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Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! (Ž 95) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 4,5-42, výběr 4,5-15) 
Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému 
synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se - tak jak byl - u té 
studny. Bylo kolem poledne. Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi 
napít.“ - Jeho učedníci totiž odešli do města, aby koupili něco k jídlu. Samařská žena mu 
odpověděla: „Jakže? Ty, žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?“ Židé se totiž se Samaritány 
nestýkají. Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká: ‚Dej mi napít‘, spíše bys 
ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“ Žena mu namítla: „Pane, vždyť ani nemáš vědro, a 
studna je hluboká. Odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jakub, 
který nám dal tuto studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho stáda?“ Ježíš jí odpověděl: „Každý, 
kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude 
žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života 
věčného.“ Žena mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem 
chodit čerpat.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Není možná náhodou, že se rozhovor z dnešního evangelia odehrává u studny, u tamté důležité 
studny, kterou měl kdysi vykopat praotec Jakub. V zemi stepí a pouští, jako bylo Samařsko, 
v takové zemi zná člověk dobře cenu studny, cenu vody – tak jako stále více lidí na této Zemi 
zažívá touhu po vodě stále existenciálněji a její nedostatek zakouší jako stále hrozivější. Možná 
musíme poznat stále zřejměji, že přinést lidem vodu života nemůže znamenat pouze hovořit                    
o životě, rozhlašovat katechismus a případně doporučit kněze, který má nejlepší kázání. Možná 
musíme poznat stále jasněji, že jde v první řadě o to, napomoci lidem, co jen je v našich silách, žít 
důstojný život, lidem sloužit a opravdu se pro ně nasadit. Ostatně poté nás lidi dle toho Kristus 
posoudí u posledního soudu. A bude se pak ptát, kdo jej skutečně přijal, když byl nemocný, nahý, 
hladový nebo bez domova. Neboť vše, co jsme učinili některému z našich nejmenších bratří a 
sester, učinili jsme vlastně Jemu. Při pohledu na Jakubovu studnu z dnešního evangelia tuším, že 
nasazení o dostatek vody pro všechny lidi, nasazení pro životy lidí, bude viděno do budoucna                 
ve smyslu tohoto Ježíše z Nazareta jako daleko důležitější, daleko důležitější, než sebekrásnější 
bohoslužba a sebezbožnější kázání. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 9,1-41   Šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Tváří v tvář zneužívání, zejména zneužívání ze strany členů církve, nestačí jen prosit o odpuštění. 
Prosba o odpuštění je nutná, ale nestačí. Prosba o odpuštění vůči obětem je dobrá, ale jsou to 
ony, kdo musí být „v centru“ všeho dění. Jejich bolest a psychická újma se může začít hojit, pokud 
najdou odpovědi: konkrétní činy, které napraví hrůzy, jež prožily, a zabrání tomu, aby se 
opakovaly. Církev se nemůže snažit skrývat tragédii zneužívání, ať už jakéhokoli druhu.  

(Proslov z videoposelství Svatého otce, kterým doprovází březnový modlitební úmysl celosvětové 
sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby), 2.3.2023; dle vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 12.3.2023 – 19.3.2023 
▪ Neděle  12.3. Řehoř / sv. Kvirin (3. neděle postní) 
▪ Pondělí 13.3. Růžena / sv. Patricie (Vlasta)  
▪ Úterý  14.3. Rút, Matylda / sv. Matylda  
▪ Středa  15.3. Ida / sv. Longin  
▪ Čtvrtek  16.3. Elena, Herbert / sv. Heribert  
▪ Pátek  17.3. Vlastimil / sv. Patrik  
▪ Sobota  18.3. Eduard / sv. Cyril Jeruzalémský  
▪ Neděle  19.3. Josef / 4.neděle postní (4. neděle postní) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1989 (1/4) 
V zápisu z roku 1989 najdeme tyto zprávy: 
18.2. bylo svěcení 18 jáhnů na dómě – svěcení udílel Msgre Antonín Liška, světící biskup z Prahy. Mezi 
svěcenci byl také Jindřich Švorčík, bohoslovec zdejší farnosti (bydlí Nové Sady)… Při májových 
pobožnostech bylo letos čtení Klement Marie Hofbauer a sv. Jan Nepomuk Neuman – světci letošního roku 
desetiletí duchovní obnovy. …  
V sobotu 24.6. bylo udíleno na dómě kněžské svěcení 17 jáhnům. Světitel opět Msgre. ThDr. Ant. Liška 
z Prahy. 1.7. v 10:30 byla u sv. Mořice primice P. Jindřicha Švorčíka. Kázal P. Ivan Fišar, farář ve Vrbně, 
přítel novokněze, rodák olomoucký.  
1.7. oslavil v Praze u sv. Víta 90. narozeniny František kardinál Tomášek (nar. 30.6.1899 ve Studénce)                 
za účasti 5 kardinálů a 15 biskupů. 
Ve středu 26.7. ve 12:00 bylo vyhlášeno jmenování ThDr. Františka Vaňáka, dosavadního faráře 
v Rýmařově, biskupem a apoštolským administrátorem olomoucké arcidiecéze.     

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. 
Tuto neděli (12.3.) 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 a do týmu zvou také naši menší a větší ministranti.  

V So 18.3. se bude v katedrále konat děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání. 
Od 15:00 bude modlitba růžence – ten vede naše farnost, následuje v 16:00 adorace a od 17:00 
mše svatá. Srdečně zveme všechny k účasti. 

Příští neděli (19.3.) je sbírka na varhany. Prosíme o vaši štědrost. 
V kostele jsou k dispozici krabičky na Postní almužnu (https://www.postnialmuzna.cz/) a také 

inspirační listy Moje postní doba – prosíme, rozeberte si je. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zvou na přednášku P. 

Zdeňka Jančaříka SDB s názvem „Žena ať v církvi promluví“. Uskuteční se ve středu 15.3.2023 
od 19:00 v prostorách gymnázia. Od 18:00 bude P. Jančařík sloužit studentskou mši svatou                      
v kostele sv. Jana Křtitele. 

V So 1.4.2023 se v kapucínském klášteře 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. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Chraň mě před naivní vírou, že v životě musí jít vše hladce. Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, 
neúspěchy, dokonce i pády a zklamání jsou součástí života, že díky jim rosteme a dozráváme.  
(z modlitby – Antoine de Saint-Exupery) 

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 


