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U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. (Ž 130) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 11,1-45, výběr Jan 11,19-45) 
K Martě a Marii přišlo mnoho židů, aby je potěšili v žalu nad bratrem. Když Marta uslyšela, že 
Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu 
byl, můj bratr by byl neumřel. Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“ Ježíš jí 
řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ 
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije 
a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, 
Syn Boží, který má přijít na svět.“ Po těch slovech odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a 
řekla jí: „Mistr je tu a volá tě.“ Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud 
nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kam mu Marta přišla naproti. Když uviděli židé, 
kteří byli u Marie v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní; mysleli si, že jde k hrobu, aby 
se tam vyplakala. Jakmile Marie došla tam, kde byl Ježíš, a uviděla ho, klesla mu k nohám a řekla 
mu: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel.“ Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou             
i židé, kteří přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat, zachvěl se a zeptal se: „Kam jste ho 
položili?“ Odpověděli mu: „Pane, pojď se podívat!“ Ježíš zaplakal. Židé říkali: „Hle, jak ho miloval!“ 
Ale někteří z nich řekli: „Copak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on 
neumřel?“ Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. 
Ježíš řekl: „Odstraňte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu namítla: „Pane, už zapáchá, vždyť 
je tam čtvrtý den.“ Ježíš jí odpověděl: „Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.“ 
Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem 
ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby 
uvěřili, že ty jsi mě poslal.“ Po těch slovech zavolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Mrtvý 
vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy plátna a s tváří omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil: 
„Rozvažte ho a nechte odejít!“ Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co Ježíš vykonal,              
v něj uvěřilo.  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Věříš tomu? Jestli Ježíši zcela důvěřujeme či nikoli nemá žádný vliv na naši spásu. Můžeme 
zůstat u našich pochybností, můžeme Ježíši v nejhlubším nitru nedůvěřovat, na otázku Věříš mi? 
můžeme odpovědět ne nebo možná nebo nevím. Boží láska stojí přesto při nás. O tom žádná. Ale 
nám něco unikne. Neuvidíme zde na této zemi Boží slávu. Tedy nezažijeme, jak dělá Bůh zázraky 
v našem životě. Neuvidíme, že Bůh může konat – a skutečně koná. Celou velikost, celou sílu, 
celou nádheru Boha, všechno to, co Bůh dokáže, uvidíme jen tehdy, když se Jemu plně 
odevzdáme. Když Jemu budeme zcela důvěřovat. Když Jemu budeme věřit. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 26,14-27,66   Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Matouše. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Všechno, co děláme s vírou a v čem následujeme Ježíše Krista, zůstává navěky, i když to zatím 
neslaví žádné úspěchy. Všechno, co děláme nezištně a s láskou, je nezničitelné. Nikdy to nebude 
zapomenuto. Zůstává to na věky. Když odpouštíš, když rozdáváš, když povzbuzuješ a s láskou 
napomínáš, když chválíš a oslavuješ Boha za jeho dílo, to vše je život a sláva, kterou žádná smrt 



nezničí. Když se hněváš a závidíš, když pomlouváš a podvádíš, tehdy umíráš a ztrácíš se                        
v zapomnění.  
(Jiří Gruber: Lazar, 21.5.2000; dle cervenykostel.cz) 

SVÁTKY V TÝDNU 26.3.2023 – 2.4.2023 
▪ Neděle  26.3. Emanuel / sv. Kastulus (Haštal) (5. neděle postní) 
▪ Pondělí 27.3. Dita / sv. Rupert  
▪ Úterý  28.3. Soňa / sv. Rogát  
▪ Středa  29.3. Taďána / bl. Ludolf (Slavomil)  
▪ Čtvrtek  30.3. Arnošt / sv. Jan Klimak  
▪ Pátek  31.3. Quido / bl. Balbína  
▪ Sobota  1.4. Hugo / sv. Makarius (Blahomír)  
▪ Neděle  2.4. Erika / sv. František z Pauly (6. neděle postní - Květná neděle) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1989 (3/4) 
Zápis z roku 1989 pokračuje : Letos došlo ke kanonizaci bl. Anežky České (1203-1282). 11.2. podepsal sv. 
otec Jan Pavel II. dekret o svatořečení, jež bylo stanoveno na 12.11. Zdejší duchovní správce se zúčastnil 
této slavnosti v Římě. V pátek 10.11. v noci odjezd zvláštním vlakem z Olomouce (5 zvláštních vlaků a 
několik desítek autokarů), dopoledne v sobotu příjezd do Říma, prohlídka města autokarem, ubytování 
v hotelu Energio, večer v 17h. mše sv. u sv. Klimenta (hlavní celebrant Msgre. Fr. Vaňák). V neděli u sv. 
Petra v 9:30 mše sv. a kanonizace, večer v 18h. mše sv. v chrámu 12 apoštolů (hlavní celebrant Msgre. A.  
Liška). V pondělí 13.11. ve 12h. audience v aule sv. Pavla (asi 10 000 účastníků), odpoledne v 16h. mše 
sv. v bazilice sv. Pavla za hradbami – hlavní celebrant kardinál slovenský Jozef Tomko. Večer v 21h. 
odjezd zvláštním vlakem z Říma, v úterý ve 21h. příjezd do Olomouce. Kanonizace se účastnilo i mnoho 
krajanů ze zahraničí (Rakousko, MSR, Švýcarsko, USA, Austrálie). Krásná slavnost, ale málo času. Aspoň 
1 den měl být ještě na prohlídku Říma a nákupy. Nebylo možno ani koupit pohlednice. Poutní zájezd stál 
10 000 Kčs. Po audienci poutníci nadšeně skandovali: „Svatý Otec do Prahy!“ - - - Netušili, že přání se brzy 
uskuteční. 

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. 
Příští neděle (2.4.) je Květná neděle – bude žehnání ratolestí a začíná Svatý týden.  
Otec Hanáček bude v Po 3.4. navštěvovat doma nemocné, prosíme o jejich nahlášení v sakristii. 
V Út 4.4. v rámci akce Čtení bible 24 hodin (http://www.paschaliaolomucensia.cz/cteni-bible-2023) 

je pro svatomořickou farnost vymezen čas pro čtení biblických textů od 10:00 do 11:00. Volné 
termíny je možné rezervovat též přímo na webu. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Z dílny „center pro rodinu“ vychází pozvánka na Víkend pro matku a dceru, který se uskuteční 21.-

23.4.2023 v Újezdu u Uničova. U dcer se předpokládá věk 10+. Cena pobytu 2400 Kč/pár, 
zahrnuje plnou penzi. Přihlášky e-mailem na cprhranice@ado.cz. Plakát akce na 
https://rodinnyzivot.cz/2023/03/20/doporucujeme-vikend-pro-matku-a-dceru-2/. 

Dobrovolná charita Svatý Kopeček společně s místní farností a dalšími sponzory pořádá druhý 
ročník benefiční akce nazvané Svatokopecký Dobroden. Dobročinná akce (bazar oblečení, knih 
a hraček, zdobení velikonočních svící – paškálů, společné pletení pomlázek, benefiční 
prohlídka) se koná na Květnou neděli 2.4.2023 v poutním areálu na Svatém Kopečku                                    
u Olomouce v čase 11:00–17:00. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Kdo se bojí utrpení, trpí už tím, že se bojí.  
(Michel de Montaigne) 

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 


