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Hospodin je milosrdný a milostivý. (Ž 103) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 5, 38-48) 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub‘. Ale já vám 
říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i 
druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, (tomu) nech i plášť; a když tě někdo 
nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej, a od toho, kdo si chce 
od tebe vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního‘ a měj                            
v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás 
pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro 
zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují 
vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co 
tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš 
nebeský Otec.“  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Důsledné zřeknutí se násilí a láska k nepřátelům – nepředstavuje jen nesmyslnou kapitulaci před 
bezprávím? Je nutné si uvědomit, že Ježíšův požadavek je nevyhnutelným důsledkem Jeho 
zkušenosti s tím, že Bůh „dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré“. Bezmezná Boží 
dobrota a trpělivost, kterou Ježíš káže, se projevuje i v Jeho životě naprostým nenásilím a 
bezmeznou připraveností odpouštět svým učedníkům. Přesto to nestačí. Ježíš výslovně odděluje 
své požadavky od obvyklého dobrého chování: jinak řečeno, definuje, co by i dnes mělo být 
poznávacím znamením nás, křesťanů. A nemusí to být zrovna v té nejvyhrocenější podobě. 
Novinář Antoine Leisis, kterému v roce 2015 teroristé v pařížském klubu Bataclan zavraždili 
manželku, napsal v bezprostřední reakci slova, která nesou, ať již vědomě či nevědomě, jasnou 
ježíšovskou stopu: V pátek večer jste ukradli život jedné mimořádné bytosti: život lásky mého 
života, matky mého dítěte – ale mou nenávist mít nebudete. Nevím, kdo jste zač, a nechci to 
vědět; jste mrtvé duše. Jestli nás Bůh, pro kterého slepě zabíjíte, stvořil ke svému obrazu, pak mu 
musí každá kulka, která zasáhla tělo mé ženy, drásat srdce. (…) Jsme dva, můj syn a já, ale jsme 
silnější než všechny zbraně světa. Nechci už vám nyní obětovat žádný čas: musím se starat                 
o Melvilla, který se právě probudil z poledního spánku. Má zrovna sedmnáct měsíců; bude jíst 
svou odpolední svačinku jako každý den a budeme si spolu hrát. Celý svůj život vám bude tento 
malý kluk ubližovat tím, že je šťastný a svobodný. Neboť ne: ani jeho nenávist mít nebudete.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 4, 1-11   Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Pokud jde o misie, respekt ke kulturám, inkulturace evangelia, je jednou z hodnot, které přišly jako 
nepřímý důsledek (druhého vatikánského, pozn. red.) koncilu. Víra je inkulturována a evangelium 
přijímá kulturu daného lidu, dochází k evangelizaci kultury. Inkulturace víry a evangelizace kultury 
jsou tato dvě hnutí, a když mluvím o evangelizaci kultury, nemluvím o redukcionismu kultury,                   
o ideologizaci kultur a podobně, což je v dnešní době vážné pokušení, ale mluvím o evangelizaci, 
o hlásání a o ničem jiném, s velkým respektem. Proto je nejzávažnějším hříchem, kterého se 
misionář může dopustit, proselytismus (). Katolicismus není proselytismus. 
(Rozhovor papeže Františka pro časopis Mundo Negro, 15.12.2022; dle vaticannews.va/cs) 



(Dle Wikipedie je proselytismus cílené získávání nových věřících pro nějakou náboženskou 
společnost změnou jejich původního náboženského přesvědčení. Jak má tedy katolík hlásat 
evangelium a zároveň nepřetahovat duše? Musí si hlídat, aby jeho jediným motivem 
k evangelizaci byla láska k bližnímu. Pozn. red.)   

SVÁTKY V TÝDNU 19.2.2023 – 26.2.2023 
▪ Neděle  19.2. Patrik / bl. Godšalk (7. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 20.2. Oldřich / sv. Nikefor  
▪ Úterý  21.2. Lenka / sv. Petr Damiani  
▪ Středa  22.2. Petr / svátek Stolce sv. Petra (Popeleční středa) 
▪ Čtvrtek  23.2. Svatopluk / sv. Polykarp  
▪ Pátek  24.2. Matěj / sv. Modest  
▪ Sobota  25.2. Liliana / sv. Valburga  
▪ Neděle  26.2. Dorota / sv. Alexandr (1. neděle postní) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1987 (3/3) 
V roce 1987 navštívil Olomouc dvakrát papežský nuncius Francesco Colasuone. Nejdříve v lednu, aby se 
osobně seznámil se situací naší církve a vyjednával o obsazení biskupských stolců. Kromě Olomouce se 
zastavil ještě v Praze a na Slovensku. V Olomouci pak navštívil kromě katedrály také sv. Mořice a kostel 
v Hejčíně. U sv. Mořice si poslechl kratší varhanní koncert varhaníka pana Schindlera. Druhá návštěva 
souvisela s prosincovým pohřbem biskupa Vrany. Probošt Nerychel k tomu píše: Obřady vedl kardinál 
František Tomášek (nar.r.1899), koncelebrovali arcib. Fr. Colasuone, nuncius se zvláštním posláním, 
prelát Dr. Fr. Vymětal, děkan metropolitní kapituly, metropolitní kanovníci a někteří ordináři. Obřadu se 
zúčastnili biskupové z Polska, Rakouska a Maďarska. Za vládu ČSR se rozloučil Frant. Jelínek, vedoucí 
sekretariátu pro věci církevní. Modlíme se, aby se arcidiecézi brzy dostalo biskupa, který bude dobrým 
pastýřem svěřeného stádce. Dále v kronice v zápisu z r.1987 najdeme tradiční odstavec o varhanním 
festivalu, politickou informaci o setkání prezidentů USA a SSSR ve Washingtonu, na kterém se dohodlo 
významné snížení počtu raket. Zápis pak tradičně končí statistikou: Sv. přijimání 75 000, oddáno 25 
manželských párů, pokřtěno 59 dětí, pohřbeno 135, u 1. sv. přijímání 21 dětí, u svátosti biřmování 12 
biřmovanců, svátost nemocných v kostele 110, doma 70. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V neděli zveme po mších svatých do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu do kostela. 
Tuto neděli (19.2.) se v rámci mší svatých koná sbírka Svatopetrský haléř.  
Na Popeleční středu (22.2.) se kromě mše svaté v 8 hodin se zavíráním oltáře a udělováním 

popelce koná ještě další v 16 hodin s udělováním popelce a doprovodem Scholy od sv. Mořice. 
V Pá a Ne zveme v 15 hodin na křížovou cestu, v Ne navíc se svátostným požehnáním a uctěním 

ostatků sv. Kříže. 
První postní neděli (26.2.) doprovodí mši svatou v 9 hodin sbor Chorus Mauritiensis. 

AKTUALITY OBECNÉ 
V neděli 19.2.2023 v 15:00 přijme v kostele Panny Marie Sněžné v Praze kněžské svěcení                      

z rukou biskupa Jana Baxanta bratr Bernard Ondřej Mléčka OFM, rodák z Olomouce. Primiční 
mše svaté bude slavit v sobotu 25.2. od 11:00 v kostele sv. Antonína Paduánského v Liberci-
Ruprechticích a 26.2. od 10:00 také v katedrále sv. Václava v Olomouci. 

Máme zde tři pozvánky Vysokoškolského katolického hnutí (VKH) na postní exercicie. Pobočka 
Brno ji pořádá 3.-5.3.2023 v Čučicích. Olomoučtí studenti organizují obnovy ve dnech 10.-
12.3.2023, resp. 24.-26.3.2023, obě v Rajhradě. Podrobnější informace a odkaz na přihlášky je 
na http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=3041. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Rozum bez citu je všechno možné, jen ne rozum.  
(Jiří Krupička) 

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 
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