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Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. (Ž 40) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 1, 29-34) 
Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy 
světa! To je ten, o kterém jsem řekl: ‚Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve 
než já.‘ Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému 
národu.“ A Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na 
něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho uvidíš 
sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘ A já jsem to viděl a 
dosvědčuji: To je Syn Boží.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Co je naším úkolem a co nám musí jako církvi, společenství jeho učedníků jít? Kolik času a 
energie nezřídka trávíme, abychom udržovali naše kostely a budovy krásné a získávali peníze               
na dobročinné účely. Jak žárlivě bdíme nad tím, jestli se někdo angažuje v tomto nebo onom 
společenství. Jak moc nám často jde o vnější obraz a prezentaci v médiích. Jakou důležitost má 
pěkná fasáda tam, kde nám má vlastně přece jít pouze o spásu naší duše? Společenství a církev 
mohou být podle Jana pouze prostředkem k cíli. Je naším úkolem svět seznámit s Ním, seznámit 
svět s tím, kdo je Kristus, co by pro nás chtěl a jakou důležitost přikládá blahu lidí a skutečné 
pospolitosti. Před každým (nejen) farním setkáním si toto musíme znovu uvědomovat. Před 
každým plánováním nové akce musíme přesně na toto myslet. A především tam je třeba si dávat 
pozor, kde bychom chtěli stavět do středu pozornosti osoby a nositele úřadu, kde se opět jednou 
ocitáme v pokušení sklouznout ke kultu osobnosti, kultu, který byl Janovi zcela cizí. On věděl, kdo 
a co má v tomto středu stát. A tváří v tvář našemu poslání každá organizace, která se začne točit 
sama okolo sebe, ztrácí svůj význam. Jde o Ježíše a nikoli o papeže nebo biskupy. Jde o člověka 
a nikoli o instituci. A jde o Boží království a nikoli o církev.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 4,12-23   Usadil se v Kafarnau, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka 
Izaiáše. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Svatý Řehoř Veliký v závěru svého Pastýřského pravidla vyzýval a povzbuzoval svého přítele, aby 
mu nabídl toto duchovní doprovázení: „Uprostřed bouří mého života se utěšuji důvěrou, že mě 
podržíš nad hladinou svými modlitbami, a když mě tíha mých vin srazí a poníží, poskytneš mi 
pomoc svých zásluh, abys mě pozvedl“. Je to vědomí pastýře, že on sám nedokáže unést to, co 
by ve skutečnosti nikdy sám ani neunesl, a proto se umí odevzdat modlitbě a péči o lid, který mu 
byl svěřen. Je to věrný Boží lid, který shromážděn doprovází a svěřuje život toho, který byl jeho 
pastýřem. Stejně jako ženy z evangelia u hrobu jsme tu i my s vůní vděčnosti a mastí naděje, 
abychom mu ještě jednou, znovu, prokázali lásku, která se neztrácí; chceme tak činit se stejným 
pomazáním, moudrostí, jemností a obětavostí, jakou on nás dokázal obdarovávat v průběhu let. 
Společně chceme říci: „Otče, do tvých rukou odevzdáváme jeho ducha“. Benedikte, Ženichův 
věrný příteli, kéž je tvá radost dokonalá, když definitivně a navždy slyšíš jeho hlas!  
 
(Papežova homilie při Benediktově pohřbu, baz. sv. Petra, 5.1.2023; dle vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 15.1.2023 – 22.1.2023 
▪ Neděle  15.1. Alice / sv. Pavel Poustevník (2. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 16.1. Ctirad / sv. Marcel I.  
▪ Úterý  17.1. Drahoslav / sv. Antonín Veliký  
▪ Středa  18.1. Vladislav / Panna Maria, Matka jednoty křesťanů  
▪ Čtvrtek  19.1. Doubravka / sv. Márius a Marta a jejich synové  
▪ Pátek  20.1. Ilona / sv. Fabián a Šebestián  
▪ Sobota  21.1. Běla / sv. Anežka Římská  
▪ Neděle  22.1. Slavomír / sv. Vincenc (3. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1985 (2/2) 
Při pročítání zápisů z roku 1985 narazíme na následující věty: 
V dubnu po Velikonocích bylo přemístěno sousoší Olivetské zahrady (gotické plastiky z 16. století)                     
do kostela do bývalé křestní kaple. Sochy byly poškozeny, byly kameníkem opraveny a očištěny. V tomto 
roce 1985 byly pořízeny 4 nové zvony. Ulila je Laetitie Dytrychová z Brodku u Přerova. Zvony: Maria, 
Královna míru 1165kg, ladění E, sv. Cyril a Metoděj 850kg, ladění fis (mělo být g), sv. Josef 490kg, ladění 
A, sv. Mořic 305kg, ladění C2. Uměleckou výzdobu zvonů navrhl a provedl ak. sochař Oliva z Velehradu. 
Na svátek sv. Mořice v neděli 22.9 byly při poutních bohoslužbách Otcem biskupem Josefem Vranou 
posvěceny za velké účasti věřících. 28.9. byly vyzdviženy do věže (jeřáb ze strojíren v Uničově), 1.10. 
zavěšeny a namontováno automatické elektrické zvonění. Celkový náklad cca 650 000 Kčs… 
Ve dnech 19.-20.11. se sešli v Ženevě k jednání o zachování míru představitelé SSSR a USA generální 
tajemník Michail Gorbačov a prezident Donald Reagan. 
Zápis roku 1985 končí jako obvykle statistikou: 66 000 sv.přijimání, 19 svateb, 53 křtů, 194 pohřbů (16 do 
hrobu),18 prvních sv.přijimání, 11 biřmovanců, svátost nemocných v kostele 120 (doma 35). 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Ve St 18.1. od 17 hodin zveme do našeho kostela na ekumenickou bohoslužbu, kde bude kázat 

Jan Lukáš z Českobratrské církve evangelické. Po bohoslužbě bude následovat setkání 
v setkávárně. Další akce Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsou na https://cbolomouc.cz/.  

Začátek ledna je časem pro Tříkrálovou sbírku (https://www.trikralovasbirka.cz/). Koledníky 
Tříkrálové sbírky potkáte v ulicích s pokladničkami až do této neděle, tedy do 15. ledna. A pokud 
ne, v našem kostele je též umístěna pokladnička, kde je možné na tuto sbírku přispět. 

V sakristii nabízíme k zakoupení věrohodný 3D model kostela (vysoký 7 cm) za 220 Kč. Tamtéž 
jsou nachystány k vyzvednutí rozpisy živého růžence, prosíme, stavte se pro ně. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Centrum pro rodinný život vyhlásilo soutěž pro děti „Nakresli tři krále“. Práce se odevzdávají do 

10.2.2023. Další informace na: https://rodinnyzivot.cz/wp-content/uploads/2023/01/tkspdf.pdf 
Akci Rozlišování pro mladé ve věku od 19 do 35 let (Jaký směr dát svému životu? Povolání? 

Poslání? Jaká práce? Kdo je ten pravý? Kdo je ta pravá?) pořádá v termínu od Ne 29.1. do So 
4.2.2023 komunita Blahoslavenství z Dolan. Tato akce stojí 3000 Kč, ale pokud někoho správně 
nasměruje do života, je to velmi dobrá investice. Viz https://www.blahoslavenstvi.cz/rozlisovani-
pro-mlade-od-19-do-35-let. 

Před prvním kolem prezidentských voleb zveřejnil předseda České biskupské konference Jan 
Graubner výzvu, ze které citujeme: „Především nezapomínejme na modlitbu. Je to Bůh, kdo řídí 
chod dějin, a od nás křesťanů se očekává, že budeme v dějinách, které nepřestávají být i 
dějinami spásy, působit jako kvas, sůl a světlo.“ Plný text výzvy je uveden na 
https://www.ado.cz/2023/01/09/vyzva-predsedy-cbk-k-prezidentskym-volbam/. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Psát nepravdu jsem se nenaučil, 
psát pravdu se neodvažuji. 
(Bohuslav Balbín) 

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 


