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Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemí. (Ž 121) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 18,1-8) 
Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat:                     
„V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila                
k němu a říkala: ‚Zastaň se mě proti mému odpůrci!‘ Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však 
řekl: ‚I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; 
jinak mě bude ustavičně trápit.‘“ A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by 
se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? 
Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Co to vlastně je za soudce, ten Bůh? Abychom to pochopili, je třeba si prvně uvědomit, že Bůh 
nás nechrání před upadnutím, přinejmenším nám to nikde neslíbil. A kdo má v tomto falešná 
očekávání, ten může pouze rychle podlehnout pokušení v tohoto Boha pochybovat: a ptát se, kde 
byl Bůh, když jsem byl nemocný, jak mohl připustit, že se mi událo to či ono neštěstí, a proč nic 
nepodniknul, když mi druzí ublížili. Tyto otázky ale nikam nevedou. Ten Bůh, který za nás zemřel 
na kříži, ten nám vskutku žádnou ochranu před utrpením nepřislíbil. Ale slíbil nám něco jiného – a 
nejen prostřednictvím tohoto evangelního textu. Přislíbil nám, že se nás zastane, že všechny ty, 
kteří byli přitlačeni k zemi, znovu postaví na nohy. Nikdo, nikdo z nás není uchráněn před tím, aby 
upadl na zem. Ani víra nás toho neuchrání. Ale znovu vstaneme. Když to sami nevzdáme, bude 
Bůh stát při nás, aby nás podepřel. A toto dělá zcela jistě a stále znovu – a s jistotou to bude 
připraven udělat opět, až zase upadneme. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 18,9-14   Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
V době informačních technologií víme, jak důležité je znát hesla, abychom se dostali do 
programů, kde se nacházejí nejcennější osobní informace. Duchovní život má však také svá 
"hesla": existují slova, která se dotýkají srdce, protože odkazují na to, na co jsme nejcitlivější. 
Pokušitel, tedy ďábel, tato klíčová slova dobře zná a je důležité, abychom je znali i my, abychom 
se neocitli tam, kde nechceme být. Pokušení nemusí nutně navrhovat špatné věci, ale často věci 
neuspořádané, předkládané s nadměrnou důležitostí. Tímto způsobem nás hypnotizuje 
přitažlivostí, kterou v nás tyto věci vzbuzují, věci, které jsou krásné, ale iluzorní, které nemohou 
splnit to, co slibují, a tak v nás nakonec zanechávají pocit prázdnoty a smutku. Pocit prázdnoty a 
smutku je znamením, že jsme se vydali cestou, která nebyla správná, která nás svedla na scestí. 
Může to být například titul, kariéra, vztahy, všechno věci, které jsou samy o sobě chvályhodné, ale 
vůči nimž, pokud nejsme svobodní, riskujeme, že v sobě budeme chovat nerealistická očekávání, 
například potvrzení naší hodnoty. (...) Z tohoto nepochopení často pramení největší utrpení, 
protože žádná z těchto věcí nemůže být zárukou naší důstojnosti. 
 
(Papež František: Modlitba a sebepoznání jsou základní prvky křesťanské existence, 5.10.2022; 
dle vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 16.10.2022 – 23.10.2022 
▪ Neděle  16.10.  Havel / sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque (29. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 17.10.  Hedvika / sv. Ignác Antiochijský  
▪ Úterý  18.10.  Lukáš / Svátek sv. Lukáše 
▪ Středa  19.10.  Michaela / sv. Izák Jogues a druhové  
▪ Čtvrtek  20.10.  Vendelín / sv. Irena  
▪ Pátek  21.10.  Brigita / sv. Hilarion  
▪ Sobota  22.10.  Sabina / sv. Marie Salome  
▪ Neděle  23.10.  Teodor / sv. Jan Kapistránský (30. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1979  (pastorace) 
Z obsáhlých zápisků O. Nerychela k pastoraci v roce 1979 vyjímáme: 
Slavnost 1. sv. přijímání byla 24.6. – bylo 10 dětí, prvokomunikantů…  
V sobotu 7.7. v 10h dop. byla primice novokněze P. Jana Jiříčka za hojné účasti kněží i věřících. Kázal P. 
Pavel Uhřík, administrátor v Hnojicích… Salesián P. Jiříček pak působil ve farnosti Určice, ale zemřel mlád.  
30.5. zemřel P.František Sečař ve věku 61 let, bývalý zdejší kaplan (15.12.1964 – 30.6.1971). Narodil se 
v Loučce 1.1.1918 (farnost Lipov, okr. Hodonín)…  
Patrocinium sv. Mořice se oslavilo v neděli 23.9. koncelebrovanou mši sv. v 9h. Kázal P. Pavel Kupka, 
vikář na dómě… P. Kupka kromě jiného vytvořil v Olomouci síť biblických skupinek křesťanské mládeže.  
Od 30.8. – 13.9. byl ve farním kostele 11. mezinárodní varhaní festival… Vstupné na jednotlivé koncerty á 
Kčs 12, účast veliká – chování však – zvláště mladých – nepříliš vhodné.  
O vánocích tradiční „půlnoční“ v 10h na Štědrý večer, účast veliká – bohoslužby nebyly narušovány 
výtržníky, jak tomu někde bývá.  
Rok byl zakončen večerní bohoslužbou 31.12. a nakonec byl chvalozpěv „Bože chválíme Tebe“. 
Poslední prací na kostele bylo malování fasády, které bylo skončeno 7.11.1979. Opravy si vyžádaly 
694 964 Kčs. A ještě citujeme: Ve skutečnosti byl náklad mnohem větší, mnoho se udělalo svépomocí. 
Pokud někdo z čtenářů na této opravě nezištně pomáhal, může nám o tom do SZ napsat.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V neděli zveme po mších svatých do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu do kostela. 
Říjen je růžencový měsíc, kdy se modlíme s větší důvěrou v pomoc Boží. V neděli tak začíná 

v našem kostele modlitba růžence se zpěvem již v 7:20 hodin. 
Tuto neděli (16.10.) se opět koná sbírka na opravu varhan. Prosíme o vaši stědrost. 
Otec František Hanáček zve v So 22.10. do Dubu nad Moravou, kde se bude v 16:00 konat mše 

sv. za zabitého kněze Cyrila Vrbíka, kterou slouží biskup Josef Nuzík. Je to již 20 let od této 
smutné události. Po mši se jde na hřbitov k jeho hrobu. 

Svatomořické rodiny nás všechny zvou, abychom využili schránky na přímluvy, která se nachází 
v setkávárně. Rádi se za vaše prosby pomodlí.  

Členové Eucharistické hodiny mají v sakristii knížečky, prosíme o jejich vyzvednutí. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Na vatikánských internetových stránkách: https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-

10/papez-mame-jit-spolecne-odmitani-migrantu-je-zlocin.html si můžeme přehrát kázání papeže 
z nedělní kanonizační mše, ve kterém se vyjadřuje k otázce migrantů. Většinová společnost 
přitom častokrát přisuzuje křesťanům proti-imigrantské postoje. Není to i naše „zásluha“? 

Olomoucké centrum pro rodinu pořádá o víkendu 21.-23.10.2022 Víkend plný dobrodružství pro 
táty s dětmi. Součástí této již tradiční akce je návštěva nepřístupných jeskyní u Javoříčka. 
Informace jsou na https://rodinnyzivot.cz/2022/10/04/vikend-plny-dobrodruzstvi-pro-taty-s-detmi/ 
Pro přihlášení je třeba vyplnit formulář na https://forms.gle/RzpFf6rqidUSiB4G9. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Když se ti zdá, že už nemáš kam jít, skoč do Boží náruče. (sv. Terezie z Lisieux) 

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 


