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Spravedlivý září v temnotách jako světlo. (Ž 112) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 5,13-16) 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena?               
K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže 
se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale                        
na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré 
skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Vy jste sůl země! A země tuto sůl nutně potřebuje. Ovšem jen do té míry, aby země, aby svět 
nebyl přesolen. Proto potřebuje lidi, kteří neztratili smysl pro střídmost, kteří mají cit pro pravou 
míru, neboť teprve potom se stane z nepoživatelného vývaru lahodný pokrm, stejně jako se 
z místa k nežití může stát neobyčejný svět. A je zcela jasně na nás, jestli jím bude. Jestli chci 
nebo ne: toto rozhodnutí z nás nikdo nesejme. Vy jste sůl země! Bez vás, bez vašeho nasazení 
zůstane tento svět jen šedivým, fádním. Ovšem jak toho dosáhnu? Mohu se vůbec odvážit, být 
něčím takovým? Jak vůbec přijdu na myšlenku, být pro druhé solí? Myslím, že toto je přesně ten 
moment, kdy je skutečně důležité, že Ježíš říká „Vy jste sůl země“. I když bychom spíše očekávali 
formulaci „Měli byste být solí země“, je tam právě to „vy jste“. Zjevně nám Bůh důvěřuje, zjevně je 
o tom přesvědčen, že můžeme, když jen chceme. Vy jste sůl země! A Bůh musí vědět, musí 
vědět, kdo se hodí na to být touto solí, koho povolá k tomuto úkolu. Neboť On, právě On je tím 
kuchařem. 
  
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 5, 17-37 Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům; ale já vám říkám. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ  
Náš život bývá velice často fádní, ubíjející a bezbarvý jako vaječný bílek. Ale stačí špetka lásky, 
špetka úcty a věrnosti, chvilka sebezapření a život nám začne zase chutnat. Zase začne mít 
smysl o něco usilovat a nevzdávat se. Tou špetkou soli, tím kořením radosti a naděje, na které 
svět čeká a které potřebuje, je víra, kterou v nás vzbudil Ježíš. Ta ochutí a změní i ten nejfádnější 
život k nepoznání. (...) Může sůl nesolit? Je to vůbec možné? V Palestině se používala sůl, která 
se odpařila z Mrtvého moře. Ve skutečnosti to však byla směs soli, sádry a vápence. Když přišla 
do vlhka, vyplavila se z ní sůl jako první. Zůstal jen bílý prášek ale bez chuti a bez užitku. Ani na 
pole se nehodil, leda snad na zpevnění cesty. O to větší však muselo být zklamání. Člověk si 
chtěl osolit jídlo a místo toho si na talíř nasypal jen bílý prášek, který mu leda zaskřípal mezi zuby. 
Stejné zklamání - ba ještě větší - však působí ti, kteří se tváří být křesťané, ale když od nich čekáš 
pomoc, porozumění, pravdu a slitování - se zlou se potážeš. Je smutné, když člověk, který svými 
slovy vzbuzuje naději, ve skutečnosti způsobí bolest a zklamání. Jak může být solí země ten, 
který něco slibuje a své slovo nedodrží. Kdo mluví o pomoci a nepomůže. Kdo se krásně modlí, 
ale neodpustí. Kdo volá ‚chyťte zloděje‘ a sám krade. Bratři a sestry, lidé nám to sice většinou do 
očí neřeknou, ale ve skutečnosti od nás mnoho očekávají. O to větší bývá jejich zklamání, když 
narazí na naši povrchnost a lhostejnost. O to větší pak zaujetí proti církvi a proti Bohu. Naše 
setkání s Ježíšem nás zavazuje. Když víme, že jsme sůl země, máme jen dvě možnosti. Buď lidi 
nadchneme nebo naštveme. Buď je podržíme nebo podrazíme. Buď jim život ochutíme nebo 
znechutíme. Amen.  
(Vy jste sůl země! JG, 19.9.1999; dle brno1.evangnet.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 9.2. – 16.2.2020 
▪ Neděle  9.2. Apolena / sv. Apollonie (5. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 10.2. Mojmír / sv. Scholastika  
▪ Úterý  11.2. Božena / Panna Maria Lurdská  
▪ Středa  12.2. Slavěna / sv. Benedikt Aniánský  
▪ Čtvrtek  13.2. Věnceslav / sv. Kateřina Ricciová  
▪ Pátek  14.2. Valentýn / sv. Valentin  
▪ Sobota  15.2. Jiřina / sv. Jiřina  
▪ Neděle  16.2. Ljuba / sv. Juliána (6. neděle v mezidobí) 

Z HISTORIE KOSTELA - Románský kostelík 
Čím je historie starší, tím jsou na ni lidé pyšnější. První historická zmínka o gotickém kostele sv. Mořice je 
z roku 1257. Na jeho místě ale podle tradice stával starší románský kostelík/kaple, pravděpodobně z 10. 
století, čímž se dostáváme prakticky k úsvitu našich křesťanských dějin. U tohoto kostelíka neznáme jeho 
zasvěcení, ale zato známe řadu duchovních, kteří v něm působili. Lze se o nich dozvědět v Análech 
hradišťských, vedených benediktýny z pražského Břevnova, kteří roku 1078 přišli do Olomouce                            
na Hradisko. Náš kostelík byl poté svěřen do jejich správy a oni zaznamenali, že před jejich příchodem 
farnost postupně spravovali plebáni Benedikt, Renegát a Budimír. Posledně jmenovanému, který se 
později stal děkanem hlavního olomouckého kostela sv. Petra, se přičítá zásluha o zřízení biskupství                    
v Olomouci v r.1063. Pokud bychom Olomouc považovali za centrum Moravy, mohlo by se mluvit spíše                 
o obnovení biskupství, protože slovanští věrozvěstové dorazili na Moravu přesně o 200 let dříve (r. 863). 
V pořadí šestý benediktýnský opat Bohumil pak v roce r.1146 náš kostelík vyměnil s biskupem Jindřichem 
Zdíkem za jiný kostel a ovocnou zahradu. Od té doby dosazoval faráře k našemu kostelu olomoucký 
biskup a později olomoucká kapitula.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V So 15.2.2020 se uskuteční na faře před-fašankové setkání farníků a to v čase 16:00 – 20:00. 

V rámci odpoledne se bude promítat fotodokumentace kostela. Jsou vítání i rodiče s dětmi. 

AKTUALITY OBECNÉ  
Při letošní Tříkrálové sbírce bylo vybráno 131 mil. Kč. Objem vybraných peněz se každý rok 

zvyšuje o cca 7%. Není to ale důvod k pýše, ale poděkování za naši společnost. Je ještě třeba 
se zajímat o projekty, na které budou tyto peníze použity a nakonec se propracovat až k těm 
lidem a duším, na jejichž hojení jsou tyto částky vynakládány.  

Zábřežská pobočka České křesťanské akademie a Komunitní centrum Postřelmovská 14 zvou na 
setkání s biskupem Václavem Malým, které se uskuteční v Út 11.2.2020 od 17:00                             
v Katolickém domě v Zábřehu n. M. Setkání zahrnuje přednášku a diskusi. Ti, kteří navštívili 
nedávné podobné setkání v Olomouci, dobře ví, že za takovou akcí se vyplatí si i kousek zajet. 

Fatimské večery jsou iniciativou, jež vzešla z projektu celodenní modlitby „Růženec 24 hodin“. Jde 
o pravidelná setkávání s Matkou Boží v klášterním kostele olomouckých dominikánů vždy 
třináctého dne v měsíci (nyní Čt 13.2.) v 17:00. Program začíná krátkou promluvou jednoho                   
z bratří dominikánů na růžencové téma, jejímž cílem je prohlubování mariánské úcty skrze 
modlitbu posvátného růžence, jakož i formace jejího ryzího prožívání. Taková zbožnost je pak 
jistě zaměřena k růstu v lásce k Synovi, a to i dle slov koncilu: „Kde je Matka Boží uctívána, tam 
je také Syn lépe poznáván, milován a oslavován“ (Lumen gentium, 6). 

K besedě, jejímž hostem bude P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK, zve všechny zájemce 
Karmelitánské knihkupectví společně s olomouckým arcibiskupstvím. Setkání s autogramiádou 
jeho knihy „Karlův most“ se uskuteční v Út 18.2.2020 od 17:00 v Arcibiskupském paláci. Knihu 
si bude možné zakoupit i na místě. Rezervace místa na e-mailu kucera.martin@ado.cz nebo na 
tel. 587 405 402.   

KOUTEK MOUDROSTI 
Lékem na nudu není zábava, ale práce.  

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  
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