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Můj duch jásá v mém Bohu! (Lk 1, 46-48a. 48b-50. 53-54 Odp.: Iz 61, l0b) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 1, 6-8. 19-28) 
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni 
uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Toto je Janovo 
svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: „Kdo jsi?“ 
Vyznal to a nezapřel. Vyznal: „Já nejsem Mesiáš.“ Zeptali se ho: „Co tedy jsi? Eliáš?“ Řekl: 
„Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“ Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď 
těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?“ Řekl: „Já jsem hlas volajícího na poušti: ‘Vyrovnejte 
cesty Pánu’, jak řekl prorok Izaiáš.“ Ti poslaní byli z farizeů. Zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, když 
nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?“ Jan jim odpověděl: „Já křtím vodou. Mezi vámi stojí 
ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek                           
u opánků.“ To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil. 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Bůh je Jahve, ten, který je tu stále a všude pro svůj lid; je tím nejtoužebnějším, co si dokážeme 
představit, tím nejnutnějším, co v našem životě vůbec máme. Ale jeho dobrota a láska, jeho 
hřejivé světlo je tak oslňující, že je my lidé vůbec nedokážeme vydržet. Snad proto v našem životě 
Boha nepotkáváme přímo. Proto nás vždy potkává tak, abychom byli schopni to snést, jak je nám 
to přiměřené. Potkává nás v podobě člověka, ve svém Synu, který se stal člověkem, v Ježíši 
Kristu, v němž se Boží dobrota a láska k člověku staly člověkem. Snad proto můžeme toto světlo 
zahlédnout jen jako odraz – jako odraz v tom nejkrásnějším zrcadle, jako odraz planoucí svíčky 
v očích druhého člověka. Musíme tedy pohlédnout druhému člověku hluboko do očí, abychom tak, 
přesně tak, mohli ve tváři druhého něco z tohoto Boha zachytit. Vyzkoušejte si to v následujících 
dnech zcela jednoduše sami. Podívejte se druhému zpříma do očí, třeba nějakému dítěti. 
Podívejte se mu hluboko do očí v momentu toho nejkrásnějšího večera v roce, pod vánočním 
stromečkem. A jsem si docela jistý, že zahlédnete něco ze štěstí, ze spokojenosti, z dobroty a 
vřelosti, něco z lásky našeho Boha. Ne přímo, ale v zrcadle, jako plamínek svíčky v očích toho 
druhého.   

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 1, 26-38   Počneš a porodíš syna. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Advent nás znovu staví na počátek. Když se překulí rok, je znovu příležitost utichnout a patřit na 
budoucnost, která se rodí. Co Bůh započal, také dokončí. Ničím, co děláme, si nenechá zhatit 
záměr svého srdce. Má nesmírnou trpělivost. Neodrazuje ho ani míra toho, jak jsme nakaženi 
naší dobou. Tuto epochu má Bůh rád nesmírně, převelice, až nezřízeně. (...) Člověk se stále 
usilovně snaží dělat něco svého, dokonce i ty nejsvětější věci dělá tvrdošíjně po svém. Najde 
tisíce důvodů, proč všechnu svoji energii vyplýtvá na to, aby dokázal, že svými úkony posvěcuje 
svůj život. Křesťan nevytváří posvátné, nechává posvátné vstupovat do života dvojím způsobem: 
přijímá a prožívá. Božské činí ze všeho, co přijímá a prožívá jako Kristus. A to je počátek doby 
adventní, ke které nás volá Jan Křtitel. Volá nás k obrácení. Přijali jsme život, kterému nemám 
svým životem překážet, ale máme jej nechat promlouvat do všeho, co jsme a co máme.  
 
(P. Pavel Ambros, Ozvěna přicházejícího Pána, 4.12.2020, dle vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 13.12. – 20.12.2020 
▪ Neděle  13.12.  Lucie / sv. Lucie (Světluše) (3. neděle adventní) 
▪ Pondělí 14.12.  Lýdie / sv. Jan od Kříže  
▪ Úterý  15.12.  Radana / sv. Valerián  
▪ Středa  16.12.  Albína / sv. Adelhaida (Adéla)  
▪ Čtvrtek  17.12.  Daniel / sv. Lazar 
▪ Pátek  18.12.  Miloslav / sv. Rufus a Zosim 
▪ Sobota  19.12.  Ester / bl. Urban 
▪ Neděle  20.12.  Dagmar / sv. Dominik Siloský (4. neděle adventní) 

Z HISTORIE KOSTELA – Náhrobek generála Brettona 
U jižního bočního vchodu do kostela nalevo do dnešní zpovědní místnosti se nalézá mramorový náhrobek, 
na kterém jsou vyobrazeny zbraně a dva andílci. Na náhrobku je vysvětlující nápis: 

Her liegt Seine Excellence General Feldzeugmeister Freyherr von Bretton, gewester Commandant der 
Granitz Festug Olmütz, welcher im Alter 84 Jahr und Monat das zeitliche mit dem ewigen den 24ten Martii 

1779 verwechselet. Die Vorbeygehende wollen Steiner armen Seele ingedenk seyn. 
(Zde leží Jeho Excelence generál – polní zbrojmistr svob. pán Breton, bývalý velitel pohraniční pevnosti 
Olomouce, který ve stáří 84 let a 3 měsíců časnost zaměnil za věčnost dne 24. března 1779. Kdo jdete 

kolem, buďte pamětlivi jeho ubohé duše.) 
V tomto nápise nás může zaujmout na vojáka relativně požehnaný věk. Zajímavá je také zmínka, že 
Olomouc je hraniční pevností. Roku 1758 totiž přitáhli k Olomouci od severu Prusové a generál Klaudius 
Hyacint Bretton byl druhým mužem na straně obránců. Obranu připravil opravdu dobře. Město opevněné 
hradbami, vodními příkopy a 8500 obránci se s pomocí více než 300 děl ubránilo. Generál pak bydlel                     
na Horním náměstí v domě u Goliáše, který stával na místě dnešní pošty.  

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), ovšem při dodržování všem pravidel (3R) včetně dvoumetrových rozestupů. Roráty se 
letos samostatně konat nebudou, pouze čtené v rámci mší svatých v 8 hodin.  

Ve středu 16.12. zveme od 14 hodin do kostela na zdobení vánočního stromu a betléma. 
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). 
Zpovídání v týdnu před Vánoci (21.-23.12.) bude v časech 8:00-12:00 a 14:00-17:00, na Štědrý 

den (24.12.) pak pouze od 9:00-11:00. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého společně 

nabízejí duchovní a psychoterapeutickou pomoc na telefonu – všem, kdo v čase epidemie 
potřebují podporu nebo povzbuzení. Ti, kdo se dostali do psychické nepohody, nebo u nichž 
míra obav a úzkostí překročila únosnou mez mohou využít kontaktů, které se nabízejí na 
https://www.ado.cz/2020/10/30/duchovni-a-psychoterapeuticka-pomoc-na-telefonu/. Osoby 
uvedené v zmíněných kontaktech, jsou dobrovolníci a nemusí tedy být za všech okolností                      
k dispozici. Potom je třeba zkoušet další čísla z uvedeného seznamu. 

V Ne 13.12. v 9:00 dojde na hraničním přechodu Drasenhofen–Mikulov k předání tradičního 
betlémského světla do rukou brněnských skautů. Jako každý rok se betlémské světlo poté 
rozšíří po všech našich sídlech. Jeho drobný plamínek, nechť je nám příležitostí k zamyšlení 
nad smyslem Vánoc a k poděkování všem kdo slouží někomu jinému, než sami sobě.  

KOUTEK MOUDROSTI 
Povinnost nemusí být nudná. 
Láska ji může učinit krásnou a naplnit ji životem. 
(Neznámý autor)  

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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