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Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci. (Ž 19) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 9, 30-37) 
Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu, ale není tvým 
učedníkem. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece 
žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže tak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti 
nám, je s námi. Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde               
o svou odměnu. Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří, pro toho by bylo 
lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro 
tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do 
neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez 
nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, 
abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde 
jejich červ nehyne a oheň nehasne.“  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Teologové a znalci Bible dávají důraz na to, abychom si uvědomili, že u těch nepatrných v tomto 
případě nejde o děti, kterým někdo dělá něco zlého. Nikoli, takto jsou zde nazváni lidé, kteří                    
ve své víře nejsou doposud natolik „zralí“, aby se mohli sami rozhodnout, co je pro ně dobré a co 
ne. A sváděním ke zlému je zde míněno nic menšího než vzít jim víru. Víru v dobrého a milého 
Boha. Víru v lidi milujícího a milosrdného Boha – a namísto toho jim neustále předhazovat, co 
mají dělat a co ne, co dovoleno je a co dovoleno není. Nebo kázat pouze o přikázáních a morálce 
– a nikoli o lásce. Tak, že to takovým lidem všemi těmi předpisy a zákazy vezme radost. Radost 
z víry, a tím radost z Boha – a také radost z církve, z toho, chtít být součástí oné velké a 
obohacující, byť také často nehodné a chybující rodiny Kristových učedníků. Vzít tuto radost až 
tak, že odejdou. Protože se s nimi jedná jako s malými dětmi. Ano, všem těm, kteří druhým takto 
berou víru, protože hlásí nikoli živého Boha, nýbrž Boha zákazů a příkazů, a tyto staví nad lásku a 
milosrdenství, všem těm patří přivázat na krk mlýnský kámen a hodit do moře. Ještě že, jak říkají 
titíž teologové, je to zde míněno pouze symbolicky…  
 
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 10, 2-16   Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Nezapomínejme, že víru nesmíme redukovat na cukr, který oslazuje život. To nejde. Ježíš je 
znamením, kterému budou vzdorovat. Přišel, aby přinesl světlo tam, kde byla tma, vyvedl tmu na 
světlo a donutil ji ustoupit. (…) Před Ježíšem nemůže nikdo zůstat vlažný nebo „sedět na dvou 
židlích najednou“. Nedá se to. Přijmout ho znamená souhlasit s tím, že ve mně odhalí rozpory, 
modly, vnuknutí zla a stane se pro mě vzkříšením, protože mě pozvedne, podá mi ruku a pomůže 
mi začít znovu. (…) Nejde o to, abychom byli vůči světu nepřátelští, ale abychom byli ve světě 
znamením, kterému se bude klást odpor, křesťany, kteří umějí svým životem ukázat krásu 
evangelia, lidmi, kteří navazují dialog, v němž se objevují různé postoje, kteří odhalují bratrský 
život tam, kde panuje rozdělení a neshody ve společnosti, kteří šíří příjemnou vůni přijetí a 
solidarity tam, kde často převládá osobní a kolektivní sobectví, kteří chrání a zachovávají život 
tam, kde se uplatňuje logika smrti.  
(Homilie papeže Františka v Šaštíně, 15.9.2021; dle vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 26.9.2021 – 3.10.2021 
▪ Neděle  26.9. Andrea / sv. Kosma a Damián (26. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 27.9. Jonáš / sv. Vincenc z Paula  
▪ Úterý  28.9. Václav - Státní svátek - Den české státnosti / Slavnost sv. Václava 
▪ Středa  29.9. Michal / Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 
▪ Čtvrtek  30.9. Jeroným / sv. Jeroným  
▪ Pátek  1.10. Igor / sv. Terezie od Dítěte Ježíše  
▪ Sobota  2.10. Olívie, Oliver / sv. andělé strážní 
▪ Neděle  3.10. Bohumil / sv. Maxmilián (27. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK – Změny v provozu kostela   
Probošt Matzke byl systematik a popsal jednu po druhé všelijaké stránky života farnosti. Jednou z takto 
popsaných oblastí je výuka náboženství. Hned na začátku konstatuje, že od školního roku 1941/1942 
mohli náboženství na německých školách vyučovat jen kněží německé národnosti. Takových kněží byl ale 
nedostatek. Olomoucký katecheta Dr. Karel Krischka tedy například musel, kromě výuky na dívčí škole                 
na Goethestraße (dnes tř. Spojenců), zajišťovat i výuku v Pavlovičkách. Kooperátor sv. Michala Leopold 
Mladek si vzal vedle výuky na chlapecké základní škole v Olomouci i výuku na Nové ulici a v Prostějově. 
Nejdále to měl kooperátor Josef Lantsch, který kromě výuky na chlapeckém gymnáziu (dnešní Komenium) 
ještě učil ve Štěpanově, Velké Bystřici, Hněvotině a dokonce i v Litovli. Kvůli tomu byli nuceni koupit vlastní 
auto, pro které referent pro duchovní opatření německých katolíků, kanovník Dr. Josef Kraft, dal potřebné 
finanční prostředky. Náboženskou výuku na všech českých školách v oblasti farnosti sv. Mořice nadále 
zajistili vrchní kaplan sv. Mořice Alois Vašica a kaplan sv. Michala František Marek. 
Zkusme uvažovat jako německý kněz: Doma se mluvilo německy, tak jsem přece národnosti německé, ne? 
Možná to usnadní můj profesní vzestup? Pokud Německo vyhraje válku, mohlo by to být na dlouho. Jako 
Němec bych ale mohl být odvelen na frontu jako polní kaplan. A co když válka skončí jinak? No, vždyť já 
nejsem nacista. Henleina nemám rád a žádnému Čechovi jsem neublížil.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V rámci zaslíbení prvních sobot v měsíci (2.10.) zveme přede mší sv. na růženec v 7:15 hodin. 
Na webu o svatomořických varhanách a jejich rekonstrukci (https://varhany.moric-olomouc.cz/) je 

možnost adopce píšťal (s certifikátem pro dárce). Prosíme o příspěvek, ať se mohou naše 
světoznámé varhany opět brzy rozeznít!  

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 pro 6.-9. třídu. 

AKTUALITY OBECNÉ  
V kroměřížské zámecké věži se otevřela výstava o historikovi a heraldikovi Bartoloměji 

Paprockém, který působil u dvora olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského. Výstavu 
můžete navštívit v září denně kromě pondělí od 10:00 do 16:00, v říjnu o víkendech od 10:00 do 
15:00. 

Centrum pro rodinu nabízí Duchovní víkend pro ženy, který se uskuteční v termínu 8.-10.10.2021 
v Kroměříži. Víkend je určen pro ženy, které řeší se svém životě nejrůznější věci a potřebují se 
na chvíli zastavit a podívat na svůj život s odstupem a nadhledem. Víkend povede P. Antonín 
Krasucki OP. 

Komunita Blahoslavenství v Dolanech nabízí možnost pobytu v komunitě a to vždy v termínech 
Čt-Ne, nebo Pá-Ne. Pobyt je třeba domluvit telefonicky na čísle 776 094 303.  

Noční eucharistické procesí za obnovu rodin a následně mše svatá na Svatém Hostýně proběhne 
od St 1.10.2021 21:00 v Bystřici pod Hostýnem do Čt 2.10.2021 2:00 na sv. Hostýně. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Není potřeba lidi speciálně motivovat, bohatě stačí přestat je brzdit. Vraťte těm, které vedete, 
lopatky a kyblíky, které zapomněli tam někde na pískovišti.  
(rada neznámého autora těm, co vedou druhé) 

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 

https://varhany.moric-olomouc.cz/
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