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Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.

(Ž 113)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 16,1-13)
Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý
zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: ‘Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého
správcovství! Správcem už dál být nemůžeš.’ Správce si řekl: ‘Co si počnu, když mě můj pán
zbavuje správcovství? Kopat neumím, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali
k sobě do domu, až budu zbaven správcovství.’ Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a
zeptal se prvního: ‘Kolik jsi mému pánovi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto věder oleje.’ Řekl mu: ‘Tady
máš svůj úpis, honem si sedni a napiš padesát.’ Pak se zeptal druhého: ‘Kolik ty jsi dlužen?’
Odpověděl: ‘Sto korců pšenice.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.’ Pán pochválil
nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem
prozíravější než synové světla. A já vám říkám: Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu,
abyste – až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných. Kdo je věrný v maličkosti, je věrný
i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli
věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v cizím,
kdo vám dá, co je vaše? Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude
zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit
Bohu i mamonu.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Nenechme se mýlit, Ježíš nechválí nespolehlivost, nedbání povinností a už vůbec ne nějakou
lenost. Ale klade před naše oči tohoto nepoctivého správce, abychom na něj mysleli, totiž tehdy,
když peníze a dobro nebo předpisy a lidskost budou zase jednou stát proti sobě, když se různá
nařízení a směrnice začnou stavět proti člověku (a že je takových) a vzhlížení tam k těm nahoře a
pohled na mého bližního se náhle stanou neslučitelnými. Přinejmenším pak myslím na tohoto
správce. Neboť tam, kde se má člověk rozhodnout mezi předpisy a lidskostí, mezi povinností a
dobrotou, tam jsem raději takový jako tento nepoctivý správce. Ten možná na konci nebude tím
„milým dítětem“ u svého pána, ale Ježíše Krista, toho má – přinejmenším v tomto případě – zcela
jasně na své straně.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 16,19-31 Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. Nyní se tu
on raduje, a ty zakoušíš muka.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Vím, jak moc se spoléhám na svou víru, která mě nese časy dobrými i špatnými. (…) Každý den
je nový začátek. Vím, že jediný způsob, jak mohu vést svůj život, je dělat to, co je správné, vnímat
dlouhodobou perspektivu, dělat maximum v jakýchkoli výzvách, které den přináší, a vložit svou
důvěru v Boha. (…) Čerpám svou sílu z poselství naděje v evangeliu. (…) Pro mnohé z nás je
naše víra prvořadá. Kristovo učení a vědomí, že jsem osobně odpovědná Bohu, poskytuje rámec,
v němž se snažím žít svůj život. Jako tolik z vás, i já nacházím velkou útěchu ve slovech a
příkladu Ježíše Krista. (…) Úkolem církve (anglikánské, pozn. red.) není hájit anglikanismus, aby
se vylučovala jiná náboženství. Úkolem církve je naopak chránit svobodné vyznávání náboženství
všemi denominacemi v této zemi.

(Královna Alžběta II. se cítí nesena svou vírou, 19.4.2021; dle vaticannews.va/vs)
SVÁTKY V TÝDNU 18.9.2022 – 25.9.2022
▪ Neděle
18.9. Kryštof / sv. Josef Kupertinský (25. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 19.9. Zita / sv. Januárius
▪ Úterý
20.9. Oleg / sv. Ondřej, Pavel a druhové
▪ Středa
21.9. Matouš / Svátek sv. Matouše
▪ Čtvrtek
22.9. Darina / sv. Mořic a druhové
▪ Pátek
23.9. Berta / sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny
▪ Sobota
24.9. Jaromír / sv. Gerard (Jaromír)
▪ Neděle
25.9. Zlata / sv. Kleofáš (26. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1978 (personálie)
Májové pobožnosti se konaly pro malbu kostela sv. Mořice v dominikánském kostele na téma: Maxmilián
Kolbe, vzor blíženské lásky. První sv. přijímání letos nebylo. Svátost biřmování přijali 4 biřmovanci. Do
vyučování náboženství se přihlásilo 9 žáků. Na škole Komenium 1 hodinu za měsíc, a na škole na třídě
Spojenců 1 hodinu za měsíc, celkem 2 hodiny za měsíc. V měsíci říjnu se konaly tradiční růžencové
pobožnosti v dominikánském kostele po celý měsíc říjen. 29.9. bylo vzpomenuto 600. výročí úmrtí otce
vlasti Karla IV., českého krále a německého císaře. V metropolitním kostele sv. Václava byla 22.9. v 9h
slavná koncelebrovaná bohoslužba.
V tomto roce došlo k osobním změnám v duchovní správě zdejší farnosti. Dnem 1.9.1978 byl ustanoven
zdejší kaplan ThDr. Emil Pluhař administrátorem v Hovězí u Vsetína a administrátorem k 1.9.1978 byl
ustanoven P. Bohumil Nerychel, farář a děkan v Místku, sídelní kanovník kolegiální kapituly u sv. Mořice
v Kroměříži. Až dosud byl administrátorem nejd. Otec biskup Msgr. ThDr. Josef Vrana. Nově ustanovený
duchovní správce nastoupil ve zdejší farnosti 26.9.1978.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V neděli zveme po mších svatých do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu do kostela.
Tuto neděli (18.9.) slaví naše farnost slavnost sv. Mořice. Mši sv. v 7:30 hodin celebruje otec
biskup Josef Nuzík spolu s dalšími kněžími děkanátu, bude na ní předáno jmenování pro
probošta Františka Hanáčka monsignorem. V 9 hodin pak bude mši sv. slavit Mons. František
Hanáček na poděkování za 70 let života (16.9.). V rámci této mše pak zazní Korunovační mše
W.A. Mozarta v provedení sboru Chorus Mauritiensis a Scholy od svatého Mořice pod vedením
Jiřího Stodůlky. Ve 14:30 zveme na svátostné požehnání, po kterém bude v 15 hodin následovat
setkání na faře. Mysleme na otce Františka v modlitbách a vyprošujme mu pevné zdraví a
hojnost Božího požehnání!
Ve čtvrtek zveme do náboženství dle následujícího rozpisu: 14:00 první stupeň ZŠ, 15:00 druhý
stupeň, 16:00 7.-9. třída. Stačí přijít a přihlášení je hotové.:-) Příprava na biřmování bude
probíhat od 3.10. u dominikánů.
V So 24.9. zveme na děkanátní pouť za rodiny a nová kněžská povolání (15:00 růženec, 16:00
adorace, 17:00 mše svatá s biskupem Josefem Nuzíkem).
AKTUALITY OBECNÉ
Cyrilometodějská křesťanská akademie, regionální pobočka Olomouc ve spolupráci
s Vysokoškolským katolickým hnutím a místní akademickou farností zve všechny zájemce na
přednášku P. Marka O. Váchy s názvem „Gregor Mendel: známý všude, jen ne v České
republice“. Setkání v aule Filozofické fakulty UP (Křížkovského 10) se uskuteční ve středu 21.
září 2022 od 17:00. Po přednášce bude P. Vácha sloužit od 19:00 bohoslužbu v kostele Panny
Marie Sněžné na zahájení nového akademického roku.
KOUTEK MOUDROSTI
Obvykle váháme uznat a přiznat vlastní chyby. Chyby, které se nám zdají mnohem závažnější a
očividnější, když se jich dopouští někdo jiný.
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

