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Pane, ukaž nám své milosrdenství! (Ž 85) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 1,1-8) 
Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám 
svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, 
vyrovnejte mu stezky!“ Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly 
odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od 
něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem 
boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. (Jan) kázal: „Za mnou už přichází 
mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem 
vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Pokud se dnes někoho zeptáte: cítíte něco jako osobní vinu? Pak předpokládám, že odpověď 
bude u většiny víceméně shodná. Kdo z nás dnes ještě cítí nějakou osobní vinu? Kdo z nás by 
snad měl nějaké hříchy - to archaické slovo, již dávno nepatřící do naší moderní doby? Kdo by 
chtěl sám sebe označit jako špatného člověka? Vždyť nekradu ani jsem nikoho nezabil. Jít někam 
k Jordánu a tam vyznávat hříchy, to dnes zřejmě již nikdo nemá zapotřebí. Přesto, když se sebe 
upřímně zeptám: jak je to u mě doopravdy? Jaký jsem, například, ve vztahu k druhým? Jdu 
druhému člověku v ústrety, nebo až příliš často čekám, než on/ona naopak přijde ke mně? Kolik 
času opravdu věnuji svým bližním? Jak často jsem odmítavý, nedůvěřivý, chladný či vypočítavý? 
Kolikrát jsem – možná i bez toho, aniž bych o tom věděl – zranil? Kolik lidí chodí po tomto světě, 
kterým jsem neodpustil, proti kolika mám předsudky? Jak často jsem hovořil o tom, co se druhým 
nepovedlo, klevetil, pomlouval? A jsem vůbec vděčný, že jsem tady a mohu žít? Kdy jsem 
naposledy řekl Bohu za něco díky? Jak často jsem za Ním přišel pouze tehdy, když jsem něco 
potřeboval? Jak často jsem na Něj vlastně myslel? Jestli vůbec? Ne, nechci vám tím teď nic 
předhazovat. Ptám se sám sebe! A je mi jasné, že čím déle se budu ptát, tím delší seznam bych 
si s sebou mohl k Jordánu vzít. Vyznat vše, co se mi moc nepovedlo, či co jsem jednoduše zvoral. 
Kolik psychologických poraden ještě bude muset vzniknout, kolik psychických a 
psychosomatických onemocnění ještě bude muset lidsto protrpět, abychom pochopili, že hřích 
nezakopeme někam pod zem, že hřích se musí vyznat. A přitom celý ten judský kraj a všichni 
jeruzalémští obyvatelé, ti už to tehdy věděli…  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 1, 6-8. 19-28   Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Křesťan je povolán, aby vždy upřímně hledal smysl situací, které před něho život staví.                           
Za momenty radosti a útěchy, aby Pánu vzdával díky a čerpal z nich sílu, a chvíle těžkosti, aby 
objímal jako svůj kříž. I o současné naší zkoušce Bůh dobře ví, provází nás jí a my se musíme 
ptát, jak může i dočasný nedostatek přístupu ke Mši svaté našemu duchovnímu životu prospět. 
Především nám může připomenout velikost a vzácnost svátostí. (…) Snad si (v něm) máme 
uvědomit, že už jsme se jakoby přestali radovat z nesmírného daru svátosti smíření, plni 
vděčnosti doceňovat, jak velikou událostí v našem životě je odpuštění hříchů a návrat k čistotě 
Božího dítěte.  
 
(Adventní zamyšlení královéhradeckého biskupa Jana Vokála, 27.11.2020, dle cirkev.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 6.12. – 13.12.2020 
▪ Neděle  6.12.  Mikuláš / sv. Mikuláš (2. neděle adventní) 
▪ Pondělí 7.12.  Benjamín / sv. Ambrož  
▪ Úterý  8.12.  Květoslava / Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
▪ Středa  9.12.  Vratislav / sv. Valerie  
▪ Čtvrtek  10.12.  Julie / sv. Julie a Eulálie  
▪ Pátek  11.12.  Dana / sv. Damas I. (Hostivít)  
▪ Sobota  12.12.  Simona / sv. Jana Františka de Chantal  
▪ Neděle  13.12.  Lucie / sv. Lucie (Světluše) (3. neděle adventní) 

Z HISTORIE KOSTELA – Velká freska 
Ve středověku plnily kostely mimo jiné funkci dnešních obrazáren. Církevní představitelé se snažili tento 
stav změnit. Při generální vizitaci našeho kostela v r.1630 bylo proto přikázáno aby „četné obrazy jak 
žijících, tak zemřelých osob obojího pohlaví, o jejichž svatosti není nic známo, byly z oltářů odstraněny 
nebo zalíčeny“.  
Mezi tato díla však nepatří velká freska na stěně kostela u sakristie, která je datována r.1505 a byla znovu 
objevena v r.1937. Freska zřejmě tvořila jeden komplet s oltářem sv. Kryštofa, který pod freskou stával 
ještě r.1683. Největší postavou fresky je sv. Kryštof, který podle legendy přenáší dítě - Ježíše přes řeku.  
Mohutnou levicí se přitom opírá o strom, jako o hůl. Vyobrazení sv. Kryštofa zřejmě plnilo úlohu oltářního 
obrazu. Nad sv. Kryštofem jsou vyobrazeni dva světci: sv. Vavřinec s rožněm a mešní knihou a sv. Sebald. 
Druhý ze světců je pokládán za apoštola Norimberka, kde je ve stejnojmenném kostele pohřben                        
pod krásným náhrobkem. Podle odborníků se vykreslená dvojice světců liší ve stylu malby: sv. Vavřinec je 
malovaný v gotickém stylu a sv. Sebald v renesančním stylu. Nabízí se přitom výklad, že na malbě 
pracovali dva malíři, starší (gotický) mistr a mladší (renesanční) žák.  Světci stojí na balkoně, nad kterým je 
obraz zpodobňující náš kostel v době, kdy věže byly ještě jehlancovité. Na tomto obraze také není později 
postavené válcové schodiště u jižní věže. Zkusme si fresku někdy (mimo bohoslužby a nejlépe                            
za slunečního svitu kolem poledne) pozorně prohlédnout.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V rámci aktuálních protiepidemiologických opatření není při standardním obsazení kostela potřeba 

omezovat účast na bohoslužbách, zveme tedy opět do kostela včetně nedělích mší sv. (7:30 a 
9:00). Roráty se letos samostatně konat nebudou, pouze čtené v rámci mší svatých v 8 hodin.  

Společné udílení svátosti nemocných v kostele bude v So 19.12. v 8 hodin, nemocné bude otec 
Hanáček navštěvovat v Po 14.12. dopoledne (prosíme o jejich nahlášení v sakristii). 

Nabízíme v sakristii ke koupi adventní kalendáříčky s magnetkou za 15 Kč. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Na adrese https://www.ado.cz/2020/11/19/dopis-biskupa-josefa-nuzika-rodinam/ je možno si 

přečíst list otce biskupa Nuzíka rodinám, publikovaný 19.11.2020. 
Moravská filharmonie spolu s Arcibiskupstvím olomouckým připravuje na Po 7.12.2020 slavnostní 

benefiční koncert v podání špičkového hudebního souboru Trio Martinů. Moravská filharmonie 
ho divákům zprostředkuje živě díky on-line přenosu přímo z krásné dvorany Arcibiskupského 
paláce (viz https://www.mfo.cz/). Koncert je pro všechny posluchače zdarma, dobrovolné 
příspěvky od posluchačů poplynou na podporu projektů Charity Česká republika.  

KOUTEK MOUDROSTI 
Věřím ve věčný význam domova jako základní instituce společnosti. 
Věřím v nesčetné množnosti pro každého hocha i dívku. 
Věřím v představivost, víru, naději a ideály, jež spočívají v srdcích všech dětí. 
Věřím v krásu přírody, umění, knih a přátelství. 
Věřím ve spokojenost při plnění povinností. 
Věřím v drobné domácí radosti každodenního života. 
(Ozora  Davis *1866 - †1931)  

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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