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Hospodin kraluje, oděl se velebností.

(Ž 93)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 18, 33b-37)
Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli
o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho
ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo
z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království
není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já
jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je
z pravdy, slyší můj hlas.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Pro porozumění dnešnímu evangelnímu úryvku je na úvod potřeba dodat jednu důležitou
skutečnost: židovský národ žil v té době v područí Římanů, tedy jediným skutečným králem byl
římský císař. Proto, když se při výslechu ptá Pilát Ježíše „Ty jsi židovský král?“, je mu jasné, že
pokud Ježíš řekne ano, bude to jeho rozsudek smrti. Ježíš ovšem neodpoví ani ano ani ne, nýbrž
ano a ne současně: „Jsem králem, ale mé království není z tohoto světa“. A říká tím: Nejsem
mesiášem, jakého si mnozí z mého národa vysnili, mesiášem, kterému se podaří dostat se
do čela všech a poradit si s římskými okupanty stejnými prostředky, které oni dříve použili proti
židovskému národu. Toto není role, toto není hra, kterou jsem přišel hrát na tento svět. Hra moci,
hra všech proti všem: kdo porazí koho, kdo vyhraje, kdo uloví nejtučnejší kořist, kdo se bude
muset komu podřídit. Ne, tato hra je mi cizí, chci proti ní postavit hru všech spolu se všemi.
A ukážu vám, že v ní je pravda: Dám vám víru a jistotu, že jste více než nějaké karty v rukou
slepého osudu. Ba naopak, že vy sami můžete v rukou držet karty života, hledat svobodně cesty,
kudy se tento život bude ubírat, být si navzájem spoluhráči v lásce, spravedlnosti a milosrdenství ve světě, ve kterém není ani vítězů ani poražených. Jen a jen tuto hru chci s vámi hrát. Tedy
pokud mě slyšíte; pokud slyšíte můj hlas.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 21,25-28.34-36 Blíží se vaše vykoupení.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ I K POVZBUZENÍ
Bůh je tajemství a s tím žijeme. Přesto se vírou k tomuto tajemství vztahujeme, díky Ježíši Kristu
můžeme alespoň jako v zrcadle odlesk tohoto tajemství zahlédnout. Nevíme, kdy přijde král,
nevíme, co bude, až každý z nás staneme před Boží tváří. Přesto jsme dnes něco zaslechli:
„Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je
vám připraveno od založení světa.‘“ (Mt 25, 34) Jde o Krista krále, byť Ježíš sám o sobě jako
o králi nemluví – když se jej například Pilát na toto ptá, Ježíš odpovídá: „Ty říkáš, že jsem král. Já
jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví o pravdě; každý, kdo je
z pravdy, slyší můj hlas.“ Kristus svým životem a svou smrtí vydal své svědectví Pravdě, která je
v tomto světě často křižována. Jsme následovníci Kristovi, tedy by nám v životě mělo jít
i o poznání pravdy a o život v lásce, o to, abychom v sobě objevili, že „jsme z pravdy“ a že jsme
„požehnaní Otce“. Ještě ale nejsme v cíli, nemáme na pravdu monopol, neboť pravda je kniha,
kterou ještě nikdo nedočetl do konce. Stále jdeme s vědomím, že teprve jednou uzříme tváří
v tvář, že teď ještě neznáme všechny odpovědi. Ale věříme v to, že k pravdě směřujeme, že víra,
naděje a láska jsou nám kompasem.
(Sandra Silná, Kázání na poslední neděli církevního roku, 22.11.2020; dle ccshbrno.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 21.11.2021 – 28.11.2021
▪ Neděle
21.11. Albert / Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě (Slavnost Ježíše Krista Krále)
▪ Pondělí 22.11. Cecílie / sv. Cecílie
▪ Úterý
23.11. Klement / sv. Klement I.
▪ Středa
24.11. Emílie / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
▪ Čtvrtek
25.11. Kateřina / sv. Kateřina
▪ Pátek
26.11. Artur / sv. Silvestr
▪ Sobota
27.11. Xenie / sv. Virgil
▪ Neděle
28.11. René / sv. Mansuet (Miloslav) (1. neděle adventní)
Z FARNÍCH KRONIK – Náboženský život v roce 1943
Kvůli stále se zvyšujícímu počtu leteckých útoků začala platit říšská protiletecká ochranná pravidla
i v Protektorátu. Očekávalo se, že si farnost zařídí vlastní protiletecký kryt. Toho se ujal Josef Buchta.
Nechal ve sklepě farního úřadu vybudovat několik betonových a cihelných zdí k ukrytí zásob mešního vína,
matrik a jiných důležitých spisů. Budoval i nouzový východ prorazením zdi k vedlejšímu sklepu, obstaral
plynové masky apod. Zabezpečení cenností v kostele bylo obtížnějším úkolem. Jak Matzke poznamenal,
kostel obsahoval tolik cenných uměleckých pamětihodností, že prostě nebylo možné, aby se všechno dalo
do nějakého úkrytu. Od nejcennějších soch se vyráběly sádrové kopie, které byly postaveny místo originálů
na oltářích. Originály se schovaly v kapli sv. Trojice pod severní věží, kam umístili i sousoší Olivetské hory.
Před okny kaple se budovaly ochranné zdi. Původně se uvažovalo, že by se cennosti uložily do krypty, ale
od plánu bylo upouštěno po zjištění, že strop krypty je jen 30 cm tlustý – neunesl by zatížení při případném
zřícení lodi kostela. Při měřeních, která kvůli bezpečnostním opatřením provádělo městské muzeum, byly
zjištěny různé skutečnosti z historie architektury. Dne 28.10.1944 provedli Ferdinand Lipowski a Adalbert
Tinz další vizitaci.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně všechny farníky do nově otevřené farní
setkávárny 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.
Na webu o svatomořických varhanách a jejich rekonstrukci (https://varhany.moric-olomouc.cz/) je
možnost adopce píšťal (s certifikátem pro dárce). Prosíme o příspěvek.
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.
Od 29.11.2021 do 2.12.2021 se na adrese Slovenská 14 (klášter dominikánů) uskuteční Adventní
duchovní obnova pro maminky na mateřské dovolené. Povede ji otec Antonín Krasucki. Více
informací a přihlášky na rc.slunecnice@gmail.com
„Pojďme k Josefovi“ zní pozvání na 12. pěší pouť svobodných, tentokráte z půvabného
mariánského místa Křtin do Senetářova ke kapli zasvěcené sv. Josefovi, vybudované v dobách
normalizace (1969 - 1971). Pouť je plánována na sobotu 27.11.2021. Podrobnosti na
https://sites.google.com/view/pssp/poute-nezadanych/aktualne?authuser=0.
KOUTEK MOUDROSTI
Každý den máš jeden nový úkol: Být lepší než včera. (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

