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Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. (Ž 128) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 10, 2-16) 
Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést                         
do úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list 
a rozvést se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz. Na počátku při 
stvoření však (Bůh) ‚učinil (lidi) jako muže a ženu. Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své 
ženě, a ti dva budou jeden člověk‘. Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk 
nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou 
ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a 
vdá se za jiného, dopouští se cizoložství.“ (Matky) přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale 
učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet 
ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží 
království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! O kolik hořkosti se již zasloužil tento biblický úryvek. Tato věta 
se stala zákonem nebo spíše zákazem, heslem, a proklamovanou nerozlučností sňatku se jako 
katolíci navenek asi nejvýrazněji odlišujeme od většinové společnosti. Není cílem tohoto 
zamyšlení tuto nerozlučnost zpochybnit. Je ctností, když dané slovo, dané v tomto případě 
jednoho slavnostního dne u oltáře, platí. Přesto, mohli bychom se ptát, co to vlastně znamená co 
Bůh spojil? Jak rozpoznáme, že zde vždy opravdu Bůh spojil – a ne pouze právní úkon? Nadto, 
evangelium znamená radostné poselství. Platí to vskutku pro tento úryvek? Co s manželstvím, 
když žiji s někým, kdo náš vztah vědomě a systematicky ničí? Alkoholem, drogami, násilím, 
gamblerstvím, dluhy? A nechce s tím nic dělat? Nebo když si můj protějšek prostě našel někoho 
jiného? Nesloužil tento úryvek v dějinách spíše k tomu, stanovit určitý způsob života a morálky, 
stejně jako byla svého času z kazatelen hlásána věrnost vrchnosti a ve válečných časech 
povinnost položit za krále a otčinu svůj život? Nechť i nadále zůstane naší ctností, že v katolickém 
manželství se prostě slovo drží. Ale mějme hluboké pochopení pro ty, kterým se to přes veškerou 
snahu nepovedlo. Milosrdný Bůh ji má určitě také.   

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 10, 17-30   Prodej všechno, co máš, a následuj mě! 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Je pravda, co někdo říká, totiž že mladí lidé nechtějí uzavírat manželství, zvláště v této těžké 
době? (…) Sňatek a sdílení života je něco krásného. Je to náročná a někdy svízelná, konfliktní 
cesta, ale vyplatí se riskovat. Na této celoživotní cestě nejsou manželé sami: Ježíš je doprovází. 
Manželství není pouhý sociální úkon, nýbrž povolání, které se rodí v srdci, vědomé rozhodnutí na 
celý život, vyžadující zvláštní přípravu. Prosím, nikdy na to nezapomínejte! Bůh si pro nás vysnil 
lásku a žádá, abychom s tímto snem souzněli. Přisvojme si tuto Bohem vysněnou lásku.                          
A modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují                    
na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce. Láska si totiž žádá velikou 
trpělivost. Ale stojí za to, nemyslíte?  
 
(Videoposelství papeže Františka k červnovému úmyslu Apoštolátu modlitby, 1.6.2021; dle 
vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 3.10.2021 – 10.10.2021 
▪ Neděle  3.10. Bohumil / sv. Maxmilián (27. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 4.10. František / sv. František z Assisi  
▪ Úterý  5.10. Eliška / sv. Palmác  
▪ Středa  6.10. Hanuš / sv. Bruno  
▪ Čtvrtek  7.10. Justýna / Panna Maria Růžencová  
▪ Pátek  8.10. Věra / sv. Simeon  
▪ Sobota  9.10. Štefan, Sára / sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard  
▪ Neděle  10.10. Marina / sv. Paulin (28. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK – Změny v provozu kostela   
V době války měl kostel sv. Mořice čtyři duchovní, dva Němce a dva Čechy. Prvním v pořadí za proboštem 
Matzkem byl Alois Vašica. Narodil se v Brušperku r.1904 v rodině obchodníka. Stejně jako Matzke studoval 
gymnázium v Kroměříži a bohosloví v Olomouci. Po vysvěcení na kněze (r.1928) pracoval 10 let jako 
kooperátor v Bílovcích, Ostravě a Kravaři, než se stal vrchním kaplanem sv. Mořice. Zde zůstal i po válce 
až do internace (uvěznění) komunistickým režimem. Po propuštění z internace žil ve Valašském Meziříčí. 
Zpočátku pracoval v Mototechně, později se vrátil do duchovní služby. Méně štěstí měl během války další 
český duchovní Bohumil Zlámal z Oprostovic (*1904). Po studiích v Kroměříži a Olomouci a vysvěcení            
na kněze začal působit u sv. Mořice. Dne 1.9.1939 byl ale „vzat do ochranné vazby“ (tzn. zatčen 
Gestapem) a zbytek války strávil v různých koncentračních táborech v Německu. Druhým německým 
duchovním byl Josef Lantsch (*1914), jehož otec býval u sv. Mořice kostelníkem. Po reálním gymnáziu a 
studiu na bohosloví v Olomouci byl r.1939 vysvěcen na kněze. Za války se u sv. Mořice staral i o německé 
katolíky v Štěpánově a Litovli. Roku 1943 byl povolán do zbraně a po válce zůstal na německém území, 
kde r.1991 zemřel. V duchovní službě za války vypomohli ještě další kněží. Matzke jich jmenuje šest: 
čestný kanovník Msgr. Alois Bönisch, odsunut r.1946 do Ulmitz a/d Donau (†1952); Msgr. Franz König, 
dříve učitel náboženství na německém reálním gymnáziu v Olomouci; Stanislav Beneš, ředitel lidovecké 
tiskárny v Olomouci; Dr. Rudolf Col, učitel náboženství na českém gymnáziu v Olomouci (dnešní 
Slovanské gymnázium); Dr. Karl Krischke, katecheta na dívčí základní škole v Olomouci a farní vikář                     
v Chválkovicích a nakonec Karl Czermak, penzionovaný katecheta z Šternberka, který nastoupil 22.8.1950 
zpět do služby jako 1. kaplan a byl od 15.7.1951 provisor u sv. Mořice.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Příští neděli bude v rámci mše svaté v 9:00 nachystán program pro děti a po ní zveme srdečně 

všechny farníky do nově otevřené farní kavárny naproti bočnímu vchodu. Budeme rádi, 
pokud si uděláte chvíli času na posezení a popovídání s těmi, které znáte z kostelních lavic. 

Zveme děti do výuky náboženství. U nás ve farnosti probíhá ve čtvrtky přímo na faře a to 
následovně: od 14:00 pro 1.-3. třídu, od 15:00 pro 4.-5. třídu a pro 6.-9. třídu.  

Nejen v měsíci říjnu, ale zvláště v něm zve Matka Boží, Královna posvátného růžence, každého              
z nás k této modlitbě. Také proto se ve dnech 6./7.10.2021 opět uskuteční 24hodinová modlitba 
růžence v olomouckém dominikánském kostele. „Akce“ začíná i končí v 19:00. Možnost zapsat 
se k modlitbě konkrétního desátku naleznete na webu https://ruzenec24.op.cz/. 

AKTUALITY OBECNÉ  
Ve věku 98 let zemřel v pátek 24.9.2021 nejstarší kněz olomoucké arcidiecéze P. Jan Mařík. 

Narodil se v Bratislavě, v olomoucké diecézi byl vysvěcen a působil zde dlouhá léta. Poslední 
roky strávil v rodišti své matky v Kutné Hoře, kde bude i pohřben.  

KOUTEK MOUDROSTI 
Rozhodnost, zaujímání postojů a schopnost realizovat věci jsou především otázkou sebedůvěry. 
A ta se získává tím, že se člověk skutečně rozhoduje a jedná. Lidé, kteří se rozhodují, to dotáhli 
mnohem dál než ti, kteří jsou v neustálém stavu „možná“. Navzdory tomu, že při svých 
rozhodnutích udělali i mnoho chyb. Výhodou rozhodnutí je, že je dán směr, kterým se dál poběží. 
Výhodou nesprávného rozhodnutí je, že se dá změnit na správné.  
(rada neznámého autora) 

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 


