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Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. (Ž 90) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 10, 2-16) 
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře 
dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš 
dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: ‚Nezabiješ, nezcizoložíš, 
nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!‘“ On mu na to 
řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohleděl s láskou a řekl 
mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. 
Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho 
majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo 
mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít 
do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ 
Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a 
řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“ Tu mu řekl Petr: „My 
jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo 
by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby 
nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes 
pronásledování, a v budoucím věku život věčný.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Zkusme se vžít do tohoto muže z dnešního evangelia. A zamysleme se, co by se stalo, kdyby 
přece jen šel a svůj majetek prodal. Vždyť už je to jen krůček k věčnému životu, tak to teď přece 
nevzdá! Ale tuším, stejně jako to zřejmě tušil onen muž, co by mu na to Ježíš asi tak řekl: „Moc 
pěkné, ale jedno Ti ještě schází.“ A kdyby i to udělal, pak by určitě scházelo ještě něco, a pak 
zase něco jiného. Nevěřím v to, že by přišel den, kdy by Ježíš řekl: Ano, teď je vše v pořádku, teď 
sis zasloužil nebe. Nikoli, to co měl muž z dnešního evangelia na mysli, bylo totiž od začátku 
nesmyslné. Chtěl vše dokázat z vlastní dokonalosti. Ale tak to nefunguje. Ježíš to dává zřetelně 
najevo. A věřím, že to nyní tento muž také pochopil. Totiž přesně tento život, tento dokonalý, tento 
věčný život, ten si nelze zasloužit – ten si může člověk od tohoto Boha pouze nechat z nekonečné 
lásky darovat. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 10, 35-45   Syn člověka přišel, aby dal svůj život jako výkupné za všechny. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Tato doba není jen epochou změn, nýbrž změnou epochy, říká papež František. Kulminující 
proces propojení světa naráží na odpor, sílí znepokojivé projevy populismu, nacionalismu a 
fundamentalismu. Změny se týkají i náboženství. Sekularizace nezpůsobila konec náboženství, 
avšak přispěla k jeho proměně, k větší pluralitě jeho podob a rolí. Světové společenství křesťanů 
je rozdělené – největší rozdíly však nejsou mezi církvemi, nýbrž uvnitř nich. (…) Fenomén 
zneužívání je jenom jedním aspektem krize kléru jako stavu, krize církve a krize víry.  Tuto krizi 
může překonat jen nové chápání role církve v současné společnosti – církev jako „putující Boží 
lid“ (communio viatorum), církev jako „škola křesťanské moudrosti“, církev jako „polní nemocnice“ 
a církev jako místo setkání, sdílení a smíření. Této krizi musíme čelit bez strachu a bez paniky,              
s důvěrou v Pána dějin.  



(Mons. Tomáš Halík, In animo contrito: Fenomén zneužívání v širším kontextu, Varšava, 
20.9.2021; dle vaticannews.va/cs) 

SVÁTKY V TÝDNU 10.10.2021 – 17.10.2021 
▪ Neděle  10.10.  Marina / sv. Paulin (28. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 11.10.  Andrej / sv. German  
▪ Úterý  12.10.  Marcel / sv. Radim  
▪ Středa  13.10.  Renáta / sv. Eduard  
▪ Čtvrtek  14.10.  Agáta / sv. Kalist I.  
▪ Pátek  15.10.  Tereza / sv. Terezie od Ježíše  
▪ Sobota  16.10.  Havel / sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque  
▪ Neděle  17.10.  Hedvika / sv. Ignác Antiochijský (29. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK – Kostelní hospodáři a kostelníci   
Žádná větší fara neobejde bez lidí, kteří se vesměs dobrovolně postarají o hospodářský a praktický chod 
věcí. U sv. Mořice byli dva kostelní hospodáři, oba již v důchodu. Prvním byl německý Olomoučan Johann 
Foltin (*1874), který měl kominickou firmu. Byl přitom velmi aktivní: dobrovolný hasič, 15 let členem 
olomouckého zastupitelstva za Německou křesťansko-sociální lidovou stranu a 8 let radním. U sv. Mořice 
fungoval od r.1907 jako hospodář a staral se i o chudé. Jeho český kolega Tomáš Polach, z Němčan 
(*1879) byl v aktivním životě úředníkem na ředitelství ČSD. Jeden z jeho tří synů se stal po studiích 
jezuitským profesorem. Polach se stal kostelním hospodářem až 30.12.1939 a to zřejmě z touhy, aby se 
zachovala rovnováha mezi Němci a Čechy. Tato funkce byla dobrovolná a neplacená. Naopak oba 
kostelníci bydleli na faře, protože museli být kdykoli k dispozici. I u nich byla národnostní rovnováha. 
Německý kostelník Josef Lantsch (*1885) z Nebetínu byl otcem stejnojmenného kooperátora, o kterém 
jsme psali minule. Byl jinak krejčí a fungoval od r.1911 jako kostelník. Jeho český kolega Alois Tichý                     
z Lidečka (*1907) byl rovněž krejčí a stal se v r. 1933 druhým kostelníkem. Oba měli na faře malý služební 
byt (jeden pokoj a kuchyň). Plánovala se oprava jejich vlhkých bytů a rozšíření fary, ale válka plány zhatila. 
Oba kostelníci dostali plat 500 K měsíčně.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Tuto neděli bude v rámci mše svaté v 9:00 nachystán program pro děti a po ní zveme srdečně 

všechny farníky do nově otevřené farní kavárny naproti bočnímu vchodu (růžový dům). 
Budeme rádi, pokud si uděláte chvíli času na posezení a popovídání s těmi, které znáte 
z kostelních lavic. 

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.  

Připomínáme páteční adoraci po ranní mši sv. až 12 hodin a mezi 9:00 – 11:00 též příležitost                  
ke svátosti smíření. 

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!  

AKTUALITY OBECNÉ  
Centrum pro rodinný život zve všechny ženy, bez rozdílu životního stavu, či věku na setkání v Út 

12.10. od 16:00. Na programu bude poutavá prezentace Mgr. Heleny Polcrové na téma: 
Význam sv. Ludmily v dnešní době a dnešní rodině. Setkání se uskuteční v 2. patře v budově 
Kurie na Biskupském nám. 2 v Olomouci.  

V rámci Podzimního festivalu duchovní hudby (http://www.podzimni-festival.cz/) zveme v So 
16.10. od 19 hodin do hejčínského kostela sv. Cyrila a Metoděje na americké spirituály v podání 
Komorního sboru Martinů Voices.  

KOUTEK MOUDROSTI 
Dokud se neoddáte nějaké velké věci, ještě jste ani nezačali žít.  
(William P. Merrill) 

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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