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Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. (Ž 146) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 5, 1-12a) 
Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 
Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 
Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi                      
za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni 
budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. 
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. 
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou 
špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Jsou to pěkná slova, ale realita, kterou můžeme dennodenně zažívat, tato realita je často 
diametrálně odlišná. Mnozí si řeknou, že Ježíšovy přísliby se možná hodí pro bohoslužbu. Pro 
všední den ale tyto nedělní řeči nejsou. V šedi všedního dne člověk s tímto postojem neobstojí. 
V tomto světě prostě tahá člověk s Ježíšovými hesly za kratší konec provazu a jen si říká o to, aby 
jej soukolí, hnané těmi bezskrupulózními, nemilosrdně rozdrtilo. Takové, přesně takové pocity 
zažívají každý den tisíce lidí jako my – ale přece to není konec příběhu. Neboť jaká by byla 
alternativa? A máme vůbec nějakou jinou volbu? Chceme opravdu patřit k těm, kteří si z ničeho 
nic nedělají a jdou přes mrtvoly; kteří vydělávají velké peníze, ale po nocích pak nemohou z čiré 
hrůzy spát, že někdo ten jejich domácí alarm přece jen obelstí? Alespoň za mě tedy určitě ne.                 
A ani to nechci měnit, snahu o to, co je správné a co nakonec vše přestojí, za domnělou výhodu, 
která by mi nepřinesla ani uspokojení, ani štěstí. Vyměnit vědomí zodpovědnosti za sebe a své 
bližní za falešné uspokojení, jak jsem tentokrát zase všechny obelstil. Lépe mít méně – méně 
potřeb, méně touhy po majetku a příležitostech – ale místo toho trochu té radosti ze života, pro 
kterou se přece v důsledku vyplatí být na této zemi. Pokud se vydáme touto cestou, pak se 
nakonec může stát, že se ocitneme přesně na té straně, kde stojí Ježíš – a přitom s pocitem štěstí 
v srdci. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 5,13-16   Vy jste světlo světa. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Co vlastně znamená to starobylé slovo blahoslavení? V antice se užívalo pouze o bozích na 
Olympu a o mrtvých. Nikdo jiný nemohl být šťastný, než ti, kdo byli nesmrtelní nebo to už měli tak 
říkajíc za sebou. Pouze Bible dovede říci, že blažený může být člověk už za svého života. Ale ne 
proto, že je bohatý, zabezpečený, zdravý a silný – ale protože poznal, že v něm má Pán Bůh 
zalíbení. Blahoslavený je podle Bible ten, kdo pilně pracuje, vychovává děti, pomáhá chudým, 
doufá v Hospodina a chodí po jeho cestách. Blahoslavený může být dokonce i hříšník, který 
uvěřil, že mu bylo odpuštěno, stejně jako člověk, který se rád podrobuje Boží kázni a učí se u 
Boha moudrosti. (…) Království Boží je otevřeno i těm, kterým víra spíš schází, naděje ubývá a 
lásce se teprve učí. I ti, kteří se cítí být duchovně slabí a nemotorní, mohou být klidní a plní 
naděje, protože díky Ježíšovi vědí, že s nimi Bůh počítá. 
(Chudí duchem, kázání, 15.1.2017; dle cervenykostel.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 29.1.2023 – 5.2.2023 
▪ Neděle  29.1. Zdislava / sv. Sulpicius (4. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 30.1. Robin / sv. Martina  
▪ Úterý  31.1. Marika / sv. Jan Bosko  
▪ Středa  1.2. Hynek / sv. Pionius  
▪ Čtvrtek  2.2. Nela / Svátek Uvedení Páně do chrámu 
▪ Pátek  3.2. Blažej / sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar)  
▪ Sobota  4.2. Jarmila / sv. Ondřej Corsini  
▪ Neděle  5.2. Dobromila / sv. Agáta (Háta, Dobruše) (5. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1986 (2/2) 
Zápisy roku 1986 pokračují popisem oprav: 
Opravy větší se nekonaly, jen menší spojené s údržbou far, kostela, dominikánského kostela a farní 
budovy. Pořád je něco opravovat – střecha kostelů, okapové žlaby, elektroinstalace – v kostelích i ve farní 
budově. Je velká potíž s opatřováním vhodných řemeslníků – klempíři, pokrývači, instalatéři… 
Restaurátorské práce na nástěnných malbách v dominikánském kostele nepokročily, res. ak.mal. Frant. 
Sysel z Kroměříže pořád dělá „průzkum“ maleb – již 3. rok a k vlastní práci ještě nepřistoupil. Farní úřad 
žádá o jeho výměnu. 
Po informaci o cestách papeže je v kronice ještě zápis politické povahy: 
11. a 12.10.1986 bylo důležité setkání amer. Presidenta Ron. Reagana a představitele SSSR Mich. 
Gorbačova v Reykjaviku na Islandě – problémy mezinárodních vztahů nevyřešilo, ale zbytečné nebylo. Zdá 
se, že nakonec mírové úsilí zvítězí a lidstvo bude uchráněno válečného střetnutí, jež by znamenalo zánik 
všeho živého na naší planetě. 
Zápis jako obvykle končí statistikou: 21 svateb, 75 dětí pokřtěno, 169 pohřbů (10 do hrobu), 17 dětí poprvé 
u sv. přijímání, 10 biřmovaných, svátost nemocných 115 společně a 20 doma. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
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 
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 4.2.2023 (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/. 

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa pracovníka stavebního a 
investičního oddělení. Požadujeme SŠ nebo VŠ vzdělání nejlépe stavebního či technického 
směru, 10 let praxe ve stavebnictví, znalost Stavebního zákona v platném znění, dále orientace 
v zákoně o památkové péči a dotačních programech, práce na PC (MS Word, MS Excel, 
Pohoda). Místem pracoviště je kurie arcibiskupství (Biskupské náměstí 841/2), předpokládaný 
termín nástupu červen 2023 nebo dle dohody, celý pracovní úvazek (40 hod. týdně). Bližší 
informace na https://www.ado.cz/2023/01/18/vyberove-rizeni-na-pozici-projektoveho-manazera-
ky-pro-dotace-investicniho-a-stavebniho-oddeleni/. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Od člověka, který vás miluje, čekáte především čas – jedinou věc, kterou peníze nenahradí. 
(Gilbert Cosbron) 

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 


