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Vyslyš nás, Pane a, vysvoboď nás! (Ž 137)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 3, 14-21)
Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka,
aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece
neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho
věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna
Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože
jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho
skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho
skutky jsou vykonány v Bohu.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale
aby svět byl skrze něho spasen. Tak to zaznamenal evangelista Jan. Ježíšova slova, která zní
jako ujištění, prostě tak to je. Pro ty, kterým bylo toto evangelium určeno: pro docela znejistělé lidi,
pro zanedbatelnou menšinu, osočovanou, vysmývanou, vyčleněnou, možná i pronásledovanou
skrze její víru. Možná se tehdy sami sebe ptali: Je to tak všechno správně? Je skutečně pravda,
v co věříme? Vyplatí se ten strach a nebezpečí? Ano, říká Jan: ano, neboť jsme zakusili, jak se
život změní, když nespoléháme pouze sami na sebe, když nebudeme posuzováni pouze podle
našeho výkonu, když posledním slovem není odsouzení, ale druhá šance. Poznali jsme v Ježíši
někoho, kdo neuhýbá při setkání s bídou a nouzí, kdo se skloní, aby lidi pozvednul, kdo nehlásá
strach z Boha, nýbrž důvěru v Něj. Toho Ježíše, který důvěru káže a důvěru také prokazuje.
V nočním rozhovoru s Nikodémem, při svatbě v Káně galilejské nebo když zachraňuje mladou
ženu před kamenováním. Ježíš klade důraz na sílu důvěry. A právě nic jiného než důvěra je tím
klíčem: důvěra v Boží lásku, které je On – Ježíš – zosobněním. Je to prosté stejně tak, jak je to
nepochopitelné.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 12, 20-33 Jestliže pšeničné zrno padne do země a zemře, přinese hojný
užitek.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Než se budeme modlit za všechny oběti války zde v Mosulu, v Iráku i na celém Středním východě,
chtěl bych s vámi sdílet tři myšlenky:
Jestliže je Bůh Bohem života – a to On je -, pak je pro nás nepřípustné zabít bližního v Jeho
jménu.
Jestliže je Bůh Bohem míru – a to On je -, pak je pro nás nepřípustné vést válku v Jeho jménu.
Jestliže je Bůh Bohem lásky – a to On je -, pak je pro nás nepřípustné nenávidět bližního v Jeho
jménu.
(Papež v Iráku: modlitba u zničených kostelů v Mosulu, 7.3.2021, dle vaticannews.va/cs)
SVÁTKY V TÝDNU 14.3.2021 – 21.3.2021
▪ Neděle
14.3. Rút, Matylda / sv. Matylda (4. neděle postní)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

15.3.
16.3.
17.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.

Ida / sv. Longin
Elena, Herbert / sv. Heribert
Vlastimil / sv. Patrik
Eduard / sv. Cyril Jeruzalémský
Josef / Slavnost sv. Josefa
Světlana / sv. Archip
Radek / bl. Serapion (5. neděle postní)

Z FARNÍCH KRONIK – Farní kancelář a otop na faře
Farní kancelář bývala původně v přízemí napravo od vchodu. Později přenesli ji kaplani do prvého
poschodí, do prostředního pokoje nad domovním vchodem. Toto zařízení je nejvýš nepraktické, protože při
velké frekvenci kancelářní se celé schodiště i chodby znečistí. Proto bude z jara 1935 kancelář s archivem
zase přeložena do přízemí.
… Jak z údajů na str. 39 je zjevno, dostávali kaplani od metropolitní kapituly ročně 54 metrů měkkého
dřeva bez dovozu. Tak tomu bylo ještě v roce 1933. Když pisatel se stal proboštem, tedy quasi nástupcem
vrchního kaplana ve správě fary svatomořické, tu žádal uctivě, aby nejd. kapitula i jemu dále dávala totéž
quantum dřeva, které až dosud dostával vrchní kaplan, byla jeho prosba odmítnuta tímto dopisem:
„Metropolitní kapitula v peremptoriálním zasedání dne 27. září t.r. rozhodla, že Vaší žádosti o palivové
dříví, které dostával vrchní kaplan, vyhověti nelze jednak pro neutěšenou hospodářskou situaci, jednak
proto, že jako nový probošt nejste nástupcem vrchního kaplana, nýbrž dřívějšího probošta, který jako
takový nedostával žádného dříví, a dále, že kněžstvo z důvodu kapitulního patronátu dříví darem
nedostává. V Olomouci dne 29. září 1934 - podepsáni: dr. Schinzel, fr. Spurný.“ Osamostatněním
proboštství má tedy zisk nejd. metropolitní kapitula. Neboť kdyby byl zůstal status quo, byla by dávala
dřevo dále. A může-li kdo na neutěšenou hospodářskou (jinými slovy řečeno „materiální“) situaci sobě
stěžovati, pak je to jistě svatomořický probošt v Olomouci.
V každé době byli pastýři církve obtěžováni materiálními starostmi. Potom se může stát, že jim na hlavní
práci (starost o duše) nezbývá dostatek času a sil. Možná by se někdy o něco mohly začít starat ovečky.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V So 20.3. se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Vzhledem
k aktuální epidemiologické situaci ovšem proběhne ve farních kostelích, tedy i v tom našem.
Začneme v 17 hodin adorací, v 17:30 na ni naváže mše svatá s nedělní platností. Srdečně
zveme k účasti.
Příští neděli (21.3.) se koná sbírka na opravu kostela, prosíme o Váš dar.
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.
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.
Sledujte aktuální možnosti obsaditelnosti kostela (10 % = 70 osob), obsaďte prosím hlavně židle
rozdělené po kostele (s ohledem na povinné rozestupy 2 metry).
AKTUALITY OBECNÉ
Arcidiecézní setkání mládeže se koná každé dva roky u příležitosti oslavy Světového dne
mládeže. Letošní oslavě přiřadil papež František motto „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi
viděl“ (Sk 26,16) a s tímto mottem se uskuteční také arcidiecézní setkání – letos kvůli
epidemické situaci jen on-line. Akce se bude vysílat přímo z olomoucké katedrály a začne v Pá
26.3.2021 v 19:00 večerem chval. Hlavní (sobotní) program 27.3.2021 začne v 9:30 a skončí
mší sv. v 16:00. Více informací: http://mladez.ado.cz/adsm-2021/.
KOUTEK MOUDROSTI
Pravé bohatství člověka je v dobru, které on či ona na světě vykonají.
(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

