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Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 24, 37- 44) 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Když přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: 
Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do 
archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, když přijde Syn 
člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě (ženy) budou mlít 
na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den 
váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl 
vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka 
přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Stejně jako nevíme, kdy Syn člověka přijde k nám, tak též nevíme, kdy naopak my půjdeme                  
za Ním. Ježíšova slova jsou přitom inspirativní i z této perspektivy. A tak, když Ježíš varuje, 
nedělá to proto, aby nám nahnal strach, ale upomíná nás na nebezpečí, abychom jim nepodlehli. 
A abychom tento život využili naplno pro dobro, naše i našich bližních. Kdo myslí na to, že tento 
rok, tento týden, tento den může být zcela posledním v jeho životě, kdo si je tohoto vědomý, ten 
bude času, který je mu zde darován, možná jinak užívat, jinak s ním zacházet, a daleko méně 
bude mít sklon jej promarnit jak někdo, kdo si nalhává, že vše bude věčně tak, jak je to teď. Buďte 
bdělí, mějte oči otevřené, myslete na to, že život je stále a znovu také nevypočitatelný. Přesně to 
nám chce toto evangelium říci. Dejte pozor na to, aby nás nebezpečí, která číhají všude okolo, 
nepřekvapila jako zloděj uprostřed noci. To, co budeme na konci muset unést, bude i tak dosti 
těžké. Vyvarujme se proto toho, abychom si to skrze lehkomyslnost, aroganci a hloupost, 
abychom si to nám samotným zcela zbytečně neudělali ještě o mnoho těžším. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 3, 1-12   Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Z kazatelen zní slova o tom, jak se nemáme honit a nepropadnout předvánočnímu shonu, jak 
máme bdít na modlitbách a připravit cestu tomu, který přichází. Přitom už nikdo není zvědavý               
na jakékoliv další požadavky, natož na moralizování. I mnozí z těch, kdo mají v srdci upřímnou 
touhu s Pánem žít a Jemu sloužit, se cítí při poslechu těch slov tak bídně, jako by na ně bylo 
nakládáno jen další břemeno, které prostě v tom množství povinností a úkolů konce roku v práci                              
i doma už nejde unést. Co s tím? Jak nežít v iluzi a přitom nerezignovat na jakékoli prožívání 
adventu? Co vlastně od nás v této situaci Pán očekává? (…) Povzbudila mne myšlenka, že Ježíš 
při svém narození přišel do reality společnosti a kultury tehdejší doby, aniž by ji měnil. Naplnil ji 
prostě svou přítomností. Ačkoli se narodil v chlívku a v chudobě, jak to nikdo nečekal, nalezli ho 
prostí pastýři, objevili ho mágové, poznali ho Simeon a Anna v chrámu. Každý ho poznal v tom 
svém. Mnozí ho ale nepoznali a nepřijali právě proto, že se nevešel do jejich představ. Věřím, že 
advent je dobou čekání, ale domnívám se, že je to On, kdo spíše čeká na nás, než my na Něho, a 
že až se přece jen zklidníme a zastavíme, budeme vnímat, že je nám blízko. Věřím, že Ježíš stále 
přichází a že se může narodit i v maštali našeho shonu, našich nákupů, večírků a koncertů. A tak 
se modlím, abych ho objevil i uprostřed své práce a starostí, ve své únavě i při setkání s přáteli, a 
nečekal, až se naplní MÉ představy o Vánocích a přípravě na jejich slavení.  



(P. Vojtěch Kodet: Ztracený advent a nečekané Vánoce, 16.12.2014; dle vojtechkodet.cz) 

SVÁTKY V TÝDNU 27.11.2022 – 4.12.2022 
▪ Neděle  27.11.  Xenie / sv. Virgil (1. neděle adventní) 
▪ Pondělí 28.11.  René / sv. Mansuet (Miloslav)  
▪ Úterý  29.11.  Zina / sv. Saturnin  
▪ Středa  30.11.  Ondřej / Svátek sv. Ondřeje 
▪ Čtvrtek  1.12.  Iva / sv. Edmund Kampián  
▪ Pátek  2.12.  Blanka / sv. Bibiána  
▪ Sobota  3.12.  Svatoslav / sv. František Xaverský  
▪ Neděle  4.12.  Barbora / sv. Jan Damašský, sv. Barbora (2. neděle adventní) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1982 (1/2) 
Ze zápisu z roku 1982 vyjímáme následující věty:  
… Zima je letos velmi tuhá, v lednu i únoru kol -20°C. 
… V postě v sobotu 3.4. a v adventě v sobotu 11.12. byla udílena svátost pomazání nemocných 
v dominikánském kostele – vždy asi 60 osob starých a nemocných. Většina chodí pravidelně 2x v roce. 
... Na Hod Boží svatodušní 30.5. otec biskup Msgre. Josef Vrana udílel na dómě svátost biřmování – z naší 
farnosti 9 biřmovanců. V neděli 3.6. bylo 1. sv. přijímání – 17 prvokomunikantů. 
… 19.5. byl u sv. Mořice koncert Mor. Filharmonie, 9.5. bylo provedeno od Ant. Dvořáka Requiem. Zpíval 
akad. sbor Lotyšské SSR za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava - účast veliká. 
… Pobožnost za zemřelé 31.10. v 16h v kapli ústředního hřbitova měl zdejší duchovní správce, asistoval 
kaplan a starší ministrant. Farní úřad zaplatil za pronájem kaple 482 Kč. 
… V tomto roce byla položena v presbytáři farního kostela nová dlažba… Stará dlažba byla velmi zchátralá  
oprava byla velmi nutná. Při té příležitosti byl postaven také stabilní obětní stůl „Altare versus populum“- 
dle návrhu akad. arch. Ing. Zdenka Hynka. Mensa je z bulharského mramoru, … S prací se začalo 29.5. a 
28.7. byla dlažba položena. Práce byla velmi obtížná, bylo třeba odstranit starou dlažbu a její podklad a 
navézt nových 20 m3 písku z Nákla a 60q cementu. Dlažbu položil kameník Jiří Knapp se 2 pomocníky. 
Hodně bylo odpracováno brigádnicky – zvláště mladí se vyznamenali. Ušetřili kostelu aspoň 15 000 Kč.    
O významný podíl na zásluhách tehdy mladých brigádníků se dovoluje hlásit i pisatel těchto řádků.    

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V neděli zveme po mších svatých do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu do kostela. 
Při nedělních mších svatých bude možnost zakoupit adventní věnce, které byly vyrobeny našimi 

farníky. Cena je 350 Kč a výtěžek z prodeje poputuje na podporu sirotčince v Ulánbátaru.  
O první neděli adventní, tedy již tuto neděli (27.11.), bude žehnání donesených adventních věnců. 
V adventním období zveme od Po do So na roráty, které budou letos začínat až v 8:00 hodin. 
Připomínáme páteční modlitby k Božímu milosrdenství (15:00) a protože je sobota 3.12. první 

v měsíci (a tedy mariánská), začíná se v 7:15 modlitbou růžence. 
V sakristii nabízíme k zakoupení adventní kalendáře (15 Kč) a štědrovečerní oplatky (20 Kč).  

AKTUALITY OBECNÉ 
Vyšší odborná škola sociální Caritas zve všechny zájemce na besedu s Romanem Musilem                      

o Haiti, a to ve Čt 1.12.2022 v 17:00 v kavárně Caritaska. Roman Musil pracoval 10 let na Haiti a 
nyní je koordinátorem projektů Arcidiecézní charity Olomouc na pomoc této zemi, kde víc než 
70% obyvatel žije pod hranicí chudoby.  

V Arcibiskupském paláci se ve Čt 8.12 2022 od 19.00 uskuteční benefiční adventní koncert Tria 
Martinů. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován pro Hospic na Sv. Kopečku. Je třeba si 
předem rezervovat místo, a to na e-mailu miksa.david@ado.cz nebo na tel. 731 595 965. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Strach a lež jsou nejmocnějšími spojenci všech diktátorů.  
(Josef Zvěřina) 

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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