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Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

(Ž 23)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 22,1-14)
Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je podobné králi,
který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli
přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: ‚Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji
býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!‘ Ale oni nedbali
a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je
a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl
svým služebníkům: ‚Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto
na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.‘ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny,
které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty,
uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem přišel bez
svatebních šatů?‘ On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy
a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘ Mnoho je totiž povolaných, ale málo
vyvolených.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Jaký šat tak mohl mít Ježíš na mysli? Křestní roucho, onen oděv pro křest, sloužící jako
vstupenka do této svatební společnosti? Možná. Ale kdo Ježíše už trochu zná, bude možná
uvažovat dále. Nepůjde spíše o oděv ušitý z dobroty a lásky k bližnímu, oděv z přátelství a ochoty
pomáhat, oděv, skrze něhož vyjadřujeme naši otevřenost vůči Bohu a především naši dobrotu
k lidem? Takový oděv bychom totiž měli nosit. Přesně takový oděv by odpovídal svatební hostině.
To je ten oděv, šitý na míru Kristově církvi.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 22,15-21 Dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Náš svět je nyní zasažen pandemií Covid-19, která způsobila ztrátu mnoha lidských životů. Tato
krize mění náš způsob života, zpochybňuje naše ekonomické, zdravotnické a sociální systémy
a ukazuje naši křehkost jakožto stvořených bytostí. Pandemie nás totiž volá, „abychom se chopili
tohoto času zkoušky jako času volby (…) času vybrat si mezi tím, na čem záleží, a tím, co pomíjí,
oddělit to, co je nezbytné, od toho, co nezbytné není“ (Meditace Petrova nástupce při mimořádné
pobožnosti Urbi et Orbi, 27. března 2020). (…) Stojíme tudíž před volbou mezi dvěma možnými
cestami. Jedna vede k posílení multilateralismu, výrazu nové globální spoluodpovědnosti,
solidarity založené na spravedlnosti, dosažení míru a jednoty lidské rodiny, Božího plánu se
světem. Druhá upřednostňuje soběstačnost, nacionalismus, protekcionismus, individualismus a
izolaci, opomíjí ty nejchudší, nejzranitelnější a obyvatele existenčních periferií. A bude zajisté
škodlivá pro veškerou pospolitost, způsobí sebezničení všech. To nesmí převážit. (...) Tato krize
ještě více zvýraznila meze kladené naší soběstačností a společnou křehkostí a přivedla nás
k tomu, abychom zřetelně vyhlásili, zda z ní chceme vyjít lepší či horší, neboť, jak opakuji,
nebudeme stejní. Buď lepší, anebo horší.
(Promluva papeže k 75. Valnému shromáždění OSN, videoposelství, 25.9.2020, dle
radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 11.10. – 18.10.2020
▪ Neděle
11.10. Andrej / sv. German (28. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 12.10. Marcel / sv. Radim
▪ Úterý
13.10. Renáta / sv. Eduard
▪ Středa
14.10. Agáta / sv. Kalist I.
▪ Čtvrtek
15.10. Tereza / sv. Terezie od Ježíše
▪ Pátek
16.10. Havel / sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque
▪ Sobota
17.10. Hedvika / sv. Ignác Antiochijský
▪ Neděle
18.10. Lukáš / Svátek sv. Lukáše (29. neděle v mezidobí)
Z HISTORIE KOSTELA – Kostelní okna
Za hlavním oltářem našeho kostela se ve středu nachází nejstarší a tedy i nejcennější okno, zobrazující
Krista v Getsemanské zahradě. Na rozdíl od ostatních oken v kostele, byly u tohoto okna barvy naneseny
na sklo malováním bez vypalování. Pořízení tohoto okna je spojeno s proboštem Unckrechtsbergem. Další
dvě boční okna za oltářem byla pořízena nákladem Stavebního spolku svatomořického. Jedno zobrazuje
odsouzení sv. Mořice a druhé jeho popravu. Taková vyobrazení jsou na našem území stejně výjimečná,
jako je výjimečné zasvěcení kostela sv. Mořice. Obě boční okna za hl. oltářem zhotovil umělecký závod
Mayerův z Mnichova.
Zkusme si dále prohlédnout ještě trojdílná okna za oltářem v jižní lodi kostela. Na nich je vyobrazeno, jak
Panna Marie s Ježíškem předává svatému Dominikovi růženec, aby tuto modlitbu rozšířil po celém světě.
Nebylo by špatné znát důvody, které vedly k výběru tohoto námětu pro kostel sv. Mořice, který nikdy nebyl
klášterním. Druhé trojdílné okno ukazuje setkání sv. Rodiny se Simeonem v jeruzalémském chrámu.
Velké pětidílné okno v jižní lodi kostela se nazývá jubilejním a bylo zhotoveno k 50. výročí panování císaře
Františka Josefa I. (tj. r.1898). Vedle císaře jsou zobrazeni jeho křestní patronové sv. Josef a sv. František.
Toto okno bylo pořízeno nákladem Střeleckého spolku olomouckého.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V Ne 27.9. byl jmenován hlavním varhaníkem pan Jiří Stodůlka. Přejeme mu v této službe vše
dobré a především hojnost Božího požehnání!
Prosíme o výpomoc při brigádě na zahradě (za pěkného počasí). Zájemci, přihlaste se prosím
v sakristii.
Následující zprávy vychází ze stavu dne 8.10.2020 večer. Pokud dojde k dalším změnám dle
aktuálních nařízení vlády, budeme se vás snažit obratem informovat:
Tuto neděli, kvůli omezení počtu účastníků mší svatých (sedících) na 100 osob, bude výjimečně
opět přidána mše sv. v 10:30 hodin. Všechny mše sv. jsou beze zpěvu. Od pondělí je pak
omezení účasti na 10 osob. V kostele, prosíme, noste roušky a používejte dezinfekci!
Přímluva od čtenářky: Bože, prosím za politiky, za všechny, kteří jim pomáhají ke správnému
rozhodnutí ve všech komisích. Prosím za podnikatele, za bankéře, za křesťanské podnikatele
sdružené v KOMPASu, aby je napadly ty správňácké morální nápady jak podnikat, aby
společnost vyvedly z krize, aby jim banky půjčily na jejich rozpracované podnikatelské záměry.
AKTUALITY OBECNÉ
V termínu 19.-21.10.2020 se na Svatém Hostýně uskuteční plenární zasedání České biskupské
konference. Modleme se za moudrost pro naše biskupy.
Cyrilometodějská křesťanská akademie Olomouc zve na panelovou diskuzi s názvem „Krize
klimatu jako krize politiky?“. Setkání se koná ve středu 21.10.2020 od 17:00 v přednáškovém
sále Arcidiecézního muzea. Vystoupí při ní mimo jiné Radim Tolasz z Českého hydrometeorologického ústavu v Praze, Alexander Ač z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR
v Brně, Jan Horáček z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Praze.
KOUTEK MOUDROSTI
Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení.
(nápis nad sarkofágem kardinála Špidlíka)
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

