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Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. (Ž 23) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 25,31-46) 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se 
na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, 
jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm 
po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás 
připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste 
mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, 
a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.‘  Spravedliví mu na to řeknou: ‚Pane, 
kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli 
na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo 
ve vězení, a přišli jsme k tobě?‘  Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro 
jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.‘  Potom řekne těm po levici: 
‚Pryč ode mě, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť 
jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a 
neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a 
nenavštívili jste mě.‘ Tu mu na to řeknou také oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo 
žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim 
odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani                  
pro mne jste neudělali.‘ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Co je to vlastně bohoslužba? To co jako bohoslužbu běžně označujeme a čím pak rozumíme 
Bohu sloužit – to ve skutečnosti děláme především pro sebe! Neboť pokud tak činíme, pak 
bychom tím měli být obdarováni, měli bychom dojít klidu, nalézt orientaci a pomoc pro náš život. 
Tato bohoslužba je zde především pro nás samotné. Služba Bohu, naše služba vstříc tomuto 
Bohu, ovšem musí vypadat jinak. A jak, to nám říká ve vší zřejmosti dnešní evangelium. Ježíš 
nám zde nade všechnu pochybnost sděluje: skutečná bohoslužba – to je služba člověku. Sloužit 
nemocným, starým, osamělým, hladovým, těm, kteří strádají na těle či na duchu… Neboť cokoliv 
jsme udělali pro jednoho z těchto Jeho nejposlednějších bratří a sester, to jsme udělali skutečně 
pro Něj. A podle toho budeme nakonec souzeni. Kdo bere Ježíše vážně, ten ví, že boho-služba 
se neodehrává v první řadě v kostele. Neboť sloužit druhému, mírnit jeho trápení, to je pro Ježíše 
ta skutečná, pravá bohoslužba. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 13, 33-37  Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Všechno krásné (pak) má v křesťanském slovníku jméno láska. Kristus je tedy král lásky, král 
srdcí. Tato myšlenka se stále vracela Napoleonovi při jeho poslední internaci na Elbě. Myslil na 
svůj vlastní plán dobýt svět. Nebyl od toho daleko. Ale když četl evangelium, pochopil, že jediný 
opravdový dobyvatel světa je Kristus. Šel jinou cestou a proto si získal srdce milionů a nakonec                  
i samého Napoleona. A vyzval-li apoštoly a učedníky, aby šli s ním a za ním, je to privilegium, ne 
služba mocnářům, je to dar a podíl na štěstí, které se nese dál a dál.  
 
(P. Tomáš Špidlík, homilie k neděli Krista Krále, 23.11.2007, dle radiovaticana.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 22.11. – 29.11.2020 
▪ Neděle  22.11.  Cecílie / sv. Cecílie (Slavnost Ježíše Krista Krále) 
▪ Pondělí 23.11.  Klement / sv. Klement I.  
▪ Úterý  24.11.  Emílie / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové  
▪ Středa  25.11.  Kateřina / sv. Kateřina  
▪ Čtvrtek  26.11.  Artur / sv. Silvestr  
▪ Pátek  27.11.  Xenie / sv. Virgil  
▪ Sobota  28.11.  René / sv. Mansuet (Miloslav)  
▪ Neděle  29.11.  Zina / sv. Saturnin (1. neděle adventní) 

Z HISTORIE KOSTELA – Bohoslužby v minulosti (pokračování) 
Z liturgických zvyklostí, které připomíná z minulosti kaplan Zlámal, je možno si všimnout oslavy svátku 
Božího Těla. Tyto oslavy u sv. Mořice začínaly v 5:00 ráno vystavením Nejsvětější svátosti oltářní,                       
po kterém následovala první mše svatá. Již v 6:00 se pak sloužila další mše svatá, po které se šlo 
procesím na dóm a zpátky ke sv. Mořici. Večer před nešporami byla situace podobná: nejdříve se vystavila 
svátost oltářní za zpěvů O salutaris Hostia a Uni Trinioque Domino, po nešporách se zpívalo v kleče 
Domine Rex s veršíky a Homo quidam, následně se šlo průvodem na Dolní náměstí. V popisu kaplana 
Zlámala není zmínka o tom, že by se průvody zastavovaly konkrétně u Sloupu Nejsvětější Trojice, jak se 
praktikuje poslední dobou. 
Každopádně v minulosti byly průvody po městě častou bohoslužebnou atrakcí. Asi to bylo proto, že se lidé 
těchto průvodů rádi účastnili. Ve většině případů průvody vycházely od sv. Mořice k jiným olomouckým 
kostelům. Opačný případ, že by průvod vyšel z jiného kostela a směřoval ke sv. Mořici, zmiňuje kaplan 
Zlámal jen v případě svátku růžencové Panny Marie, kdy ke sv. Mořici chodil průvod z dominikánského 
kostela. Jako zajímavost dále uvádí, že dominikáni (řád kazatelů) pak kázání pronášeli netradičně                         
z kazatelny. Běžně se totiž tehdy kázalo od hlavního oltáře. To asi museli mluvit dost hlasitě. Zlámal přitom 
zmiňuje, že dominikáni museli o možnost kázat z kazatelny každoročně žádat faráře o dovolení.   
Zajímavou může být informace, že každý pátek se u oltáře sv. Kříže (u sakristie) zpívaly vybrané zpěvy              
a recitovaly žalmy.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Tuto neděli 22.11. se budou konat mše svaté v 7:30 a 9:00 (tedy dle nového rozpisu) pro 15 osob 

systémem kdo první přijde – následně bude kostel uzavřen. Ve všední dny a v sobotu se budou 
ve stejném režimu konat mše svaté v 8 hodin. V Pá 27.11. následně proběhne adorace a bude 
též příležitost ke zpovědi (7:45-11:00), pobožnost k Božímu milosrdenství nebude. Sledujte, 
prosím, případné změny v limitu počtu osob na bohoslužbách ve sdělovacích prostředcích! 

Příští Ne (29.11.) bude v rámci mší sv. (7:30 a 9:00) žehnání přinesených adventních věnců. 
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! 

Práce na kostele a varhanách se v době korona-krize nezastavily. Stále je potřeba pravidelně 
přispívat na tento účel, o což bychom vás tímto rádi poprosili. Peníze se mohou posílat na účet 
farnosti 2500061845/2010 FIO banka, nebo prostřednictvím pokladniček v kostele. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Ve středu 25.11.2020 se u nás již potřetí uskuteční mezinárodní iniciativa Červená středa 

(#RedWednesday), jejímž smyslem je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě 
pronásledováni pro svou víru. Akce se v tentýž den koná v několika zemích světa.  

KOUTEK MOUDROSTI 
Žádná filosofie štěstí, žádné pocity, žádné místo ani moc, žádný materiální úspěch vám ani na 
okamžik neposkytnou takové uspokojení, jako pocit, že máte v životě dobrý cíl. 
(Minot Simons)  

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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