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Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Ž 147) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 1,1-18) 
Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. 
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život, a ten život byl 
světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, 
jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On 
sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého 
člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo, a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do 
vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, 
kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.                    
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém 
jsem řekl: ‚Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.‘” Všichni jsme 
dostali z jeho plnosti, a to milost za milosti: Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda 
přišla skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí 
Otcově, ten o něm podal zprávu. 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Na počátku bylo Slovo. Slova jdou povětšinou jedním uchem tam a druhým ven. To by to musely 
být zázraky, ty dokážou lidi uchvátit. Jako zázračného rabiho Ježíše uctívali, Herodes chtěl poznat 
toho, kdo v mžiku uzdravoval nemocné. Co Ježíš říkal, Jeho poselství, to už je tehdy zajímalo 
podstatně méně. No, a co si budeme namlouvat, je to tak dodneška. Ovšem kdo Boha – toho 
Boha, kterého jako křesťané ctíme – kdo chce tohoto Boha poznat, slovu Písma se nevyhne. 
Náboženské zvyky, lidové pobožnosti, poutě a nesčetně různých náboženských praktik mohou být 
poznání Boha nápomocny. Kde ovšem nejsou úzce navázány na rozumný výklad Božího Slova, 
vedou jen tuze rychle do slepých uliček, k náboženskému poblouznění, pověrám a v posledku 
k pokřivené spiritualitě. Kým pro nás Bůh skutečně je, co od nás chce, to se člověk dozví 
nejspíše, nejbezprostředněji a nejvěrněji tam, kde se On sám zjevil: v Jeho Slově, ve slově Písma. 
Ve Slově, které vyšlo od Boha, aby nás lidi k Němu vedlo. Neboť na počátku nebyl zázrak 
nějakého svatého, na počátku nebyla žádná mariánská zjevení a žádné poutě, na počátku nebyl 
žádný zvyk, ritus ani kult. Na počátku bylo Slovo, prosté a úchvatné Boží Slovo.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 1,6b-11   Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení! 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
(…) V Betlémě se rodí naděje, spása, radost z Boží lásky ke všem lidem. V Betlémě se rodí také 
naše láska a pozornost k druhým a jejich k nám. Kdy jindy bychom měli toto poselství vnímat více 
než na konci roku plného strachu a nejistoty? (…) Při této příležitosti se ptejme nejen na to, co 
nám letošní rok vzal, ale také co nám dal: například poznání, že v každém z nás je skryté dobro, 
které chce Bůh plně rozvinout. Každopádně zde platí, že kdo hledá odpověď, nalezne ji. Prosíme, 
přijměte od nás na závěr tohoto pozdravu přání pokoje a radosti, Božího požehnání. Je určeno 
Vám i Vašim drahým blízkým, především Vašim rodinám, a obzvláště všem trpícím, nemocným a 
opuštěným. Ze srdce Vám na Bohu vyprošujeme i jeho ochranu a pomoc do nového roku 2021. 
 



(Římskokatoličtí biskupové Čech, Moravy a Slezska a řeckokatolický apoštolský exarcha: Vánoční 
a novoroční pozdrav adresovaný všem lidem dobré vůle, žijícím na území Čech, Moravy a 
Slezska, 21.12.2020; dle cirkev.cz) 

SVÁTKY V TÝDNU 3.1.2021 – 10.1.2021 
▪ Neděle  3.1. Radmila / Nejsvětější jméno Ježíš / sv. Jenovéfa (2. neděle po Narození Páně) 
▪ Pondělí 4.1. Diana / bl. Anděla z Foligna 
▪ Úterý  5.1. Dalimil / sv. Telesfor 
▪ Středa  6.1. Tři králové / Slavnost Zjevení Páně 
▪ Čtvrtek  7.1. Vilma / sv. Rajmund z Penafortu 
▪ Pátek  8.1. Čestmír / sv. Severin 
▪ Sobota  9.1. Vladan / sv. Julián 
▪ Neděle  10.1. Břetislav / sv. Agathon (Dobromil) (Svátek Křtu Páně) 

Z FARNÍCH KRONIK – Úvod 
Na prahu nového roku zavíráme knihu kaplana Zlámala o historii našeho kostela a přistupujeme k regálu               
s farními kronikami. Čtení nejstarších farních kronik se musíme nechtěně vyhnout. Jednak proto, že jsou 
pro redakci zpravodaje relativně nedostupné, ale i proto, že na jejich studium a zpracování nemáme dost 
času. Bohužel musíme nechat stranou i nejstarší z kronik, uložených na faře, která je psána německy a 
navíc obtížně čtitelným písmem. Třeba se k ní vrátíme někdy později. 
Se začátkem letošního roku tedy otevřeme druhou knihu farní kroniky, kterou začal psát probošt František 
Horák. Ten u sv. Mořice působil v letech 1934-1935 jako 92. správce. Přímé citace z kroniky budeme psát 
kurzívou.  
Ačkoliv kniha pamětní má býti, podle předpisů diecézních, vedena nepřetržitě, bez mezer a doplňovati se 
má každoročně, poučují nás předcházející listy, že se tak nedálo, že se po dlouhá léta nic nezaznamenalo, 
ačkoliv byla doba rušná a pohnutá. I zdá se, že tato kniha byla vždy jen před ohlášenou visitací jakž takž 
něčím doplněna ut aliquid fecisse videatur (dnes bychom možná řekli „na oko“ pozn. redakce). Teď po 
létech nelze pisateli, který byl v roce 1934, po resignovavším proboštu Mons. A. Demlovi jako devadesátý 
druhý probošt na toto starodávné proboštství instalován, doplňovati věcí, jichž byl dalek a kterých nebyl ani 
očitým svědkem. Slibuje však předem, že bude psáti nestranně a objektivně, bez zaujatosti a bez lichotek.  
Následující odstavce farní kroniky si už necháme na příště. Zkuste do té doby uhádnout, jakému 
zajímavému tématu se budou věnovat.   

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Sledujte aktuální možnosti obsaditelnosti kostela (10 % = 70 osob), obsaďte prosím hlavně 

židle rozdělené po kostele (s ohledem na povinné rozestupy 2 metry). 
V Po 4.1. v 10 hodin se v našem kostele uskuteční pohřeb paní Zdeňky Lošťákové. 
Tříkrálová sbírka se letos vzhledem k aktuální epidemiologické situaci uskuteční pouze v kostele – 

budeme rádi za příspěvek do pokladničky k tomu určené. Mimo to je možné přispět na dobrou 
věc i online (https://www.trikralovasbirka.cz/, s překvapením :-) ). 

Nedělní kázání našeho otce Františka Hanáčka jsou dostupná online na YouTube kanálu „sv. 
Mořic Olomouc“, https://www.youtube.com/channel/UCSn8D2dvHav1piOZFgvCmZQ.  

AKTUALITY OBECNÉ 
Nakladatelství Kauli Publishing vydalo publikaci „Dělník na vinici Páně“ (Praha, 2020), věnovanou 

olomouckému kanovníkovi P. Josefu Střídovi (1909–1998). Autoři, historikové Pavel a Václav 
Markovi, seznamují čtenáře se životním příběhem a pastorační prací tohoto kněze působícího 
na střední Moravě. Zájemci mohou knihu získat prostřednictvím e-shopu na internetové adrese: 
http://www.kauli-publishing.cz/delnik-na-vinici-pane/  

KOUTEK MOUDROSTI 
Ten, kdo udělal dobrý skutek, má mlčet. Mluvit má ten, v jehož prospěch byl udělán. 
(neznámý autor)  

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 


