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Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spasení. (Ž 80) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 13, 33-37) 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to 
podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou 
moc, každému jeho práci, a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán 
domu, zdali navečer, nebo o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, 
nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Na co myslíme, když vzpomínáme na dávné adventní časy? Možná to máte jako já. Je to útulné 
teplo, které nás obklopovalo v chalupě uprostřed zasněžené krajiny, je to vzpomínka na lidi, kteří 
se sešli v temnotě, přitiskli se jeden k druhému a shromáždili se společně u malé svíčky, u malého 
světýlka. Právě v tomto temném čase pak dostává toto malé světýlko – plamínek svíčky – svůj 
velký význam. Nikdo nedokáže zahnat temnotu noci – a to nám ostatně neslibuje ani Ježíš Kristus                
na žádném místě v evangeliích. Ale přináší malé světýlko. A tam, kde se lidé kolem tohoto světla 
shromáždí, tam ztrácí temnota svou hrozivou podobu. Právě to je poselství adventu: existuje 
temnota a nikdo ji neodejme, je tu bolest a nikdo se jí nevyhne. Je s námi smrt a všichni jí musíme 
jednou projít. Ale ve tmě je také světlo. A kde se lidé kolem tohoto světla shromáždí, tam vzniká 
ono hřejivé teplo, které advent tak pěkně charakterizuje. Kde se lidé shromáždí kolem Něj, který   
o sobě říká, že bude pořád a všude tímto světlem pro celý svět, a především tam, kde Jej nejvíce 
potřebujeme, tam, právě tam přestává být temnota děsivou. A dokonce daleko více: tam se stává 
sama temná noc fascinující. Tak jak ji známe z těch nejkrásnějších adventních vzpomínek. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 1, 1-8   Vyrovnejte stezky Páně! 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Také dnes je možné si navyknout na víru, zapomenout na její živost. Návykem se ztrácí síla víry, 
totiž novost neustále se obnovující víry. (...) Nejprve je třeba očistit paměť, důkladně se 
upamatovat, že o Vánocích se nerodí stromek, který je jistě krásným znamením. Narodil se Ježíš 
Kristus. Narodil se Pán, narodil se Vykupitel, který přišel zachránit nás. Jsme však stále 
ohrožováni a vždycky budeme pokoušeni zesvětšťovat Vánoce. Když přestanou být rozjímáním, 
krásnou rodinnou slavností, jejímž středem je Ježíš, a stanou se světským slavením, 
nákupováním dárků, toho a tamtoho, zůstane zapomenut Pán. Ano, narodil se v Betlémě, ale       
v našem životě je také. Advent tedy slouží očistě paměti a dimenze minulosti. Dále slouží advent   
k očistě naděje, k přípravě na definitivní setkání s Pánem. Protože Pán, který přišel tehdy, se 
vrátí, vrátí se a zeptá se nás: ‚Jak šel tvůj život?‘. Bude to osobní setkání. Dnes budeme mít 
osobní setkání s Pánem v eucharistii. Nemůžeme mít tak osobní setkání s Narozením Páně před 
dvěma tisíci lety, ale chováme jeho památku. Až se však Pán vrátí, dojde k osobnímu setkání. Je 
třeba očistit naději. (…) Třetí dimenze je nejvšednější, totiž očišťování bdělosti. Bdělost a modlitba 
jsou dvě adventní slova, protože Pán vstoupil do dějin v Betlémě; přijde na konci světa a také na 
konci života každého z nás. Přichází však denně - a kdykoli - do našeho srdce vnuknutími Ducha 
svatého.  
 
(Kázání papeže Františka z Domu sv. Marty, 3.12.2018, dle vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 29.11. – 6.12.2020 
▪ Neděle  29.11.  Zina / sv. Saturnin (1. neděle adventní) 
▪ Pondělí 30.11.  Ondřej / Svátek sv. Ondřeje 
▪ Úterý  1.12.  Iva / sv. Edmund Kampián  
▪ Středa  2.12.  Blanka / sv. Bibiána  
▪ Čtvrtek  3.12.  Svatoslav / sv. František Xaverský  
▪ Pátek  4.12.  Barbora / sv. Jan Damašský, sv. Barbora  
▪ Sobota  5.12.  Jitka / sv. Sába  
▪ Neděle  6.12.  Mikuláš / sv. Mikuláš (2. neděle adventní) 

Z HISTORIE KOSTELA – Krypty 
Pod kostelem sv. Mořice je sedm krypt. Pod střední lodí kostela jsou za sebou seřazeny tři přibližně stejně 
velké krypty, k nimž dříve vedly tři schodiště z kostela. Z prostřední krypty však bylo v minulosti cca 1,5 m 
ubráno na zvláštní přístěnek, kde byly pochovány neznámé mrtvoly, které byly zality vápnem.  
Dvě poboční krypty jsou mladší a byly přistavěny až za probošta Gianniniho kolem r.1750. Také k těmto 
chodbám vedla z kostela schodiště. Při pokládání nové dlažby v kostele r.1937 však byly tyto vstupy 
zakryty a propojené krypty byly zpřístupněny chodbou z předsíně bočního vchodu kostela. Tento stav trvá 
prakticky dodnes. Další krypta je pod loretskou kaplí a je v ní pohřbena hraběcí rodina Petrášova. Konečně 
je pod kůrem společná (snad morová) šachta, která je ale zasypána hlínou. V dušičkové kapli je ještě 
pohřbena hraběnka Wallisová.  
Kaplan Zlámal ve své knize uvádí, že nejvýznačnější osobou, pohřbenou v kostelních kryptách, je 
svatomořický farář a kanovník Šimon Rosentritt, který byl pochován před hlavním oltářem. Přitom se prý 
vypravovalo, že jeho duch často doprovázel kněze, když nesl z kostela nemocným svátost oltářní.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Tuto neděli 29.11. se budou opět konat mše svaté v 7:30 a 9:00, se žehnáním adventních věnců, 

pro 20 osob systémem kdo první přijde – následně bude kostel uzavřen. Ve všední dny a                      
v sobotu se budou ve stejném režimu konat mše svaté v 8 hodin. Roráty se letos samostatně 
konat nebudou, pouze čtené v rámci mší svatých v 8 hodin. V Pá (4.12.) bude navíc adorace se 
svátostným požehnáním, pobožnost k Božímu milosrdenství se nekoná. Sledujte, prosím, 
případné změny v limitu počtu osob na bohoslužbách ve sdělovacích prostředcích! 

Společné udílení svátosti nemocných v kostele bude v So 19.12. v 8 hodin, nemocné bude otec 
Hanáček navštěvovat v Po 14.12. dopoledne (prosíme o jejich nahlášení v sakristii). 

Nabízíme v sakristii ke koupi adventní kalendáříčky s magnetkou za 15 Kč. 
Nedělní kázání našeho otce Františka Hanáčka jsou opět dostupná online na YouTube kanálu 

„sv. Mořic Olomouc“, https://www.youtube.com/channel/UCSn8D2dvHav1piOZFgvCmZQ.  
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. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Na rok 2021 nabízí Centrum pro rodinu skripta pro společenství nazvaná „Pane, nauč nás modlit 

se“, která jsou vystavěna na promluvách papeže Františka, věnovaných motlibě Otče náš. Na 
závěr skript se nachází i řada zajímavých internetových odkazů na podobné promluvy. Najdete 
na http://www.rodinnyzivot.cz/soubor/Skripta%202020%20final.pdf. 

Křesťanský web pro mládež Signály.cz připravil adventní on-line projekt s názvem „4 adventní 
meetingy“ s hvězdným (duchovním) obsazením. Informaci o akci i formulář pro zaregistrování 
účasti naleznete na https://www.ado.cz/2020/11/23/signaly-cz-na-advent-pripravuji-on-line-
setkani-pro-mladez-i-rodiny/. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Vše se děje v kruhu. Jsme odpovědni za své činy. Vrátí se nám. (Betty Laverdureová Odžibve)  

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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