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V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. (Ž 72) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 3, 1-12) 
V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské 
království." Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: 'Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu 
Pánu, vyrovnejte mu stezky!' Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, 
živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý 
kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když 
však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: "Zmijí plemeno, kdo vám 
ukázal jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že 
můžete říkat: 'Naším otcem je Abrahám!', neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a 
Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera už je přiložena stromům ke kořenu; každý strom, který 
nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás křtím vodou, abyste se obrátili. Ale 
ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás 
bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí (obilí) na svém mlatě. Pšenici 
uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným." 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Jaký je náš vztah k Bohu? Opravdu jako k Otci? Jaké lidi parafrázuje při nastavení zrcadla Jan 
Křtitel slovním spojením ‚Naším otcem je Abrahám!‘? Jedná se přesně o tytéž lidi, kteří by dnes 
řekli: „Nám se přece nemůže nic stát, my jsme přece všichni děti Boží!“ Tak to tito lidé říkají – ale 
jinak je pro ně milý Bůh spíše takovým zestárlým tatínkem, kterého občas v rámci věrného plnění 
povinností o víkendu navštíví, na bohoslužbě, jako v nějakém domově důchodců. Chování, které 
bylo v Izraeli v časech Jana Křtitele stejně rozšířené jako ovlivňuje i naši každodenní křesťanskou 
praxi. Nastavení, které lidé tehdy v Izraeli považovali za dostačující stejně tak, jako mnoho 
křesťanů dnešních dnů. Jako kdyby byli kteříkoli rodiče nadšeni z toho, když děti berou kontakt 
s nimi pouze jako takové povinné cvičení. Bůh sní o něčem jiném. Sní o tom, že se v průběhu let 
mezi Ním a námi opravdu něco vytvořilo, něco, co nás za Ním stále a znovu táhne, co nás nutí 
hledat Jeho ruku, abychom se jí mohli chytnout. Sní o tom, že hledáme Jeho radu, když 
potřebujeme dát tvar a směr našemu všednímu dni, a že máme pochopení, když nám ukazuje 
hranice, protože to, co leží za nimi, by pro nás zrovna nebylo nic dobrého. O tom sní tento Bůh:             
o opravdovém, živém a hlubokém vztahu mezí Ním a Jeho dětmi. Tedy mezi Ním a jedním 
každým z nás.    

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 11, 2-11   Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného? 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Bible zcela realisticky popisuje, jak lidé chybují, jak bojují se sebou, s druhými i s Bohem, jak i ty 
nejlepší osobnosti selhávají, jak svět není dokonalý. Se vší vážností mluví o nenávisti, o křivdách, 
o bolesti, o zlu, o smrti a Božím mlčení. Bible rozhodně není příručka pozitivního myšlení. Přesto   
v ní její autoři zachovali zcela zásadní poznání. Poznání, že Bůh nestojí nezaujatě mimo svět, ale 
že do něj sestupuje a že v něm jedná. Jedná svobodně a neuchopitelně, ale jedná ve prospěch 
člověka.  

(Benjamin Roll: Adventní kázání: přišel, přijde, přichází, 14.12.2018; dle signaly.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 4.12.2022 – 11.12.2022 
▪ Neděle  4.12.  Barbora / sv. Jan Damašský, sv. Barbora (2. neděle adventní) 
▪ Pondělí 5.12.  Jitka / sv. Sába  
▪ Úterý  6.12.  Mikuláš / sv. Mikuláš  
▪ Středa  7.12.  Benjamín / sv. Ambrož  
▪ Čtvrtek  8.12.  Květoslava / Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
▪ Pátek  9.12.  Vratislav / sv. Valerie  
▪ Sobota  10.12.  Julie / sv. Julie a Eulálie  
▪ Neděle  11.12.  Dana / sv. Damas I. (Hostivít) (3. neděle adventní) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1982 (2/2) 
Zápis k vybudování nové dlažby v kostele pokračuje: Při úklidu velmi obětavě pracovala paní Marie 
Papoušková. Bohoslužby byly bez přerušení denně ve farním kostele. Stručné, ale obsáhlé.  
Konsekrace nového obětního stolu na svátek sv. Mořice se zúčastnilo 6 kněží a jeden biskup. Probošt 
Nerychel k tomu píše: Slavnosti se zúčastnil i bývalý zdejší kaplan Dr. Bohumil Zlámal. Dlažba s novým 
oltářem stála 350 000 Kčs (dlažba 300 000 Kčs, oltář 50 000 Kčs). … Zdá se, že dílo se podařilo s pomocí 
Boží a mnoha dobrodinců, kteří při díle pomáhali. Byl pořízen také mramorový ambon a sedes a nové 
koberce – běhouny v presbytáři. Nakonec byla ještě vyměněna dlažba v kapli Nejsv. Trojice – bylo použito 
staré zachovalé dlažby. 
V odstavcích, věnovaných papeži, je připomínán neúspěšný pokus o druhý atentát na papeže, provedený 
32-letým francouzským knězem z tradicionalistického hnutí biskupa Lefébvra. A dále v rozmezí jednoho 
měsíce cesty do Velké Británie a Argentiny, které v té době vedly válku o Falklandské ostrovy. 
Nakonec připojujeme ještě statistiku: Sv. přijímání podáno asi 50 000, oddáno 9 párů, pokřtěno 68 dětí, 
pohřbeno 225 zemřelých (16 do země). U 1. sv. přijímání 17 dětí, u biřmování 8.    

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V neděli zveme po mších svatých do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu do kostela. 
V adventním období zveme od Po do So na roráty, které budou letos začínat až v 8:00 hodin. 
Příští neděli (11.12.) 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. A možná přijde                           
i Mikuláš... 

V sakristii nabízíme k zakoupení adventní kalendáře (15 Kč) a štědrovečerní oplatky (20 Kč).  

AKTUALITY OBECNÉ 
Papež odpověděl časopisu America Magazíne na některé ožehavé otázky církevního života. Text 

odpovědí (https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-11/papez-dal-rozsahly-rozhovor-
casopisu-the-america.html ) by mohl být zajímavý i pro české čtenáře..  

Jezuité, kromě jiných aktivit, nabízejí také podcast. V adventním čase bychom si mohli 
poslechnout například tento: https://anchor.fm/jezuitou-dnes/episodes/Je-se-nezamuje-na-to--
jak-zachrnit-vlastn-ivot--ale-jak-zachrnit-druh-e1qvmh2.  

Jestliže nevíte, co darovat letos pod stromeček, máme pro vás tip na dárek. Hnutí Mary´s Meals 
pomáhá už více než dvěma a čtvrt milionu dětí na celém světě. Poskytuje jim vydatné jídlo                    
v místě jejich vzdělávání, aby se mohly lépe soustředit a hodně se toho naučily. To přináší 
naději příští generaci a doslova zachraňuje životy. Letos o Vánocích se můžete k hnutí připojit a 
prostřít jeden nebo i více virtuálních talířů u vašeho stolu za pouhých 459 Kč. Tím zajistíte jídlo 
jednomu dítěti na celý školní rok. Stůl prostřete zakoupením tištěného nebo elektronického 
poukazu na eshopu hnutí Mary´s Meals zde: https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-
misto-u-vanocniho-stolu/, případně navštivte www.mistouvanocihostolu.cz. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Jistá míra neinformovanosti o druhém je předpokladem, aby dva lidé zůstali přáteli.  
(Hermann Bahr) 

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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