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K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. (Ž 25) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 21,25-28.34-36) 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost 
národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním 
toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka 
přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se 
blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmosti, opilstvím a 
pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání jako léčka; přijde totiž na 
všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu 
tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Dnes nám Ježíš znovu připomíná, že cesta, kterou jdeme, je cesta, která vede k cíli. I když nikdo 
z nás nemůže říci, jak bude tento cíl konkrétně vypadat, i když nikdo z nás neví, kam nás ta cesta 
přesně povede, a dokonce ani nikdo nedokáže povědět, kolik propastí budeme na této cestě ještě 
muset překonat: je to cesta, o které Ježíš Kristus řekl, že ní jde On sám, že ní jde s námi a že nás, 
přesně touto cestou, dovede k Jeho cíli. Proto s sebou vezměme veškerou obezřetnost, kterou si 
to žádá, veškerou opatrnost a všechny prostředky, které budou nutné, ale žádnou hysterii, žádné 
přehnané rozrušení a především žádný strach, které nás v důsledku jen okrádají o rozum – jasný 
rozum, který je přesně na obtížných úsecích cesty tolik zapotřebí. Není žádný důvod 
k pochybostem. Ani tíseň, ani nouze, ani pronásledování, ani hlad, žádné nebezpečí a žádný 
meč, nic nás nemůže oddělit od Boží lásky, která je v Ježíši Kristu, našem Pánu. Proto, děj se co 
děj. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 3,1-6   Každý člověk uzří Boží spásu. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ I K POVZBUZENÍ 
Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší 
důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme 
vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení 
a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým. Vím, že 
téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není 
samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to 
nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu 
na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští 
nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát 
na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody                          
pro společné dobro. Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním 
očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být 
úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost 
a ohleduplnost k druhým. Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou 
nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně. 
 
(Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat, 17.11.2021; dle cirkev.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 28.11.2021 – 5.12.2021 
▪ Neděle  28.11. René / sv. Mansuet (Miloslav) (1. neděle adventní) 
▪ Pondělí 29.11. Zina / sv. Saturnin  
▪ Úterý  30.11. Ondřej / Svátek sv. Ondřeje 
▪ Středa  1.12. Iva / sv. Edmund Kampián  
▪ Čtvrtek  2.12. Blanka / sv. Bibiána  
▪ Pátek  3.12. Svatoslav / sv. František Xaverský  
▪ Sobota  4.12. Barbora / sv. Jan Damašský, sv. Barbora  
▪ Neděle  5.12. Jitka / sv. Sába (2. neděle adventní) 

Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1944   
Poznámky z roku 1944 byly velmi krátké a plnily obsahově sotva jednu stránku kroniky. Hlavní pozornost 
Matzke věnoval úmrtí katedrálního kustoda a zástupce patronátu Františka Spurného, který zemřel 18. 
května 1944. Spurný se narodil v roce 1867 v Služíně u Prostějova, studoval v Prostějově na gymnáziu. 
Poté studoval na teologické fakultě v Olomouci a byl vysvěcen na kněze v červenci 1891. Sloužil jako 
kooperátor ve Veselí a jako katecheta v Uherském Ostrově. V roce 1909 začal působit v metropolitní 
kapitule u katedrály sv. Václava, v roce 1923 se stal kanovníkem a zástupcem patronátu při sv. Mořice.   
Od roku 1932 byl kustodem dómu. Jinak poznamenal Matzke, že se rozmnožily válečné potíže. Opravy 
budov a nákupy nových věcí absolutně nebyly možné, ale návštěva bohoslužeb velice rostla. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Tato neděle (28.11.) je první adventní a v rámci mší svatých (7:30, 9:00) tak bude probíhat 

žehnání adventních věnců. 
Pokud aktuální epidemiologická situace dovolí, budou v adventní době od Po do So probíhat 

roráty – vždy od 6:00, v 8:00 pak bude následovat mše svatá. Bude upřesněno při nedělních 
bohoslužbách. 

Pomozte nám prosím s řešením synodní cesty – na lavicích najdete dotazník k vyplnění. 
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  
Fatimské první soboty v klášterním kostele olomouckých dominikánů nabízejí pravidelná 

setkávání s Matkou Boží. Nejbližší taková připadá na 4.12. Program začíná v 17:20 a má vést                    
k prohlubování mariánské úcty skrze modlitbu posvátného růžence. Od 18:00 lze navázat 
večerní mší svatou.  

„Krize klimatu jako krize politiky?“ se jmenuje klimatologická konference, která se uskuteční                     
v přednáškovém sále Arcidiecézního muzea v Olomouci dne 1.12.2021 v 17:00 hodin. Vystoupí 
na ni RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.; Mgr. Alexander Ač, Ph.D.; Mgr. Jan Horáček, Ph.D.; Ondřej 
Tomášek. Akci pořádá Cyrilometodějská křesťanská akademie. 

Centrum pro pastoraci nemocných a Jsme blízko Vám – Institut klinické pastorační péče zvou 
všechny zájemce k adventnímu zamyšlení. Vzhledem k epidemiologické situaci nabídnou 
duchovní slovo před každou adventní nedělí formou audio-video nahrávky. První zamyšlení 
připravil Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi 
olomoucké, další slova pak připravují biskupové Josef Hrdička, Antonín Basler a Josef Nuzík. 
Pro možnost odběrů se lze přihlásit na e-mailu resetkova.vera@ado.cz. 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve všechny zájemce na den otevřených dveří, který se 
bude konat v sobotu 4.12.2021 od 9:00 do 12:00. Na Arcibiskupském gymnáziu mohou studovat 
žáci, kteří ukončili 7. nebo 9. třídu základní školy. Škola poskytuje ubytování nejen dojíždějícím 
studentům gymnázia, ale také studentům ostatních středních škol v Kroměříži. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Nejde o to, znát mnoho, ale o to, znát ze všeho, co je možno znát, to nejpotřebnější. (Tolstoj) 

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 


