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Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. (Ž 29) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 3, 13-17) 
Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: „Já 
bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“ Ježíš mu však na to řekl: „Nech tak nyní, 
neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ I vyhověl mu. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil 
hned z vody. A hle otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje 
na něj. A z nebe se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Když tak sleduji zprávy v mediích, mám z toho někdy pocit, že nás nemoci, rodinné trable a vůbec 
osudy důležitých, známějších a zasloužilých osobností zasahují více, než lidí, kteří jsou prostě 
méně důležití. Třeba starých lidí, malých dětí, uprchlíků, prostě těch ostatních. Uvažme, to by ale 
přece byla katastrofa! To by přece  postavilo na hlavu vše, pro co se tento Ježíš z Nazareta 
zasazoval – a sice od základu. On, který přichází mezi všechny ty zástupy, které k Janovi proudí, 
aby se od něj nechaly pokřtít, On, který se zařazuje do davu lidí, kteří vyznávají své chyby a 
poklesky, kteří ví, že nejsou lepší jak ti druzí, a především, že nejsou ani za mák důležitější. Ježíš 
tak dává jednoznačně najevo, že On sám je jedním z nich, jedním z nás, a že žádný člověk není 
důležitější a významnější jak jiný. A toto samotné jednání skutečně odpovídá Boží vůli. Jen tak 
můžeme Božím nárokům na nás lidi dostát, a spravedlnost, kterou žádá, zcela naplnit – jak to stojí 
v dnešním evangeliu. Není totiž nikdo, kdo by byl před Bohem významnější jak ostatní, nikdo, kdo 
by byl důležitější než bratři a sestry od vedle. Nic neospravedlňuje humbuk kolem hvězd a 
hvězdiček, politiků a církveních hodnostářů, kolem vysoce postavených lidí kdekoli na světě.  
Jejich osud je stejně tak tragický, stejně tak bolavý a není důvod, aby nás zasáhl nějak jinak, ani  
o trochu jinak, než osud kohokoli jiného. Sám Boží Syn se řadí do zástupu lidské rodiny, stává se 
jedním z nás, ve všem nám rovný. A všude, kde žijeme jinak, kde se učí jinak nebo kde jinak 
praktikujeme, tam nežijeme dle příkladu tohoto muže z Nazareta, tam nenásledujeme opravdu 
Jeho.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 1, 29-34   Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Rád bych Vám popřál do nového roku radost orámovanou vděčností. Apoštol Pavel kdysi 
v Galácii napsal, že jsou děti Boží a dědicové zaslíbení. Děti se umějí radovat z maličkostí, proto 
jsou pro nás dospělé tak fascinující. Zvyknout si děkovat za to, co máme, je cesta k duchovnímu 
blahobytu. Zlodějem radosti jsou naše strachy a obavy.  
Do banky ve Švýcarsku přijde muž a u přepážky šeptá: „Chtěl bych si u vás uložit sedm milionů 
dolarů, které jsem zdědil.“ Pracovník banky se na něj soucitně podívá a říká: „Ale pane, můžete 
mluvit nahlas. Tady se za chudobu nikdo nestydí.“  
Nestyďme se v novém roce za Boží dědictví, které se v tomto světě může jevit jako chudoba, ale 
ve skutečnosti je devízou, která z nás dělá lidi svobodné, a nikoliv otroky.  

(PF 2023 Pavla Konzbula, biskupa brněnského, 1.1.2023, dle biskupstvi.cz) 
 



SVÁTKY V TÝDNU 8.1.2023 – 15.1.2023 
▪ Neděle  8.1. Čestmír / sv. Severin (Svátek Křtu Páně) 
▪ Pondělí 9.1. Vladan / sv. Julián  
▪ Úterý  10.1. Břetislav / sv. Agathon (Dobromil)  
▪ Středa  11.1. Bohdana / ct. Marie Elekta  
▪ Čtvrtek  12.1. Pravoslav / sv. Probus (Pravoslav)  
▪ Pátek  13.1. Edita / sv. Hilarius z Poitiers  
▪ Sobota  14.1. Radovan / sv. Sáva Srbský  
▪ Neděle  15.1. Alice / sv. Pavel Poustevník (2. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1985 (1/2) 
Rychle se ve farní kronice blížíme k současnosti. V roce 1985 byly do farní kroniky zapsány tyto řádky: 
Zima byla krutá – až -25°C, v kostele -5°C, topíme ale moc to nepomáhá… 
V duchovní správě došlo ke změně. Kaplan P. Vincenc Svák byl přeložen za administrátora farnosti 
Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek, rodák z Rožnova p. Radhoštěm chtěl blíže 
svého rodiště. Na jeho místo byl ustanoven P. František Ptáček, novokněz ze Vsetína, nar. 1958,… 
V rámci letošního jubilejního roku sv. Metoděje se konala 10.4. pouť biskupů a kněží na Velehradě za 
účasti asi 1000 kněží a 10 000 věřících… Krásná a povzbuzující pouť kněží z Čech Moravy a Slovenska. 
Probošt Nerychel také zmiňuje v kronice hlavní pouť z 7.7.1985 s účastí přes 100 000 věřících, na které 
kardinál Casaroli předal Velehradské bazilice zlatou růži od papeže. Nijak ale nekomentuje průběh této 
výjimečné události. Ti, co se této pouti neúčastnili, si mohou bližší informace vyhledat například na 
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_pou%C5%A5_na_Velehrad%C4%9B_(1985) 
V osobě 65-letého probošta Nerychela se potkávalo nadšení pro stejně starého papeže s touhou po 
klidném životě bez konfliktů s komunistickým režimem. Je to patrné i z jiného odstavce kroniky:  
17.10. se dožil 80 let otec biskup Msgre. Josef Vrana; v květnu mu bylo uděleno státní vyznamenání Řád 
republiky, k narozeninám blahopřejný dopis presidenta republiky. Na domě děkovné bohoslužby, 
v residenci společný oběd pro kněze (z Vatikánu nic!).  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
 Tuto neděli (8.1.) 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 - dítě si vybere volnou ovečku, která bude jen jeho a do té může 
lepit nálepku za každou neděli (nálepky jsou k dispozici na nástěnce). Do týmu zvou také naši 
menší a větší ministranti.  

Začátek ledna je časem pro Tříkrálovou sbírku (https://www.trikralovasbirka.cz/). Malé, mladé                       
i starší koledníky Tříkrálové sbírky potkáte v ulicích s pokladničkami většinou od 1. do 14. ledna 
(v roce 2023 až do neděle 15. ledna). A pokud ne, v našem kostele je též umístěna pokladnička, 
kde je možné na tuto sbírku přispět. 

AKTUALITY OBECNÉ 
„Pane, miluji tě“, byla poslední srozumitelná slova Benedikta XVI. před jeho skonem. Po smrti 

emeritního papeže dorazil k jeho lůžku papež František a modlil se za svého předchůdce. 
Můžeme také. 

Centrum pro rodinný život vyhlásilo soutěž pro děti „Nakresli tři krále“. Práce se odevzdávají do 
10.2.2023. Další informace na: https://rodinnyzivot.cz/wp-content/uploads/2023/01/tkspdf.pdf 

Seberozvojový podcast psycholožky Ireny Smékalové pro ženy, které chtějí být hrdinkami svých 
vlastních životů. Přejí si znát se, naplňovat svůj potenciál, své sny, své touhy. Hledají smysl                    
i poslání a občas potřebují povzbudit k odvaze. Povzbuzení, radost, elán a nápady se nabízí 
zdarma a pravidelně na https://open.spotify.com/show/0iCq23rDN67mAGut9U2309.  

KOUTEK MOUDROSTI 
Láska je výživa pro duši, pro tělo je to dieta.  
(Hector Berlioz) 

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 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_pou%C5%A5_na_Velehrad%C4%9B_(1985)
https://www.trikralovasbirka.cz/
https://rodinnyzivot.cz/wp-content/uploads/2023/01/tkspdf.pdf
https://open.spotify.com/show/0iCq23rDN67mAGut9U2309
mailto:svatomoricky.zpravodaj@seznam.cz

