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Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. (Ž 16) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 13, 24-32) 
Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane 
svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka 
přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené                 
ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe. Poučte se z přirovnání o fíkovníku! 
Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně 
tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, toto 
pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova 
nepominou. O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Naučte se znamení času nejen vidět, ale také jim rozumět. 
Neboť nejen v našem těle, ale také v naší společnosti a stejně tak v naší církvi se ukazují náznaky 
kolapsu dlouho předtím, než k němu samotnému dojde. Málokterá nemoc člověka přepadne jako 
z čistého nebe. Člověk musí rozpoznat symptomy, aby mohl včas zareagovat. A jedním takovým 
symptomem třeba je, pokud dá čím dál méně lidí na to, co církev radí, co považuje za dobré či 
špatné či jakým směrem doporučuje se vydat. Když na prohlášení církve, například v oblasti 
sexuální morálky, dokonce nedbají sami katolíci, neboť už je to vlastně ani nezajímá, pak se jedná 
o zcela zřejmý symptom – symptom plíživé ztráty autority, který jednoduše nemůžeme ignorovat. 
Ne, nestačí na takový stav jednoduše pouze nadávat. Kdo si uvědomí, že lidé už neposlouchají, 
co se jim říká, ten si musí položit otázku, zda ve skutečnosti nedává dobré odpovědi na otázky, 
které si nikdo neklade. A musí se stejně tak ptát, zda otázky – ty, které lidi skutečně trápí – 
vlastně ještě vůbec zná, či zda z rukávu nesype odpovědi, kterým už nikdo nerozumí, protože jsou           
na hony vzdálené od životní reality lidí, či dokonce od života samotného, pro který by vlastně měly 
nabízet pomoc a orientaci. Papež František se teď ptá, ptá se nás všech – ano, to je přesně ten 
synodní proces, který má církev znovu naučit číst znamení času. Ale když už se ptá, pak musí 
přijít i odpověď. Od nás ode všech. Jinak by totiž církvi, tedy vlastně nám všem, už opravdu 
nemuselo být pomoci.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 18, 33b-37   Ano, já jsem král. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ I K POVZBUZENÍ 
Věřící jsou povoláni k tomu, aby každý ve své komunitě, kde žije, usiloval o to, aby církev byla 
stále otevřená pro každého a navázala tak na poslání, které Ježíš Kristus svěřil apoštolům: „Jděte 
a hlásejte: ,Přiblížilo se nebeské království. Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, 
očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte‘“ (Mt 10,7‒8). 
Současná církev je povolána k tomu, aby vyšla do ulic, do existenčních periferií, aby se starala                
o ty, kdo jsou zranění, hledala toho, kdo zbloudil, a to bez předsudků a obav, bez proselytismu, 
připravena otevřít svůj přístřešek pro všechny. Mezi obyvateli periferií najdeme mnoho migrantů a 
uprchlíků, utečenců, obětí obchodu s lidmi. Pán chce, aby se i na nich projevila jeho láska a i jim 
aby byla hlásána jeho spása.  
 
(Poselství Svatého otce Františka ke 107. světovému dni migrantů a uprchlíků, 26.9.2021; dle 
cirkev.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 14.11.2021 – 21.11.2021 
▪ Neděle  14.11.  Sáva / sv. Mikuláš Tavelič (33. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 15.11. Leopold / sv. Albert Veliký  
▪ Úterý  16.11. Otmar / sv. Markéta Skotská  
▪ Středa  17.11. Mahulena - Den boje za svobodu a demokracii / sv. Alžběta Uherská  
▪ Čtvrtek  18.11.  Romana / Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla  
▪ Pátek  19.11. Alžběta / sv. Mechtilda  
▪ Sobota  20.11. Nikola / sv. Felix z Valois  
▪ Neděle  21.11.  Albert / Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě (Slavnost Ježíše Krista Krále) 

Z FARNÍCH KRONIK – Náboženský život v roce 1943   
V roce 1943 se počet bohoslužeb na začátku postní doby snížil. Ranní mše ve 6 hodin, kam chodilo jen 
málo lidí, byla zrušena. Naopak německé kázání v 17 hodin teď doplnila mše svatá. Kaplan Josef Lantsch 
byl v lednu povolán na frontu jako vojenský kaplan. O měsíc později ho nahradil (formálně se zpětnou 
platností) Josef Buchta z Vranové Lhoty, který musel převzít i farní matriky (dostal za to měsíční plat 500 
K). Josef Buchta se narodil v roce 1912 v Štěpánkovicích jako syna zámečníka. Chodil do školy                             
v Kravařích a do gymnázia v Hlučíně. V letech 1933-1938 studoval teologii v Olomouci, kde byl vysvěcen 
na kněze. Poté působil v roce 1938 ve Valašské Bystříci, v letech 1939-1942 v Komárově u Opavy a pak 
ve Vranové Lhotě. Z jiných zdrojů je známo, že jej v Opavě zatklo gestapo. Poté byl vypovězen z tehdy 
německého Slezska do Protektorátu. Navázal kontakty s partyzány, udržel je i během olomouckého 
působení, po válce nastoupil do KSČ. Jako „vlastenecký kněz“ se stal generálním vikářem v Českých 
Budějovicích přes odpor tamějšího biskupa. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně všechny farníky do nově otevřené farní 

setkavárny 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 elektronicky.  

AKTUALITY OBECNÉ  
Milosrdné sestry svatého Kříže z Kroměříže pořádají adventní duchovní obnovu pro svobodné 

ženy ve věku 18 – 35 let v termínu 26.-28.11.2021. Obnovu povede P. Jan Polák. Informace 
možno získat na https://www.facebook.com/events/207705594793479?ref=newsfeed. Přihlášky 
můžete poslat na dokromeriz@gmail.com. 

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. 

Změně klimatu na zemi a vlivu člověka na tyto změny se věnuje probíhající konference COP26 
v Skotském Glasgow. Péči o naši planetu věnoval papež František svoji encykliku Laudato si. 
Řád, ze kterého pak papež pochází (jezuité) založili již v roce 2008 celosvětovou síť Ecojesuit, 
zaměřenou na místní i globální dialog, který má vést k rozpoznání způsobů, jak dosáhnout 
účinných změn v péči o naši planetu. Lidé, kterým není osud naší planety lhostejný, mohou 
navštívit https://www.ecojesuit.com/. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Čas a lidé mají ten zvyk se vypařit. Nauč se je ocenit, když jsou tady, abys nemusel litovat, až 
tady nebudou. (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 


