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Pán mě udržuje naživu. (Ž 54) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 9, 30-37) 
Ježíš a jeho učedníci sestoupili s hory a procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. 
Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou, a zabijí ho, ale 
za tři dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli                  
do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože 
cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. (Ježíš) se posadil, zavolal si svých 
Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ Pak vzal 
dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne 
přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Poslední události v Afgánistánu opět oživily obavu z nové uprchlické vlny, která má potenciál 
posílit (nejen v západní Evropě) již tak početnou muslimskou menšinu a která se bude opět                    
o něco hlasitěji dožadovat svých práv, včetně specifického pohledu na práva žen či například 
stavby nových mešit. Možná vás přitom napadne – jasně, až si budou moci křesťané v Saudské 
Arábii postavit bez omezení kostel, tak ať si tu klidně ty svoje mešity staví. A vůbec, ať se o ně 
postarají jejich lidé. Asi je takové smýšlení docela pochopitelné, přesto, s křesťanstvím zřejmě 
nemá moc co dělat. Ježíš nehlásal, že máme pro ostatní konat dobro, až ho oni konečně začnou 
konat nám. Vše, co čekáte od druhých, říká tento Ježíš, vše to konejte také jim. A sice ještě před 
tím, než to udělají, dokonce i když to vůbec neudělají. Bezpodmínečně, nikoli vypočítavě jako při 
nějakém obchodu, nýbrž na základě hlubokého přesvědčení: přesvědčení, že Boží moudrost je 
neodmyslitelně spojená s pokojem a laskavostí, plná slitování a prostá přetvářky. Na základě 
přesvědčení, že toto je přesně cesta, kterou šel Ježíš Kristus, který kvůli tomuto přesvědčení vzal 
na sebe vlastní smrt a že ani někomu, kdo Jej bude chtít následovat, žádnou jinou cestu 
nabídnout nemůže. Křesťané jsou lidé, kteří druhým podávají ruce. Cesta křesťana je cestou 
pokoje, i tam, kde druzí zasévají násilí. Ano, nezříkejme se i trochy toho pragmatismu a mysleme 
přitom na to, abychom neohrozili naše blízké – přesto, tento způsob myšlení by měl být                       
pro křesťany vlastně samozřejmý. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 9, 38-43. 45. 47-48   Kdo není proti nám, je s námi. Svádí-li tě k hříchu tvá 
ruka, usekni ji. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Ježíš (totiž) konstatuje, že pravým chlebem spásy, který zprostředkovává věčný život, je jeho 
vlastní tělo; že k tomu, aby člověk vstoupil do společenství s Bohem musí, spíše než dodržovat 
zákony nebo plnit náboženské předpisy, prožívat skutečný a konkrétní vztah s ním, protože spása 
přišla od Něj, v jeho Vtělení. To znamená, že Boha není třeba hledat ve snech a v představách                  
o velikosti a moci, ale je třeba ho rozpoznat v Ježíšově lidství, a následně i v lidství bratří a sester, 
které potkáváme na cestě životem. Bůh se stal tělem, a když to říkáme ve Vyznání víry                           
o Vánocích a v den Zvěstování, poklekáme, abychom se poklonili tomuto tajemství Vtělení. Bůh 
se stal tělem, stal se tělem a krví: snížil se natolik, že se stal člověkem jako my, ponížil se natolik, 
že na sebe vzal naše utrpení a náš hřích, a žádá nás, abychom ho proto ho hledali ne mimo život 
a dějiny, ale ve vztahu s Kristem a s našimi bratry a sestrami. Hledat ho v životě, v dějinách,                      



v našem každodenním životě. A toto je, bratři a sestry, cesta k setkání s Bohem: vztah s Kristem a 
s bratry a sestrami.  
(Papež František, Angelus, 22.8.2021; dle vaticannews.va/cs) 

SVÁTKY V TÝDNU 19.9.2021 – 26.9.2021 
▪ Neděle  19.9. Zita / sv. Januárius (25. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 20.9. Oleg / sv. Ondřej, Pavel a druhové  
▪ Úterý  21.9. Matouš / Svátek sv. Matouše 
▪ Středa  22.9. Darina / sv. Mořic a druhové  
▪ Čtvrtek  23.9. Berta / sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny  
▪ Pátek  24.9. Jaromír / sv. Gerard (Jaromír)  
▪ Sobota  25.9. Zlata / sv. Kleofáš  
▪ Neděle  26.9. Andrea / sv. Kosma a Damián (26. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK – Změny v provozu kostela   
Probošt Matzke zapsal ve své zprávě z r. 1941 různé postřehy o náboženském životě ve farnosti sv. 
Mořice. Z nich v tomto a dalších týdnech nabídneme některé úryvky. 
Pořad bohoslužeb ovlivnil zejména příkaz zatemňování. Kostel nemá na oknech rolety a tak se například 
obě každodenní nešpory přesunuly na dřívější okamžik: české na 16:30 a německé na 17:00 hodin. A to 
od Nového roku do začátku postní doby. V květnu se nešpory vrátily na obvyklou dobu. V postní době měl 
německá kázání probošt Matzke a české vrchní kaplan Alois Vašica. Dne 16.3. byl tzv. Pamětní den 
hrdinů, kdy německy kázal kriegspharrer Haller. Velikonoční doba se odehrávala víceméně podle 
obvyklých zvyků: například o 5. postní neděli byl uctíván svatý kříž. Na Zelený čtvrtek bylo ale vynecháno 
umývání nohou. Po Velikonocích se však situace změnila. Od Nanebevstoupení Páně prohlásila „vrchnost“ 
všechny svátky až na Vánoce za normální pracovní dny z důvodu války. Případné slavnostní procesí se 
musela proto přesunout na následující víkend, slavnostní mše byly nahrazeny krátkými jako ve všední den. 
Říjnový růžencový cyklus a neděle po svátku Všech duší byly věnovány zejména vojákům, zvláště padlým. 
Štědrovečerní mše svatá se opět konala pozdě odpoledne. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Tuto neděli (19.9.) slavíme sv. Mořice, patrona našeho kostela, a u příležitosti 1100. výročí                   

od jejího úmrtí též sv. Ludmilu. Mši sv. v 9:00 doprovodí též náš sbor Chorus Mauritiensis 
(http://chorusmauritiensis.cz/). Ve 14:30 hodin zveme na svátostné požehnání a od 15 hodin              
na faru, kde proběhne farní den.  

Ve Čt 23.9. se koná pouť na Svatý Hostýn, odjíždíme v 7 hodin od Koruny.  
Ve Čt 23.9. od 19 hodin zveme do našeho kostela na Missu Sanctorum Cyrilli i Methodii od J.M. 

Haydna, která bude provedena v rámci Podzimního festivalu duchovní hudby. Více informací              
o koncertě i vstupenkách na http://www.podzimni-festival.cz/cs/koncert/chram-sv-morice-1900-4.   

Zveme děti do výuky náboženství. U nás ve farnosti probíhá ve čtvrtky přímo na faře a to 
následovně: od 14:00 pro 1.-3. třídu, od 15:00 pro 4.-5. třídu a od 16:00 pro 6.-9. třídu. 

AKTUALITY OBECNÉ  
V olomoucké Šantovce se v Út 21.9.2021 uskuteční vernisáž výstavy fotografií a akrylových 

maleb pod názvem „Zdravotníci, děkujeme vám!“ Fotografie vytvořil nemocniční kaplan Roman 
Nehera ve zlínské nemocnici. Malby jsou dílem zdravotní sestry Nely Kohutkové.  

Centrum pro rodinu nabízí na začátku nového školního roku nová skripta pro společenství                       
s rozjímáním svatého otce Františka nad desaterem. Materiály se nabízí na adrese 
https://rodinnyzivot.cz/2021/06/30/skripta-pro-spolecenstvi-skolni-rok-2021-22/ Mějme přitom  na 
paměti, že společenství začíná už tam, kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu Ježíšově.  

KOUTEK MOUDROSTI 
Zatímco trávíme čas váháním a odkládáním, život utíká. 
(Seneca) 

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 


