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Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva. (Ž 98) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 21,5-19) 
Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: 
„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.“ 
Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“ Odpověděl: 
„Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí lidé totiž přijdou pod mým jménem a budou 
říkat: ‚Já jsem to!‘ a ‚Ten čas je tady!‘ Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, 
neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“ Potom jim řekl: „Povstane 
národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad 
a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi. Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás 
pronásledovat, vydávat synagógám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a 
vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: 
Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou 
odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od vlastních rodičů a sourozenců, 
příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro mé jméno ode všech nenáviděni. Ale ani 
vlas z hlavy se vám neztratí. Vytrvalostí zachráníte svou duši.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Bez nadsázky se dá říci, že současné dny jsou plné nejistoty. A Ježíš nás zve, abychom tuto 
nejistotu vydrželi. Abychom se neděsili, když se horizont zatemní, a nenechali se svést těmi, kteří 
nabízí jednoduchá řešení. Kdo vydrží, ten získá život. Ostatně, i pohled na konec samotný je 
otázkou perspektivy, vidění světa. Ze zajištěné pozice, na kterou jsme si v uplynulých letech 
mnozí z nás zvykli, si nikdo konec současného stavu nepřeje. Může být hůře - a vlastně už pro 
mnohé z nás výrazně je. Ale jsou i situace, kdy člověk na nic jiného než na konec nečeká.                      
A nemusí jít hned o hlad, válku nebo strach, ale třeba „jen“ o hádky v rodině nebo problémy 
v práci. Pokud skončí, je naděje, že bude lépe. A proto: kdo používá slova o konci k tomu, aby 
zasel strach, ten stojí v protikladu k Ježíši. Když mluví o konci On, chce tím posílit ty, kteří v životě 
na tomto světě trpí. Neutěšuje sliby o lepších časech, ale dává sílu to vše vydržet, skrze 
houževnatost, vytrvalost a cíle-vědomost. Jeden z překladů Písma poslední větu dnešního 
evangelia formuluje takto: Když vytrváte, získáte své životy. A to je heslo do těchto dnů. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 23,35-43   Pane, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Očekávali bychom, že (Boží) soud nad životem a světem se odehraje ve znamení spravedlnosti, 
před tribunálem, který při řešení tohoto soudního sporu zváží každý prvek a navždy objasní různé 
situace a úmysly. Avšak před božským soudem bude jedinou zásluhou a jediným bodem obžaloby 
milosrdenství prokázané chudým a odepisovaným. (…) soud proběhne takto, protože jej vynese 
Ježíš, Bůh pokorné lásky, Ten, který se v chudobě narodil a zemřel, který žil jako služebník. Jeho 
měřítkem je láska, přesahující veškerá naše měřítka, a mírou jeho soudu je nezištnost. Pokud se 
tedy máme na tento soud připravit, víme, co činit: milovat bezplatně a ztrátově, aniž bychom si 
nárokovali odplatu, milovat toho, který je vepsán na seznam Božích preferencí, člověka, který 
nám nic nemůže vrátit a vůbec nás nepřitahuje. 



(Papež František, zádušní mše za kardinály a biskupy, 2.11.2022, dle vaticannews.va/cs) 

SVÁTKY V TÝDNU 13.11.2022 – 20.11.2022 
▪ Neděle  13.11. Tibor / Svátek sv. Anežky České (33. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 14.11. Sáva / sv. Mikuláš Tavelič  
▪ Úterý  15.11. Leopold / sv. Albert Veliký  
▪ Středa  16.11. Otmar / sv. Markéta Skotská  
▪ Čtvrtek  17.11. Mahulena - Den boje za svobodu a demokracii / sv. Alžběta Uherská  
▪ Pátek  18.11. Romana / Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla  
▪ Sobota  19.11. Alžběta / sv. Mechtilda  
▪ Neděle  20.11. Nikola / sv. Felix z Valois (Slavnost Ježíše Krista Krále) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1981 (papež a statistiky) 
Zápis z roku 1981 začíná konstatováním, že ke změnám v duchovní správě nedošlo a větší opravy se 
nekonaly. Potom se ale probošt Nerychel rozepisuje o plánech na rok 1982: 
Šetří se na novou dlažbu v presbytáři sv. Mořice a nový stabilní mramorový oltář tváří k lidu. Nynější 
provisorium nevyhovuje. Tyto nákladné investice se budou provádět v r. 1982. Projekt na nový oltář 
zpracovává akad. architekt ing. Zdeněk Hynek, za jehož vedení byl letos postaven obětní stůl v katedrále 
sv. Václava. Dlažba bude ze slezského mramoru: bíly (supíkovický) černý (lipovský). Oltář bude z mramoru 
supíkovického a kapustinské (červeno-hnědé) žuly. 
V zápise r.1981 je dále zmiňováno vydání encykliky Egregiae virtutis o vyhlášení svatých Cyrila a Metoděje 
spolupatrony Evropy. Zároveň zmiňuje, že olomoucký biskup Vrana jel na osobní pozvání do Říma za sv. 
Otcem, kde mu předal ostatky sv. Jana Sarkandra. Před popisem papežových cest je do kroniky vložena 
zmínka, že 11.2.1981 bylo při bohoslužbě vzpomenuto 700. výročí úmrtí olomouckého biskupa Brunona      
ze Schaumburku, zakladatela kostela sv. Mořice. A ze života farnosti je v kronice zmiňováno, že na Bílou 
sobotu byla pokřtěna dospělá žena Marie Anna Březinová roz. Vogelová.   
Potom je v kronice zpráva o atentátu na papeže: 13.5. byl spáchán atentát na sv. Otce Jana Pavla II. v 17h 
při příchodu na generální audienci před vchodem do chrámu sv. Petra. Střelou atentátníka zasaženo 
břicho, levé rameno a prst na pravé ruce. Zranění velmi vážné, takřka smrtelné, veliká ztráta krve. Operace 
na klinice Gemelli trvala od 16h-23h. Léčení Deo-dante – aspoň 3 měsíce. Pachatelem turecký terorista 
Mohamed Ali Aga (24 roků).  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V neděli zveme po mších svatých do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu do kostela. 
Tuto neděli (13.11.) bude mše svatá v 9 hodin opět věnovaná dětem, zveme také k využití pěkné 

nástěnky s ovečkami. Do týmu zvou též naši menší a větší ministranti. 
Zveme na vázání adventních věnců, které se bude konat v So 19.11. od 9 hodin v setkávárně. 

v Setkávárně. Věnce se budou prodávat pro charitní účel po mších svatých následující neděli. 
Vyrobené věnce si pak můžete uskladnit v kostele až do první adventní neděle. Připojujeme 
vzkaz od otce Hanáčka: Nebojte se přijít i vy, kdo si netroufáte vázat. Třeba pomůžete jiným 
způsobem. Hlavní je se potkat!  

Příští neděli (20.11., slavnost Krista Krále) je sbírka na varhany. Prosíme o Vaši štědrost. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Týden od 13. do 20.11. byl vyhlášen týdnem modliteb za mládež. To je jistě akce vyzývající 

k zapojení. Například na TV Noe. 
Pokud cítíme, že nad námi naše slabosti vyhrávají, mohlo by nám pomoci adventní duchovní 

cvičení Komunity blahoslavenství z Dolan, nazvané Co je světu slabé, vyvolil si Bůh Informace o 
akci v termínech 24.-27.11.2022 resp. 8.-11.12.2022 jsou na  https://www.blahoslavenstvi.cz/co-
je-svetu-slabe-vyvolil-si-buh-adventni-dc. 

KOUTEK MOUDROSTI 
V mládí a kráse je zřídka moudrost.  
(Homér) 

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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