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Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. (Ž 128) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 25,14-30) 
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si 
služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, 
každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě 
jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který 
dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch 
služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou 
pět dalších a řekl: ‚Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle - dalších pět jsem vydělal.‘ Pán mu řekl: 
‚Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se 
svým pánem.‘ Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle - 
další dvě jsem vydělal.‘ Pán mu řekl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval 
věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.‘ Přistoupil pak i ten, který dostal jednu 
hřivnu, a řekl: ‚Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. 
Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.‘ Pán mu odpověděl: 
‚Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? 
Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků, a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je 
moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude 
dáno, a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který 
není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
V tomto evangelním úryvku nejde primárně o nějaký výkon, vedoucí k vyššímu výnosu, zde 
vlastně nejde o nic jiného než o odvahu. O naši odvahu. A lidem, kteří jsou s tímto úryvkem 
konfrontováni, říká Ježíš v evangelistově podání zcela jasně: věřte si! Dělejte něco se 
schopnostmi, které vám byly svěřeny. A nemějte žádný strach, že nedostojíte očekáváním. Neboť 
jediné očekávání, které od nás Bůh má, je skutečně, abychom své obdržené dary také opravdu 
použili. Toto evangelium tak směřuje ke všem, kteří vždy hned mávnou rukou s tím, že vlastně 
nemohou nic dělat, že všechny velké výzvy tohoto světa už byly rozhodnuty těmi nahoře a my 
jsme jen taková malá kolečka v soukolí. Ne, každý z nás obdržel nějaké dary a ty máme použít - 
nikoli zakopat. Jen v tom druhém případě se opravdu můžeme právem obávat, že nás jednou 
potká pláč a skřípění zubů. Ovšem většinou již také na tomto světě. 
 
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 25,31-46   Posadí se na svůj slavný trůn a oddělí jedny od druhých. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Myslím, že je potřeba si otevřeně přiznat, že naše politika imigrace a globálního multikulturalismu 
nefunguje. Přiznejme si, že nově příchozí naše hodnoty nejenom nepřijímají a neuznávají, ale 
naopak proti nim chtějí bojovat třebas se zbraní v ruce. O migrační vlně do Evropy se toho 
napsalo mnoho, a nechci opakovat řečené, snad jenom dovolte jednu poznámku: je naší 
křesťanskou povinností pomoci potřebným, v prvé řadě ženám a dětem, kteří utíkají před hrůzou 
války a přírodních katastrof. Je ale také našim přednostním právem dožadovat se ochrany svých 
životů, bezpečí našich rodin a spoluobyvatel naší země. A ti, kteří utíkají, musejí mít naději                      
v návrat.  
(Kardinál Duka, Dopis mého přítele z Francie: Opět je tu teror, 3.11.2020, dle dominikduka.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 15.11. – 22.11.2020 
▪ Neděle  15.11. Leopold / sv. Albert Veliký (33. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 16.11. Otmar / sv. Markéta Skotská  
▪ Úterý  17.11. Mahulena – Den boje za svobodu a demokracii / sv. Alžběta Uherská  
▪ Středa  18.11. Romana / Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla  
▪ Čtvrtek  19.11. Alžběta / sv. Mechtilda  
▪ Pátek  20.11. Nikola / sv. Felix z Valois  
▪ Sobota  21.11. Albert / Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě  
▪ Neděle  22.11. Cecílie / sv. Cecílie (Slavnost Ježíše Krista Krále) 

Z HISTORIE KOSTELA – Bohoslužby v minulosti (před rokem 1939) 
Po obchůzce kostelních oken můžeme nahlédnout do hodnocení liturgického života farnosti v minulosti, jak 
je r.1939 zapsal kaplan Zlámal.  
Nejdříve obecně konstatuje, že bohoslužby byly v minulosti bohatší a pestřejší. A že tomu u sv. Mořice 
není jinak. Toto konstatování vybízí k zamyšlení, jak my hodnotíme život v naší farnosti. Co si náš Pán 
přeje, aby na této vinici rostlo? 
Kaplan Zlámal poté zmiňuje, že v minulosti se každou neděli po kázání (kázání bývalo mimo mši svatou)  
kropil lid svěcenou vodou (Asperges) a konal se průvod ke kapli Nejsvětější Trojice (ke vchodu do kostela). 
Mezi velikonočními a svatodušními svátky se tento průvod vedl po přilehlém hřbitově. Přitom se 
zastavovalo u sousoší Olivetské hory, kde zpěváci zapěli Salve festa Dies. Konečně se o některých 
svátcích zmíněný průvod vydal i dále od kostela. Například na sv. Blažeje ke kostelu na Blažejské náměstí. 
Další pravidelnou činností, kterou připomíná kaplan Zlámal, jsou pravidelné čtvrteční průvody s nejsvětější 
svátostí, které se konaly přede mší svatou za zpěvu Pange lingua gloriosi.  
O konání různých průvodů v minulosti se zmiňuje kaplan Zlámal často. Zajímavé je například i to, že mezi 
dříve realizované průvody zařazuje i průvod s ratolestmi na Květnou neděli. Znamená to, že „bohatost“ 
našich bohoslužeb nijak neupadá.  

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. Dále 
tam jsou zveřejněny též poslední nahrávky našich mořických varhan (před jejich generální 
rekonstrukcí) v podání hlavního varhaníka Jiřího Stodůlky. Zveme k návštěvě a sdílení! 

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. 

Práce na kostele a varhanách se v době korona-krize nezastavily. Stále je potřeba pravidelně 
přispívat na tento účel, o což bychom vás tímto rádi poprosili. Peníze se mohou posílat na účet 
farnosti 2500061845/2010 FIO banka, nebo prostřednictvím pokladniček v kostele. 

Někteří čtenáři našeho zpravodaje jsou zvyklí ho číst v tištěné podobě a nyní se k němu dostávají 
špatně. Pokud zpravodaj dostáváte elektronicky, můžete těmto čtenářům zajistit jeho vytištění.  

AKTUALITY OBECNÉ 
I za koronaviru skauti zvelebují okolí kostela ve Staré Vodě u Libavé. Při jarní vlně (v květnu) se 

na pracovním víkendu sešlo „jen“ 37 pracovníků. I tak se ale udělal kus práce. V říjnu (při 
podzimní vlně) dorazilo 69 pracovníků ve věku 12-70 let. Menší skupiny pracovaly odděleně. 
Cílem je zlepšit přístup návštěvníků ke klášterní studni a do klášterní zahrady. Kolik čtenářů 
Svatomořického zpravodaje se tam bylo někdy pomodlit? 

KOUTEK MOUDROSTI 
Věřím, že práce je láska v akci. 
Cítím, že kdyby více lidí takto pohlíželo na svou práci a na svůj život,  
mohli by mnoho dokázat. 
(Jeane Pinckertová Dixonová)  

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 
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