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Hospodin sám je náš Bůh, pamatuje věčně na svoji smlouvu. (Ž105) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 2,22-40) 
Když nadešel čas očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho 
představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: ‚Všechno prvorozené mužského rodu ať je 
zasvěceno Pánu.‘ Přitom chtěli také podat oběť, jak je nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo 
dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk 
spravedlivý a bohabojný a očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého 
mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel                     
do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle 
Zákona. Vzal ho do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, Hospodine, podle svého slova 
propustit svého služebníka v pokoji, neboť moje oči uviděly spásu, kterou jsi připravil pro všechny 
národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Jeho otec i matka byli plni 
údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je 
ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat –                 
i tvou vlastní duši pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ Také tam byla 
prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se 
vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. 
Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu 
chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když 
vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a 
sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Stovky let Izraelité prosili Boha a modlili se za to, aby je osvobodil od nadvlády různých národů, 
nakonec pak samotných Římanů, aby jim dopomohl k toužebně očekávanému míru a také 
alespoň k nějaké té troše štěstí navíc. A Bůh je vyslyšel! Slíbil, že pomůže. Přislíbil Mesiáše jako 
svůj velký dar. A lidé doufali v krále, zachránce, osvoboditele; doufali, že Bůh konečně pořádně 
bouchne do stolu, že ten Jeho Mesiáš dá svět definitivně do pořádku. Ale všichni ti, snad až na 
pár výjimek včetně starce Simeona a prorokyně Anny, pak byli hořce zklamáni. Nejraději by 
takového Mesiáše neprodleně vrátili - jako nevhodný vánoční dárek, a to hned druhý den. Bylo 
pro ně hořkým zklamáním, že tento Bůh nenastolil mír, neseslal štěstí a ani spokojeností nikoho 
nenakrmil. Příchodem tohoto Spasitele se svět nestal jak mávnutím kouzelného proutku lepším 
než předtím. Ježíš, tento seslaný Mesiáš nevytvořil jednoduše nový svět, ale mnohokrát nám 
názorně ukázal, co musíme udělat pro to, aby se novým, lepším stal. A každému, kdo mu věří, 
kdo v Něj věří, nabídl, že pro něj na této cestě bude průvodcem a oporou. Není pochyb, Bůh nám 
nemohl dát více. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 1, 1-18   Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Chtěl bych všechny vybídnout, aby ‚přidali do kroku‘ vstříc opravdovým Vánocům, které jsou 
Narozením Ježíše Krista. Letos nás čekají restrikce a nepříjemnosti, ale mysleme na Vánoce 
Panny Marie a svatého Josefa. Pro ně nebyly růžové! Kolik těžkostí, kolik starostí! A přece byli 
vedeni a podporováni vírou, nadějí a láskou. Ať je tomu tak i s námi! Ať nám také tato těžkost 



pomůže trochu očistit způsob prožívání Vánoc, slavit vyjitím z konzumismu: ať jsou zbožnější, 
autentičtější a opravdovější.  
 
 (Papež František, generální audience, 16.12.2020, dle vaticannews.va/cs) 

SVÁTKY V TÝDNU 27.12.2020 – 3.1.2021 
▪ Neděle  27.12.  Žaneta / sv. Jan Evangelista (Svátek Svaté rodiny) 
▪ Pondělí 28.12.  Bohumila / sv. Betlémské děti, mučedníci  
▪ Úterý  29.12.  Judita / sv. Tomáš Becket 
▪ Středa  30.12.  David / sv. Evžen 
▪ Čtvrtek  31.12.  Silvestr / sv. Silvestr 
▪ Pátek  1.1.  Nový rok / Slavnost Matky Boží Panny Marie 
▪ Sobota  2.1.  Karina / sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský 
▪ Neděle  3.1.  Radmila / sv. Jenovéfa (2. neděle po Narození Páně) 

Z HISTORIE KOSTELA – Zaniklé kaple mořické farnosti 
Kaplan Zlámal ve své knize věnuje necelé dvě stránky zaniklým kaplím, které náležely k mořické farnosti. 
Je jich zde zmíněno více a jejich osudy nejsou jednoduché. V prvním odstavci jsou připomínány dvě 
nejstarší a zároveň kostelu nejbližší kaple, které stávaly na hřbitově, přiléhajícím k našemu kostelu. Jsou to 
kaple sv. Mikuláše (založena před r.1331 a zrušena r.1549), resp. kaple sv. Felixe a Adaukta (prvně 
připomínaná r.1360 a r.1492 přestěhovaná na Gošikl – Novou Ulici). U té druhé stojí za povšimnutí jména 
světců. Oba jsou mučedníci z římské doby, kteří byli popraveni v jeden den. Slavnější Felix byl odsouzen a 
když ho vedli na popravu, tak se v přihlížejícím davu nějaký neznámý člověk přiznal, že je také křesťanem. 
Tak ho vojáci hned „sbalili“ a popravili také. Nikdo z opatrnějších = přeživších křesťanů ale toho druhého 
neznal a tak mu dali jméno Adaukt-Přidaný. „Jen“ vyplnil slova „Kdo se ke mně přizná…“. To je pro nás 
výzva. 
Zajímavé je také, že v seznamu zrušených kaplí vystupuje nyní krásně opravená kaple sv. Jeronýma                  
na radnici, vystavěná po r.1490. Píše se tam, že kaple byla vybudována jako protiváha (asi „bezbožného“ 
poz. red.) orloje, který stojí na protější straně radnice. Dále je tam uváděno, že byla vysvěcena 
varadínským biskupem Janem. U této informace se můžeme nejdříve ptát: Copak nebylo v Olomouci dost 
církevních hodnostářů? Potom si můžeme uvědomit, že jednotnost Evropy, o kterou dnes těžkopádně 
usilujeme, už tady jednou byla.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Jelikož bude aktuální číslo Svatomořického zpravodaje distribuováno 23.12. ráno, přicházíme 

s upřesněním pořadu bohoslužeb pro dny následující. Na Štědrý den (24.12.) bude mše svatá 
v 8 hodin a půlnoční mše nakonec ve 22 hodin. Na oba svátky vánoční i na svátek Svaté rodiny 
(25.-27.12.) se mše svaté budou slavit v 7:30 a 9:00. Ve Čt 31.12. se bude navíc slavit děkovná 
mše sv. v 17 hodin, v Pá 1.1. (slavnost Matky Boží Panny Marie) opět v 7:30 a 9:00. Sledujte 
aktuální možnosti obsaditelnosti kostela (10 % = 70 osob), obsaďte prosím hlavně židle 
rozdělené po kostele (s ohledem na povinné rozestupy 2 metry). 

Nedělní kázání našeho otce Františka Hanáčka jsou dostupná online na YouTube kanálu „sv. 
Mořic Olomouc“, https://www.youtube.com/channel/UCSn8D2dvHav1piOZFgvCmZQ. Na první 
svátek vánoční se tamtéž můžete těšit i na jedno hudební překvapení.:-) 

AKTUALITY OBECNÉ 
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa „Knihovník/knihovnice 

Arcibiskupské knihovny v Olomouci“. Jedná se o pracovní úvazek ve výši 80 % s termínem 
nástupu od 1.4. 2021; https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2020/12/vr-knihovna-12-2020.pdf  

KOUTEK MOUDROSTI 
Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle. 
(Henry Ford)  

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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