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Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost. (Ž 126) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 15,1-3.11-32) 
Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel                  
k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při 
cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při 
činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli 
přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. 
Když nepřestávali otázkami na něj dotírat, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať první 
hodí po ní kamenem.“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se 
vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam 
se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi 
a od nynějška už nehřeš!“  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Nakonec zůstal Ježíš se ženou sám a ona stála před ním. Nyní konečně mohla také něco říci. 
Přesto se nepokouší obhajovat. Ví, že se provinila, že – použijeme-li to ono slovo, které je 
většinové společnosti často tak cizí  – že zhřešila. Přežila jen proto, že se její žalobci postupně 
vypařili, a nikoli, že by se na jejím odsouzení dle Zákona cokoliv změnilo. A nyní stojí před oním, 
který by měl jako jediný právo hodit tím kamenem jako první, protože byl jediným, který byl bez 
hříchu. Přesto namísto toho Ježíš říká: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ Jinak 
řečeno, hřích zůstane hříchem, není možné jej lehkovážně bagatelizovat – ale pád hříšníka je 
zachycen Bohem, který je neustále připraven hledat v člověku to dobré; Jeho milosrdenstvím, 
kterým dává odvahu k novému začátku. A nám, kteří občas užuž držíme ten kámen v ruce, dává 
nejen sílu jej nehodit, ale ani druhého nesoudit. Neboť ani my, ani ten nejhříšnější z nás není 
odsouzen samotným Bohem.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 22,14-23,56   Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Lukáše. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Proč Ježíš psal do písku? Byla to svatá půda, svatý prach, ten, který Bůh použil, když stvořil 
člověka. Ježíš píše Boží zákon zcela novým způsobem, na měkkém materiálu. Boží zákon byl 
poprvé napsán na tvrdém kameni. Na Sinaji člověk dostal dvě kamenné desky. V Ježíši Bůh 
začíná psát do prachu země. Bůh znovu v Ježíši bere bahno země, a zase tvoří člověka a jeho 
srdce - tyto dvě nové desky, na kterých opět píše deset slov své lásky. A tak se splní slova 
proroka Ezechiela: „Vezmu vám srdce z kamene a dám vám srdce z masa". Ježíš píše na svaté 
půdě, kterou je také naše srdce, protože naše srdce je chrámem Ducha svatého. Ježíš bude psát 
do našeho srdce tak dlouho, dokud se naše srdce nestane srdcem z masa, dokud z něho nezmizí 
zatvrzelost, závist, žárlivost, neodpuštění, tvrdohlavost, podezřívavost, zlé řeči, pomluvy.                          
V dnešním evangeliu čteme, že Ježíš je sehnutý a nedívá se ani na ženu ani na její žalobce. 
Proč? Neboť jak se mohou oči milosti dívat na tak velikou krutost vůči lidské slabosti. Ježíš sklonil 
hlavu, tímto jasně říká, že se distancuje od tohoto typu lidí, kteří jsou na jedné straně velmi horliví 
v plnění různých zbožných praktik, ale na druhé straně jsou velmi chudí v lásce a nemilosrdní. 
(…) Pro všechny platí: kdo z nás je bez hříchu, aby mohl hodit kamenem? 
 
(Kázání otce Jana, 5. neděle postní, 7.4.2019; dle opatstvibrno.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 3.4.2022 – 10.4.2022 
▪ Neděle  3.4. Richard / sv. Nikita (5. neděle postní) 
▪ Pondělí 4.4. Ivana / sv. Izidor  
▪ Úterý  5.4. Miroslava / sv. Vincenc Ferrerský  
▪ Středa  6.4. Vendula / sv. Notger  
▪ Čtvrtek  7.4. Heřman, Hermína / sv. Jan Křtitel de la Salle  
▪ Pátek  8.4. Ema / sv. Albert  
▪ Sobota  9.4. Dušan / sv. Marie Kleofášova  
▪ Neděle  10.4. Darja / sv. Michael de Sanctis (6. neděle postní - Květná neděle) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Roky 1965 – 1969  
V záznamech z uvedených let jsou nově uváděny informace o počtu dětí v náboženství. Je na tom vidět 
křehkost tehdejších Kristových učedníků před otázkou: kariéra dětí, nebo přiznání se ke Spasiteli? 
Rok 1965:  Začaly práce na obnově fasády kostela. Do náboženství chodilo 16 dětí. 
Rok 1966:  Fasáda kostela. Do náboženství se přihlásilo 20 dětí. 
Rok 1967:  Pokračování na fasádě kostela. Do náboženství se přihlásilo 22 dětí. 
Rok 1968:  Dokončena oprava fasády kostela. Do náboženství se přihlásilo 96 dětí. Od 1.2. bylo 

zrušeno večerní sv. požehnání pro malou účast. Mše sv. v dominikánském kostele v sobotu večer byla 
uznána jako nahrazující mši sv. v neděli pro ty, kteří vědí, že nebudou moci v neděli na mši svatou. 

Rok 1969:  Dne 11.10.1969 zemřel p. kapit. Vikář Josef Glogar. Po něm se stal kapitulním vikářem p. 
kanovník Josef Vrana, dosavadní duchovní správce sv. Mořice. Nastoupením místa kapitulního vikáře 
přestal brát dosavadní duch. správce Josef Vrana třetinu štoly. Vedl sice dále pokladní deník na základě 
dokladů, které mu kaplani dodali. Duchovní správu pak vedl kaplan Fr. Sečkář. 

  Dnem 30.9.1969 odešel dosavadní kaplan dr. Josef Luska jako profesor na nově zřízenou pobočku boh. 
Fakulty v Litoměřicích se sídlem v Olomouci. Na jeho místo nastoupil P. Jan (Josef) Novobilský z řádu 
sv. Dominika *21.9.1914 Štramberk, okr. Nový Jičín ordinován 1942. Byl pak pověřen správou 
dominikánského kostela. 

  Do vyučování náboženství se přihlásilo 116 dětí. Vyučoval kaplan P. František Sečkář. 
.   

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu. 
Každý pátek a neděli v postní době zveme v 15 hodin na křížovou cestu. V sobotu 9.3. navíc                 

na udělování svátosti nemocných při ranní mši svaté. 
Na Květnou neděli (10.4.) v 9 hodin zveme opět na mši svatou, která bude věnována dětem                   

(s katechezí pro děti, přímluvami rodin, společnou modlitbou Páně a drobnou odměnou po mši). 
Na YouTube kanálu „sv. Mořic Olomouc“ přibyla nahrávka skladby „Audi, benigne Conditor“ od 

Giovanniho Pierluigi da Palestriny, která zazněla minulou neděli při „deváté“ mši svaté. Pokud se 
vám bude líbit, zveme k jejímu sdílení (https://www.youtube.com/watch?v=lC15d3oNpcA&t=6s).  

AKTUALITY OBECNÉ  
Přijďte v Út 5.4.2022 na besedu se signatářkou Charty 77 a bývalou veřejnou ochránkyní práv 

Annou Šabatovou. Beseda nazvaná „Jak se angažovat v těžkých časech?“ se uskuteční                      
v prostorách CARITAS – vyšší odborné školy sociální v Olomouci na Náměstí Republiky od 
17:00. Kapacita je omezená a je nutné se předem přihlásit, více na www.caritas-vos.cz.  

S velkým předstihem informujeme, že je možno se zúčastnit týdenních exercicií pro všechny 
v arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži v termínu 14.-20.8.2022. Cvičení povede biblista Blažej 
Štrba, člen papežské biblické komise. Téma: Starozákonní blahoslavenství pro dnešní život. 
Program duchovních cvičení animují bratři a sestry z Komunity Blahoslavenství z českého i 
slovenského domu.  Informace na https://www.blahoslavenstvi.cz/tydenni-exercicie-pro-vsechny. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Až ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády. (Jan Werich) 

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 
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