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Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. (Ž 118) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 20,19-31) 
Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli 
dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když 
učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! jako Otec poslal mne, tak i já 
posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy 
odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze 
Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme 
Pána.“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj 
prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci 
zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ 
Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého 
boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: 
„Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Ježíš vykonal před 
svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem 
zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Tento Tomáš není prototypem nevěřícího. Někdy si myslím, že je prototypem dnešních rádců 
z čtenářských poraden populárních časopisů, kteří – v tomto případě – přesně vědí, co by se 
muselo stát, aby mohli uvěřit. Díky Bohu Bůh přijímá do svého srdce nejen ty, kteří jsou otevřeni 
onomu Tajemství s velkým „T“, díky Bohu je má stejně tak i pro Tomáše. Ježíš jej sice kárá, ale 
vychází mu vstříc, jemu samotnému, který si myslí, že Bůh může jednat jen tak, jak si on 
představuje, protože vše ostatní je pro něj nepředstavitelné. Bůh bere zbožného i skeptika, 
hlupáka i chytrého, malověrného i superzbožného takovými, jací jsou. Neboť u něj je vše možné,                
i to, co je pro nás nemyslitelné. Proto jsem vždy opatrný, když lidé předstírají, že ve věcích víry 
všechno přesně vědí. Neboť, když si na to pak posvítíme, nevědí nakonec ani o chlup více než 
většina z nás; často si prostě jen dokáží méně představit. Asi tak nějak jako u toho Tomáše. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 21,1-19   Ježíš vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Být „věřící“, neznamená navždy odhodit břemeno palčivých otázek. Někdy to znamená vzít na 
sebe kříž pochybností a i s ním Jej věrně následovat. Síla víry není v „neotřesitelnosti 
přesvědčení“, nýbrž ve schopnosti unést i pochybnosti, otevřené otázky, nejasnosti, snášet tíhu 
tajemství – a přitom zachovat věrnost a naději. Ano, možná toto je právě poslání Tomášovo: Víra, 
která se zrodila při dotyku Ježíšova boku, se pro něj nestane předmětem „vlastnění“. Ani teď pro 
něj víra nepřestává být cestou. Má dále nést břímě svých pochybností a pokušení ke skepsi. 
Jistoty víry dojde jen tam, kde se při dotyku ran ve světě dotkne Boha – jen tam se s ním setká. 
Tam znovu prožije své setkání se Vzkříšeným. Takové je jeho poslání. A právě tím pro mnohé, 
kteří kráčejí životem v šerosvitu pochybností, proklestí cestu ke zcela specifickému sebezjevení 
Boha v našem světě, k nečekané „zkušenosti s Bohem“. Ten, který uviděl Pána, otvírá bránu těm, 
kteří neviděli: mohou se stále znovu a znovu setkávat s Ježíšem – v ranách světa. 
(P. Tomáš Halík, Dotkni se ran – Bílá neděle 2020, 19.4.2020; dle halik.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 24.4.2022 – 1.5.2022 
▪ Neděle  24.4. Jiří / sv. Jiří (2. neděle velikonoční) 
▪ Pondělí 25.4. Marek / Svátek sv. Marka 
▪ Úterý  26.4. Oto / sv. Richarius  
▪ Středa  27.4. Jaroslav / sv. Zita  
▪ Čtvrtek  28.4. Vlastislav / sv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion  
▪ Pátek  29.4. Robert / Svátek sv. Kateřiny Sienské 
▪ Sobota  30.4. Blahoslav / sv. Zikmund  
▪ Neděle  1.5. Svátek práce / Dělník sv. Josef (3. neděle velikonoční) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Ještě z roku 1971 a personálie roku 1972   
V závěru roku 1971 najdeme v kronice ještě další zajímavé informace: 
O Vánocích jsme upravili v dušičkové kapli u jesliček přenos koled z magnetofonového pásku po celý den. 
V tomto roce byly pořízeny po obou stranách vchodu do kostela dvě osvětlené skříňky s vývěskami. Byl                 

o ně velký zájem. 
V červnu byl uspořádán zájezd do Jablonného ke cti bl. Zdislavy. Vedl ji dominikán P. Jan Novobilský. 
Do vyučování náboženství bylo přihlášeno v září 41 žáků. Vyučoval O. St. Palásek. 
Na náklad nejmenovaného farníka byl obnoven misijní kříž. 
Nově obsáhlejší zápisy v kronice jsou v každém roce rozděleny na tři tématické úseky: Personálie, 

Duchovní správa a Opravy. V roce 1972 pak z kroniky můžeme vyčíst tyto Personálie:  
Dne 10.června 1972 zemřel v Čes. Budějovicích biskup Dr. Josef Hlouch, bývalý profesor pastorálky                  

na CM.boh.fakultě v Olomouci. Dne 16.8.1972 byla provedena v kostele vzpomínková pobožnost na dr. 
Hloucha u příležitosti konsekrace na biskupa, provázená snímky z pohřbu i z promluv zesnulého 
(magnetofonový pásek). ... Od 1.8.1972 odchází O. St. Palásek do Gottwaldova na jeho místo přichází 
O. Josef Trtík, novokněz. … Svěcení kněžstva tohoto roku vykonal biskup dr. Štěpán Trochta z Litoměřic. 

Z duchovní správy roku 1972 vyjímáme: Společná příprava nemocných na svátky velikonoční a vánoční se 
konala opět v boční kapli dominikánského kostela. Účast zájemců stoupá. Odstraňuje se vědomí 
mnohých, že tato svátost je svátostí umírajících. .. O Velikonocích se konal na Zelený čtvrtek obřad 
umývání nohou. .. Po svatodušních svátcích se začalo s novým křestním obřadem. Nově zavedené a 
požadované hovory s rodiči před sv. křtem se pěkně vžily. Rodiče přicházeli ochotně k těmto hovorům. .. 
Na sv. Krista Krále jsme již měli prozatímní obětní stůl tváří k lidu. Pořídil jej dle vlastního návrhu O. 
Josef Trtík, kaplan, který dříve pracoval jako stolař a pak teprve nastoupil studium bohosloví. Pořídil také 
nový ambon. .. V tomto roce bylo dosti těžkostí a bojů s podáváním sv. přijímání ve stoje. Objevovaly se 
snahy prosadit jedině klečení. Ve farním kostele se podávalo ve stoje, v dominikánském kostele ještě 
v kleče. Po odstranění mřížky a pořízení nového obětního stolu se podávalo i zde ve stoje. V obou 
kostelech se však respektovalo přání věřících; nikdo nebyl nucen vstát, nebo kleknout při podávání sv. 
přijimání. .. Do vyučování náboženství ve škole bylo přihlášeno 39 dětí. Učil je O. Josef Trtík.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu. 
Sběr krabiček z Postní almužny bude probíhat až do této neděle, přineste je prosím do sakristie. 
Tato neděle (24.4.) je svátek Božího milosrdenství. Kromě ranních mší svatých zveme též ve 

14:30 na korunku k Božímu milosrdenství a v 15:00 na mši svatou se svátostným požehnáním. 

AKTUALITY OBECNÉ  
Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zvou na přednášku Martina 

Kvapilíka s názvem „Manželství, polyamorie a homosexuální vztahy: některé podobnosti a 
odlišnosti“. Uskuteční se ve středu 27.4.2022 od 19:00 v prostorách gymnázia Pilařova 3, 
Kroměříž.  

KOUTEK MOUDROSTI 
Střídmost prožívaná svobodně a uvědoměle je osvobozující. Nepředstavuje méně života ani nižší 
intenzitu, právě naopak.  
(papež František, encyklika Laudato Si) 

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 


