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Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.. (Ž 51) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 4, 1-11) 
Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a 
čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li syn Boží, řekni, ať se               
z těchto kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen z chleba žije člověk, ale            
z každého slova, které vychází z Božích úst.‘“ Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, 
postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: ‚Svým 
andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.‘“ Ježíš mu 
odpověděl: „Také je psáno: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘“ Zase ho vzal ďábel s sebou 
na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti 
dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: 
‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.‘“ Potom ho ďábel nechal - i přistoupili 
andělé a sloužili mu.  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Evangelia zobrazují Ježíše na cestě do Jeruzaléma jako člověka, který byl zosobněním lásky 
k Bohu a k lidem. Dokázal ale také chytit pořádný vztek, třeba když vyhnal z chrámu směnárníky a 
vůbec všechny, kteří tam místo Boha hledali raději mince pro výhodný obchod. Text dnešního 
evangelia o Ježíšově pokušení zachycuje, jak Ježíš nachází svou vlastní identitu. Než šel Ježíš 
k lidem, musel najít cestu sám k sobě: musel si udělat jasno o svém vlastním úkolu. Jaký směr 
zvolit pro svou cestu? Aby svědčila jasně o tom, že celé naše životy je potřeba vést jako Bohu-
službu, nikoli jen na bohoslužbě Boha občas navštívit, abychom mohli zase (přinejmenším) na 
týden ohlásit splněno. S vášní pro Boha se pak Ježíš vydal na cestu, která vedla do Jeruzaléma, 
kde mělo padnout konečné rozhodnutí – zda zůstane věrný Boží vůli, nebo dá přednost té své. A i 
díky zkušenosti z onoho čtyřicetidenního postu pak měl v té chvíli jasno. Ježíšův pobyt na poušti 
je proto velkou inspirací i pro nás: abychom mohli žít naše životy opravdu smyslu-plně, je potřeba 
se čas od času zastavit a ujasnit si, zda jdeme opravdu tím správným směrem, zda nejsme spíše 
ve vleku lákavých nabídek tohoto světa, které ovšem většinou dříve či později narazí na kámen.  
A pak se vydejme na cestu, která bude snad ještě pevnější než dříve, a po níž bude Ježíš kráčet 
vedle nás jako přítel - jako ten, který ví, co je to pokušení, co je to bolest, co je to život.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 17,1-9   Ježíšova tvář zazářila jako slunce. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
„Obraťte se ke mně, praví Hospodin, obraťte se ke mně celým svým srdcem“ (Jl 2,12). Postní 
doba je cesta, která se cele týká našeho života i nás samých. Je to čas k prověření stezek, jimiž 
se ubíráme, abychom našli tu, která nás dovede zpět domů, abychom opětovně odkryli onu 
zásadní vazbu k Bohu, na níž vše závisí. Postní doba není sbírka zbožných úkonů, nýbrž rozlišení 
toho, kam se zaměřuje srdce. Toto je jádro postní doby: kam míří mé srdce? Zkusme se ptát sami 
sebe: kam mne vede má životní navigace, k Bohu, anebo k mému sobectví? Žiji k Pánově potěše, 
anebo aby si mne někdo všímal, chválil mne, upřednostňoval, stavěl na první místo a tak dál...? 
Mám vrtkavé srdce, které urazí krok vpřed a druhý zpátky, trochu miluje Pána a trochu svět, 
anebo mé srdce tkví pevně v Bohu? Libuji si ve svém pokrytectví, anebo zápasím, abych srdce 
vymanil ze svazující obojakosti a falše? 



(Homilie papeže Františka při obřadech Popeleční středy, 17.2.2021; dle pastorace.cz) 

SVÁTKY V TÝDNU 26.2.2023 – 5.3.2023 
▪ Neděle  26.2. Dorota / sv. Alexandr (1. neděle postní) 
▪ Pondělí 27.2. Alexandr / sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie  
▪ Úterý  28.2. Lumír / sv. Roman  
▪ Středa  1.3. Bedřich / sv. Suitbert  
▪ Čtvrtek  2.3. Anežka / sv. Simplicius  
▪ Pátek  3.3. Kamil / sv. Kunhuta  
▪ Sobota  4.3. Stela / sv. Kazimír  
▪ Neděle  5.3. Kazimír / sv. Teofil (Bohumil) (2. neděle postní) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1988 (1/2) 
V roce 1988 probošt Nerychel zapsal do kroniky odstavec o svěcení biskupů:  
Od 18.1. do 29.1. byla v ČSSR delegace Vatikánu – arcibiskup Francesco Colasuono, nuncius se 
zvláštním posláním a P. Bukovský. Je to pokračující jednání, jež vedli v prosinci 1987 zástupci ČSSR 
Vladimír Janků, František Jelínek a Jan Mačovský. Arcib. Colasuono byl i v Olomouci, kde vedl s kněžími 
kanonické pohovory o případných kandidátech na arcib. stolec. Z Olomouce odjel na Slovensko. Toto 
jednání pokračovalo v Římě 11. – 15.4.. Výsledkem bylo 19.5. jmenování dvou světících biskupů pro 
pražskou diecézi: metropolitní kanovník a generální vikář Jan Lebeda (75 let) a Dr. Antonín Liška 
(redemptorista, 63 let) a biskup apoštolský administrátor pro Trnavu Jan Sokol (54 let). Na biskupy byli 
posvěceni v Praze 11.6. a v Trnavě 12.6. za přítomnosti arcibiskupa Fr. Colasuona.  
V odstavcích, věnovaných papeži, se nachází také tyto informace: V Sov. svazu vyvrcholily ve dnech 4.-
10.6. jubilejní oslavy 1000 výročí křesťanství v Rusku. Oslav se účastnila i oficiální delegace Vatikánu, 
kterou vedl stát. sekretář Agostino Casaroli, jehož 13.6. přijal nejvyšší sovět. představitel Michail Gorbačov. 
Papež Jan Pavel II. vydal k mileniu pokřesťanštění Rusi zvláštní apoštolský list „Euntes in mundam“ (Vydat 
se do světa). Probošt také zmiňuje, že se toho roku při mariánských pobožnostech v květnu probírala 
Panna Marie Pomocnice křesťanů. Důvodem bylo 100. výročí smrti zakladatele salesiánů sv. Jana Boska. 
Zmiňuje přitom, že přednášené úvahy byly velmi hodnotné. Nevíme ale, kdo byl jejich autorem.    

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V neděli zveme po mších svatých do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu do kostela. 
Příští sobota (4.3.) je první v měsíci, modlitba růžence začíná v 7:15 hodin. 
V Pá a Ne zveme v 15 hodin na křížovou cestu, v Ne navíc se svátostným požehnáním a uctěním 

ostatků sv. Kříže. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Do postní doby se docela hodí i štědrost. Můžeme přispět na oběti zemětřesení v Turecku nebo 

na válkou sužovanou Ukrajinu, například přes Charitu, https://www.charita.cz/. Opět se též 
rozjíždí akce Postní almužna, https://www.postnialmuzna.cz/. 

S citátem blahoslaveného Karla I. Habsburského „Miluji tě nekonečně, aneb láska smrtí nekončí.“, 
se v So 18.3. od 9:30 do 17:00 uskuteční postní setkání manželů na Bouzově vedené P. 
Metodějem Hofmanem OT. V programu tradiční akce je i mše svatá, která bude sloužena 
v hradní kapli sv. Alžběty na Bouzově. Podrobnější informace a odkaz na přihlášky najdete na: 
https://rodinnyzivot.cz/2023/01/26/postni-duchovni-obnova-pro-manzele-na-bouzove/  

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 
Nevadí mi, že vám to myslí pomalu. Vadí mi, že publikujete rychleji, než vám to myslí.  
(Wolfgang Pauli) 

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 


