
 
 
 

Ročník XXVII.  Číslo 2  12.1.2020 
 

 

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  
Jan Křtitel o tom byl zjevně pevně přesvědčen: Ježíš je skutečným Mesiášem! A tento Mesiáš, 
tento Král, na kterého se tak dlouho čekalo, ten nyní přichází, přichází k Jordánu a zařazuje se do 
fronty mezi hříšníky. Zde zjevně nejde jen o to, že se Jan necítí hoden toho, aby Ježíše pokřtil. 
Mesiáš, který se zařadil mezi hříšníky, v důsledku odporuje všemu, co tento Jan učil, a to přece 
nemohl jen tak připustit. Přesto, vyhověl mu, a pochopil. Pochopili jsme ovšem i my? Že tento 
Ježíš, tento Bůh je větší než naše srdce, že není Bohem starých pravidel a rituálních předpisů, a 
především, že je Bohem, který by chtěl spásu všech lidí a nejen pouze záchranu nějaké elitní 
skupinky vyvolenců? Kdo bere evangelium vážně, musí být proto – myslím – také připraven ze 
sebe stále znovu setřepávat představy, zvyky, tradice a předpisy, které se nashromáždily 
v průběhu času a vytvořily něco jako nadloží zatemňující skutečné jádro Boží vůle. Nadloží, které 
odpovídá lidskému řádu, ovšem v žádném případě Božímu zákonu. Také to je pro mě jasné 
poselství evangelia. A pokud bychom se jím neřídili, pak by se nám mohlo velmi lehce stát, že 
bychom také my chtěli nakonec Bohu předepisovat, co má dělat a co má naopak laskavě nechat 
být. To by ovšem bylo, jako bychom Mu chtěli řici, ať se nikoli Jeho vůle, ale naše stane.                
A takovou hru, to nám dává v evangeliu jasně najevo, takovou hru s námi Bůh hrát nebude. 
 
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 1,29-34   Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ  
Obrození lidstva začíná od ženy. Ženy jsou pramenem života. A přece jsou neustále uráženy, bity, 
znásilňovány, nuceny k prostituci a k ničení života, který nosí v lůně. Každé násilí způsobené 
ženě je profanací Boha, který se narodil z ženy. Z ženského těla vzešla lidstvu spása. Z toho, jak 
nakládáme se ženským tělem, je zřejmá úroveň našeho lidství. Kolikrát jen bývá ženské tělo 
obětováno na profánních oltářích reklamy, zisku, pornografie a vykořisťováno jako užitková 
plocha. Je třeba je vysvobodit z konzumismu, respektovat a ctít. Je nejušlechtilejším tělem světa, 
jež počalo a přivedlo na svět Lásku, která nás spasila! Ponižováno je dnes také mateřství, protože 
jediný zajímavý růst je ten ekonomický. Jsou matky, jež riskují neschůdnou cestu v zoufalé snaze 
dát plodu svého lůna lepší budoucnost a jsou pokládány za přebytečná čísla lidmi, kteří mají plná 
břicha věcí, ale prázdná srdce bez lásky. (…) Chceme-li lepší svět, který bude domovem míru a 
nikoli nádvořím války, mějme na srdci důstojnost každé ženy. Ze ženy se narodil Kníže pokoje. 
Žena je dárkyní a prostřednicí pokoje a má se plně podílet na rozhodovacích procesech. Neboť, 
až budou moci ženy rozdávat svoje dary, bude svět jednotnější a pokojnější. Vymoženost pro 
ženu je proto vymoženost pro celé lidstvo.  
 
(Homilie papeže při mši na slavnost Matky Boží Panny Marie, baz. sv. Petra, 1.1.2020; dle 
radiovaticana.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 12.1. – 19.1.2020 
▪ Neděle  12.1. Pravoslav / sv. Probus (Pravoslav) (Svátek Křtu Páně) 
▪ Pondělí 13.1. Edita / sv. Hilarius z Poitiers  
▪ Úterý  14.1. Radovan / sv. Sáva Srbský  
▪ Středa  15.1. Alice / sv. Pavel Poustevník  
▪ Čtvrtek  16.1. Ctirad / sv. Marcel I.  
▪ Pátek  17.1. Drahoslav / sv. Antonín Veliký  
▪ Sobota  18.1. Vladislav / Panna Maria, Matka jednoty křesťanů  
▪ Neděle  19.1. Doubravka / sv. Márius a Marta a jejich synové (2. neděle v mezidobí) 

PŘÍBĚHY NA CESTU ŽIVOTEM  
V jednom městě předváděl odvážný provazochodec v závratné výšce své kousky. Vyvrcholilo to hlavní 
atrakcí: tlačení něčeho jako stavební kolečka po vratkém laně. Když bezpečně dojel po laně na druhou 
stranu náměstí, obrátil se na diváky s otázkou, zda věří, že se mu povede se bezpečně vrátit zpět na 
výchozí místo. Dav diváků neodpovídá, ale nadšeně mu tleská. Opakuje tedy svou otázku ještě jednou, ale 
nedostane se mu odpovědi. Tak se obrátí konkrétně na muže, který stojí v první řadě: „Co vy, také věříte, 
že dokáži zavézt kolečka zase zpět?“ „Ale určitě!“ odpoví mu divák a pokračuje v nadšeném potlesku. „Pak 
tedy,“ říká akrobat, „pojďte nahoru a nastupte si do koleček, já vás převezu!“ – Nadšený výraz diváka se 
změnil na zděšený. Ne, takto to tedy nemyslel… 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Na tuto neděli (12.1.) připadá svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba. Mše svatá v 10:30 

hodin bude opět věnována dětem. Po jejím konci zveme rodiny s dětmi na faru ke krátkému 
neformálnímu setkání (pro děti tam jsou k dispozici hračky, pro všechny teplý čaj a něco 
drobného k zakousnutí) - budeme rádi, pokud se připojíte.  

I v našem kostele je možné přispět na Tříkrálovou sbírku (viz níže) – do označené pokladničky             
u vchodu. Koledníci s kasičkami pak budou po Olomouci chodit až do 14.1. 

V Po 13.1. se v 17 hodin na faře sejde farní rada. 
Jako každý pátek i tento zveme v 15 hodin do našeho kostela na modlitby k Božímu 

milosrdenství. 

AKTUALITY OBECNÉ  
Po dlouhé nemoci zemřel v Út 7.1.2020 ve věku 48 let P. Bernard Petr Slaboch, O.Praem., který 

čtrnáct let působil na Svatém Kopečku. Rozloučení se zesnulým proběhne nejdříve na Sv. 
Kopečku v Ne 12.1.2020 v 15.00 a pak v Út 14.1.2020 od 10.00 v Praze na Strahově. Následně 
pak ve 12:00 bude jeho tělo uloženo na hřbitově v Úhonicích, kde prožil svoje dětství. 

Zveme ženy všech životních stavů na setkání v úterý 14.1. od 16 hodin. Provázet bude osvědčený 
průvodce Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. s tématem Poučení o historii pro nás a naše děti. 
Tentokráte půjdeme navštívit olomouckou židovskou modlitebnu a seznámíme se s její historií a 
současností. Sraz v 16 hodin z boku hotelu Palác, před kavárnou, třída 1. Máje, Komenského 
ulice 7. Všechny zájemkyně jsou srdečně zvány. 

Charita nabízí možnost pomáhat prostým nakupováním přes internet. Na https://givt.cz/charita-cr 
jednoduše klikněte na Podpořit nákupem. Poté zadáte váš oblíbený e-shop a dále již nakupujete 
tak, jak jste zvyklí. Z každého vašeho nákupu pošle internetový obchod určité procento Charitě 
Česká republika jako poděkování a vy nezaplatíte ani korunu navíc. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Někdy se říká, že člověk vystoupí tak vysoko, jak je ochotný klesnout. Přitom nejdřív chápeme 
toto tvrzení jako kritiku a vzpomínáme na někoho z nespočetných kariéristů.  
Co kdyby se ale toto tvrzení chápalo pozitivně, že si neponecháme žádnou pýchu, jistotu, 
blahobyt, požitky a tím vystoupáme k Bohu? 

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  
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