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Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. (Ž 23) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 9,1-41, výběr Jan 9,1-7) 
Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo 
zhřešil: on sám, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani 
jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, 
dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo 
světa.“ Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: „Jdi 
se umýt v rybníku Siloe“ - to slovo znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, 
viděl. 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Někdy docela dobře pomáhá, když člověk některé věci jednoduše vůbec nevidí. Slepota dokáže 
být také velmi pohodlná. Člověk pak totiž nepotřebuje nic měnit, nepotřebuje sebe měnit. Ježíš ale 
oči otevírá. Jako je otevřel slepému od narození v tomto evangeliu. A otevírá je také nám – také 
tam, kde to vlastně vůbec nechceme. Dělá to, protože je to nutné. Je totiž nutné něco změnit, aby 
se svět změnil. A to začíná tím, že se my změníme. K tomu je ovšem zapotřebí vrhnout jasný 
pohled, jak to vlastně u nás za fasádou vypadá. Musíme mít odvahu pohlédnout do tmavých 
zákoutí nás samých. A musíme se podívat, kde to, co se tam vzadu ukáže, k té pěkné fasádě 
docela jednoduše nepasuje. Ježíš se se slepotou nespokojí. A tato slepota také neomlouvá. Ježíš 
nám dává odvahu a dává nám sílu pohlédnout až tam dozadu a všechna ta špinavá zákoutí 
skutečně odhalit. Dělá to proto, abychom něco změnili; u nás samotných, v naší společnosti a 
také v naší církvi. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 11,1-45   Já jsem vzkříšení a život. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Každodenní konfrontace s realitou války, často nezahojené šrámy duše i těla ze dvouletého tlaku 
pandemie, planeta křičící o pomoc, křehké a často rozpadající se vztahy – to všechno, a ještě 
mnoho podobného zhoršuje sociální a mentální ovzduší, které je nám dáno dýchat. K privátním 
starostem se tak přidává tlak prostředí, ve kterém působí vlivy, vůči nimž si můžeme připadat 
bezmocní. Nepamatuji se, že bych kdy dřív potkával tolik vyděšených, frustrovaných nebo prostě 
velice smutných a unavených lidí. Naše prožívání je vystaveno vlivům, se kterými si mnohdy 
nevíme rady. Příliš si nepomůže ani ten, kdo se pokusí před ději vnějšího světa izolovat – 
mentální ovzduší, infikované nedůvěrou a strachem, dýcháme všichni včetně těch, kdo se na jeho 
vytváření rozhodnou nepodílet. Naše individuální příběhy se odehrávají v rámci velkého příběhu 
dějin – a stavem světa je ovlivněn stav našeho nitra. Přesto dál ručíme na prvním místě sami za 
sebe, jsme odpovědni za péči o vlastní duši, a tuhle primární zodpovědnost z nás žádné vnější 
okolnosti nesejmou. Smíme a máme být pozorní a bdělí, čemu, komu a z jakých motivací 
věnujeme pozornost. Tušíme či víme, co prospívá a co škodí naší vnitřní krajině. Jsme vybaveni 
svědomím, které nám může být skvělým pomocníkem v orientaci, učíme-li se s ním znovu a 
znovu spolupracovat. Každý den a v každou chvíli „Duch přichází na pomoc naší slabosti“, 
abychom se neztratili sami sobě.  

(Elva Frouz: Nechat se vysvobodit (autorský komentář), 4.3.2023; dle vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 19.3.2023 – 26.3.2023 
▪ Neděle  19.3. Josef / 4.neděle postní (4. neděle postní) 
▪ Pondělí 20.3. Světlana / Slavnost sv. Josefa 
▪ Úterý  21.3. Radek / bl. Serapion  
▪ Středa  22.3. Leona / sv. Epafrodit  
▪ Čtvrtek  23.3. Ivona / sv. Turibius z Mongroveja  
▪ Pátek  24.3. Gabriel / sv. Kateřina Švédská  
▪ Sobota  25.3. Marián / Slavnost Zvěstování Páně 
▪ Neděle  26.3. Emanuel / sv. Kastulus (Haštal) (5. neděle postní) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1989 (2/4) 
Zápis kroniky z roku 1989 pokračuje informací o biskupských svěceních:  
Svěcení biskupské bylo v sobotu 26.7. v 9:30 v katedrále sv. Václava, světil Msgre Ant. Liška z Prahy a 
arcibiskup Fr. Colasuonno  z Říma za účasti biskupů ze Slovenska, Polska, Maďarska a Rakouska. Kard. 
František Tomášek pro zdravotní potíže se nemohl účastnit. 27.7. byla v Litoměřicích konsekrace sídelního 
biskupa litoměřického Františka Koukla, profesora morálky na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. 
V další textu čteme, že nový biskup Vaňák přišel ke sv. Mořici v neděli 24.9. v podvečerních hodinách 
sloužit slavnostní mši svatou ke sv. Mořici. Zajímavá je také informace, že stejný den dopoledne navštívil 
za stejným účelem kostel sv. Mořice v Kroměříži. Skoro by se na tom dal stavět pocit, že byl náš kostel  „na 
druhé koleji“. Dále se v kronice píše: V neděli 1.10. byla Růžencová slavnost v dominikánském kostele. 
Byla zavedena společná modlitba růžence ve čtvrtek v 18h v dom. kostele na úmysl sv. Otce – každý 
čtvrtek dle přání sv. Otce.  
Ve dnech 28.8., 31.8., 4.9., 7.9., 11.9. a 14.9. probíhal 21. varhanní festival – účast veliká, ale působí 
v kostele rušivě – kostel není koncertní síň – zvláště natáčení pro čsl. televizi.  Do tohoto zpravodaje 
vložíme ještě jednu informaci z kroniky: 21.12. byl Msgre ThDr. Frant. Vaňák jmenován sv. Otcem Janem 
Pavlem II. arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským. Stolec sv. Metoděje po dlouhé sedis-
vakanci obsazen – ad moltes annos! K tomu připojujeme vysvětlení, že biskup Vrana byl jen 
administrátorem. Poslední sídelní biskup Matocha, který v r.1949 vysvětil tajně na biskupa budoucího 
kardinála Tomáška, byl od r.1950 internován a zemřel r.1961. 

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 (19.3.) je sbírka na varhany. Prosíme o vaši štědrost. Na mši sv. v 9 hodin navíc zazní 

postní mše Petra Ebena Missa Adventus et Quadragesimae v podání Svatokopeckého sboru a 
Scholy od sv. Mořice. Dirigovat bude Jan Gottwald a na varhany doprovodí Jiří Stodůlka. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Na závěrečném synodálním zasedání v Německu byl přijat dokument, který mimo jiné požaduje 

zavedení církevního požehnání pro svazky osob stejného pohlaví, a to i přesto, že Svatý stolec 
před dvěma lety jednoznačně prohlásil, že církev nemá a nemůže mít pravomoc žehnat takovým 
svazkům, protože jsou v rozporu s Božím plánem pro člověka. To podstatné z odpovědi státního 
sekretáře Vatikánu kardinála Paroliniho si můžeme přečíst na: https://www.cirkev.cz/kardinal-
parolin-rozhodnuti-synodalni-cesty-nejsou-v-souladu-s-ucenim-cirkve_22092  

U příležitosti Světového dne sociální práce zve Vyšší odborná škola sociální Caritas na besedu                 
s náměstkyní olomouckého primátora Kateřinou Dobrozemskou na téma „Sociální práce, 
advokacie a politika“, a to v Út 21.3.2023 od 17:00 v kavárně Caritaska na Náměstí republiky 3. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Ve světle věčnosti vidí všechny duše všechny věci v pravém světle. Všechno, co není činěno 
v Bohu a s Bohem, je pouhá prázdnota.  
(bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice) 

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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