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Spravedlivý září v temnotách jako světlo. (Ž 112) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 5,13-16) 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena?                   
K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže 
se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na 
podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a 
velebili vašeho Otce v nebesích.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Globálnímu oteplování navzdory, čas od času zima umí ukázat svou sílu. A v takovou chvíli při 
našich cestách krátkých i delších doufáme, že jsou všechny řádně odklizeny a především 
posoleny, abychom si na nich nic nepolámali a ideálně ani neublížili našim plechovým miláčkům. 
Posypová sůl. Poněkud komicky musím na tuto sůl myslet, když čtu v dnešním evangeliu o soli 
země. Normálně v tuto chvíli myslíme spíše na jídlo, na jídelní sůl. Ale bez soli v polévce se dá 
přinejhorším ještě žít. Zato bez posypové soli na našich silnicích a chodnících bychom si mohli 
zlámat i vaz. A když Kristus hovoří o tom, že bychom měli být solí země, potom mu jde, 
domnívám se, nikoli v první řadě o koření života, aby se náš život nestal fádním. Myslím, že mu 
jde především o vaz, který bychom si neměli zlomit. A k tomu je potřeba právě tato sůl, ona „sůl 
země“. A to znamená: je potřeba lidí, kteří jsou přesně takoví, kteří v naší společnosti působí jako 
posypová sůl a cítí se zodpovědní za to, aby naše společnost aktuální období ochlazení dobře 
přestála. Lidí, kterým leží na srdci solidarita, kteří si na své transparenty napsali lidskost, a 
bezvýhradně se staví za pravdu a spravedlnost. A také, kteří si dali za cíl společnost spojovat a 
nikoli rozdělovat. Takovými lidmi bychom měli být, solí země – ne kvůli sobě, ale kvůli lidem a 
lidství. A k vůli Bohu.    

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 5, 17-37   Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům; ale já vám říkám. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Čtěme pozorně: není tu úkol: Buďte solí, máte být solí, musíme být solí. On tu Ježíš říká: Vy jste! 
Už jste a pokud tu stojíte, už jste solí, pokud tu, bratři a sestry, sedíte jste, to si neodpářete, celou 
svou existencí tím, jak jste – jste solí. Tím jak existujete v práci, tím jak žijete ve městě, v rodině, 
tím solíte. (…) Je tu jedna podmínka – jak jsem už říkal - že se totiž ta sůl rozplyne. Ona zmizí, 
obětuje se ve prospěch celku, a pak je to k dobrému. Sama v sobě vlastně význam ani nemá – 
tak jako církev sama v sobě nemá význam, a je dobře si to připomínat. Je určena ke službě, 
Církev pravá je tam, kde se vydává pro druhé. Nebo jinak. Církev je jen tehdy církví, když je pro 
druhé. Když věřící ze světa utečou, ztrácejí význam. Tedy církev jako otevřené společenství.                    
A tím, co sama přijímá, z čeho žije, tím prokvasí, prosolí své okolí, tam kde právě je. Ať je mi 17 či 
70, ať jsem hovorný či mlčenlivý, muž či žena, produktivní či ne, stále jsem sůl – tak praví Pán. 
Mnoho ve mne vkládá. Ano my můžeme být zdravě sebevědomí – to je důležitý úkol. Ale zdravě – 
není to výsada – jako že by sůl nad zlato, tak křesťan nad zlato. Je to jedinečný úkol, rozpustit se 
pro okolí a tak sloužit. Sůl je docela obyčejné zboží i levné. Nermuťme se nad tím, že si toho 
někdo neváží, a nenechme se vyvést z míry, tím, že máme výraznou chuť. Té se nevzdejme, naší 
Kristovské identity, Ježíšovské neskladnosti, oné charakteristické slanosti.  
(Sůl země – kázání, 31.3.2019; dle kliment.evangnet.cz)  



SVÁTKY V TÝDNU 5.2.2023 – 12.2.2023 
▪ Neděle  5.2. Dobromila / sv. Agáta (Háta, Dobruše) (5. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 6.2. Vanda / sv. Pavel Miki a druhové  
▪ Úterý  7.2. Veronika / sv. Richard  
▪ Středa  8.2. Milada / sv. Jeroným Emiliani - ct. Mlada  
▪ Čtvrtek  9.2. Apolena / sv. Apollonie  
▪ Pátek  10.2. Mojmír / sv. Scholastika  
▪ Sobota  11.2. Božena / Panna Maria Lourdská  
▪ Neděle  12.2. Slavěna / sv. Benedikt Aniánský (6. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1987 (1/3) 
Zápisy roku 1987 začíná takto: 
V r.1987 došlo opět ke změně v duchovní správě – k 1.4.1987 byl odňat státní souhlas P. Petru 
Siostrzonkovi, zdejšímu kaplanu. Protože duchovní správce by sám na všechny úkoly nestačil, otec biskup 
Josef Vrana zařídil pomoc důchodcem, který zatím bydlel v Bítově (brněnská diecéze) – P. Josef Heřman 
Tyl O. Praem., rodák z Cakova, farnost Vilémov. Pomáhal hlavně ve zpovědnici, ale probošt měl většinou 
sám kremace, přípravu dětí k 1. sv. přijímání a k biřmování. Novým kaplanem byl ustanoven novokněz P. 
Jiří Sedláček z Ostravy, nar. 1.1.1960 v Ostravě, ustanoven od 1.7., nastoupil 17.7. 
Přeskočíme dva odstavce a narazíme na informaci o počasí: 
Letos velmi tuhá zima až -20°C (v kostele -3°C). Mrzlo zvláště od 15.1 do 2.2., ještě v únoru a březnu tuhé 
mrazy – na popeleční středu (4.3.) -15°C, na sv. Josefa -7°C, někde i -15°C. Počasí o velikonocích pěkné, 
po velikonocích krásně. Květen a červen – zima a prší skoro každý den – povodně. V květnu na horách 
(Šumpersko) padá sníh. Žně o 1 měsíc opožděny. Léto rovněž chladné a deštivé. 
Do tohoto čísla zpravodaje vkládáme ještě třetí a čtvrtý úsek z r. 1987: 
Májové pobožnosti jako každoročně denně. Májové čtení o životě prvotní církve (podle Skutků apoštolů 
zpracoval V. Šalša) – dost těžké a nezáživné. … V roce písma svatého byly zavedeny biblické bohoslužby 
slova („biblické hodiny“) – beze mše sv., zakončené sv. přijímáním a sv. požehnáním (v úterý 2× v měsíci). 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V neděli zveme po mších svatých do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu do kostela. 
Příští neděli (12.2.) 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. Ve 13:30 potom zveme do sálu na faře na dětské Karnevalové 
radovánky. Děti, které přijdou ve svém oblíbeném povolání, odměna určitě nemine.  

AKTUALITY OBECNÉ 
V rámci Arcidiecéze olomoucké při letošní Tříkrálové sbírce koledníci přijali dary                                      

v rekordní celkové hodnotě 38 463 382 Kč. Charita tříkrálovou sbírkou financuje např. přímou 
sociální pomoc jednotlivcům či rodinám v obtížné životní situaci, spolufinancuje provoz a 
investice v projektech sociálních a zdravotních služeb pomáhajících celému spektru potřebných, 
jako jsou seniorům, lidé s postižením, matky s dětmi v tísni, lidé bez domova, pacienti v domácí 
či hospicové péči a další. Přes DMS KOLEDA anebo web Tříkrálové sbírky je možné darem 
podpořit Charitu i nyní po ukončení sbírky.. 

Čeští jezuité kromě řady jiných aktivit pořádají také rytířské tábory pro děti a to v Budkovicích                   
u Moravského Krumlova a v Makoluscích u Sázavy. Tábory jsou na každém místě 10-denní a 
ve 4 termínech. Fotky z tábora vypadají zajímavě. Více informací najdete                                               
na http://tabory.jesuit.cz/. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Kdo opravdu miluje, nemá čas na filozofování. 
(Jeremy Bentham) 

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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