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Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají. (Ž 145) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 20,1-16a) 
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné hospodáři, který 
vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na 
vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: ‚Jděte i vy na 
mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé.‘ A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel 
znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu 
celý den nečinně stojíte?‘ Odpověděli mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici!‘ 
Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni                   
od posledních k prvním.‘ Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když 
přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti 
hospodáři: ‚Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme 
nesli tíhu dne i horko.‘ On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se 
mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím              
s tím, co je moje, dělat; co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?‘“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Jak to s námi na konci naší pozemské cesty vlastně bude? Sečte Bůh naše dlouholeté zásluhy  
na vinici Páně a přidělí nám dle toho místo v nebi, nejlépe v dohledu nebeského chóru? Vedle jak 
ta jedle. Bůh není žádný kramář a už vůbec ne nějaký byrokrat. Bůh je Bůh. A říká sám o sobě, že 
je milosrdným Bohem. Kdo Bohu Jeho milosrdenství věří, ten z něj nemusí mít žádný strach, ten 
se nemusí bát, jestli Bůh tento svůj slib také dodrží. Je tady ovšem ještě jeden problém: Bůh je 
pak totiž pravděpodobně daleko milosrdnější a daleko velkorysejší jak my! A naše představy                   
o spravedlnosti, ty mohou z Jeho pohledu docela dosti drhnout. Mějme tedy prosím na paměti:                  
u tohoto Boha musíme počítat s tím, že na konci všichni, také ti, kteří v poslední hodině, co, takřka 
v poslední minutě dojdou toho, čemuž v křesťanském žargonu říkáme obrácení, že ti budou stát 
na konci tam co my a ještě je vyvolají dřív. A je na nás, abychom pochopili, že je to tak dobře.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 21,28-32   Litoval toho a šel. Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího 
království. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Viru, který nezná bariéry, hranice nebo kulturní a politické odlišnosti, je nutno se postavit s láskou, 
jež nezná bariéry, hranice a odlišnosti. Tato láska vytváří sociální struktury, které nás povzbuzují 
spíše ke sdílení než k soutěžení, umožňují nám obsáhnout a nikoli odstranit ty, kdo jsou zranitelní, 
a pomáhají nám vydávat z lidské přirozenosti to nejlepší a nikoli to nejhorší. Pravá láska 
neodepisuje; neví ani, co to je. Když totiž máme rádi a dáváme příležitost tvořivosti, umožňujeme 
důvěru a solidaritu, a vznikají konkrétní iniciativy pro obecné dobro (…). To platí jak pro malá                    
i velká společenství, tak na mezinárodní rovině. To co se děje v rodině, co se děje ve čtvrti,                  
na vesnici, ve velkých městech a mezi národy je stejné. Je to stejná setba, která roste a přináší 
plody. Pokud v rodině, ve čtvrti začínáš záští a svárem, skončí to válkou. Avšak začneš-li láskou, 
sdílením a odpuštěním, pak bude láska a odpuštění pro všechny.  
(Uzdravit svět – Láska a obecné dobro, katecheze papeže Františka na generální audienci, 
9.9.2020, nádvoří sv. Damase, dle radiovaticana.org) 



SVÁTKY V TÝDNU 20.9. – 27.9.2020 
▪ Neděle  20.9. Oleg / sv. Ondřej, Pavel a druhové (25. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 21.9. Matouš / Svátek sv. Matouše 
▪ Úterý  22.9. Darina / sv. Mořic a druhové  
▪ Středa  23.9. Berta / sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny  
▪ Čtvrtek  24.9. Jaromír / sv. Gerard (Jaromír)  
▪ Pátek  25.9. Zlata / sv. Kleofáš  
▪ Sobota  26.9. Andrea / sv. Kosma a Damián  
▪ Neděle  27.9. Jonáš / sv. Vincenc z Paula (26. neděle v mezidobí) 

Z HISTORIE KOSTELA – Hlavní oltář   
V popisu historie kostela sv. Mořice jsme doputovali až k současnosti. Můžeme se ještě porozhlédnout                
po kostele a všimnout si některých zajímavostí. V každém kostele je nejdůležitější přítomnost našeho 
Spasitele pod způsobou chleba. Ten se v našem kostele přechovává ve svatostánku na hlavním oltáři. 
Nebylo tomu tak ale vždy. V minulosti bylo častější přechovávání Nejsvětější svátosti v tzv. eucharistické 
holubici - schránce zavěšené nad oltářem. Aby nedocházelo k loupení drahocenných nádob s eucharistií, 
prosazovalo se od lateránského sněmu v r.1215 přechovávání eucharistie v samostatných skříňkách vedle 
oltáře. U sv. Mořice se takový samostatný gotický svatostánek nacházel na levé straně oltáře a sahal 
údajně až ke stropu kostela. Nejsvětější svátost se „přestěhovala“ na hlavní oltář až mezi lety 1630-1683. 
Postranní svatostánek byl zbourán zřejmě v r.1709 po katastrofálním požáru a následné barokizaci 
kostela. Možná stával na místě nynějšího oltáře sv. Pavlíny. 
Stávající hlavní oltář je vysoký téměř 20 m a vznikl v r. 1861. Tehdy se menší původní oltář přestěhoval             
do jižní lodi kostela, kde stojí dodnes. Nový hlavní oltář je dílem řezbáře Halbiga z Penzingu, dnes okrajové 
části Vídně.  
Zajímavou informací je skutečnost, že probošt Giannini, za kterého byly pořízeny například stávající 
varhany, chtěl nechat hlavní oltář vybudovat celý z mramoru. Pravděpodobně na to ale chyběly finanční 
prostředky. A tak jsou všechny naše barokní oltáře jen dřevěné s imitací mramoru. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V návaznosti na změny v obsazení farností v Olomouci je příští neděli (27.9.) naposledy mše 

svatá v 10.30 hodin. Doprovodí ji schola pod vedením našeho varhaníka Jiřího Stodůlky. 
Na tuto neděli (20.9.) připadá slavnost sv. Mořice. Na mši sv. v 10:30 hodin zazní Missa Brevis                    

in C od F. Gleissnera v podání našeho sboru (http://chorusmauritiensis.cz/). Ve 14:30 bude 
svátostné požehnání a od 15:00 bude následovat posezení na faře. Prosíme hospodyňky                 
o pečivové dobroty, vše ostatní je zajištěno. Hlavním bodem bude čtení z farní kroniky.:-) 

Zveme děti na výuku náboženství na faře sv. Mořice. Byla zahájena 3.9.2020 a koná se vždy               
ve čtvrtek: 1.-3. třída ve 14:00, 4.-5.tř. v 15:00 a 6.-9.tř. taktéž v 15:00. Nadto, ve čtvrtek 
dopoledne (10-12 hodin) se na faře schází maminky s malými dětmi, je možné se připojit. 

Co se děje u dominikánů: 
V Ne 27.9. od 16:30 zveme do sálu kláštera na biblickou hodinu, na programu je úvod do knihy 

Rút. Po večerní mši sv. pak bude krátká adorace v předvečer slavnosti sv. Václava. 

AKTUALITY OBECNÉ 
U příležitosti nedožitého 100. výročí narození významného českého heraldika Jiřího Loudy zve 

olomoucké arcibiskupství na výstavku a přednášku s názvem „Olomoucká církevní heraldika a 
Jiří Louda“. Výstavka je součástí prohlídkového okruhu arcibiskupské rezidence v Olomouci, 
přístupná bude od 12.9. do 31.10.2020. Přednáška se koná 30.9.2020 od 17:00. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Střez v sobě ten poklad, laskavost. Musíš umět dávat bez zaváhání, prohrávat bez lítosti, získávat 
bez podlosti.   

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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