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

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 1, 21-28) 
V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagógy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je 
učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagóze byl právě člověk posedlý 
nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, 
kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu (to) přísně zakázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým 
zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? 
Nové učení - a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm se 
hned roznesla všude po celém galilejském kraji.  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Co to asi bylo za nečistého ducha, který posedl onoho muže v synagoze? Upřímně, nedokážu se 
k tomu nějak jasně postavit. Nevím, jestli za oním duchem stály strachy pradávných lidí, které sídlí 
hluboko v našem nitru, nebo jestli za těmito strachy stojí něco skutečného, co je nad rámec mého 
chápání. Opravdu, netroufám si tady vyslovit žádný jasný soud. Ale jedno vím, a to pro mě činí 
místa v evangeliu podobná tomuto v průběhu zrání mé víry stále důležitějšími: nezávisle na tom, 
co si o démonech, s jakými se Ježíš setkával, zrovna já myslím. Jedno, co se za démony a duchy 
může skrývat. Nepotřebuji nic a nikoho jiného, který mi proti nim pomůže, nepotřebuji žádnou 
ezoteriku a žádné okultní vědy. Neboť vím, že Ježíš Kristus je tím, který nás ode všech 
takovýchto byť jen myslitelných nebezpečí osvobodí. Ať už o nich víme či nevíme. Nepotřebujeme 
nic a nikoho jiného, neboť tento Bůh, který v Ježíši Kristu přichází do naší blízkosti, nás ve své 
lásce uchrání proti všemu, co by nás mohlo ohrožovat.    

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 1, 21-28   Učil je jako ten, kdo má moc.. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
V této katechezi se zastavím u modlitby za jednotu křesťanů. Právě v týdnu od 18. do 25. ledna 
totiž k Bohu stoupá prosba o dar jednoty za překonání skandálu rozdělení mezi věřícími v Ježíše. 
On za ně po Poslední večeři prosil, „ať jsou všichni jedno“ (Jan 17,21). Tuto modlitbu, která 
předcházela Umučení, bychom mohli nazvat Ježíšovou duchovní závětí. Povšimněme si však, že 
Pán učedníkům jednotu nepřikázal. Nepronesl k nim ani žádnou přednášku, odůvodňující její 
požadavek. Nikoli, modlil se. Prosil za nás Otce, abychom byli jedno. To znamená, že na 
uskutečnění jednoty nestačíme my, se svými silami. Jednota je především dar, milost, o niž je 
třeba prosit modlitbou. (...) Diplomatické snahy a akademické dialogy nestačí. Je třeba je rozvíjet, 
avšak samy o sobě nepostačují. Ježíš to věděl a otevřel nám cestu tím, že se modlil. Naše 
modlitba za jednotu je tedy pokornou, leč důvěřivou účastí na modlitbě Pána, který přislíbil, že 
každou modlitbu, konanou v Jeho jménu, vyslyší Otec (srov. Jan 15,7). Tady se můžeme ptát: 
„Modlím se za jednotu?“ Je to Ježíšova vůle, ale pokud si probereme úmysly, za něž se modlíme, 
pravděpodobně zjistíme, že za jednotu křesťanů jsme se modlili málo a možná vůbec. Na ní však 
závisí víra ve světě. Pán totiž prosil o jednotu mezi námi, „aby svět uvěřil“ (Jan 17,21). Svět 
neuvěří, budeme-li ho přesvědčovat platnými argumenty, nýbrž budeme-li dosvědčovat lásku, 
která nás pojí a sbližuje se všemi.  
 
(Papež František: Modlitba za jednotu křesťanů, 20.1.2021, dle vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 31.1.2021 – 7.2.2021 
▪ Neděle  31.1. Marika / sv. Jan Bosko (4. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 1.2. Hynek / sv. Pionius  
▪ Úterý  2.2. Nela / Svátek Uvedení Páně do chrámu 
▪ Středa  3.2. Blažej / sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar)  
▪ Čtvrtek  4.2. Jarmila / sv. Ondřej Corsini  
▪ Pátek  5.2. Dobromila / sv. Agáta (Háta, Dobruše)  
▪ Sobota  6.2. Vanda / sv. Pavel Miki a druhové  
▪ Neděle  7.2. Veronika / sv. Richard (5. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK – Životopis probošta Horáka (2. část)  
Život probošta Horáka jsme posledně sledovali do okamžiku, kdy byl zvolen poslancem Moravského 
zemského sněmu. V kronice dále čteme:  
Než politika se mně brzy zprotivila a znechutila, takže jsem se r.1911 hlásil o německou faru v Budišově 
nad Budišovkou, kde jsem pobyl takměř 23 let ode všech obyvatel ctěn a vážen. Avšak maje za to, že by 
pro Budišov byla změna na faře výhodná a pak unaven jsa 42 letou kněžskou činností, zatoužil jsem                   
po klidnějším místečku bez kaplanů. I hlásil jsem se o malinkou, ale hezounkou farečku v Žešově                          
u Prostějova, kam jsem se odstěhoval 5.3.1934. Budišovští mne neradi ztráceli. I zvolili mne za čestného 
občana města Budišova. Němci učinili Čecha svým čestným občanem. Jistě pocta řídká a veliká, které 
sobě ze všech svých vyznamenání nejvíce vážím. Obecní zastupitelstvo budišovské prosilo nej. p. 
arcibiskupa, aby i on mne za moji poctivou a úspěšnou práci vyznamenal. I jmenoval mne v dubnu 1934 
assessorem své konsistoře. Osobní styk s Jeho arc. Milostí a rozhovory s jinými směřodatnými pány                     
v konsistoři byly pohnutkou, že jsem se o proboštství u sv. Mořice hlásil, ačkoliv jsem dlouho váhal a se 
této cti bránil. Než Spiritus flat, ubi vuet. (Duch vane, kam chce).  
Poznámky: Na stránkách města Budišova se dočteme, že do r.1923 bylo školství v Budišově jen německé. 
Česká škola pak zahájila pravidelnou výuku s pěti žáky! To bylo přibližně uprostřed času, ve kterém zde 
působil náš budoucí probošt Horák. Už 4 roky po odchodu našeho probošta se situace ale změnila. Soužití 
Čechů a Němců se před 2. světovou válkou výrazně zhoršilo. Po mnichovském diktátu dne 7.10.1938 byl 
vypraven z Budišova vlak, který evakuoval téměř všechny Čechy. Na pozadí těchto událostí můžeme dát 
za pravdu známé moudrosti, že „dobré věci se rodí pomalu, ale špatné přichází rychle“. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V Út 2.2. je svátek Uvedení Páně do chrámu (budeme žehnat svíce) a ve St. 3.2. pak zveme na 

svatoblažejské požehnání. Sobota 6.2. je první v měsíci, v 7:15 hodin se budeme modlit 
růženec. 

V rámci Tříkrálové sbírky bylo v našem kostele vybráno 46 476,-Kč, děkujeme! 
Kostel sv. Mořice má nové internetové stránky na známé adrese https://moric-olomouc.cz/, které 

již běží v pilotním režimu a budou v nejbližší době ještě dále rozvíjeny. Na stránkách najdete též 
archiv aktuálního a starších čísel SZ, viz https://moric-olomouc.cz/aktuality. Pokud má někdo 
pěkné fotky interiéru/exteriéru našeho kostela, budeme rádi za návrhy na rozšíření stávající 
inspirativní fotogalerie na https://moric-olomouc.cz/fotogalerie/gallery/ (prostřednictvím emailové 
adresy SZ, viz níže). V nejbližší době se pak můžete tešit i na stránky o historii a aktuálně 
prováděné rekonstrukci našich svatomořických varhan. 

Sledujte aktuální možnosti obsaditelnosti kostela (10 % = 70 osob), obsaďte prosím hlavně židle 
rozdělené po kostele (s ohledem na povinné rozestupy 2 metry). 

AKTUALITY OBECNÉ 
S naším rozhodováním na křižovatkách života mohou pomoci svědectví jiných lidí, publikovaná na 

stránkách https://www.ado.cz/cemu-se-venujeme/pomoc-v-problemech/zkusenosti-s-bohem/.   

KOUTEK MOUDROSTI 
Zamysleme se: Investuji svou pozornost a energii do obrany, nebo do růstu a spolupráce? 
(neznámý autor)  

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 


