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Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. (Ž 51)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 4, 1-11)
Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a
čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li syn Boží, řekni, ať se
z těchto kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen z chleba žije člověk, ale
z každého slova, které vychází z Božích úst.‘“ Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města,
postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: ‚Svým
andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.‘“ Ježíš mu
odpověděl: „Také je psáno: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘“ Zase ho vzal ďábel s sebou
na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti
dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno:
‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.‘“ Potom ho ďábel nechal - i přistoupili
andělé a sloužili mu.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Ježíš byl na poušti pokoušen od ďábla. Nebylo to ovšem jediné pokušení, kterému byl Ježíš
vystaven. V Getsemanské zahradě Ježíš čelil pokušení znovu, totiž tomu, jít svou vlastní cestou a
chtít vést prostě a jednoduše šťastný život, jak o tom sní většina z nás. A vyhnout se bolesti,
vyhnout se kříži. Přesto se Ježíš kvůli nám rozhodl jít tou správnou cestou, nikoli tou lehkou:
„Otče, pokud chceš, odejmi ode mě tento kalich. Ať se však nestane má vůle, ale tvá!“ Dal nám
sebe a svůj život plně k dispozici. A jak je to s námi? Dáváme svůj život našim bližním i my?
Nebojíme se jít až na hranici, abychom žili pro druhé a s druhými? Se vším křížem, který to
zákonitě obnáší? Ježíšovo poselství pro šťastný život je jasné: nikoli lehký život, ale naplněný
život. Život, kde není naším úkolem být sám sobě panovníkem, či se nechat ovládat druhými,
nýbrž se nechat vést jen a pouze živým Bohem. Život, který nežiji pro sebe, ale pro druhé. Ježíš
řekl vždy jasné ano cestám, po kterých kráčel s Bohem, a naopak ne pokušením. Nemusíme být
zrovna Ježíšem kvůli tomu, abychom to zvládli také.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 17,1-9 Ježíšova tvář zazářila jako slunce.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Moje oči uviděly tvou spásu. Jsou to slova, která opakujeme každý večer v kompletáři. Jimi
uzavíráme den, když říkáme: „Pane, moje spása přichází od Tebe, moje ruce nejsou prázdné, ale
plné tvojí milosti.“ Umění vidět milost je východisko. Vidět zpětně, znovu číst vlastní životní příběh
a vidět tam věrný Boží dar, a to nejenom ve velkých životních momentech, ale také v křehkostech,
slabosti i bídě. Pokušitel, ďábel zdůrazňuje právě naši bídu, naše prázdné ruce: „Tolik let a
nepolepšil ses, neuskutečnil jsi to, co jsi mohl, nenechali tě dělat to, k čemu jsi byl poslán, nebyl
jsi vždycky věrný, nemáš schopnosti a tak podobně.“ Každý z nás to zná. Vidíme, že je to zčásti
pravda, a sledujeme pak myšlenky a city, které nás dezorientují. A hrozí nám, že ztratíme buzolu,
kterou je zdarma daný Boží dar. Bůh nás totiž vždycky má rád a dává se nám i v naší ubohosti.
Myslím, že to byl svatý Jeroným, který toho Pánu tolik daroval, ale přece od něj Pán žádal víc a
víc. A když už nevěděl co by nabídl, řekl mu Pán: „Dej mi tvoje hříchy, tvoje ubohosti.“ Upřeme-li
svůj pohled k Němu, otevíráme se odpuštění, které nás obnovuje, a jsme utvrzeni Jeho věrností.
Dnes se můžeme ptát: „Ke komu upírám svůj pohled: k Pánu nebo k sobě? Kdo umí vidět
především Boží milost, objeví protilék na nedůvěru a na světský pohled.

(Umění vidět milost, homilie papeže při mši svaté na Den zasvěceného života, baz. sv. Petra,
1.2.2020; dle radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 1.3. – 8.3.2020
▪ Neděle
1.3. Bedřich / sv. Suitbert (1. neděle postní)
▪ Pondělí 2.3. Anežka / sv. Simplicius
▪ Úterý
3.3. Kamil / sv. Kunhuta
▪ Středa
4.3. Stela / sv. Kazimír
▪ Čtvrtek
5.3. Kazimír / sv. Teofil (Bohumil)
▪ Pátek
6.3. Miroslav / bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)
▪ Sobota
7.3. Tomáš / sv. Perpetua a Felicita ( Blažena)
▪ Neděle
8.3. Gabriela / sv. Jan z Boha (2. neděle postní)
Z HISTORIE KOSTELA - Brunův kostel
Vedle velké politiky byl Bruno zřejmě úspěšný i v té malé. Nechal v Olomouci postavit nový kostel
zasvěcený sv. Mořici. Zřejmě se nejednalo o novostavbu, ale rozsah přestavby byl tak velký, že kostel
dostal novou patronaci. O tomto Brunově kostele víme jen málo. Například v r.1362 věnovala městská rada
23 hřiven na zvětšení lodi kostela. Také víme, že kostel vyhořel při velkém požáru města r.1398. Podobné
požáry se zopakovaly ještě v r.1404 a r.1411. Každé vyhoření bylo vlastně zároveň příležitostí k nějaké
přestavbě kostela. Má se za to, že některé části presbytáře našeho stávajícího kostela pamatují zmíněný
požár z r.1411. Rozhlédněme se ale kolem Olomouce, co gotický kostel sv. Mořice v Olomouci v tomto
období „prožil“: Roku 1306 byl v Olomouci zavražděn poslední Přemyslovec. V rozmezí let 1309–1378
pobývali papežové v Avignonu. Roku 1337 vypukla stoletá válka mezi Anglií a Francií. Na jejím začátku
v bitvě u Kresčaku padl český král Jan Lucemburský a v Čechách se ujal vlády jeho syn, pozdější císař
Karel IV. Ten r. 1348 zakládá v Praze první universitu ve střední Evropě. Po smrti papeže r.1378 došlo
v katolické církvi k velkému papežskému schizmatu, které ukončil až kostnický koncil. Pronikání Osmanů
do Evropy měla zastavit první bitva na Kosově poli r.1389, která skončila nerozhodně, ale padli oba hlavní
vojevůdcové.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V našem kostele si můžete vyzvednou Postní almužny – krabičky na příspěvky pro potřebné (více
na https://www.postnialmuzna.cz/).
Tuto neděli (1.3.) po mších svatých (v 7:30, 9:00, 10:30) bude udělován popelec pro ty, kteří jej
nemohli přijmout na Popeleční středu. V 15 hodin pak zveme na křížovou cestu, jejíž součástí
bude též svátostné požehnání.
V postní době zveme do našeho kostela na křížovou cestu každý pátek a neděli v 15 hodin.
Pátek 6.3. je první v měsíci, připomínáme tedy možnost přijít v době 9-11 hodin ke zpovědi.
Příští neděli (8.3.) bude mše svatá v 10:30 hodin věnovaná dětem. Přiveďte i ty své.:-)
Hledáme brigádníky na stavbu. Zájemci, přihlaste se prosím v sakristii.
AKTUALITY OBECNÉ
Další KOMPAS club (setkání křesťanských podnikatelů) v Olomouci se uskuteční ve St 11.3.2020
od 17:00. Nejprve bude mše v kapucínském kostele a poté přejdeme k sestrám do kavárny Õde
na Hrnčířskou ulici. Po modlitbě budou manželé David a Hanka Zubíkovi povídat o dotačních
příležitostech. Dostanete základní přehled o současných dotačních titulech pro podnikatele.
Poví vám, co obnáší získání dotace, jak funguje celý proces a jaké existují dotace pro bytové
domy. Více informací: www.krestanskypodnikatel.cz
Ve dnech 13.–15.3.2020 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční další
postní duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede P. Martin Sekanina.
Informace lze získat na www.knezskyseminar.cz/vir.
KOUTEK MOUDROSTI
Svévolníci jsou vlečeni okolnostmi, jen ukáznění mají volnost. (Pavel Kosorin)
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 ..

