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Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. (Ž 33) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 10, 35-45) 
K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám 
splnil jednu prosbu.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé 
slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. 
Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ Oni mu 
odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu 
ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, 
kterým je to připraveno.“ Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si 
je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži 
dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať 
je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn 
člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Zní to smutně, co zde Ježíš učedníkům na jejich prosbu odpovídá. Nejedná se ani tak o nějakou 
výtku nebo napomenutí, zní to docela jednoduše jen smutně – možná pouze proto, že Ježíš příliš 
dobře ví, že když si lidé jednou vezmou něco do hlavy, nenechají se od toho jen tak odradit. Říká 
těmto učedníkům zcela jasně, že cesta, na kterou se chtějí vydat, na konci k ničemu nepovede; 
ale pravděpodobně ví příliš dobře, že k pochopení tohoto musí dojít sami. A tak to platí i obecně. 
Někteří to zvládnou dříve, někteří si musí nejprve nabít nos, aby pochopili, aby skutečně pochopili, 
že neustálá snaha o více na konci k ničemu nevede. Doufejme, že patříme k těm, kteří na to 
zavčas přijdou. Přesto, kdo chce i tak za každou cenu na vrchol, být tam, kde může stát jen jeden 
jediný, ten by měl být dopředu připraven na to, že na vrcholech bývá pěkně chladno. A fouká tam 
mrazivý vítr.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 10, 46-52   Mistře, ať vidím! 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Musíme si (však také) dávat pozor na uzavírání se v církvi. Protože ďábel, který rozděluje - to je 
to, co slovo ďábel znamená, že rozděluje -, vždy podsouvá podezření, aby lidi rozdělil a odloučil. 
(…) Někdy i my, místo abychom byli pokornými a otevřenými společenstvími, můžeme působit 
dojmem, že jsme „ nejlepší ve třídě“, a držet si druhé v odstupu; místo abychom se snažili kráčet       
s ostatními, vystavujeme na odiv svůj „průkaz věřícího“: „Jsem věřící“ – „Jsem katolík“ – „Patřím              
k tomuto sdružení, k jinému...“. A ostatní chudáci ne. A to je hřích! Je hříchem vystavovat na odiv 
„průkaz věřících“, abychom mohli soudit a vylučovat. Vyprošujme si milost překonat pokušení 
soudit a škatulkovat a kéž nás Bůh ochrání před mentalitou „hnízda“ - mentalitou žárlivě se střežit 
v malé skupině těch, kteří se považují za dobré: kněz se svými věrnými následovníky, pastorační 
pracovníci uzavření mezi sebou, aby nikdo nevnikl, hnutí, sdružení uzavřené ve svém vlastním 
specifickém charismatu atd. Uzavřeni. To vše vede k riziku, že se křesťanské komunity stanou 
místem oddělenosti, a nikoliv společenství. Duch svatý nechce uzavřenost, ale otevřenost                       
a vstřícnost společenství, kde je místo pro každého.  
 
(Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, 26.9.2021; dle vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 17.10.2021 – 24.10.2021 
▪ Neděle  17.10. Hedvika / sv. Ignác Antiochijský (29. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 18.10. Lukáš / Svátek sv. Lukáše 
▪ Úterý  19.10. Michaela / sv. Izák Jogues a druhové  
▪ Středa  20.10. Vendelín / sv. Irena  
▪ Čtvrtek  21.10. Brigita / sv. Hilarion  
▪ Pátek  22.10. Sabina / sv. Marie Salome  
▪ Sobota  23.10. Teodor / sv. Jan Kapistránský  
▪ Neděle  24.10. Nina / sv. Antonín Maria Klaret (30. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK – Hudba a úklid u sv. Mořice   
Jak všichni víme, jsou varhany u sv. Mořice nejméně ve střední Evropě unikátem. K varhanám se Matzke 
nevyjadřuje, nejspíše je považoval za samozřejmost. Mluví ovšem o hudbě v kostele. I tam byla jakási 
„národnostní rovnováha“. Dirigent Regenschori byl Jaroslav Budík, jenž se narodil v r.1894 ve Frenštátě 
pod Radhoštem. Byl od r.1922 dirigentem olomoucké opery, zavedl tam poprvé i české opery, stal se také 
městským kapelníkem. Budík měl ovšem v zálibě i církevní hudbu a stal se v r.1936 regenschorim jak u sv. 
Mořice, tak i u sv. Michala. Olomoucký magistrát za to převzal starost o jeho plat, takže mu farnost platila 
jen 100 K měsíčně. Kostelní pěvci dostali plat ve výši 250 K měsíčně, s výjimkou prázdnin. Pokud Budík 
organizoval pro velké svátky speciální církevní hudbu, to bylo placeno zvlášť. O varhaníkovi Matzke 
sděluje jen to, že to byl Karl Frydrych (*1884) z Hustopeč nad Bečvou, bývalý učitel. Úklid kostela 
prováděla Juliana Polzerová, která kromě toho prodávala votivní svíčky a odvedla vždy část výnosu správě 
kostela. Prodej svíček skončil kvůli nedostatku vosku. Matzke to uvítal. V kronice tuto činnost ohodnotil 
jako „dávno zastaralou a neužitečnou instituci“. Polzerová zajišťovala i nadále úklid kostela a to za plat 
200 K měsíčně.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně všechny farníky do nově otevřené farní 

kavárny naproti bočnímu vchodu (růžový dům). Budeme rádi, pokud si uděláte chvíli času                  
na posezení a popovídání s těmi, které znáte z kostelních lavic. 

Farní rady potřebují nové posily, uvádíme zde dopis otce Františka Hanáčka: Milí farníci, pro 
aktivní život farnosti jsou potřební pomocníci, kteří mají možnost přijít nejen s vhodnými nápady, 
ale i se podílet aktivně na životě farnosti. Nebojte se přiložit ruku k dílu! Farní rady – pastorační i  
ekonomická – jsou nutnou součástí života farnosti. Obě rady potřebujeme obnovit a posílit. 
Můžete se sami přihlásit nebo navrhněte toho, o kom myslíte, že bude ochoten i schopen 
pomoci. Děkuji za pochopení. Pater František. Návrhy je možno doplnit do formuláře, který bude 
k dispozici u vchodu do kostela, nebo zaslat eletronicky (formulář je přiložen k emailu se SZ).   

Na webu o svatomořických varhanách a jejich rekonstrukci (https://varhany.moric-olomouc.cz/) je 
možnost adopce píšťal (s certifikátem pro dárce). Prosíme o příspěvek. 

AKTUALITY OBECNÉ  
V Ne 10.10.2021 byl papežem Františkem zahájen tzv. synodální proces. Na dotazy ohledně 

tohoto procesu odpovídá na internetové stránce https://www.ado.cz/2021/10/11/synodalni-
proces-ucit-se-co-znamena-zit-spoluzodpovednost-za-cirkev/ Josef Mikulášek, jeden z pěti 
členů národního synodálního týmu a také koordinátor synody pro olomouckou arcidiecézi. Otec 
Hanáček k tomu dodává: Přihlaste se, kdo by chtěl v této synodní cestě pomoci. Je to 
jednoduché – každý může projevit svůj pohled a navrhnout řešení.  

KOUTEK MOUDROSTI 
Jednou z nejlepších věcí, která vás může v práci a životě potkat, jsou chytří a dobří lidé okolo vás. 
Nedívejte se na ně jako na konkurenci, protože jsou vám prospěšní. Pomáhají vám soustředit se 
na váš cíl, nutí vás zlepšovat se, udržují vaši sílu a vytrvalost.  
(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 


