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Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.

(Ž 122)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 23,35-43)
Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě,
je-li Mesiáš, Boží Vyvolený.“ Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali:
„Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: To je židovský král. Jeden
z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“
Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem
spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic
zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: „Amen,
pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
„Ani ty se nebojíš Boha?“, ptá se druhý ze zločinců. Strach z tohoto ubožáka na kříži?
Ukřižovaného Boha se člověk přece nebojí… Jediný cit, který k někomu takovému může být, je
soucit. A tak když tento zločinec už nesnese posměch okolostojících a jeho společníka, když ho
kárá a vzdává tomuto Ježíši poslední kousek úcty, pak to v důsledku dělá právě ze soucitu.
A možná je to přesně to, co tento Bůh chce. Zřejmě si nepřeje žádné obavy, žádný strach a také
žádný respekt s třesoucími se koleny. Chce náš sou-cit: náš skutečný pocit spoluúčasti. Chce
účast, cit, který se v konečném důsledku nazývá láska. „Ani ty se nebojíš Boha?“ Je možné, že
lidé měli na počátku z bohů opravdu pouze strach. A je možné, že vztah člověka k Bohu opravdu
začíná pocity obav a strachu. Ne nadarmo se praví v jednom žalmu Bázeň Boží je počátek
moudrosti. Ale je to pouze a jen začátek! A kdo by chtěl zůstat stát na začátku! Proto také
nedokáži sdílet rozhořčení, když stále a znovu slyším žehrání některých nad tím, že dnes již lidé
nemají žádný strach z Boha. Nedokážu na tom najít nic špatného. Dokud se někoho bojím, pak
nemá láska pražádnou šanci. Bůh ale nechce náš strach, On chce naši lásku! A k tomu musím
nejprve tento strach překonat. A po začátku udělat další krok, nebo nemám šanci se dostat k cíli
blíže. Strach je prostě toliko začátek – ale cíl, naplnění, to je láska.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 24, 37- 44 Bděte, abyste byli připraveni.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Karel Pučelík, Katolický týdeník: Někteří věřící na dobu skryté církve a disentu vzpomínají tak, že
je nesnáze semkly, a tak trochu po něčem takovém opět touží. Je takový romantický pohled
na místě?
Biskup Václav Malý: Jsme součástí společnosti. To neznamená, že se hned budeme dívat
na všechny možné trendy, ale na druhé straně je třeba větší otevřenosti i vůči těm, kteří hledají,
i když se s námi neidentifikují. Budoucnost církve vidím především v malých společenstvích, což
ale neznamená, abychom se skrývali, nýbrž aby aktivity vznikaly zespoda. Samozřejmě čas od
času je dobré při nějakém větším shromáždění dát o sobě vědět, ale těžiště vidím právě
ve vytváření malých živých společenství. A potom také podle mě chybí opravdový dialog. Já vím,
že už to dneska zní velmi omšele, ale je třeba, abychom spolu nepřestávali hovořit a neuzavírali
se do své ulity.
(Biskup Václav Malý: Měli jsme být otevřenější. Katolický týdeník, 8.11.2022)

SVÁTKY V TÝDNU 20.11.2022 – 27.11.2022
▪ Neděle
20.11. Nikola / sv. Felix z Valois (Slavnost Ježíše Krista Krále)
▪ Pondělí 21.11. Albert / Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
▪ Úterý
22.11. Cecílie / sv. Cecílie
▪ Středa
23.11. Klement / sv. Klement I.
▪ Čtvrtek
24.11. Emílie / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
▪ Pátek
25.11. Kateřina / sv. Kateřina
▪ Sobota
26.11. Artur / sv. Silvestr
▪ Neděle
27.11. Xenie / sv. Virgil (1. neděle adventní)
Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1981 (2/2)
Zápis z roku 1981 pokračuje statistickými údaji: Vysvěceno 6 novokněží; biřmováno z naší farnosti 13
biřmovanců, 1. sv. přijímání 6 dětí. Uvedena je i poznámka, že 4.7. byla na dómě primice P. Jiřího Špačka,
dobře známého rodáka olomouckého. Dále se v kronice píše:
Ve dnech 3.-8.7. navštívil Moravu kuriální kardinál Bernardin Gantin – černoch z africké republiky Beni,
předseda Justicia et Pax. 4.7. byl v Olomouci, 5.7. na Velehradě, 6.7. na Hostýně, 7.7 odjel do Brna.
Na Velehradě při bohoslužbách byla veliká účast věřících. Řada našich čtenářů tam asi také tehdy byla.
Dále čteme: 1. a 2.10. u sv. Mořice provedla Moravská filharmonie za spoluúčasti Žerotína (pěvecký
spolek v Ol.) oratorium Ant. Dvořáka Svatá Ludmila. Před 100 roky bylo toto oratorium provedeno jako
premiéra v Olomouci v Národním domě za osobní účasti Ant. Dvořáka.
Ze zbývajících řádek z roku 1981 je ještě zajímavá následující poznámka: 26.12. na svátek sv. Štěpána
měl otec biskup pontifikální bohoslužby v 8h. Přijel s půlhodinovým zpožděním. Nemohli autem vyjet
ze závějí na Náměstí republiky. Tato informace je zajímavá nejen z meteorologického hlediska. Vždyť
od muzea se ke sv. Mořici dojde za 5 minut. Jestli to spíš nebyla nějaká akce bývalého režimu, protože se
říkalo, že biskupští řidiči jsou všichni u StB.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V neděli zveme po mších svatých do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu do kostela.
Tuto neděli (20.11., slavnost Krista Krále) je sbírka na varhany. Prosíme o Vaši štědrost.
Při nedělních mších svatých bude možnost zakoupit adventní věnce, které byly vyrobeny našimi
farníky. Cena je 350 Kč a výtěžek z prodeje poputuje na charitativní účely.
O první neděli adventní, tedy již příští neděli (27.11.), bude žehnání donesených adventních
věnců.
V sakristii a na poličkách u zpovědnic je za příspěvek na tisk 100 Kč stále ještě k dispozici několik
výtisků knihy Karla Hrona, jednoho z autorů Svatomořického zpravodaje, s vybranými texty
k zamyšlení z našeho periodika pod názvem „Na cestě s milosrdným rebelem: výběr zamyšlení
ze Svatomořického zpravodaje na motivy kázání Jörga Siegera“. Jak píše v recenzi k této knize
Alena Scheinostová v Katolickém týdeníku č. 31/2022, Jörg Sieger „bývá také hostem v médiích
a i dalšími způsoby se snaží, aby se evangelium dostávalo k člověku a promlouvalo k němu
v jeho konkrétních všednodenních životních situacích. Jeho promluvy jsou v Německu známé
jako „kázání z praxe“ – protože jsou zemité, jednoduché a odpovídají i na otázky, které se jiným
kazatelům mohou zdát příliš přízemní, než aby se jimi vůbec zabývali.“
AKTUALITY OBECNÉ
Duchovní cvičení je možno absolvovat i po internetu. Například Otce Bogdan Stępień bude od Út
6.12. do Čt 8.12 vždy ve 20:00 v aplikaci Google Meet přinášet adventní duchovní cvičení
pro všechny zájemce. Za připojení se platí poplatek 300 Kč a je třeba se přihlásit do 2.12.2022.
Podrobnější informace jsou na https://rodinnyzivot.cz/2022/11/09/online-adventni-duchovniobnova-s-bogdanem-stepienem/.
KOUTEK MOUDROSTI
Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomenou radovat ze života.
(Zdeněk Sirotka)
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

