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Miluji tě, Hospodine, má sílo! (Ž 18) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 12, 28b-34) 
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“  
Ježíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, 
svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je 
toto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“  
Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného 
kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám 
sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, řekl 
mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku. 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Uveďme na začátek několik citací ze Starého zákona. „Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani 
vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti 
přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani 
nepohlédnu.“, říká prorok Ámos. Neboli naše slavnosti nebi nevoní, protože „Chci milosrdenství, 
ne oběť“ – jeden z klíčových výroků u Ozeáše (Oz 6,6). Neboť „Prosazovat spravedlnost a právo 
je před Hospodinem výbornější než oběť.“ (Přísloví 21,3). Kdo čte Bibli s otevřenýma očima, tomu 
nemůže uniknout, že tomuto Bohu, na rozdíl od toho, co si možná většina lidí myslí, že tomuto 
Bohu nejde o sebe samého, dokonce ani v první řadě o vztah lidí k Němu. Především mu jde                   
o vztah lidí mezi sebou, o právo druhého, slabšího. Především klade vždy a všude důraz na právo 
druhého člověka. A dělá to proto, že tohoto člověka miluje, protože je Jahve, Bůh, který je tu pro 
lidi. Starý zákon, na který se v tomto evangelním úryvku odkazuje, hlásá na každé své stránce 
Boha, kterému jde o člověka. A byl by to fatální omyl, kdybychom si namýšleli, že bychom mohli 
nasadit svůj život pro Boha, aniž bychom se přitom nasadili pro své bližní. K tomuto Bohu 
přijdeme blíže, když začneme milovat. Ale začneme Jej milovat v té chvíli, kdy začneme milovat 
druhé lidi. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 12, 38-44   Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ I K POVZBUZENÍ 
Láska ke druhému souvisí se schopností odhlédnutí od svých vlastních potřeb, od svého já, 
směrem k já druhého člověka. Takové lásky je ale schopen jenom ten, který napřed miloval a 
miluje sám sebe. Mít rád druhé lidi bez toho, že by měl člověk rád sám sebe, dost dobře nejde. 
Jde takovou lásku poměrně úspěšně fingovat, ve výsledku ale pokaždé vyjde pravda najevo. 
Teprve její úspěšné zvládnutí dává člověku zakusit i třetí stupeň lásky, její božskou podobu, která 
je ukryta v lásce k Bohu. Ta se člověku v plnosti otevírá až po úspěšném zvládnutí a udržení dvou 
předcházejících stupňů, nebo chcete-li podob lásky: lásky k sobě a lásky k druhým. Kdykoliv 
jedna z těchto dvou opor vypadne, padá s nimi i naše láska k Bohu. Pochybnosti o Bohu velice 
často vyvěrají z pochybností o druhých lidech, a pochybnost o druhých často vězí v pochybování 
o sobě samém. (…) Důležité je začít u sebe: najít cestu k sobě samotnému, znovu a znovu se učit 
mít rád sám sebe a od této lásky jít dál směrem k druhým lidem a jejich potřebám. Nezůstat jako 
Narcis sedět u studánky v okouzlení vlastním obrazem, ale objevenou a prožitou lásku k sobě 
samému rozdávat v lásce k druhým lidem. Jenom v takto prožívané lásce okusíme i tu největší 
lásku, lásku, nad níž nic většího není – lásku Boží. 



(David Frýdl, Kázání o 30. neděli v mezidobí – Víc lásky!, 29.10.2017; dle husuvsbor.cz) 

SVÁTKY V TÝDNU 31.10.2021 – 7.11.2021 
▪ Neděle  31.10. Štěpánka / sv. Wolfgang (31. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 1.11. Felix / Slavnost Všech svatých 
▪ Úterý  2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé / Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
▪ Středa  3.11. Hubert / sv. Martin de Porres  
▪ Čtvrtek  4.11. Karel / sv. Karel Boromejský  
▪ Pátek  5.11. Miriam / sv. Zachariáš a Alžběta  
▪ Sobota  6.11. Liběna / sv. Leonard (Linhart)  
▪ Neděle  7.11. Saskie / sv. Wilibrord (32. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK – Nové paramenty a opravy kostele   
. 

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, připomínáme 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 je 
k dispozici u vchodu do kostela, nebo zaslat eletronicky (formulář byl minule přiložen k emailu).   

Příští neděli (31.10.) je výročí posvěcení kostela a prosíme v rámci sbírky o příspěvek na misie. 
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  
Na webových stránkách Komunity blahoslavenství z Dolan je možno shlédnout 7-minutové video 

s názvem „9 podmínek pro působení Ducha Svatého“. Komu se shodí spolupráce s Duchem 
svatým, ať zkusí na internetu zadat https://www.blahoslavenstvi.cz/9-podminek-pro-pusobeni-
ducha-svateho 

Olomoucké centrum pro rodinu připravuje Dobrovolnický víkend pro nezadané na 12.-14.11.2021 
v hospici na sv. Kopečku. Budou se zde malovat pokoje. Informace naleznete na 
https://rodinnyzivot.cz/2021/10/22/dobrovolnicky-vikend-pro-nezadane/   

KOUTEK MOUDROSTI 
Uvěřit, znamená taky i udělat. 
(František Hanáček) 

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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