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Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože! (Ž 63) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 25,1-13) 
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, 
které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé 
vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek 
olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl 
křik: ‚Ženich je tady! Jděte mu naproti!‘ Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. 
Pošetilé prosily prozíravé: ‚Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.‘ Ale prozíravé 
odpověděly: ‚Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům                   
a kupte si.‘ Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu                             
a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ On však 
odpověděl: ‚Amen, pravím vám: Neznám vás.‘ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Nemohu si pomoci, ale mám s tímto podobenstvím trochu problém. A proto bych chtěl rád 
promluvit ke všem mladým ženám a ke všem starým, ke všem starým a ke všem mladým mužům, 
a především Ženichovi bych chtěl říci: Nenecháme se rozdělit na chytré a pošetilé! Počkáme 
společně a společně to nevzdáme. A je jedno, kdy přijdeš, během té doby stejně určitě také někdy 
usneme. A jestli nám na konci bude stačit olej, to také nedokáže nikdo z nás řici. Ale doufám, 
opravdu doufám, že na tom nakonec vlastně nezáleží. Chci věřit, že platí, co jsi nám přislíbil: že 
totiž každého z nás znáš a zavolal jsi nás tehdy k Tobě naším jménem. A že nikoho z nás, nikoho 
kdo Ti důvěřuje, nakonec nezklameš. Ne proto, že jsme si to zasloužili nebo že bychom byli tak 
skvělí, nýbrž protože nás miluješ. A beru Tě za slovo, pak, kdyby ty dveře už skutečně měly být 
zavřené. Chci důvěřovat tomu, že Tvé slovo má svou váhu, že platí, co jsi nám přislíbil: „Proste a 
bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.“ (Lk 11,9) – byť – byť by to měl 
být pouze projev mé pošetilosti. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 25,14-30   Málo jsi spravoval věrně, pojď se radovat se svým pánem. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Pokud se (proto) někdy při večerní modlitbě cítíme zemdleni a prázdní a zdá se nám, že život je 
zcela nesmyslný, v té chvíli je třeba úpěnlivě prosit, aby se Ježíšova modlitba stala také naší 
modlitbou. „Já se dnes nedokážu modlit, nevím, co si počít, necítím se hoden, hodna...“ V té 
chvíli, Ježíši, ať je Tvoje modlitba mojí. A svěřit se Jeho modlitbě za nás. On je v té chvíli před 
Otcem a přimlouvá se za nás, ukazuje Otci svoje rány [utrpěné] za nás. Mějme tuto velkou 
důvěru. Pak, budeme-li mít tuto důvěru, znovu uslyšíme z nebe hlas, silnější než ten, který stoupá 
z hloubi nás samotných, uslyšíme, jak něžně šeptá: „Ty jsi Bohem milovaný, ty jsi syn, ty jsi radost 
nebeského Otce“. Právě kvůli nám a pro každého z nás zní Otcova slova, i kdybychom byli 
odmítnuti všemi jako ti nejhorší hříšníci. (...) Ježíš nám daroval svoji vlastní modlitbu, která je 
dialogem Jeho lásky s Otcem. Daroval nám ji jako zárodek Trojice, která se chce uchytit v našem 
srdci. Přijměme ji. Přijměme tento dar, dar společné modlitby s Ním. A nepochybíme.  

(Papežova katecheze na generální audienci, 28.10 2020, dle vaticannews.va/cs) 

 



SVÁTKY V TÝDNU 8.11. – 15.11.2020 
▪ Neděle  8.11.  Bohumír / sv. Gottfried (Bohumír) (32. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 9.11.  Bohdan / Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
▪ Úterý  10.11.  Evžen / sv. Lev Veliký  
▪ Středa  11.11.  Martin / sv. Martin  
▪ Čtvrtek  12.11.  Benedikt / sv. Josafat  
▪ Pátek  13.11.  Tibor / Svátek sv. Anežky České 
▪ Sobota  14.11.  Sáva / sv. Mikuláš Tavelič  
▪ Neděle  15.11.  Leopold / sv. Albert Veliký (33. neděle v mezidobí) 

Z HISTORIE KOSTELA – Kostelní okna (dokončení) 
V obchůzce kolem kostelních oken jsme v severní stěně kostela došli ke 4-dílnému oknu, které věnoval 
probošt Grimmenstein r.1910. Na okně je vyobrazena Panna Maria královna nebes a sv. Maxmilián.                      
Po stranách pak sv. Karel Boromejský a sv. Ludvík. 
Dalším oknem v severní stěně je velké 5-dílné okno, které věnoval Stavební spolek svatomořický r.1908. 
Okno stálo 10 050 K. Je na něm vyobrazeno nastoupení císaře Františka Josefa I. na trůn, ke kterému 
došlo r.1848 v Olomouci. Jedná se o kopii obrazu malíře Rabenalta. V horní části okna jsou pak následující 
světci: sv. František, sv. Rudolf, sv. Alžběta, sv. Gizela a sv. Valerie.  
V severní lodi kostela za oltářem sv. Pavlíny se nachází jen dvě dvojitá okna. Tato asymetrie je způsobena 
přítomností schodiště vedoucího na půdu kostela. Na prvním okně je vyobrazen sv. Jan Nepomucký 
s tehdy „jen“ blahoslaveným Janem Sarkandrem. Toto okno opět věnoval r.1912 Stavební spolek 
svatomořický. Na druhém okně je pak vyobrazena Svatá rodina. Toto okno věnoval kostelní hospodář 
(Kirchenwirt und Armenvater) Rudolf Tellařík r.1912.  
Pořízením některých kostelních oken také ukončil svou činnost Stavební spolek svatomořický.  
Poslední, dosud nezmiňované kostelní okno se nachází za varhanami nad hlavním vchodem. Nemá žádné 
vitráže a na rozdíl od ostatních kostelních oken nemá nahoře lomený oblouk.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Nedělní kázání našeho otce Františka Hanáčka jsou opět dostupná online na YouTube kanálu 

„sv. Mořic Olomouc“, https://www.youtube.com/channel/UCSn8D2dvHav1piOZFgvCmZQ. Dále 
tam jsou zveřejněny též poslední nahrávky našich mořických varhan (před jejich generální 
rekonstrukcí) v podání hlavního varhaníka Jiřího Stodůlky. Zveme k návštěvě a sdílení! 

Veřejné mše sv. jsou do odvolání zrušeny, otec Hanáček je aktuálně slouží pouze soukromě.                   
Ve všední dny je v čase 7:45 – 8:15 možno přijmout svátost smíření, resp. přijít ke sv. přijímání; 
páteční adorace se nekoná. V neděli se sv. přijímání podává v 8:00 – 9:00, resp. 10:00 – 11:00. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Dne 7.10.1571 (před 449 lety) došlo k námořní bitvě u Lepanta, ve které spojená křesťanská 

vojska porazila vojska rozpínající se Osmanské říše. Od toho dne se v církvi slaví svátek Panny 
Marie Růžencové. Naši biskupové 7.10.2020 vyzvali ke každodenní modlitbě růžence v 20:00 za 
ukončení pandemie. Už jste se také připojili? 

KOUTEK MOUDROSTI 
Jako jednotlivci můžeme udělat jen málo, abychom pomohli ubohým a trpícím ve světě – 
osamělým, poníženým, nenáviděným, vyhnaným, nemocným na duši i na těle, zmrzlým, 
hladovým.  
Avšak lidem v našem dosahu, o nichž víme, můžeme pomoci zdvořilostí a laskavostí, 
neočekávaným darem, návštěvou. Zacházíme-li s nimi s respektem, který si zasluhují. Uznáme-li 
jejich odvahu. Nasloucháme-li jejich příběhům. Neboť každá laskavost se šíří jako zářící kruhy. 
Podívejte, jak dobří lidé všude vysílají kruhy světla do temnoty, kruhy, které se spojují a prolínají. 
(Pam Brownová *1928)  

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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