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Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. (Ž 138) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 4,21-30) 
Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil 
u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která 
patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když 
přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajed' na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: 
„Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to 
udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům                       
v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon 
Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se ho 
totiž úžas - a také všech jeho společníků - nad tím lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových 
synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška 
budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním. 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Ten Petr, o kterém se v dnešním evangeliu hovoří, nebyl žádným svatouškem. A proto Ježíšovi 
padá k nohám a zcela otevřeně mu říká: „Co ode mě chceš? Jdi ode mě pryč, jsem hříšník! Pro 
to, co máš v plánu, se přece nehodím!“ Ale ne, tento Ježíš se ani takovými docela rozumnými 
námitkami nenechá odradit: „Ne, žádné odmlouvání. Tebe, zrovna Tebe učiním rybářem lidí. 
Nehledám nikoho jiného. Lidi jako Tebe, takové hledám.“ Jsem přešťastný, že to tak udělal. Neboť 
kdyby tak neučinil, kdyby opravdu hledal jen ty nejlepší, ty, kteří by toho byli v Jeho očích 
skutečně hodni, tak bych nepsal tyto řádky, nechodil bych do kostela a pravděpodobně by i z vás 
jen těžko někdo seděl v kostelních lavicích. Kdyby vyhledával jen ty skutečně Jeho hodné – jistě, 
pak bychom tu měli již od samého počátku svatou církev, ale byla by také pravděpodobně 
zatraceně prázdná. Církev je společenstvím lidí, provinilým a hříšným společenstvím. Je to církev 
hříšníků. A jestli věříme ve svatou církev, pak jen proto, že nám Ježíš Kristus tuto spásu přislíbil, 
protože nám předpověděl, že nás jako společenství v tento šalom přivede, nechá nás dojít tohoto 
naplnění, protože těm, kteří jej následují, protože těm slíbil, že jim na konci tuto spásu daruje; 
nikoli na základě našich zásluh, a ještě méně, že bychom snad byli tak bezchybní. Nikoli, ryze 
jako dar. Jako ryzí dar. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 6,17.20-26   Blahoslavení, vy chudí! Běda vám, boháči! 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Chci-li (tedy) pochopit bohatství pestrosti (názorové plurality, odlišnosti ve světě, pozn. red.), 
můžu začít v nejužším a nejbezpečnějším okruhu — třeba ve své církvi. Již drahnou dobu jí 
říkáme jedna, svatá, všeobecná a apoštolská… Co tedy prožívat svou katolicitu — všeobecnost 
— aniž by to vedlo k uzavření se do pseudo-katolického exkluzivního a nedostupného klubu? 
Pokud se dostatečně osmělíme, můžeme pak rádius odlišnosti posunout dál, k ostatním 
křesťanům, jiným náboženstvím i celé společnosti. A tak možná teprve potom budeme schopni — 
podobně jako Ježíš — spolu s dalšími křesťany přinést chudým radostnou zvěst, vyhlásit zajatým 
propuštění a slepým navrácení zraku, zdeptaným propuštění na svobodu a všem tak 
zprostředkovat milostivé léto Hospodinovo (Lk 4, 18-19). A vůbec nejlepší na tom bude, že to asi 
bude pro každého znamenat něco úplně jiného… 



(Adéla Muchová: Jednota v rozmanitosti, 22.1.2022; dle vaticannews.va/cs) 

SVÁTKY V TÝDNU 6.2.2022 – 13.2.2022 
▪ Neděle  6.2. Vanda / sv. Pavel Miki a druhové (5. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 7.2. Veronika / sv. Richard  
▪ Úterý  8.2. Milada / sv. Jeroným Emiliani - ct. Mlada  
▪ Středa  9.2. Apolena / sv. Apollonie  
▪ Čtvrtek  10.2. Mojmír / sv. Scholastika  
▪ Pátek  11.2. Božena / Panna Maria Lourdská  
▪ Sobota  12.2. Slavěna / sv. Benedikt Aniánský  
▪ Neděle  13.2. Věnceslav / sv. Kateřina Ricciová (6. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1948  
V druhém zápise z roku 1948 probošt Lochman píše: 25. února došlo v RČS ke státnímu převratu, v němž 
dosavadní forma režimu změněna byla v t. zv. lidově demokratický, čili komunistický režim.   
V několika odstavcích je v kronice informováno o ustavení nového olomouckého arcibiskupa, kterým se 
stal 60-letý Josef Matocha. Církevní události se pak v kronice střídají s politickými: 
30.5. konány byly volby do národního shromáždění. 
14.6. zvolen byl presidentem RČS Klement Gottwald – představitel KSČ po odstoupivším našem 
presidentu Dr. Edwardu Benešovi. 
V neděli 20.6. byla o 10. hod. sloužena slavná mše sv. s Te Deum u příležitosti volby nového presidenta  
za blaho a mír RČS. 
27. července vykonána byla jednodenní pouť do Staré Vody k sv. Anně, nikoliv pěšky, ale autobusy, 
poněvadž toto místo je obsazeno vojskem a tudíž nelze tam nikde přenocovat. Pontifikální mši sv. měl tam 
probošt Lochman, vojsko tam ubytované všecko tam upravilo, chovalo se vzorně a probošta i pohostilo. 
Poutníků ze všech stran byl tam veliký počet, asi 30 autobusů. 
Z dalších zápisů roku 1948 citujme ještě zápis o svátku sv. Mořice: Svátek patrona našeho chrámu Páně 
sv. Mořice a jeho druhů byl letos obzvláště oslaven tím, že ve svátek sám, tj. ve středu 22. září sloužil náš 
arcipastýř Dr. Josef Matocha sám slavnou pontifikální mši v 8 hod. ráno. Svátku tomu předcházelo triduum 
při němž kázal arcibiskupský sekretář Dr. Josef Ryška, velmi časově a výstižně, za hojné účasti věřících.    

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně všechny farníky do farní setkávárny naproti 

bočnímu vchodu (růžový dům). 
V polovině prosince vyšla kniha Karla Hrona, jednoho z autorů Svatomořického zpravodaje, 

s vybranými texty k zamyšlení z našeho periodika pod názvem „Na cestě s milosrdným rebelem: 
výběr zamyšlení ze Svatomořického zpravodaje na motivy kázání Jörga Siegera“. V limitované 
edici je možné obdržet tuto knihu za příspěvek na tisk 100 Kč ve farní setkávárně. 

AKTUALITY OBECNÉ  
Sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS zve všechny zájemce do kláštera kapucínů 

v Olomouci na seminář o principech myšlení a jednání Tomáše Bati. Uskuteční se 18.2.2022 
v 9:00-15:00. Info: https://www.krestanskypodnikatel.cz/index.php/akce/podnikani-podle-bati.    

Katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci nabízí ve spolupráci s Centrem Aletti volné pokračování oblíbeného kurzu Večerní 
studium spirituality. Přednášky budou každé úterý od 22.2. - 10.5.2022  v čase 17:35 - 20:05                
v aule teologické fakulty (Univerzitní 22). Kurz je otevřený pro všechny zájemce. Přihlášku je 
třeba podat do 20.2.2022 na webových stránkách https://www.cmtf.upol.cz v sekci Celoživotní 
vzdělávání / Večerní studium spirituality II.  

KOUTEK MOUDROSTI 
Člověk má dvě velké duchovní potřeby. Jednou z nich je odpuštění. Druhou je dobrota. 
(Billy Graham) 

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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