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Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. (Ž 96) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 1,1-18; výběr Jan 1,1-5.9-14) 
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. 
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl 
světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Bylo světlo pravé, které osvěcuje 
každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho 
nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími 
dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale                   
z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má                 
od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: "To je ten,     
o kterém jsem řekl: 'Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.'" Všichni 
jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a 
pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá                      
v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu. 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Bůh sám totiž vstoupil tam, kde se setmělo. 
Nesedí na vysokém trůnu, nedotčený tím, co se děje kolem nás. Vstoupil do tohoto světa a 
potkává nás zde, v našem životě. To nemá nic společného se zasněženými smrčky, to není žádný 
tklivý příběh a také se nijak dobře neprodává. Ale toto je skutečné vánoční poselství, to je 
evangelium, dobrá zpráva - poselství o životě, kterému můžeme přese všechno důvěřovat,                      
o životě, na který si troufáme, přestože je životu nebezpečný, vše jiné jak vánočně rozjasněný a 
povětšinou také bez sladce znějících zvonečků. Přesto si na něj můžeme troufnout, můžeme 
tomuto životu důvěřovat - a můžeme to tak činit proto, že si to s námi Bůh troufá, protože nejen 
skrze Vánoce víme o tom, že On sám vstoupil do tohoto života, aby se v něm s námi potkával a 
nás v něm doprovázel. Smíme důvěřovat životu, protože jej Bůh s námi žije. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 2, 16-21   Nalezli Marii a Josefa i děťátko ... Když uplynulo osm dní, dali mu 
jméno Ježíš. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Ve chvíli, kdy kolem nás a po celém světě zní zvěst o narození Spasitele, zdroje pravého míru, 
jsme stále svědky mnoha konfliktů, krizí a rozporů. Jako by nikdy neměly skončit a my si jich už 
takřka nevšímáme. Zvykli jsme si na ně natolik, že obrovské tragédie přecházíme mlčením a 
hrozí, že neuslyšíme bolestný a zoufalý nářek mnoha našich bratrů a sester. (...) Pohleďme však, 
uprostřed noci se objevuje znamení naděje! Láska, „z níž pohyb slunce má i všecky hvězdy“ 
(Božská komedie, Ráj XXXIII, 145, cit. podle Bablerova překladu), jak říká Dante, se dnes stala 
tělem. Přišel v lidské podobě, sdílel naše dramata a prolomil zeď naší lhostejnosti. Uprostřed 
chladné noci k nám vztahuje své malé ruce: potřebuje všechno, ačkoli přichází, aby nám všechno 
dal. Prosme ho o sílu otevřít se dialogu. V tento svátek ho prosme, aby v srdcích všech probudil 
touhu po smíření a bratrství. Obracíme se k Němu s úpěnlivou prosbou. 
 
 (Papež František: Urbi et Orbi, 25.12.2021; dle vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 25.12.2022 – 1.1.2023 
▪ Neděle  25.12.  1. svátek vánoční / Slavnost Narození Páně (Slavnost Narození Páně) 
▪ Pondělí 26.12.  Štěpán / sv. Štěpán (Svátek sv. Štěpána) 
▪ Úterý  27.12.  Žaneta / sv. Jan Evangelista (Svátek sv. Jana Evangelisty) 
▪ Středa  28.12.  Bohumila / sv. Betlémské děti, mučedníci  
▪ Čtvrtek  29.12.  Judita / sv. Tomáš Becket 
▪ Pátek  30.12.  David / sv. Evžen (Svátek Svaté rodiny) 
▪ Sobota  31.12.  Silvestr / sv. Silvestr 
▪ Neděle  1.1.  Nový rok / Slavnost Matky Boží Panny Marie 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1984 (1/2) 
Hodně vět ve farní kronice se zdá z dnešního pohledu nezajímavých. Může se dnes například někdo 
zastavit u informace, že heslo sv. Otce ke světovému dni míru bylo: Mír se rodí z nového srdce?  
Mír na Ukrajině jistě také, ale každý z nás vede se svým okolím často hned několik válek.  
Ze zápisů v roce 1984 pak ještě vyjímáme: 
1.4. začal jubilejní rok sv. Metoděje (6.4.885 – 1985) – 1100 let od smrti sv. Metoděje… 
Exultet (při velikonoční vigilii, pozn. red.) zpíval Rudolf Kopecký, bohoslovec III. ročníku.  
28.6.1984 zemřel ve věku 79 let ThDr. Bohumil Zlámal, profesor církevních dějin na bohoslovecké fakultě 
v Olomouci, jejímž byl i proděkanem… Byl kaplanem u sv. Mořice r.1936-1939. V r.1939 byl zatčen 
německou policií a odvlečen do koncentračního tábora v Dachau, kde byl vězněn r.1939-1945. Erudovaný 
církevní historik a vzácný kněz. 
Kněžské svěcení bylo v sobotu 28.6. na dómě – jen 7 kněží. 
Léto bylo velmi chladné a deštivé – žně byly o 3 týdny opožděny. Úroda slabší, než jiná léta. 
7. a 8.9. byl v rámci Svátků písní v kostele sv. Mořice koncert Bambini di Praga – hodnotný program. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
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. 
Na půlnoční mši svaté a na Boží hod vánoční v 9 hodin zazní Missa bréve no. 7 in C od Ch. 

Gounoda v podání Choru Mauritiensis a Scholy od sv. Mořice, pod vedením regenschoriho 
Jiřího Stodůlky. 

Možnost vánočního zpovídání bude ještě také v So 24.12. od 8 do 12 hodin.  
O vánočních svátcích má setkávárna naproti kostela zavřeno, v provozu bude až 8.1. Výjimkou je 

pozvání k malému společenství v So 31.12. po děkovné mši svaté, která se koná v 17 hodin.  
V sakristii nabízíme k zakoupení věrohodný 3D model kostela (vysoký 7 cm) za 220 Kč. Tamtéž 

jsou nachystány k vyzvednutí rozpisy živého růžence, prosíme, stavte se pro ně. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Brzy je budeme potkávat v ulicích našich vesnic a měst. Před tím, než se vydají šířit poselství                         

o narození Spasitele a koledovat ve prospěch potřebných, ještě tříkráloví koledníci z arcidiecéze 
olomoucké přijmou biskupské požehnání. Slavnostní mše svatá se uskuteční v katedrále sv. 
Václava v pátek 30.12.2022 od 10.00 a celebrovat ji bude biskup Josef Nuzík.  

Na našem webu (https://moric-olomouc.cz/aktuality) je přehled vánočních bohoslužeb v Olomouci.  
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 
Šance zaklepe na dveře častěji, než si člověk myslí, ale většinou není nikdo doma.  
(Will Rodgers) 

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 


