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Dům Izraele je vinicí Páně. (Ž 80) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 21,33-43) 
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte toto podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel 
vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a 
vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní 
výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. 
(Hospodář) poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna 
tak. Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: ‚Na mého syna budou mít ohled.‘ Když však 
vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: ‚To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a jeho dědictví bude 
naše!‘ A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři 
udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu 
budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmě: ‚Kámen, který 
stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné?‘ 
Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho 
ovoce.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Možná vás to také napadlo: jsme skutečně těmi, kteří v pravou chvíli dají onu očekávanou úrodu? 
Kteří sami stále zrají a rostou? Víra totiž není nějaká nauka, kterou by mohl člověk jako nějakou 
knihu odložit do poličky a vlastnit ji tak po všechny věky. Víra se musí v životě (o)svědčit a 
především se rozvíjet. Co od nás Bůh očekává, to plyne z dnešního evangelia docela jasně: 
nasadit se pro spravedlnost, pro ty, kteří stojí na okraji společnosti, na straně ponižovaných a 
utlačovaných, nechat vstoupit do lidských vztahů milosrdenství a lidskost. A uvědomit si, že naše 
náboženské přesvědčení samotné k tomu nestačí. Víra, slavená v rámci krásných bohoslužeb, 
ovšem bez důsledků pro náš běžný život, ta má s plody, které si Bůh od nás představuje, jen málo 
společného. Tam, kde je nadto v rámci takovéto víry hlásán únik – únik ze světa, kde žijeme - tam 
se s evangeliem zcela míjíme. A neradujme se předčasně ani z toho, že zrovna my jsme těmi, 
kterým Pán svou vinici po těch zlosynech pronajmul. Zúčtování může přijít, když to zrovna 
budeme nejméně čekat. Záleží na tom, jestli jako církev opravdu přinášíme výtěžek, který od nás 
Pán očekává… 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 22,1-14   Pozvěte na svatbu, koho najdete. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Co je to milosrdenství? Milosrdenství znamená, že láska je silnější než zlo. Že na zlé odpovídáme 
dobrým. Že odpouštíme i „neodpustitelné“. To je pro lidi velmi těžké a někdy i nemožné. 
Odpuštění vždy něco stojí, milosrdenství není zadarmo. Odpustit znamená snést křivdu, unést 
pomluvu, přijít o peníze apod. (...) Cítíme, že lidské odpuštení má své hranice. Ale u Boha tomu 
tak není, Boží milosrdenství je bez hranic, je silnější než jakékoliv zlo. Nevyslovenou pochybností 
je to, že Bůh přece nemůže utrpět žádnou újmu, On je tak mocný, že ani žádný majetek, zdraví či 
cokoliv jiného vlastně nepotřebuje. Pro Boha je tedy odpouštět velmi snadné. Ale to není pravda. 
Také Boha jeho milosrdenství něco stojí. To je tajemství víry, které poznáváme díky biblické 
zprávě o Kristově utrpení a smrti. Pro Kristovu smrt na kříži jsou nám odpuštěny hříchy. Toto Boží 
utrpení je pro nás rozumem těžko pochopitelné, ale je vlastně zcela logické, protože přece víme, 
že každé odpuštění něco stojí. Boží milosrdenství vytrysklo z probodeného srdce Kristova. 



(P. Pavel Hofírek, Boží milosrdenství (kázání: neděle 24. týdne), dle pavelhofirek.cz) 

SVÁTKY V TÝDNU 4.10. – 11.10.2020 
▪ Neděle  4.10. František / sv. František z Assisi (27. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 5.10. Eliška / sv. Palmác  
▪ Úterý  6.10. Hanuš / sv. Bruno  
▪ Středa  7.10. Justýna / Panna Maria Růžencová  
▪ Čtvrtek  8.10. Věra / sv. Simeon  
▪ Pátek  9.10. Štefan, Sára / sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard  
▪ Sobota  10.10. Marina / sv. Paulin  
▪ Neděle  11.10. Andrej / sv. German (28. neděle v mezidobí) 

Z HISTORIE KOSTELA – Znaky   
V našem kostele máme dvě skupiny erbů-znaků. Jedna skupina se nachází na svornících hlavní lodi 
kostela a při jejich prohlížení budeme muset dost zaklonit hlavu. Nad hlavním oltářem je na svorníku 
klenby znak s papežskou korunou a zkříženými klíči. Tento symbol papežství (několikanásobnou korunu) 
odložil papež Pavel VI. A je to dobře, vždyť Ježíš nám říká: „Kdo chce být mezi vámi největší, ať je 
služebníkem všech.“ Druhým znakem ve směru ke kůru, je znak olomoucké kapituly (patrona kostela). 
Potom následují dvě růžice, znak Rakouska, znak Čech a Moravy, Uherský znak, kostkovaná moravská 
orlice a na posledním znaku podoba stavitele s datem 1483. 
Svorníky klenby jsou neseny ostatními kameny ve klenbě, jako kdyby byly nadřízenými. Ve skutečnosti 
slouží celé klenbě, která by se bez jejích přítomnosti vlastní vahou rozpadla. V tichu kostela můžeme před 
další prohlídkou zapřemýšlet, co je v našem životě svorníkem klenby. 
Další znaky se nachází na vnějších podpěrných pilířích kostela. Tyto pilíře také slouží stavbě, protože 
zachycují boční tlaky klenby do stěny kostela. Čím je kostel vyšší a prostor překrytý klenbou větší, tím musí 
být podpěrné pilíře více rozkročené. Na polovině opěrných pilířů je umístěn znak svatomořického 
stavebního spolku s kružítkem, úhlem a olovnicí. Tyto znaky se nachází zejména na severní stěně kostela. 
Pokud bychom obcházeli kostel od severní věže ve směru hodinových ručiček, našli bychom mezi znaky 
stavebního spolku postupně následující nestandardní znaky: moravskou orlici, monogram E.M. (Ernst 
Melnitzky), monogram J.H. s mitrou a berlou odkazující na probošta Josefa Hanela, monogram F.J.J. 
(Františka a Josef Johnovi), znak olomoucké kapituly, monogram J.W. (Josef Wallenda, náměstek 
starosty), znak barona Konopky, znak starosty von Engela, monogram faráře Jos. Fr. Jarmara                                
s emblémem misálu a kalicha.  Potom jsou ještě 2 znaky na pilířích sakristie se znakem stavebního spolku 
a s moravskou orlicí.  
Možná bychom si někdy měli ty znaky postupně prohlédnout. Až narazíme na první monogram, podívejme 
se do zpravodaje na jméno sponzora a s dalšími kroky zameditujme nad pomíjivostí našich velkých skutků.    

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Dle nařízení vlády ČR se od pondělí 5.10. (zatím po dobu 14 dnů) účast na bohoslužbě omezuje 

tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, 
které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob 
vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá. Dle 
upřesňujícího pokynu otce arcibiskupa (viz https://www.ado.cz/) z toho vyplývá, že při mši svaté 
mohou hrát varhany a může zazpívat žalm sólista z kůru. Výuka náboženství bude probíhat i 
nadále podle stejných předpisů, které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně. Ostatní farní 
aktivity budou probíhat v tomto čase v souladu s vládním usnesením, tzn. max. 10 osob ve 
vnitřních prostorách a 20 osob venku. 

Co se děje u dominikánů: 
Ve dnech 6.-7.10. zveme na akci Růženec 24, tedy 24hodinovou modlitbu růžence. Více info a 

registrace: https://ruzenec24.op.cz/. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Přijměte odpovědnost za Váš život. Vězte, že jste to Vy, kdo Vás dostane tam, kam chcete, nikdo 
jiný to neudělá. (Les Brown)  

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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