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Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. (Ž 33)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 17,1-9)
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami.
A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je
dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“
Když ještě mluvil, zastínil je najednou světlý oblak, a hle - z oblaku se ozval hlas: „To je můj
milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi
a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli
nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění
neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Pokud vezmu vážně, pokud vezmu tohoto Ježíše z Nazareta opravdu vážně – jeho zvolání
„Obraťte se“, jeho „Následujte mě“ – pak to v důsledku neznamená, jděte v postní době konečně
zase ke zpovědi nebo si poslechněte nějaké ty povznášející duchovní přednášky. Znamená to:
radikálně změnte svůj život! Postavte do jeho prostředka člověka, toho, který je vám blízko i toho,
který je někde na druhé straně zeměkoule. Zasaďte se svými plnými silami o to, aby se mu
dostalo spravedlnosti, aby měl k životu, co k životu potřebuje. Aby se o život nemusel bát, aby
jeho děti neměly hlad, aby nebyl vykořisťován kvůli tomu, že si tady chceme koupit zase o něco
více. To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte. Úplně se při této větě třesu, protože je z ní
zřejmé, jak daleko jsme jako společnost dostali od toho, co Ježíš skutečně chtěl. Nemusíme
možná Ježíšovo Boží království přímo vytvářet, to ostatně zřejmě ani není v našich silách. Neměli
bychom mu ale stát v cestě, neměli bychom ničit jeho zárodky na tomto světě. Všude tam, kde má
šanci se prosadit lidskost, Boží dobrota a milosrdenství, všude tam bychom si měli dobře
rozmyslet, na kterou stranu se postavíme. Nikdo to za nás neudělá, tady prostě nelze začít jinde
než u sebe. Sobectví je epidemie, na kterou je bez toho, že budeme Syna opravdu poslouchat,
každý respirátor krátký.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 4,5-42 Pramen vody tryskající do života věčného.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Zlínský deník.cz: Máme se na Moravě bát koronaviru COVID-19?
Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup: Nejsem hygienik, ale laicky bych doporučil dbát více
na hygienu a pokud možno nejezdit do míst, kde je známa nákaza. Jako věřící si myslím, že
bychom měli za ochranu zdraví více prosit Boha a hrozbu nemoci brát také jako výzvu
k mravnímu obrácení a pokání. Právě začínáme postní dobu.Pak můžeme na Boha více spoléhat.
P. Ivan Fišar, kněz farnosti svatého Filipa a Jakuba, Zlín: Bát se máme každé nemoci. Hlavně
bychom se měli snažit dodržovat všechny základní předpisy, které vydává ministerstvo
zdravotnictví. To je podle mě důležité. Také bychom neměli dělat paniku, protože něco ovlivnit
můžeme, něco ne. Tak se snažme ovlivnit vše, co můžeme. A když nemůžeme, tak musíme
přijmout danou situaci a bojovat s ní. My věřící máme tu výhodu, že v těchto případech můžeme
spoléhat na Boha.

(https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/anketa-mame-se-bat-koronaviru-20200228.html,
28.2.2020)
SVÁTKY V TÝDNU 8.3. – 15.3.2020
▪ Neděle
8.3. Gabriela / sv. Jan z Boha (2. neděle postní)
▪ Pondělí 9.3. Františka / sv. Františka Římská
▪ Úterý
10.3. Viktorie / sv. Jan Ogilvie
▪ Středa
11.3. Anděla / sv. Eulogius z Kordoby
▪ Čtvrtek
12.3. Řehoř / sv. Kvirin
▪ Pátek
13.3. Růžena / sv. Patricie (Vlasta)
▪ Sobota
14.3. Rút, Matylda / sv. Matylda
▪ Neděle
15.3. Ida / sv. Longin (3. neděle postní)
Z HISTORIE KOSTELA - Gotika olomouckých kostelů
Při našem prohlížení historie je dobré si udělat „inventuru“ gotických kostelů v Olomouci a připomenout si,
čím je náš kostel výjimečný. Asi nejstarší kostel sv. Petra, který stával v blízkosti dnešního arcibiskupského
paláce a při kterém bylo r. 1063 obnoveno moravské biskupství, již zanikl úplně. Další gotický kostel sv.
Blažeje, ze kterého zůstal jen název náměstí, byl zrušen díky josefinským reformám a brzy nato podlehl
zkáze. Místo kostela Panny Marie na Předhradí stojí dnes okresní knihovna a minoritský kostel Panny
Marie nahradil velkolepý chrám Panny Marie Sněžné s velkým barokním areálem sloužícím původně
jezuitské koleji, při které byla v Olomouci založena univerzita. Původně dominikánský kostel sv. Michala byl
také barokně zcela přestavěn a dochovala se jen gotická kaple sv. Alexeje a křížová chodba. Olomoucká
katedrála s románskými základy má v sobě některé prvky gotické přestavby, ale stylově dochovaná je
spíše jen přilehlá křížová chodba. Mezi dochované gotické památky v Olomouci patří zejména kostel
Neposkvrněného Početí Panny Marie (dnešní dominikáni), kde můžeme obdivovat sloupoví, klenby,
starobylý krov a zejména veliké fragmenty freskové výzdoby. Dále je zde kostel sv. Kateřiny (bývalý klášter
sester dominikánek) s kamenickými prvky gotických oken. Jedinečný je ale hlavně náš kostel s uchovanou
původní dispozicí stavby, s klenbami, kamenickými prvky oken, pilířů a oběma čelními věžemi. Stavba i
přes tři veliké požáry vydržela a z původního gotického inventáře se nám zachovalo mimo jiné unikátní
sousoší Krista se spícími učedníky (tzv. Olivetská hora) a dále reliéf Zesnutí Panny Marie, jejichž originály
jsou uloženy v Arcidiecézním muzeu.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V našem kostele si můžete vyzvednou Postní almužny – krabičky na příspěvky pro potřebné (více
na https://www.postnialmuzna.cz/).
Hledáme brigádníky na stavbu. Zájemci, přihlaste se prosím v sakristii.
AKTUALITY OBECNÉ
Mše svatá ke 400. výročí umučení sv. Jana Sarkandra se uskuteční v So 17.3.2020 v 17:00
v kapli sv. Jana Sarkandra v Olomouci.
Zveme ženy všech životních stavů (vdané, rozvedené, ovdovělé, svobodné) na další Setkávání
žen na cestě života. Uskuteční se v Ut 10.3.2020 ve farním domě na Mlčochově ulici 7, kousek
od katedrály sv. Václava v Olomouci. Na programu je přednáška od zkušené lektorky Mgr.
Heleny Nováčkové na téma Komunikace doma i jinde. Dozvíte se praktické věci, jak se lépe a
s úctou udržovat vztahy s těmi, na kterých nám záleží.
V Út 17.3.2020 se uskuteční v sále kurie na Biskupském náměstí od 17:30 první setkání kurzu
přirozeného plánování rodičovství. Více o této metodě je možno najít na www.lpp.cz. Přihlášky
je možno podávat např. tel. 587 405 250, nebo e-mailem na matlochova.marketa@ado.cz.
KOUTEK MOUDROSTI
Mocní jsou většinou jak divadelní masky …
… a obdiv vzbuzují jen u prodejné chásky. (Jean de La Fontaine)
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 ..

