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Ať spočine na nás, Hospodine; tvé milosrdenství. (Ž 33) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 17,1-9) 
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami.              
A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle - 
ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je 
dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ 
Když ještě mluvil, zastínil je najednou světlý oblak, a hle - z oblaku se ozval hlas: „To je můj 
milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi 
a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli 
nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění 
neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Petr se domníval, že tito tři vyvolení mohou vystoupit a opustit zemi v okamžiku, kdy se stanou 
součástí vrcholného duchovního zážitku. To však není Ježíšova cesta. Ta Jej - a jeho 
následovníky znovu a znovu - vede dolů, do těžkostí a pokušení, ale současně též plodnosti a 
výzev roviny. Jako křesťané můžeme s důvěrou jít svou cestou s Ježíšovým světlem a jasem                  
v srdci a zvládat společenské a soukromé výzvy této doby. Víra je totiž zdrojem síly, která se 
opírá o přikázání, biblickou moudrost, ale především o Ježíšovo radostné poselství. Je výrazem 
Božího milosrdenství a velkorysosti vůči těm, kteří to v životě nemají lehké. Proto kéž nám právě 
víra v Ježíše Krista, ono Světlo světa, pomůže v této složité době. V době, kdy jsou náboženství a 
důvěra v Boha nezřídka zaměňovány s omezeným viděním světa a pokroková hnutí těchto dní si 
úctu k životu ve všech jeho formách a ideálu rodiny s mámou a tátou vykládají jako nedostatek 
pochopení pro komplexnost tohoto světa, kéž nám víra pomůže rozpoznat vanutí Ducha a 
nepodléhat lákavě jednoduchým receptům na vyřešení všech bolestí kolem nás, či dokonce 
rezignovat na komunikaci i s těmi, kteří nesdílí křesťanské hodnoty. A pokud to pro nás na rovině 
bude přesto až příliš nepřehledné, kéž si znovu a znovu dopřejeme čas na to, abychom se 
podívali vzhůru nebo vystoupili na horu a setkali se s Ním. Potom totiž povětšinou vidíme jasněji.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 4,5-42   Pramen vody tryskající do života věcného. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Drazí bratři a sestry, pozítří, 24. února, uplyne rok od invaze na Ukrajinu, od začátku této absurdní 
a kruté války. Smutné výročí! Počet mrtvých, zraněných, uprchlíků a vysídlených osob, destrukce, 
ekonomické a sociální škody hovoří za vše. Může Pán odpustit tolik zločinů a tolik násilí? On je 
Bohem pokoje. Zůstaňme nablízku sužovanému ukrajinskému lidu, který stále trpí. A ptejme se 
sami sebe: bylo učiněno vše, co bylo možné, aby se válka zastavila? Vyzývám ty, kdo mají moc 
nad národy, aby se konkrétně zavázali k ukončení konfliktu, k dosažení příměří a k zahájení 
mírových jednání. To, co je postaveno na troskách, nikdy nebude skutečným vítězstvím! (...) Kéž 
nás postní cesta dovede k velikonoční radosti se srdci očištěnými a obnovenými milostí Ducha 
svatého, kterého prosíme, aby nám vnukl způsoby a prostředky, jak být svědky Boží útěchy a 
činiteli smíření mezi našimi bratry a sestrami, abychom podpořili mír v naší společnosti. Kéž nás 
Duch svatý osvítí a pomůže nám svědčit o prvenství Boha v našem životě: Boha, který nás miluje, 
utěšuje a překonává každou opuštěnost.  



(Papež František, generální audience, 22.2.2023; dle vaticannews.va/cs) 

SVÁTKY V TÝDNU 5.3.2023 – 12.3.2023 
▪ Neděle  5.3. Kazimír / sv. Teofil (Bohumil) (2. neděle postní) 
▪ Pondělí 6.3. Miroslav / bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)  
▪ Úterý  7.3. Tomáš / sv. Perpetua a Felicita ( Blažena)  
▪ Středa  8.3. Gabriela / sv. Jan z Boha  
▪ Čtvrtek  9.3. Františka / sv. Františka Římská  
▪ Pátek  10.3. Viktorie / sv. Jan Ogilvie  
▪ Sobota  11.3. Anděla / sv. Eulogius z Kordoby  
▪ Neděle  12.3. Řehoř / sv. Kvirin (3. neděle postní) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1988 (2/2) 
V zápisu z roku 1988 najdeme tyto zprávy: 
7.12. došlo k tragickému zemětřesení v Arménii v Sov. svazu, zahynulo přes 20 000 osob, přes ½ milionu 
obyvatel zůstalo bez přístřeší. Mnoho států pomáhá finančně i hmotně postiženým. V kostelích se konají 
sbírky na pomoc postiženým, v moravských a českých diecézích se vybralo přes 5 milionů Kčs. Věřící byli 
velmi štědří. 
V odstavci věnovanému opravám čteme: V dominikánském kostele skončilo restaurování fresky Nesení 
kříže (po levé straně vítězného oblouku). Opravu prováděli restaurátoři z Prahy J. Čoban a Jeřábková 
Olga, pracují svědomitě. Lešení bylo odstraněno až po kolaudaci v září, oprava stála 35 000 Kčs. Skončila 
také 1. etapa opravy štuk a nástropní malby v loretánské kapli. Restau. štuk Jiří Živný (75 000 Kčs!!) a 
fresku opravuje jeho bratr Živný Jan a zasl. umělec rest. Raimund Ondráček (30 000 Kčs!). Restaurátoři 
práce protahují, už dávno mohlo být všechno skončeno; věřící, kteří tyto opravy sledují, říkají, že jim jde 
více o peníze než o restaurování. 
V červenci odešel od sv. Mořice kaplan Sedláček a na jeho místo nastoupil P. Zdeněk Pluhař z Ostravy 
(*1959). Zápis r.1988 pak jako obvykle končí statistikou: sv. přijímání cca 80 000, oddáno 18 manželských 
párů, pokřtěno 72 dětí, pohřbeno 134, u 1. sv. přijímání 15 dětí, svátost nemocných společně v kostele 
100- a doma 138 osob. Svátost biřmování nebyla udílena.     

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V neděli zveme po mších svatých do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu do kostela. 
V Pá a Ne zveme v 15 hodin na křížovou cestu, v Ne navíc se svátostným požehnáním a uctěním 

ostatků sv. Kříže. 

AKTUALITY OBECNÉ 
V So 1.4.2023 se v kapucínském kláštěře v Olomouci uskuteční jednodenní postní duchovní 

setkání pro muže, které povede P. Petr Glogar z Prahy. Podrobnější informace a přihlášky jsou 
na https://rodinnyzivot.cz/2023/01/12/duchovni-obnova-pro-muze-koncept/ Strava je zajištěna, 
účast stojí 300 Kč. 

Další postní duchovní obnova se uskuteční v klášteře dominikánů v Olomouci v So 18.3.2023. 
Povede ji P. Jaroslav Špargl. Podrobnější informace jsou na https://olomouc.op.cz/data-
web/obnova/index.html. 

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa pracovníka osobního 
oddělení (40 hod. týdně). Požadavkem je minimálně ukončené SŠ vzdělání, 3 roky praxe                      
v personalistice a zpracování mezd pro středně velkou organizaci, orientace v církevním 
prostředí výhodou. Více informací na https://www.ado.cz/2023/03/02/vyberove-rizeni-na-pozici-
personalisty-personalistky-v-olomouci/.  

KOUTEK MOUDROSTI 
Kdo má víru, ten se netřese. Nic nedělá nerozvážně, není pesimistický, neztrácí nervy. Víra to je 
veselost, která pochází od Boha.  
(Jan XXIII.) 

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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