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Pane, ty máš slova věčného života. (Ž 19)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 2, 13-25)
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl
prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal
všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a
prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci
si vzpomněli, že je psáno: ‚Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.‘ Židé mu však namítli: „Jakým
znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve
třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let a ty že bys
ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen
z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl.
Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli
znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval,
aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Nikoli, nebyli by to drobní prodejci a směnárníci, kteří by – alespoň kdyby bylo podle mého –
dostali důtkami přes záda. Věděl bych o docela jiných adresátech. Neboť oni páchají v Boží věci
na tomto světě daleko více škod, než by zvládl natropit jakýkoli směnárník na nádvoří
jeruzalémského chrámu. Když lidé zneužívají víru, zdaleka ne pouze tu křesťanskou, či Boha
samotného ke svým mocenským účelům, či dokonce k fanatismu a teroru, diskreditují víru a
náboženství v míře, kterou v dané chvíli dokážou jen stěží dohlédnout. Našli bychom o tom
v každé době, včetně té dnešní, bohužel nespočet důkazů. A žel, i náš národ v tomto v minulých
staletích prošel nejednou bolestnou zkušeností, která se ve století minulém projevila ztrátou žité
víry a rozpadem náboženských struktur ve společnosti. Těch, které teď tak bolestně chybí,
abychom byli ve chvíli krize, přes zaujetí individuálními právy a svobodou bezohlednosti, schopni
dohlédnout na zájmy svých bližních, kteří nemají to štěstí a trpí v nemocnicích či jsou bez
prostředků. Je to teď na nás, té hrstce křesťanů, která zbyla, abychom ostatním ukázali, že to jde i
jinak – cestou milosrdenství, naděje, nezištné lásky a pomoci bližním. Jen to mohou být ona
znamení dnešní doby, jež přivádí k víře v Jeho jméno.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 3, 14-21 Bůh poslal Syna, aby skrze něho byl svět spasen.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Své křesťanství lidé namnoze vnímají jako nějakou terapii, jako cestu k životu plnému harmonie a
úsměvů. Jenomže pravý život z víry jsou také Getsemany, noci smyslů, noci ducha, dlouhá
putování po duchovní poušti, zápas v první řadě se sebou samotným, tvrdý boj o uchování víry –
živého vztahu k Otci v Synu v síle Ducha svatého. (…) Přirovnám-li svůj život k horolezeckému
výstupu na strmou skálu, kdy pode mnou neustále otevírá tlamu přehluboká propast, pak obsah
víry je jistota lana, které mne drží, zachraňuje a vede správným směrem. To je také důvod, proč
bychom jako pastýři měli opravdu velmi důsledně, možná i trochu méně bezstarostně než
doposud, dbát právě na připomínání, vysvětlování a zpřítomňování tajemství obsahu víry v životě
společenství i jednotlivců. Nejde totiž rozhodně pouze o nějakou abstraktní doktrínu, nýbrž
o živoucí poselství spásy, o naši křesťanskou identitu. Ta ovšem nemůže být tomuto světu tak
docela po chuti! Po vzoru svatého Pavla je třeba konstatovat, že křesťanství bez pohoršení kříže

je nepravdivé a vyčpělé. Bez zmíněné slanosti takové rádoby-křesťanství nakonec nemůže
neskončit jinde než na hnojišti dějin.
(Komentář C. V. Pospíšila: Naprosto nevědecké „přemalby“ obrazu historického Ježíše,
26.2.2021, dle cirkev.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 7.3.2021 – 14.3.2021
▪ Neděle
7.3. Tomáš / sv. Perpetua a Felicita ( Blažena) (3. neděle postní)
▪ Pondělí 8.3. Gabriela / sv. Jan z Boha
▪ Úterý
9.3. Františka / sv. Františka Římská
▪ Středa
10.3. Viktorie / sv. Jan Ogilvie
▪ Čtvrtek
11.3. Anděla / sv. Eulogius z Kordoby
▪ Pátek
12.3. Řehoř / sv. Kvirin
▪ Sobota
13.3. Růžena / sv. Patricie (Vlasta)
▪ Neděle
14.3. Rút, Matylda / sv. Matylda (4. neděle postní)
Z FARNÍCH KRONIK – Sbírka na opravu kostela a příprava na Sjezd katolíků 1935
Probošt mezitím podnikl na svůj vrub jinou akci, a sice akci na opravu kostela sv. Mořice. Původně chtěl
opravu velmi sešlého kostela poříditi dosud existujícímu spolku St. MauritzKirchenbau-Verain (viz. str.8),
než těžkopádné stanovy spolkové jej od toho zradily. I zřídil samostatnou akci pod aegidou katolické akce
na opravu kostela sv. Mořického a to tímto způsobem: Ohlásil z kazatelny, co podniknouti dlužno, a že
nutno, aby se brzy začalo; založil korunovou akci, aby se dobrodincové přihlašovali za členy této akce
s týdenním příspěvkem 1 koruny; pak dal natisknouti 10 000 letáčků na rozdání mezi lid. 5 000 jich bylo
rozdáno po pobožnostech na poslední den v roce. Později se podnikne sbírka v městě pomocí kostelních
hospodářů. I je naděje, že v dohledné době bude lze přikročiti ku vnitřní opravě kostela.
Následující podrobný popis úprav na faře (stavebních i organizačních) přeskočíme a pokračujeme ve čtení
až k zajímavé informaci o tehdejším počasí.
V roce 1935, ve dnech 29. a 30. června, bude konán v Praze sjezd katolíků z čsl. Republiky, bez rozdílu
národnosti a politické příslušnosti. Předsedou sjezdu je olomoucký p. arcibiskup Dr. Leopold Prečan.
V každé farnosti musí býti ustaven přípravný výbor s farářem v čele. Takový výbor český pro Velký
Olomouc má sídlo u sv. Michala. Německý výbor jak pro sjezd, tak i pro katolickou akci i stavební akci byl
konstituován u sv. Mořice dne 28.12.1934. Předsedá probošt, místopředsedou je pan Fr. Červinka,
bankovní úředník a kaplan Jan Lantsch je jednatelem.
Počasí bylo až do Tří králů velmi mírné. Ještě 2. ledna kvetly růže po zahrádkách a sněženky již v prosinci
vykvetly svým bílým květem. Oziminy vyrostly bujně, takže je obava, že se budou muset v jaře zaorati.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Ve Čt 3.3. byly spuštěny nové internetové stránky o svatomořických varhanách a jejich
rekonstrukci (https://varhany.moric-olomouc.cz/) včetně aktualizované dispozice tohoto
nástroje. Na stránkách je možná též adopce píšťal včetně možnosti platby pomocí platební
brány. Aneb píšťaly z varhan s největším počtem rejstříků v České republice do každé
rodiny!
V postní době zveme do našeho kostela na křížovou cestu, která se koná v Pá a Ne v 15 hodin.
Prosíme o štědrost v rámci Postní almužny (https://www.postnialmuzna.cz/), papírové krabičky
jsou k dispozici u východu z kostela.
Ke konci února odešel do důchodu po 30 letech u sv. Mořice jáhen Jiří Kočenda. Děkujeme
za jeho službu a prosíme, myslete na něj s námi v modlitbách.
Sledujte aktuální možnosti obsaditelnosti kostela (10 % = 70 osob), obsaďte prosím hlavně židle
rozdělené po kostele (s ohledem na povinné rozestupy 2 metry).
KOUTEK MOUDROSTI
Růst nelze bez vykročení z komfortní zóny – bez kříže.
(neznámý autor)
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