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Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. (Ž 119) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 5, 17-37) 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem 
je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné 
písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno 
z těchto přikázání - a třeba i to nejmenší - a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší: 
Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký. Říkám vám: Nebude-li 
vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského 
království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Nezabiješ. Kdo by zabil, propadne 
soudu.‘ Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého 
bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj 
dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a 
jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se 
svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce 
služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš 
do posledního halíře. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Ale já vám říkám: Každý, kdo se 
dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni 
ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé 
tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je 
pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla. Také 
bylo řečeno: ‚Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list‘ Ale já vám říkám: Každý, 
kdo se rozvede se ženou - mimo případ smilstva - uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení                         
s rozvedenou, dopouští se cizoložství. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‚Nebudeš přísahat 
křivě, ale splníš Pánu svou přísahu.‘ Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je 
to Boží trůn, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město 
velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo 
tmavým. Ale vaše řeč ať je ‚ano, ano - ne, ne‘. Co je nad to, je ze zlého.“  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Ke všem, kteří se v životě stále nemohou hnout z místa, volá dnes Ježíš v tomto svou drastičností 
těžko překonatelném evangeliu: Jakmile poznáte, že je to vaše oko, které vám dělá ze života stále 
znovu peklo, pak, ve jménu Božím, pak je prostě vyloupněte! Pouhé vědomí toho, co je správné, 
vám bude absolutně k ničemu, pokud nebudete mít odvahu na sobě něco změnit! Pokud si 
uvědomíte, že se ve vašem životě něco nedaří, a pokud dokonce víte, proč tomu tak je, potom, 
prosím, začněte z toho konečně vyvozovat důsledky, i když vás to zpočátku bude bolet. Žádná 
sebeobtížnější cesta z údolí slz a bolesti nemůže být tak těžká, aby ji vyhlídka na odpočinek                    
u pramene a prodlévání u světla neospravedlňovala, aby takováto cesta nestála za to. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 5, 38-48   Milujte své nepřátele. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Virtuálnost nestačí, nemůžeme se spokojit s komunikací se vzdálenými nebo dokonce jen 
zdánlivými uživateli sítí. Života se nelze dotknout prstem na obrazovce. Je smutné vidět mladé 
lidi, jak hodiny sedí před telefonem: když se jim podíváte do tváře, zjistíte, že se neusmívají, jejich 



pohled je unavený a znuděný. Nic a nikdo nemůže nahradit sílu pospolitosti, světlo očí, radost ze 
sdílení!  
(Papež František konžské mládeži, Kinshasa, 2.2.2023; dle vaticannews.va/cs) 

SVÁTKY V TÝDNU 12.2.2023 – 19.2.2023 
▪ Neděle  12.2. Slavěna / sv. Benedikt Aniánský (6. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 13.2. Věnceslav / sv. Kateřina Ricciová  
▪ Úterý  14.2. Valentýn / sv. Valentin  
▪ Středa  15.2. Jiřina / sv. Jiřina  
▪ Čtvrtek  16.2. Ljuba / sv. Juliána  
▪ Pátek  17.2. Miloslava / sv. Alexius a druhové  
▪ Sobota  18.2. Gizela / sv. Simeon  
▪ Neděle  19.2. Patrik / bl. Godšalk (7. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1987 (2/3) 
Zápisy o opravách v roce 1987 začínají stesky na práci restaurátora: 
Restaurování fresek v dom. kostele nepokračuje vinou restaurátora ak. malíře Frant. Sysla, který pořád 
provádí „průzkum“ těchto nástěnných maleb a k vlastní práci nepřistoupil – ztraceny 3 roky. 27.1.1987 bylo 
v Praze jednání (svolalo Dílo) – rozhodnuto, že bude místo Fr. Sysla touto prací pověřen jiný restaurátor. 
Fr. Sysel, ač práci zdržoval, nechtěl se jí vzdát. 20.5.1987 komise Díla pověřila restaurováním fresek 
v dom. kostele restaurátory ak. mal. Josefa Čabana a Olgu Jeřábkovou – oba z Prahy. Hned nato 
nastoupili, jen škoda, že pracují ještě v Mostě v Čechách, takže mohou pracovat v dom. kostele jen 2 týdny 
v měsíci. Zdá se, že jsou to svědomití pracovníci. 
Ještě přidáme odstavec o biskupu Vranovi: 
Koncem září byl otec biskup Msgre. Josef Vrana v Římě „ad limina apostolorum“. Provázel jej Dr. Karel 
Jonáš, administrátor královéhradecké diecéze, coby tlumočník. Byl přijat sv. Otcem v soukromé audienci 
pro „jiné naléhavé důvody“ sv. Otce. Zdravotně se mu v Římě dařilo nedobře … 
30.11. náhle a nečekaně zemřel otec biskup Msgre. Josef Vrana – asi srdeční infarkt. Ještě v neděli 
(29.11.) byl na pastorační návštěvě. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V neděli zveme po mších svatých do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu do kostela. 
Tuto 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.  

V Út 14.2. se od 17 hodin koná v setkávárně setkání farní rady. 
V So 18.2. zveme od 16 či 17 hodin (bude ještě upřesněno v neděli) na fašankový večer. Přijďte si 

s námi užít trochu toho masopustního veselí! 
V Ne 19.2. se v rámci mší svatých koná sbírka Svatopetrský haléř. Její výtěžek je určen do rukou 

Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve. Prosíme o vaši štědrost.  

AKTUALITY OBECNÉ 
O víkendu 24.–26. února 2023 se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři 

v Olomouci postní duchovní obnova s názvem VIR, určená pro svobodné muže od 17 do 35 let. 
Povede ji P. Jaroslav Němec SDB. Další informace a přihlášky je možné získat na webové 
adrese https://www.knezskyseminar.cz/nase-akce/vir-via/. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Milovat všechny lidi? Zkus to nejdřív s jedním!  
(Gabriel Laub) 

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 


