / sv. Jan Zlatoústý (24. neděle v mezidobí)

Z HISTORIE KOSTELA – Probošt Weinlich
Poslední odstavec o historii našeho kostela (před prázdninami) byl věnován zajímavé postavě probošta
Pöttinga. Další postavou u které se můžeme krátce zastavit, je probošt Weinlich, který v našem kostele
působil v letech 1897-1898. Jedná se o 87. duchovního správce naší farnosti, pokud počítáme za prvního
správce děkana Benedikta (r.1015), který byl před zřízením biskupství nejvyšším duchovním na Moravě.
Z těchto údajů je možno vypočítat průměrnou „životnost“ duchovního správce naší farnosti na cca 10 let.
Za působení probošta Weinlicha byly v kostele pořízeny vitráže do tří oken. Dále byly zřízeny dva nové
oltáře a to u severní stěny kostela oltář Božského srdce a u jižní stěny sv. Josefa. Došlo také k vymalování
kostela a to zelenavě bílou barvou („virido-albo colore“). Tato malba v kostele vydržela až do r.1937, kdy
se v kostele realizoval poměrně dlouhý seznam prací. V r.1939 (na začátku 2. světové války) pak byla
vydána kniha, ze které jsme čerpali většinu informací, publikovaných v historické rubrice našeho
zpravodaje. Jedná se o knihu Dějiny kostela sv. Mořice v Olomouci od mořického kaplana Bohumila
Zlámala a kromě věcných informací je z ní možno vyčíst i vroucí vztah pisatele k tomuto chrámu a k jeho
historii.

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 nevyhnutelnou změnu pochopíte a nadále zachováte našemu
chrámu přízeň.
Ve St 9.9. od 19:00 zazní u sv. Mořice Symfonie C dur a Mše ke Svaté Trojici od A. Neumanna
k 20. výročí zápisu Sloupu Největější Trojice do UNESCO v provedení Musica figuralis.
V So 12.9. pojedeme s farností ke hrobu regenschoriho A. Schindlera v Krnově. Odjezd bude
v 9:00 od Koruny, cca 10:30 se pomodlíme u hrobu, následovat bude mše sv. v jednom
z krnovských kostelů a poté volno cca 2 hodiny. Asi v 15 hod. odjezd z Krnova, příjezd
do Olomouce v 16:30. Cestovné 200 Kč. Přihlásit se je možné v sakristii nebo na faře.
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.
Rádi bychom vás po prázdninách opět pozvali příští neděli (13.9.) na mši svatou v 10.30 hodin,
která bude obsahovat tradiční prvky dětské mše, s následným setkáním rodin na faře se
společným obědem a následnou možností vyžití dětí, to vše samozřejmě podle toho, co dovolí
aktuální hygienické podmínky.
Co se děje u dominikánů:
V So 12.9. zveme na setkání laiků sv. Dominika, které začíná mší sv. v 9.30 hodin s následným
dalším programem v sále.
AKTUALITY OBECNÉ
Ženy všech životních stavů zve centrum pro rodinu na setkání spojené s procházkou, modlitbou a
poznáváním míst v Olomouci, která jsou spojená s postavou sv. Jana Sarkandera. Setkání je
naplánované na Út 8.9. Sraz je v 16:00 před kaplí ve sloupu Nejsvětější Trojice na Horním
náměstí v Olomouci. Společně dojdeme po pár zastaveních do katedrály sv. Václava, kde naše
setkání před 18:00 ukončíme. Zasvěcenou a zkušenou průvodkyní nám bude paní Jitka
Štěpánková. Na setkání není třeba se dopředu nahlásit, stačí přijít.
KOUTEK MOUDROSTI
Největší zkouškou odvahy je unést porážku bez ztráty srdce. (R.G.Ingersoll)
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

