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Duše má, chval Hospodina! (Ž 146) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 16,1-13) 
Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal 
skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by utišil 
hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a ještě k tomu přicházeli psi a lízali mu vředy. 
Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben.                   
V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: ‘Otče 
Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu ve vodě a ovlaží mi 
jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.’ Abrahám však odpověděl: ‘Synu, uvědom si, že 
ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš 
muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud 
k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.’ Boháč řekl: ‘Prosím tě tedy, otče, pošli ho do 
mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto 
místa muk.’ Abrahám odpověděl: ‘Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!’ On však odporoval: 
‘Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.’ Odpověděl mu: 
‘Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.’“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Jak prosté! Jde jen o to chopit se šancí, které se nám nabízí. Využijme okamžiku, než uplyne. Až 
budeme mít úplně zničené zdraví, až propásneme všechny příležitosti, pak nám to bude možná 
nekonečně líto, ale v té chvíli již bude pozdě. To je poselství dnešního evangelia; poselství, které 
chce vyburcovat a zcela naléhavě varovat. Je to hrozivě působící poselství, ale přesto, je to 
současně radostné poselství! Neboť pro většinu z nás nebude opravdu těžké tohoto okamžiku 
využít, většina z nás k tomu totiž ještě bude mít dostatek příležitostí a především dostatek času. 
Neboť příležitost, o které Ježíš v tomto podobenství hovoří, ta totiž není jen nějakým prchavým 
momentem, časovým úsekem několika minut, které nesmíme v žádném případě propásnout; tento 
okamžik, o kterém hovoří, jen tak rychle nepomine – ten trvá celý život. Celý život máme čas 
chytit za pačesy příležitosti, které se nám nabízí. Využijme je tedy. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 17,5-10   Kdybyste měli víru. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Rudolf Gehrig EWTN: Svatý otče, mnohé církve v Evropě, například německá církev, trpí vážným 
úbytkem věřících, mladí lidé už zřejmě nejsou ochotni chodit na mši. Jak moc vás tento trend 
znepokojuje a co s ním chcete dělat? „Je to částečně pravda, částečně je to relativní. Je pravda, 
že duch sekularizace a relativismu vede ke zpochybňování, to je pravda. V první řadě musíte být 
důslední ve své víře. Pomysleme, že pokud nějaký biskup nebo kněz není důsledný, mladí lidé to 
vycítí... a pak nazdar! Když církev, ať už je jakákoli, v jakékoli zemi nebo v jakémkoli odvětví, 
myslí spíše na peníze, rozvoj, pastorační plány, a nikoli na pastorační práci, a vydá se touto 
cestou, lidi to nepřitáhne. (…) Ježíš vytvořil církev s pastýři, nikoli s politickými vůdci. Vytvořil 
církev s nevědomými lidmi: dvanáct jich bylo a jeden neznalejší než druhý a církev pokračovala 
dál. Proč? Protože stádce poznalo pastýře po čichu a pastýř poznal po čichu své stádce. To je 
onen nejhlubší vztah, na který hledím, když v nějakém místě, v nějaké provincii nastane krize... 



(Papež František v hovoru s novináři při zpátečním letu z Kazachstánu, 16.9.2022; dle 
vaticannews.va/cs) 

SVÁTKY V TÝDNU 25.9.2022 – 2.10.2022 
▪ Neděle  25.9. Zlata / sv. Kleofáš (26. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 26.9. Andrea / sv. Kosma a Damián  
▪ Úterý  27.9. Jonáš / sv. Vincenc z Paula  
▪ Středa  28.9. Václav - Státní svátek - Den české státnosti / Slavnost sv. Václava 
▪ Čtvrtek  29.9. Michal / Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 
▪ Pátek  30.9. Jeroným / sv. Jeroným  
▪ Sobota  1.10. Igor / sv. Terezie od Dítěte Ježíše  
▪ Neděle  2.10. Olívie, Oliver / sv. andělé strážní (27. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1978  (personálie) 
V zápisech z roku 1978 přeskočíme několik dlouhých odstavců, ve kterých otec Nerychel píše postupně               
o úmrtí papeže Pavla VI.(Giovanini Montini), o zvolení a po 33 dnech i úmrtí Jana Pavla I. (Albino Luciani) 
a o zvolení Jana Pavla II. (Karol Wojtyla). Z pochvalného zápisu k poslednímu z jmenovaných vyjímáme: 
…po studiích v Římě, v Belgii, v Holandsku a ve Francii byl ustanoven v duchovní správě, od r. 1954 
profesorem filosofie na katol. univerzitě v Lublině. 4.7.1958 je vysvěcen na biskupa, r. 1963 jmenován 
arcibiskupem v Krakově a v r.1967 kardinálem. Zúčastňuje se jednání 2. vatikánského koncilu, pracuje 
vědecky. Kromě klasických jazyků hovoří plynně italsky, francouzsky, anglicky, německy, rusky, španělsky. 
Jest aktivní sportovec (lyžař, kanoista, milovník horské turistiky – polské Tatry), spisovatel a esejista – 
autor studií „Láska a odpovědnost“, „Kristus - známka rozporů“, ale především činorodý pracovník 
v duchovní správě – opravdový pastýř. Jan Pavel II. je první Slovan na stolci sv. Petra.  
Zápis z roku 1978 pak končí statistickými údaji: sv. přijímání 62 000, oddáno 21 párů, pokřtěno 78, 
pohřbeno do země 21, obřad v krematoriu 317, svátost nemocných v kostele 100, doma 132, běžné 
náklady 90 875 Kčs, opravy kostelů 385 970 Kčs, na běžném účtě k 31.12.1978 je 95 923 Kčs.   

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V neděli zveme po mších svatých do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu do kostela. 
Minulou neděli (18.9.), na slavnost sv. Mořice, bylo předáno jmenování pro našeho duchovního 

otce, probošta Františka Hanáčka monsignorem. Otec František děkuje za veškerou přízeň a 
gratulace, taktéž za organizaci farního dne. Poděkování také za krásnou pouť na sv. Hostýn. 

 Taktéž minulou neděli Mons. Hanáček jmenoval hlavního varhaníka Jiřího Stodůlku do funkce 
ředitele kůru (regenschori) s platností od 1. října. 

V So 1.10. začíná růžencový měsíc, kdy se modlíme s větší důvěrou v pomoc Boží. 
Ve čtvrtek zveme do náboženství dle následujícího rozpisu: 14:00 1.-4. třída ZŠ, 15:00 5.-.6. třída, 

16:00 7.-9. třída. Příprava na biřmování bude probíhat od 3.10. u dominikánů. 
Schola od svatého Mořice, která působí v našem kostele pod vedením Jiřího Stodůlky, zve               

v sobotu 8.10. od 19 hodin do slavnostního sálu ZŠ Komenium (naproti kostela) na koncert,                   
v rámci kterého zazní mimo jiné díla M. Duruflého, W.L. Webbera a M. Jirouška. Zveme též                 
k návštěvě Facebooku („Schola od svatého Mořice“).  

AKTUALITY OBECNÉ  
V So 10.9.2022 složilo 30 nemocničních kaplanů písemné a ústní zkoušky na závěr celoživotního 

kurzu Nemocniční kaplan na teologické fakultě v Olomouci. Mezi účastníky jednoletého kurzu 
byli zastoupeni kaplani z pěti diecézí. Ekumenický rozměr kurzu potvrzuje účast kaplanů                      
z Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické a Církve adventistů 
sedmého dne, ale také výuka expertů z Jednoty bratrské a Českobratrské církve evangelické. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Je třeba stavět mosty přes propast, která zeje mezi tím, co lidé sami činí, a tím co od nich chce 
Bůh. (Frank Duff) 

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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