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Přijď, Pane, a spas nás! (Ž 146) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 11, 2-11) 
Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty 
jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, 
co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, 
chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou.“ Když odcházeli, 
začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos, zmítaný 
větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, 
jsou přece v královských palácích. Proč jste tedy vyšli? Vidět proroka? Ano, říkám vám, víc než 
proroka. To je ten, o němž je psáno: ‚Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu 
před tebou.‘ Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan 
Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
„Co jste vyšli vidět?“, ptá se Ježíš zástupů, které se kolem něj shromáždily. „Snad rákos, zmítaný 
větrem? Člověka oblečeného do jemných šatů?“ Tento tvrďák, který se vyjadřoval bez obalu, 
nehledě na následky, nebyl pro mnohé tím, koho si představovali. Ano, proti kazateli člověk nic 
neměl – ba naopak. Kazatel, který se drží společenských konvencí, pečlivě váží svá slova, je si 
sice vědom problémů kolem sebe, ale bere také v úvahu různá omezení daná situací, a 
v konečném důsledku se nikoho nedotkne, toho je obecně příjemné mít kolem sebe. Tak jako si 
ještě i dnes lidé rádi zvou na různé slavnostní akce církevní představitele. Zdobí nejedno žehnání 
základních kamenů či várek piva a čím výše v hierarchii jsou, tím lépe. Můžete se spolehnout, že 
pronesou dobře zvolené projevy, které se postarají o příjemné zamyšlení a prostředí jednoduše 
udělají slavnostnější. Co by se ale stalo, kdyby biskupové skutečně začali politikům, kteří se na 
takových akcích občas také vyskytnou a rádi přikládají význam křesťanským kořenům naší 
společnosti, dávat najevo, co to znamená pro současnost, pro ochranu života, pro ochranu 
životního prostředí a odpovědné používání nebezpečných technologií? Co by se skutečně stalo, 
kdyby lidé začali mluvit na rovinu, bezpodmínečně, kdyby lidem začali nalévat čistého vína a 
hovořili o tom, že úsporný kurz nemůže znamenat jednoduše zadlužit se o něco méně, ale musí 
znamenat tu horu dluhů, ve které se topíme, konečně začít kus po kusu odbourávat, a že                          
z dlouhodobého hlediska nemůže přerozdělování fungovat zdola nahoru, ale pouze shora dolů? 
Ano, mnohým by se to asi nelíbilo. Přesto, buďme přímí a nebojme se tvrdých slov tam, kde jsou 
na místě. Tak jako Jan Křtitel, tak jako Ježíš. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 1,18-24  Ježíš se narodí z Marie, zasnoubené s Josefem, synem Davidovým. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
O potratech vám řeknu věci, které nyní opakuji. V každé knize o embryologii se píše, že krátce 
před prvním měsícem po početí jsou již v malém plodu vymezeny orgány a DNA. Ještě než si to 
matka uvědomí. Je to tedy živá lidská bytost. Neříkám osoba, protože o tom se vedou diskuse, ale 
lidská bytost. A já si kladu dvě otázky. Je správné odstranit lidskou bytost, aby se vyřešil nějaký 
problém? Druhá otázka: Je správné najmout si na vyřešení problému nájemného vraha? 
 
(Papež František pro America Magazine, 28.11.2022; dle vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 11.12.2022 – 18.12.2022 
▪ Neděle  11.12.  Dana / sv. Damas I. (Hostivít) (3. neděle adventní) 
▪ Pondělí 12.12.  Simona / sv. Jana Františka de Chantal  
▪ Úterý  13.12.  Lucie / sv. Lucie (Světluše)  
▪ Středa  14.12.  Lýdie / sv. Jan od Kříže  
▪ Čtvrtek  15.12.  Radana / sv. Valerián  
▪ Pátek  16.12.  Albína / sv. Adelhaida (Adéla)  
▪ Sobota  17.12.  Daniel / sv. Lazar 
▪ Neděle  18.12.  Miloslav / sv. Rufus a Zosim (4. neděle adventní) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1983 (1/2) 
V kronice je nejdříve zmiňováno, že od 25.3.1983 do 22.4.1984 bylo vyhlášeno milostivé léto (1950 let od 
vykoupení) s heslem: „Otevřete svá srdce Vykupiteli“, a že papež vybízí k obnově duchovního života 
věřících – zvláště v rodinách. V dalším odstavci probošt Nerychel píše:   
Zima je mírná, což má i vliv na hojnější účast na bohoslužbách v zimním období. Kostel sv. Mořice je velmi 
studený, elektrické vytápění v lavicích je nedostačující. Velice řádila chřipka, která zkosila mnoho starších 
lidí. … Májové pobožnosti byly letos u sv. Mořice, protože se provádí výmalba dominikánského kostela… 
Této práci je v kronice věnováno více odstavců, ze kterých vyjímáme: Bylo obtížno opatřit lešení. Pomohl 
podnik Sigma Lutín – půjčil 3 sady lešení, farní úřad koupil jednu sadu. … Nejprve se začalo 
s restaurátorským průzkumem… V presbytáři byla odkryta rozměrná nástěnná malba 530×570cm: Jan 
Kapistrán ve vojenském táboře před Bělehradem – snad provedena při příležitosti konsekrace kostela 
v r.1468. … Seznam odkrytých maleb je poměrně dlouhý. A jejich restaurování výrazně změnilo interiér 
dominikánského kostela a z dnešního pohledu jistě dobrým směrem. Byl jsem jako mladík přítomen 
jednání otce Nerychela s „památkáři“, při kterém se stavěl proti všem těmto změnám. Tento jeho postoj se 
v kronice neobjevuje, ale jsou tam tři věty, které ho nepřímo obhajují. Citujeme: Faktura za výmalbu činila 
35 000 Kčs… V restauračních pracech bude pokračováno v r.1984. Faktura za restaurační práce v r.1983 
činila 74 800 Kčs.     

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. 
Tuto 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 štědrovečerní oplatky (20 Kč). Taktéž je k dispozici věrohodný 
3D model kostela (vysoký 7 cm) za 220 Kč. 

Nemocné bude otec František Hanáček navštěvovat po osobní domluvě. 
Vánoční zpovídání bude probíhat od 21. do 24.12., konkrétní časy budou ještě upřesněny. 

AKTUALITY OBECNÉ 
V sobotu 17.12.2022 proběhne v kostele Panny Marie Sněžné vánoční koncert „Christmas 

Together“ rockové a operní zpěvačky Tarji Turunen. Do vánoční Olomouce jezdí tahle 
neuvěřitelně talentovaná dáma od roku 2015 a její koncerty jsou vždy vyprodané. Proto s koupí 
lístků neotálejte. Vstupenky jsou v prodeji na stránkách Mastersofrock.cz 
(https://www.mastersofrock.cz/cs/koncerty/2022-Tarja-Christmas-Peace) a v síti Ticketportal. 
Cena vstupenky je od 890 Kč. 

V Ne 18.12.2022 doputuje do naší katedrály betlémské světlo a budeme moci si jej přenést                    
do svých domovů. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Být šťasten sám a jiné blažit – to je pravý úkol člověka.  
(Bernard Bolzano) 

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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