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Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? (Ž 22) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 14,1-15,47, výběr Mk 14,17-26) 
Večer přišel Ježíš s Dvanácti. Když byli u stolu a jedli, řekl: „Amen, pravím vám: Jeden z vás mě 
zradí, ten, který se mnou jí.“ Zarmoutili se a začali mu říkat jeden přes druhého: „Jsem to snad 
já?“ Odpověděl jim: „Jeden z Dvanácti, který si se mnou namáčí v téže míse. Syn člověka sice 
odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu člověku, který Syna člověka zradí. Pro toho člověka 
by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil.“ Když jedli, vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se 
slovy: „Vezměte. To je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni.  
A řekl jim: „To je má krev, (krev) smlouvy, která se prolévá za všechny. Amen, pravím vám: Už 
nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy z nového (plodu) budu pít v Božím království.“ 
Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Příběh poslední večeře má jasné poselství. Ježíš se nám daruje a my se dělíme o chleba a víno 
jako o Jeho tělo a krev. A tak pomalu přicházíme na to, co pro nás Jeho smrt vlastně znamená: 
Ježíš bere naše viny na sebe, abychom mohli začít znovu, abychom mohli posíleni klidně žít. Teď 
jsou naše srdce a myšlenky možná ještě plné těch všech různých příčin, které nás matou a chtějí 
nás udělat skleslými a sklíčenými, z pocitu, že náš život není, jaký by mohl být, z nahlédnutí                 
na naše viny a selhání, z rezignace, že sám přece nejsem schopen nic změnit, aby byl život můj či 
mých blízkých lepší než je. Ale nemusí u toho zůstat, nemusíme prodlévat v sevření strachem a 
úzkostí. Ježíš nás zve ke společné cestě. Přichází k nám a odnímá naši zátěž - a bere ji na sebe, 
bere ji s sebou do smrti. To je ono tajemství a velký příslib poslední večeře: pravda, kterou 
můžeme zakusit, když Jeho pozvání ke společnému stolu přijmeme – v plné vážnosti a v plné 
radosti: a sice, že ve smrti je život. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 20, 1-9   Ježíš musel vstát z mrtvých.. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Má víra něco společného s bláznovstvím? Asi ne vždycky. Dalo by se dokonce říct, že bláznivý je 
život bez víry. Bez ní se přece žádný člověk neobejde. Potřebujeme se na něco spoléhat. 
Potřebujeme důvěřovat. Třeba že láska nebo pravda má smysl. Bez naděje se také těžko žije.                
A to jsou hodnoty, které si nikde nekoupíme, nijak si je nezajistíme a do banky nebo do sejfu je 
také neuložíme. A pokud nebudeme věřit, že jsou pro nás životně důležité, a nebudeme o ně 
pečovat, tak o ně můžeme přijít. A je snad málo lidí, kteří by řekli, že láska nemá smysl, že je 
bláznovství mít někoho rád? A přesto apoštol Pavel píše, že jsme uvěřili bláznovské zvěsti.                    
A myslí tím víru v Krista, Mesiáše, který trpěl, byl ukřižován a umřel. To bylo tehdy mnoha lidem 
pro smích. Slabost, utrpení, ponížení, smrt, co může s tím vším mít společného Bůh? Jaký by to 
byl Bůh, jehož vlastní Syn nakonec skončí svou misi na této zemi jako ztroskotanec a zločinec 
popravený na kříži? (...) A přesto Pavel dál říká, že v Kristově kříži, v jeho utrpení a smrti se 
ukazuje Boží sláva a moudrost. Bůh svoji moc a slávu ukazuje na Kristově kříži. A nejen protože    
o Velikonocích také slavíme Kristovo vzkříšení, ale protože právě skrze jeho utrpení, jeho kříž a 
smrt Pán Bůh dává jasně najevo, na čí straně stojí. Že je s těmi, kteří trpí, mají nouzi, snášejí 
protivenství, nemají, kde by hlavu složili… (...) Bůh je s těmi, o které nikdo nestojí. A v tom je jeho 
velikost a sláva. A to je bláznivé velikonoční poselství. Zároveň poselství plné naděje.  
(Jiří Weinfurter, sborový dopis na Velký pátek, 10.4.2020, dle facebook.com/sbor.cce.krizlice) 



SVÁTKY V TÝDNU 28.3.2021 – 4.4.2021 
▪ Neděle  28.3. Soňa / sv. Rogát (6. neděle postní - Květná neděle) 
▪ Pondělí 29.3. Taďána / bl. Ludolf (Slavomil)  
▪ Úterý  30.3. Arnošt / sv. Jan Klimak  
▪ Středa  31.3. Quido / bl. Balbína  
▪ Čtvrtek  1.4. Hugo / sv. Makarius (Blahomír) (Zelený 
▪ Pátek  2.4. Erika / Velký 
▪ Sobota  3.4. Richard / Bílá 
▪ Neděle  4.4. Ivana / Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) 

Z FARNÍCH KRONIK – Vliv nemocnice  
Ve farní kronice probošt Horák dále rozebírá dva problémy deformace svobodného trhu s „církevními 
službami“. První problém spočíval zjednodušeně v tom, že přiznání jednotného kongruového platu 
duchovním zavedlo mezi duchovní „socialistickou rovnost“ bez ohledu na velikost vynaložené „duchovní“ 
práce. Probošt u sv. Mořice se spoustou oveček, bohoslužeb, pobožností a povinností na tom byl zkrátka 
nevýhodně. Druhý problém se týká deformace olomouckého „trhu se křty a pohřby“ a probošt Horák ho 
popisuje takto: 
Nemocnice v Olomouci zvrátila nadobro materiální poměry na farách vnitřního města. Téměř všecky ženy, 
které hledí těžké hodince vstříc, odcházejí slehnout do porodnice a nemocní jdou rovněž do nemocnice na 
léčení. A tu jesliže takový churavec v nemocnici zemře, bývá pochováván od kněží z Nové Ulice. Tak např. 
v roce 1934 bylo u sv. Mořice toliko 17 křtů, kdežto na Nové Ulici jich bylo na 700. A úmrtí ve farnosti sv. 
Mořice jsou po většině z chudobince, na které probošt vlastně ze své kapsy doplácí, ježto musí jak knězi, 
tak i kostelníkovi zaplatiti povoz na hřbitov. Tak se může velmi lehce státi, že probošt ze své vlastní farnosti 
ani tolik na štolových poplatcích nevybere, kolik se mu ročně z kongruy strhuje. Poněvadž dosavadní praxe 
naprosto se příčí předpisům církevního kodexu, aby farní úřad novoulický všecky farníky z vnitřního města 
pochovával, podaly všecky tři farní úřady od sv. Václava, Michala i Mořice společnou prosbu nejd. arc. 
Konsistoři, aby v této věci provedla nápravu a štolové funkce z nemocnice podle kodexu upravila.  
Jak farní úřady vnitřního města pochodily, napíšeme příště.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Tuto neděli (28.3.) jsou zváni členové farní rady v 15 hodin na křížovou cestu. 
V Po 29.3. bude otec Hanáček navštěvovat nemocné, prosíme o jejich nahlášení v sakristii. 
Zpovídání ve Svatém týdnu bude probíhat ve St, Čt a Pá v 9:00-12:00, 14:00-16:00, v So pak 

v 9:00-12:00 hodin, bohoslužby dle rozpisu níže: 
Zelený čtvrtek (1.4.)          – v 19:00 slavnostní mše, ranní mše sv. nebude.  
Velký pátek (2.4.)     – v 15:00 křížová cesta a v 19:00 velkopáteční obřady 
Bílá sobota (3.4.)     – v 19:00 vigilie vzkříšení 
Boží hod velikonoční (4.4.)  – mše v 7:30, 9:00 
Velikonoční pondělí (5.4.)    – mše v 7:30, 9:00 

Byly spuštěny nové internetové stránky o svatomořických varhanách a jejich rekonstrukci 
(https://varhany.moric-olomouc.cz/) včetně možnosti adopce píšťal (s certifikátem pro dárce).  

Sledujte aktuální možnosti obsaditelnosti kostela (10 % = 70 osob), obsaďte prosím hlavně židle 
rozdělené po kostele (s ohledem na povinné rozestupy 2 metry). 

KOUTEK MOUDROSTI 
V myšlence "změna je život" je velká pravda. Pokud se něco nemění, nevyvíjí, tak to upadá a 
umírá. Změna je pro život každého člověka důležitou součástí. Kdo se nechce měnit dobrovolně a 
včas, bude se muset měnit v momentě, kdy ho okolní svět k tomu donutí. Kdo chce zůstat ve hře 
či vyhrávat, pro toho se změna musí stát něčím samozřejmým, v ideálním případě vzrušujícím a 
vítaným. 
(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 


