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Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. (Ž 17) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 20,27-38) 
K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: „Mistře, 
Mojžíš pro nás ustanovil: ‚Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu 
manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.‘ Bylo tedy sedm bratrů. První se 
oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí a stejně tak všech sedm, nezanechali však 
děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při 
vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm!“ Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a 
vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, 
nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovní andělům a jsou syny 
Božími, neboť mají účast na vzkříšení. A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve 
vyprávění o (hořícím) keři, když nazývá Pána ‚Bohem Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem 
Jakubovým‘. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Ač se to na první pohled nemusí zdát, v tomto evangelním úryvku vůbec nejde o fantazie 
saduceů. Jde vlastně jen o jedno: jde o život. O to, že Bůh je Bohem života a že chce život, že 
chce náš život. Bůh chce, abychom žili, abychom měli život, a to v plnosti. To je vlastně jediné 
téma, které zde Ježíš na námitku saduceů rozvíjí. Bůh nám tento život daroval a chce, abychom 
žili, se vším, co k tomu patří. Proto chce Bůh životu nakloněné lidi, lidi, kteří se snaží, aby na 
světě dobře žili a bojují za to, aby takto mohli žít i ostatní. Chce nás jako společenství, které 
vzájemně slouží životu. A slibuje nám – a to je Ježíšovo skutečné téma – slibuje nám, že tento 
život neskončí, že bude pokračovat, dokonce za bránu smrti, protože Bůh tento život nejen daruje, 
ale taktéž jej zachovává, i skrze smrt. Pro někoho je to nepochopitelné. Či dokonce 
nepředstavitelné a bláznivé. Pro jiné je to ovšem skutečný Boží příslib nám lidem, evangelium, 
dobrá zpráva. Radostné poselství našeho Pána Ježíše Krista. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 21,5-19   Vytrvalostí zachráníte svou duši. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Víra není něco, co jde zbrousit do kuličky a pak si to kutálet bříškem prstu po ubruse                                
s uspokojivým pocitem, že máme vše, co potřebujeme. Není to ani něco, čeho má smysl 
shromáždit hodně, strašně moc, jako ve známém vtipu pilulek proti hamižnosti. Víra roste v něčím 
srdci a k někomu se vztahuje. K někomu, kdo ví lépe než my, který náš zub potřebuje uzdravit. 
Který nám občas nedá najíst, i když vidí, že máme hlad a že jsme udělali vše, co jsme udělat měli. 
(…) Splnění svých proseb si nemůžeme zajistit ani velikostí své víry, ani poslušností. Dostaneme, 
co potřebujeme, ale může to být jindy a jinak, než jsme si představovali. Možná nám stačí zrnko 
víry, abychom to přijali a přestali si připadat nedostateční, když se naše přání neplní. Uzdravit totiž 
nepotřebuje v první řadě náš zub, ale náš vztah s Bohem. 

(Alena Theodora Dvořáková: Bolí tě zub? Tak to máš malou víru!, 19.10.2022 (Magazín Signály); 
dle proboha.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 6.11.2022 – 13.11.2022 
▪ Neděle  6.11.  Liběna / sv. Leonard (Linhart) (32. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 7.11.  Saskie / sv. Wilibrord  
▪ Úterý  8.11.  Bohumír / sv. Gottfried (Bohumír)  
▪ Středa  9.11.  Bohdan / Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
▪ Čtvrtek  10.11.  Evžen / sv. Lev Veliký  
▪ Pátek  11.11.  Martin / sv. Martin  
▪ Sobota  12.11.  Benedikt / sv. Josafat  
▪ Neděle  13.11.  Tibor / Svátek sv. Anežky České (33. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1980 (papež a statistiky) 
Přibližně čtvrtina zápisu z roku 1980 ve farní kronice zabírá popis činností nového papeže Jana Pavla II.: 
18.5. oslavil 60. narozeniny sv. Otec Jan Pavel II. – 264. nástupce sv. Petra. „Bůh žehnej Africe“ byla první 
slova, která pronesl sv. Otec Jan Pavel II. na půdě afrického kontinentu, který navštívil ve dnech 2.-12.5. 
Navštívil tyto země: Zaire, Kongo, Keňa, Ghana, Horní Volta a Pobřeží Slonoviny. Poslední slova sv. Otce 
v Africe: „Nechávám vám zde své srdce. Ani si nedovedete představit, jak jsem rád, že jsem vás mohl 
navštívit, poznal vás, vaše problémy – i problémy ostatních afrických zemí. Věřím, že problémy rozřešíte. 
Že vyjdete vstříc velké budoucnosti Afriky.“ 
Na závěr textů o papeži a světové církvi je pak stručná informace, že biskupské synody v Římě se 
zúčastnil trnavský biskup Július Gábriš a také následující poznámka:  
28.3.1980 byl duchovní správce farnosti svatomořické jmenován proboštem, dekret č. 372/80-ord. 
Zápis pak končí statistickými údaji:  60 000 sv. přijímání (tj. v průměru 164 denně), oddáno 21 párů, 
pokřtěno 64 dětí, pohřbeno do země 9, v kremat. 251, Sv. nemocných v kostele 115, doma 163. U 1. sv. 
přijímání 8, svátost biřmování 21. Finanční přehled: příjem ze sbírek 451 288, vydání běžná 72 086 Kčs, 
opravy (farní budovy) 56 59 Kčs. Splacena půjčka Svépomocnému fondu 250 000 Kčs. Na běžném účtě 
farního úřadu k 31.12.1980 100 399 Kč.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V neděli zveme po mších svatých do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu do kostela. 
Tuto neděli (6.11.) je sbírka na charitu, prosíme o vaši štědrost. 
Příští neděli (13.11.) bude mše svatá v 9 hodin opět věnovaná dětem – s katechezí, nesením 

obětních darů, společnou modlitbou Páně a drobnou odměnou na závěr. Zveme také k využití 
pěkné nástěnky s ovečkami - dítě si vybere volnou ovečku, která bude jen jeho a do té může 
lepit nálepku za každou neděli (nálepky jsou k dispozici na nástěnce). Do týmu zvou také naši 
menší a větší ministranti. 

Zveme na vázání adventních věnců, které se bude konat v So 19.11. od 9 hodin v setkávárně. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Církevní mateřské 

školy v Přerově s nástupem do funkce od 1. ledna 2023. Podrobnosti lze najít na 
https://www.ado.cz/2022/11/01/vyberove-rizeni-na-misto-reditele-cirkevni-skolky-v-prerove/. 

V Út 8.11.2022 se v bazilice na sv. Kopečku uskuteční od 17:00 benefiční koncert Hradišťanu pro 
Hospic na sv. Kopečku, který slaví 20 let existence.  

V neděli 13.11 bude u příležitosti zpřístupnění kostela sv. Michaela sloužit mši svatou v 9:00 hodin 
biskup Antonín Basler. 

Česká křesťanská akademie, místní skupina Šternberk, zve všechny zájemce na přednášku doc. 
Jitky Jonové z Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci na téma „František Tomášek 
1899–1992. Katecheta, profesor, biskup a kardinál“. Uskuteční se v úterý 8. listopadu 2022 od 
18.00 v prostorách římskokatolické fary ve Šternberku. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Neboj se udělat velký krok, jestliže je to nutné. Propast dvěma malými kroky nepřeskočíš.  
(Lloyd George) 

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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