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Ať vejde Hospodin, on je král slávy! (Ž 24) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 1, 18-24) 
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve 
než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl 
spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, 
zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku 
Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž 
spasí svůj lid od hříchů.“ To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Hle, 
panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,‘ to znamená ‚Bůh s námi‘. Když se Josef 
probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Tomu, co nám zde evangelium popisuje, můžeme v plnosti pochopit až při pohledu zpět a vlastně 
teprve po Velikonocích. V konkrétním prožitku, tehdy, jak se věci opravdu udály, neměli lidé ani  
za mák více jistoty než každý jeden z nás. Jistoty, že za tím vším, co se zde událo, by měl stát 
Bůh, pro to nebyl pražádný důkaz. Josef měl pouze jistotu jednoho snu. Byl tedy odkázán                    
na riziko, že to tak nemusí být, riziko, které s vírou zažíváme stále znovu; byl na to odkázán stejně 
tak jako každý z nás. A měl stejné obtíže, rozpoznat hlas svého Boha mezi mnoha jinými hlasy 
své doby – stejné obtíže jako my. To je pro mě důležitý poznatek, který toto evangelium přináší. 
Jistě, tak trochu zbavuje události kolem Ježíšova narození onoho vánočního kouzla. Ale v jednom 
je mi díky tomu jasno: samotný Josef byl jednoduše odkázán – bez jakéhokoli důkazu, bez 
jakékoli jistoty, bez jakéhokoli nejmenšího senzačního pokynu – tomu uvěřit. Jako jeden každý 
z nás. Také v čase Josefa z Nazareta Bůh k lidem nehovořil zřetelněji, než hovoří dnes k nám. 
Lidé to tehdy neměli ani o trochu jednodušší, tomuto Bohu uvěřit, než my. Kdyby to opravdu měli 
jednodušší, tak by na konci pod křížem zůstali stát více než pouze dva lidé.   

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 2, 1-14   Dnes se vám narodil Spasitel. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
America Magazine: Mnoho žen trpí, protože nemohou být vysvěceny na kněze. Co byste řekl 
ženě, která již slouží v církevním životě, ale přesto se cítí být povolána i ke kněžství? 
Papež František: To je teologický problém. Myslím si, že bychom amputovali podstatu církve, 
kdybychom uvažovali pouze o způsobu služebného rozměru v životě církve. Tato cesta není 
pouze cestou [vysvěcené] služby. Církev je žena, církev je nevěsta. Nevyvinuli jsme teologii ženy, 
která by to odrážela. Můžeme říci, že služebný rozměr je rozměrem petrovské církve. Nyní mám 
na mysli určitou kategorii teologů. Petrovský princip je principem služby. Existuje však ještě jeden 
princip, který je ještě důležitější a o kterém nemluvíme, a to je princip mariánský, což je princip 
ženskosti v církvi, ženy v církvi, v níž se odráží církev, protože je ženou a nevěstou. Církev, která 
by měla pouze petrovský princip, by byla církví, o níž by se dalo soudit, že se omezuje pouze na 
svůj služebný rozměr, nic víc. Církev je mnohem víc než jen služba. Je to celý Boží lid. Církev je 
žena, církev je nevěsta. Tímto způsobem se tedy odráží důstojnost ženy. A pak je tu ještě třetí 
forma: administrativní forma. Služebný rozměr, církevní rozměr - řekněme mariánský - a 
administrativní rozměr, který není teologický, je to věc běžné administrativy. A domnívám se, že             
v této oblasti musíme dát více prostoru ženám.  



(Papež František pro America Magazine, 28.11.2022; dle vaticannews.va/cs) 

SVÁTKY V TÝDNU 18.12.2022 – 25.12.2022 
▪ Neděle  18.12.  Miloslav / sv. Rufus a Zosim (4. neděle adventní) 
▪ Pondělí 19.12.  Ester / bl. Urban 
▪ Úterý  20.12.  Dagmar / sv. Dominik Siloský 
▪ Středa  21.12.  Natálie / sv. Petr Kanisius 
▪ Čtvrtek  22.12.  Šimon / sv. Servul 
▪ Pátek  23.12.  Vlasta / sv. Jan Kentský 
▪ Sobota  24.12.  Adam a Eva / Štědrý den 
▪ Neděle  25.12.  1. svátek vánoční / Slavnost Narození Páně (Slavnost Narození Páně) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1983 (2/2) 
Výmalba dominikánského kostela má v kronice hodně řádků. Z nich nabízíme ještě jednu informaci: 
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. To bylo dost aktuální: 12 let po 
zmíněné bitvě. Životopis sv. Jana Kapistránského jistě stojí za přečtení. Mohla by zaujmout zmínka o jeho 
průjezdu Perugií sedíce opačně na oslovi. Tím se chtěl jako královský úředník vědomě znemožnit před 
svým vstupem do františkánského řádu. Vraťme se ale do kroniky k dalším textům o našem kostele:  
Po novém roce byl objednán obraz sv. Cyrila a Metoděje u malíře P. Vincenta Hurníka, faráře 
v Bohuslavicích na Hlučínsku. Rozměry obrazu 200×120cm, olejomalba na plátně, postavy světců v životní 
velikosti, v pozadí chrám sv. Petra v Římě a basilika velehradská. Vydání za obraz (cca 10 000 Kčs) 
uhradil jistý dobrodinec. Obraz byl umístěn na bočním oltáři pod sochou P. Marie… Od 1. neděle adventní 
platí nový církevní zákoník – Kodex iuris canonici. Od tohoto dne mohou věřící denně 2× přistoupit k sv. 
přijímání. K 2. sv. přij. se žádá, mimo jiné platné podmínky, účast na celé mši sv… Půlnoční byla letos 
poprvé 24.12. ve 20 hodin – ne jako dříve ve 22h., aby se předešlo rušení bohoslužeb tlupami mládeže, 
z nichž mnozí v podroušeném stavu narušovali bohoslužby. Tato praxe (ve 20h.) se osvědčila… A ještě 
výstřižek z informací o papeži: 19. apoštolská cesta do Lurd 14.-15.8. Ráno Sv. otec zpovídal a pak na 
náměstí celebroval mši sv. V homilii zdůraznil smysl individuální zpovědi. 
Zápis končí statistikou: 55 000 sv. přijímání, oddáno 16 manželských párů, pokřtěno 63 dětí, pohřbeno 223 
(z toho do země 13). U 1. sv. přijímání 15 dětí, u sv. biřmování 13. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V neděli zveme po mších svatých do farní setkávárny; o vánočních svátcích bude zavřeno. 
V příštím týdnu zveme od Po do Pá na roráty, které budou letos začínat až v 8:00 hodin. 
V sakristii nabízíme k zakoupení štědrovečerní oplatky (20 Kč). Taktéž je k dispozici věrohodný 

3D model kostela (vysoký 7 cm) za 220 Kč. 
Vánoční bohoslužby v našem kostele: 
   24.12. (Štědrý den): 8:00 mše sv. (bez rorátů), 22:00 „půlnoční“ mše svatá. 
   25.12. (Boží hod vánoční) a 26.12. (svátek sv. Štěpána): mše svaté v 7:30 a 9:00. 
Vánoční zpovídání bude probíhat ve dnech 21.-23.12. (St - Pá), a to vždy v časech 8:00-12:00 a 

14:00-17:00. Možnost bude ještě také v So 24.12. od 8 do 12 hodin.  
V sakristii jsou nachystány k vyzvednutí rozpisy živého růžence, prosíme stavte se pro ně. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Střední odborné 

školy svatého Jana Boska v Kroměříži. Nástup do funkce je možný 1.8.2023, přihlášku je třeba 
podat do 10. ledna. Škola se zaměřuje na lesnické a zemědělské obory. Podmínky a další 
informace je možno najít na https://www.ado.cz/2022/12/12/vyberove-rizeni-na-pozici-reditele-
reditelky-sos-v-kromerizi/. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Primitivové si uklízejí doupě, ale uklizené okolí je známkou vyšší civilizace.  
(Zdeněk Podskalský) 

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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