
 

 
 
 

Ročník XXX.  Číslo 1  1.1.2023 
 

 

 
Bože, buď milostiv a žehnej nám! (Ž 67) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 2, 16-21) 
Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho 
uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co 
jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se 
zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když 
uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než byl 
počat v mateřském lůně. 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Každý rok je pro nás darem. Každý rok umožňuje nový začátek. Emeritní papež Benedikt XVI. 
jednou napsal: „Tváří v tvář nemocnému a zemdlenému světu máme možnost věřit a mít novou 
naději. Neodvažuji se vyslovit nějaké proroctví, nevím, jestli něco bude rychle nebo pomalu, ale 
v křesťanství máme vždy nový začátek.“ V kalendáři je nový začátek jen jednou do roka, 
křesťanství má nový začátek neustále. Každý křesťan může začínat stále znovu. Pro každý tento 
začátek je třeba jen myslet na to, že máme čas, který nám byl dán, využít smysluplně. Jeden 
francouzský spisovatel napsal: „Jediná cesta ke spáse je využít čas pro službu, modlitbu a lásku a 
touhu po odpuštění.“ To je cesta, jak žít co nejlépe život, který nám Bůh daroval. A tím spíše, 
pospíchat při každé příležitosti za tímto Bohem, naváhat pro budování vztahu s Ním obětovat svůj 
čas. Velebit a chválit Jej za všechno, čím se nám dal v životě poznat, tváří v tvář tomuto 
zraněnému světu. Jako ti pastýři.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 3, 13-17  Jakmile byl Ježíš pokřtěn, viděl Ducha Božího, jak na něj sestupuje. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
V jeslích, které jsou symbolem nepřijetí a nepohodlí, se Bůh cítí pohodlně: přichází tam, protože                
v tom spočívá problém lidstva, totiž v lhostejnosti vyvolané nenasytnou touhou vlastnit a 
spotřebovávat. Tam se narodil Kristus a my ho v těch jeslích objevujeme jako blízkého. Přichází 
tam, kde se konzumuje potrava, aby se stal naším pokrmem. Bůh není otec, který požírá své děti, 
ale Otec, který nás v Ježíši činí svými dětmi a sytí nás laskavostí. Přichází, aby se dotkl našich 
srdcí a řekl nám, že jediná síla, která mění běh dějin, je láska. Nezůstává vzdálený, nezůstává 
mocný, ale přibližuje se a pokořuje; On, který seděl v nebi, se nechává položit do jeslí. Bratře, 
sestro, dnes večer se ti Bůh přibližuje, protože mu na tobě záleží. Z jeslí ti jako pokrm pro tvůj 
život říká: "Pokud se cítíš sžírán událostmi, pokud tě sžírá vina a nedostatečnost, pokud hladovíš 
po spravedlnosti, já, Bůh, jsem s tebou. Vím, co prožíváš, zažil jsem to v těch jeslích. Znám tvé 
trápení a tvou historii. Narodil jsem se, abych ti řekl, že jsem s tebou a vždycky s tebou budu. 
Vánoční jesličky, první poselství o Bohu, který se narodil jako dítě, nám říkají, že je s námi, že nás 
miluje, že nás hledá. Odvahu, nenechte se přemoci strachem, rezignací, sklíčeností! Bůh se 
narodil v jeslích, aby tě znovuzrodil právě tam, kde sis myslel, že jsi na dně. Neexistuje žádné zlo, 
žádný hřích, od kterého by vás Ježíš nechtěl a nemohl zachránit. Vánoce znamenají, že Bůh je 
blízko: znovu se zroďte v důvěře!  
 
(Homilie papeže ze štědrovečerní mše, baz. sv. Petra, 24.12.2022; dle vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 1.1.2023 – 8.1.2023 
▪ Neděle  1.1. Nový rok / Slavnost Matky Boží Panny Marie 
▪ Pondělí 2.1. Karina / sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský 
▪ Úterý  3.1. Radmila / Nejsvětější jméno Ježíš / sv. Jenovéfa 
▪ Středa  4.1. Diana / bl. Anděla z Foligna 
▪ Čtvrtek  5.1. Dalimil / sv. Telesfor 
▪ Pátek  6.1. Tři králové / Slavnost Zjevení Páně 
▪ Sobota  7.1. Vilma / sv. Rajmund z Penafortu 
▪ Neděle  8.1. Čestmír / sv. Severin (Svátek Křtu Páně) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1984 (2/2) 
Zápisy v roce 1984 dále informují o opravách:  
Pokračovalo se v restaurování fresek v dominikánském kostele, restaurátor Fr. Sysel nedodržel 
hospodářskou smlouvu – freska oslavení P.Marie z r. 1500 měla být letos restaurována… 
Ve věži (farního kostela pozn. red.) byly prováděny přípravné práce pro zavěšení 4 nových zvonů, jež 
budou pro farní kostel v r. 1985 pořízeny a posvěceny. Nejvíce práce bylo s odstraněním železo-
betonového protiletadlového „bunkru“, který německá armáda postavila v r.1944 na jižní věži farního 
kostela a jenž narušoval statiku věže. Po celý měsíc (červenec a srpen) se pracovalo na odstranění tohoto 
bunkru. Práce to byla úmorná, materiál se musel spouštět z věže do kontejnerů a odvážet. Hodně pomohli 
brigádníci z řad mládeže. Na nové zvony se podařilo sehnat 24q měděného odpadu, takže jsme měď 
nemuseli vůbec kupovat – ušetřilo se aspoň 100 000 Kčs. 
Probošt Nerychel pak v kronice informuje o apoštolských cestách papeže Jana Pavla II. v roce 1984. 
Papež navštívil: Aljaška, Korea, Tichomoří, Thajsko, Švýcarsko, Kanada, Itálie, Španělsko, Karibik a ještě 
jednou Itálie (po stopách sv. Karla Boromejského). Zapisy r.1984 končí jako obvykle statistikou: 
…oddáno 19 manželských párů, pokřtěno 78 dětí, pohřbeno 202 (z toho do hrobu 15)… Finanční přehled: 
příjem ze sbírek a darů 330 000 Kčs, vydání 95 000 Kčs. Na nové zvony bylo proplaceno 210 500 Kčs. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
 Příští neděli (8.1.) bude mše svatá v 9 hodin opět věnovaná dětem – s katechezí, nesením 

obětních darů, společnou modlitbou Páně a drobnou odměnou na závěr. Zveme také k využití 
pěkné nástěnky s ovečkami - dítě si vybere volnou ovečku, která bude jen jeho a do té může 
lepit nálepku za každou neděli (nálepky jsou k dispozici na nástěnce). Do týmu zvou také naši 
menší a větší ministranti. A pokud budete mít štěstí, potkáte tento den v olomouckých ulicích 
také skupinky malých koledníků od sv. Mořice. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Začátek ledna je časem pro Tříkrálovou sbírku (https://www.trikralovasbirka.cz/). Malé, mladé                       

i starší koledníky Tříkrálové sbírky potkáte v ulicích s pokladničkami většinou od 1. do 14. ledna 
(v roce 2023 až do neděle 15. ledna).  

Olomoucké centrum pro rodinu pořádá v r.2023 opět duchovní obnovy pro seniory:  
Na Velehradě: 24.–26.4.2023 (Po-St) na téma Boží vůle, vede P. Jan Mach z Lukova; 27.–

29.11.2023 (Po-St) téma bude upřesněno později. Vede P. Jan Žaluda z Ostrožské Nové Vsi. 
Na oba termíny je třeba se hlásit na Římskokatolické duchovní správě Stojanov, Salašská 62, 
PSČ 687 06 Velehrad, nebo velehrad@stojanov.cz, nebo tel. 572 571 420 resp. 733 741 896.  

Na Sv. Hostýně: 22.–24.5.2023 (Po-St) na téma Přátelství s Kristem, vede P. Miroslav Jáně, farář 
v Soběchlebích; 18.–20.9.2023 (Po-St) na téma Svatá země, vede P. Milan Palkovič, farář                  
ve Velkých Losinách a průvodce ve Svaté zemi; 1.–4.10.2023 (Ne-St) na téma Boží vůle, vede 
P. Jan Mach z Lukova. Na tyto tři termíny je třeba se hlásit na: Matice svatohostýnská, Svatý 
Hostýn 115, PSČ 76861 Bystřice pod Hostýnem, matice@hostyn.cz, nebo tel. 573 381 693.  

KOUTEK MOUDROSTI 
Když se nebudeme brát příliš vážně, život bude o mnoho krásnější.  
(Papež Jan XXIII.) 

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 


