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Duše má, chval Hospodina! (Ž 146) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 12, 38-44) 
Ježíš učil (zástupy): „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy 
na ulicích, první sedadla v synagógách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod 
záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.“ Potom se posadil proti chrámové 
pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla 
také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a 
řekl jim: „Amen, pravím vám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali                           
do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala 
všechno, co měla, celé své živobytí.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Čeho si Ježíš na této vdově vlastně cení? Přesně toho, čím se odlišuje od ostatních lidí v této 
perikopě. Jako by chtěl Ježíš na příkladu této ženy říci: když chceš někomu něco darovat, když 
chceš něco dát, pak to nedělej tak, jako mnoho jiných lidí tady a teď. Neobdarovávej proto, aby Ti 
za to ostatní děkovali. Nedávej proto, aby to ostatní viděli a chválili Tě za to. A neobdarovávej ani 
s postranním úmyslem, že z toho pak na oplátku budeš něco mít. To si pak takový dar můžeš 
rovnou nechat, protože toto dar není. Neboť potom v důsledku nakonec přece myslíš zase jen                
na sebe. Když daruješ, pak to dělej tak, jako tato žena. Protože ona u darování nemyslela 
především ni samotnou, nepočítala, jestli si to vlastně může dovolit, jestli jsou výdaje a očekávaný 
prospěch v tom správném poměru. Chtěla dát – a dala co měla. To v této souvislosti neznamená 
nic jiného, než že dala kus sebe. A tímto se rozumí darovat ve smyslu Ježíše Krista: něco dát a 
přitom být svými myšlenkami skutečně s tím, kterému to či ono daruji; nemyslet zase jen na sebe, 
ale opravdu na toho druhého. Darovat mu, a sice kus sebe.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 13, 24-32   Shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ I K POVZBUZENÍ 
Barbora Tachecí: Očkování (proti covidu-19, pozn. red) povinné – ano, nebo ne?  
Marek Orko Vácha: Když to řeknete takto, tak moje velmi váhavá odpověď je – ne. Protože přece 
jen jsem zažil bolševika a komunismus. Řekl bych i s velkým zvýhodněním těch, co očkování jsou. 
(...) Ti, kteří se očkovat nenechají, onemocní a dostanou se do nemocnic. My ale v tuto chvíli 
máme odložené takzvané elektivní úkony, je jich několik desítek tisíc, možná stovka tisíc.              
A odhadujeme, že nám bude trvat – pokud se nic dalšího nestane – 2,5 až 3,5 roku, než to 
srovnáme. A teď ti lidé, kteří nebudou očkováni, využijí svého práva, onemocní, dostanou se                 
do nemocnice, celý tento proces budou zpomalovat. To znamená, že to není jen osobní problém 
lidí: nechám, nenechám. Ale říká se, trochu ostře, ale proč to neříct, že každý občan této republiky 
má plné právo zemřít brzy a nesmyslně. A to je pravda. I v lékařské etice máme možnost 
podepsat negativní revers, odejít a zemřít.  
 
(Osobnost Plus Barbory Tachecí, rozhovor s P. Markem Orko Váchou, 3.11.2021; dle irozhlas.cz) 

SVÁTKY V TÝDNU 7.11.2021 – 14.11.2021 
▪ Neděle  7.11. Saskie / sv. Wilibrord (32. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 8.11. Bohumír / sv. Gottfried (Bohumír)  



▪ Úterý  9.11. Bohdan / Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
▪ Středa  10.11. Evžen / sv. Lev Veliký  
▪ Čtvrtek  11.11. Martin / sv. Martin  
▪ Pátek  12.11. Benedikt / sv. Josafat  
▪ Sobota  13.11. Tibor / Svátek sv. Anežky České 
▪ Neděle  14.11. Sáva / sv. Mikuláš Tavelič (33. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK – Náboženský život v roce 1942   
Po vizitaci zapsal probošt Matzke jen krátkou zprávu o náboženském životu ve farnosti. Válečný pořad 
bohoslužeb a kázání, který byl zaveden v r.1940, zůstal pochopitelně platný i v r.1942. Kázání během 
postní doby činil katecheta Dr. Karl Kirschke, jméno českého kazatele je tady (a i v r. 1943) vynecháno – 
byl to pravděpodobně Alois Vašica, jako v předchozích letech. Matzke poznamenal rovněž vizitaci s tím, že 
poslední byla v r.1935. Druhý kaplan Bohumil Zlámal, který byl nadále „v ochranné vazbě“, byl formálně 
přemístěn do Laškova (fakticky byl v koncentračním táboře v Buchenwaldu) a dosavadní kooperátor Josef 
Lantsch se stal druhým kaplanem. Kooperátor Miroslav Liška, který působil v Hejčíně, se měl stát třetím 
kooperátorem, ale nenastoupil. Velmi smutná událost byla, že farnost musela registrovat dle vládního 
příkazu ze dne 26.11.1941 všechny zvony kostela. To se stalo v lednu 1942 ve spolupráci s brněnským 
Úřadem pro ochranu památek. Matzke se snažil, aby zachránil alespoň největší zvon Maria. Poukazoval 
jednak na uměleckou a historickou hodnotu zvonu, ale i na emocionální hodnotu zvonu. V neposlední řadě 
také na potíže, které by odvezení zvonu provázelo. Všechno bylo marné – sv. Mořic musel odevzdat čtyři      
z pěti zvonů, jen nejmenší v malé věží na střeše byl ponechán. Jak se pak probošt obával, tak se i stalo: 
Největší zvon Maria při demontáži spadl a prorazil všechna patra věže. Čtyři zvony s celkovou váhou 
10.544 kg pak putovaly do Německa. Olomoucký magistrát vystavěl potvrzení o převzetí pro případné 
pozdější odškodnění. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Také tuto neděli po mších svatých 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. 

V období od 25.10.-30.11. je možné získat za obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté 
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé) 
plnomocné odpustky. Připomeňme, že získání odpustků NEZNAMENÁ odpuštění hříchů (zlého 
jednání člověka), odpustky zahlazují (duchovní) následky zlého jednání člověka. 

Farní rady (ekonomická a pastorační) potřebují nové posily. Návrhy je možno doplnit                               
do formuláře, který je k dispozici u vchodu do kostela, nebo zaslat eletronicky.  

Příští setkání farní a pastorační rady se uskuteční v ponděli 15.11. v 17:00 ve farní kavárně. 

AKTUALITY OBECNÉ  
Lidé, kteří byli postiženi krachem dodavatelů energie, mohou najít zajímavé informace                          

na stránkách https://www.kristyn.cz/sluzby/energie.html, které provozuje služební organizace 
olomouckého arcibiskupství.  

Centrum pro rodinný život zve všechny ženy, bez rozdílu životního stavu, či věku na setkání                    
v úterý 9.11. od 16 hod. Na programu bude přednáška MUDr. Jitky Krausové na téma O naději. 
Setkání se uskuteční v budově Dómské fary na Václavském nám. 2 Olomouc, učebna, přízemí. 

Absolventi Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži se mohou přihlásit na velký sraz absolventů, 
který se koná k příležitosti 30 let od znovuobnovení tohoto gymnázia. Sraz začne 16.11.2021                
v 17:00 mší svatou slavenou otcem arcibiskupem. Pestrý program bude ukončen 17. 11. 2021 
koncertem školního sboru AVE v kostele sv. Mořice, který začne v 16:00. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Neotáčejte se zbytečně zpět. Neutápějte se v tom, co jste v životě prohráli. Nemarněte čas 
vzpomínkami na staré dobré časy. Místo toho buďte tady a teď a upřeně se dívejte vpřed,                       
do blízké i daleké budoucnosti. Všechnu svou energii soustřeďte na její vytváření a kráčení jejím 
směrem. (neznámý autor) 

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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