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Hospodin je mé světlo a má spása. (Ž 27) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 4,12-23) 
Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a 
usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno 
ústy proroka Izaiáše: ‚Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea 
pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině stínu 
smrti.‘ Od té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Když se 
ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, 
jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni 
hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, Zebedeova syna 
Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni 
hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, 
hlásal evangelium o (Božím) království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Co si vlastně představit pod tím Božím královstvím – bez pouček moderní teologie, hladkých a 
neuchopitelných jako úhoř? A hlavně, co to znamená, když Ježíš říká: „Boží království se 
přiblížilo?“ A znamená to vůbec něco? Možná, že se tehdy Ježíš zmýlil. Kdyby opravdu platilo, co 
říká, tak už by to Boží království přece mezitím muselo být nalezeno…? Když bylo toho času již 
blízko – pak v uplynulých dvou tisících letech by se už někde muselo objevit. Tak tedy, kde má 
být? Kde je, toto Boží království? Židé věřili, že po vyhnání z ráje lidé ztratili přímý vztah k Bohu, či 
jej měli nejvýše zprostředkovaně skrze Desatero Jeho přikázání. A právě to je – myslím – 
východisko k porozumění, když Ježíš říká: Boží království je blízko, ba dokonce už je tu! Přímá 
linka k Bohu, nikoli zprostředkovaně skrze Zákony a také nikoli skrze něco jiného, bezprostřední 
setkání s Bohem, to se pro nás lidi zase stalo možným. Od Ježíšových dob o tom opět víme; 
víme, že se můžeme s Bohem setkávat bez překážek a omezení, že to bezprostřední bytí 
s Bohem, toto bytí s Bohem tváří v tvář, není žádnou fikcí a žádným vysněným přáním. Boží 
království je blízko, protože Bůh je nám blízko.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 5, 1-12a   Blahoslavení chudí v duchu. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Tím, že je pokřtěn, nám Ježíš zjevuje Boží spravedlnost, spravedlnost, kterou přišel přinést na 
svět. Často máme zúženou představu o spravedlnosti a myslíme si, že to znamená, že ten, kdo 
se dopustí něčeho špatného, za to zaplatí a tím odčiní křivdu, kterou způsobil. Boží spravedlnost, 
jak učí Písmo, je však mnohem větší: jejím cílem není odsouzení viníka, ale jeho spása a 
znovuzrození, které ho činí spravedlivým: z nespravedlivého se stává spravedlivý. Je to 
spravedlnost, která pochází z lásky, která vychází z nitra soucitu a milosrdenství, jež jsou 
samotným Božím srdcem, z toho, že Bůh je Otec, který je pohnut, když jsme utlačováni zlem a 
padáme pod tíhou hříchu a křehkosti. Boží spravedlnost tedy nechce rozdávat tresty a sankce, ale 
jak uvádí apoštol Pavel, spočívá v tom, že nás, své děti, činí spravedlivými (srov. Řím 3,22-31), 
vysvobozuje nás z osidel zla, uzdravuje nás, pozvedá nás. Bůh tu není proto, aby nás trestal, ale 
s nataženou rukou, aby nám pomohl se pozvednout.  



(Promluva papeže Františka před polední modlitbou Anděl Páně na svátek Křtu Páně, 8.1.2023; 
dle vaticannews.va/cs) 

SVÁTKY V TÝDNU 22.1.2023 – 29.1.2023 
▪ Neděle  22.1. Slavomír / sv. Vincenc (3. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 23.1. Zdeněk / sv. Ildefons  
▪ Úterý  24.1. Milena / sv. František Saleský  
▪ Středa  25.1. Miloš / Svátek Obrácení svatého Pavla 
▪ Čtvrtek  26.1. Zora / sv. Timotej (Bohuslav) a Titus  
▪ Pátek  27.1. Ingrid / sv. Anděla Mericiová  
▪ Sobota  28.1. Otýlie / sv. Tomáš Akvinský  
▪ Neděle  29.1. Zdislava / sv. Sulpicius (4. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1986 (1/2) 
V roce 1986 došlo na místě kaplana k výměně. P. František Ptáček odešel do Brodku u Prostějova a                
na jeho místo nastoupil P. Petr Siostrzonek (*1957, nyní arciopat břevnovského kláštera). Nastoupil také 
nový kostelník Karel Kubeczka (*1920 v Ostravě). Při májových pobožnostech se četlo o karmelitánce 
Editě Steinové, která zahynula v Oswiecimi. Tento rok byl také vysvěcen na kněze mořický farník P. Rudolf 
Kopecký. Probošt Nerychel v kronice k primici píše: Účast na primici byla veliká (prof. Schindler byl 
nemocen, u varhan byl Ing. Steiner), oběd v Národním domě. Odp. v 15 h. bohoslužba slova, po níž udílel 
novokněz požehnání jednotlivě, po mši sv. společně. Otec primicianta se mše sv. nezúčastnil (je bez 
vyznání), rodina nevěřící. Novokněz P. R. Kopecký byl ustanoven kaplanem v Čes. Těšíně. Nyní slouží O. 
Kopecký v Klímkovicích u Bílovce. 
Probošt Nerychel se v tomto roce podrobil operaci žlučníku. Také v tomto roce napsal pro Katolické noviny 
článek o kostele sv. Mořice a jeho varhanách, kde stručně shrnul to podstatné ze života našeho kostela. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Tuto neděli je sbírka na šíření Písma svatého ve světě, prosíme o vaši štědrost. 
V Po 23.1. zveme v 17 hodin do kaple sv. Alexeje v chrámu sv. Michala (vchod přes faru)                     

na ekumenickou bohoslužbu, kterou povede Aleš Wrana z Českobratrské církve evangelické. 
V sakristii jsou nachystány k vyzvednutí rozpisy živého růžence, prosíme, stavte se pro ně. 
Dne 2.3.2023 uplyne 30 let od úmrtí předchůdce otce Hanáčka, P. Bohumila  Nerychela. Pokud   

s ním někdo máte fotky, prosíme o zapůjčení na okopírování. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Již dvacátá Pouť svobodných by měla proběhnout v sobotu 28.1.2023 na Hostýně. Veškeré bližší 

informace a odkaz na přihlášku jsou na webu https://sites.google.com/view/pssp/poute-
nezadanych/aktualne. 

Příští týden se v Praze schází čeští a moravští biskupové na svém plenárním zasedání. Modleme 
se za moudrost pro jejich rozhodování. 

Velkou obětní svíci jako prosbu za ochranu a dar víry pro své děti a za odvrácení zla od svých 
rodin přinesou i letos matky z celé ČR před sochu Šternberské madony. Hromniční pouti, která 
se v kostele Zvěstování Panny Marie uskuteční v So 4.1.2023 (9:20 – 13:30), se každý rok 
účastní stovky žen, mezi nimi také členky Hnutí modlitby matek. Podrobnosti na 
https://www.farnoststernberk.cz/23-hromnicni-pout-matek. 

Čeští salesiáni si letos připomínají 70 let od smrti P. Ignáce Stuchlého. Byl pro české salesiány 
klíčovou postavou, protože díky němu dnes působí v České republice. Jeho životopis si můžeme 
přečíst například na https://www.ado.cz/2023/01/17/salesiani-si-pripominaji-vyroci-staricka-p-
ignace-stuchleho/. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Velikost člověka spočívá v jeho schopnosti překonávat svou malost. 
(Jan Bernat) 

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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