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Bud' se mnou, Pane, v mé tísni. (Ž 91) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 6,39-45) 
Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho 
pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni 
tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Nejen z chleba žije 
člověk.“ Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa                   
a řekl mu: „Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, 
komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje.“ Ježíš mu na to řekl: „Je 
psáno: Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!“ Potom ho (ďábel) zavedl                        
do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů! Je 
přece psáno: Svým andělům dá o tobě příkaz, aby tě ochránili, takže tě ponesou na rukou, abys 
nenarazil nohou na kámen.“ Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: Nebudeš pokoušet Pána, svého 
Boha!“ Když ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času. 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Ježíš nebyl určite někým, koho by pokušení zaskočila, ale jak je to s námi? Jak můžeme poznat 
naše pokušení? Dát si čokoládu, když to moje váha nevidí, to ještě není žádný hřích... Ve slově 
pokušení se skrývá slovo pokus. A pokus je experiment, znamená to něco vyzkoušet, o něco se 
pokusit. A je dokonce namístě říci, pokuste se žít naplno za každé situace, protože náš život 
prostě je pokus. Ba co víc, je dokonce plný pokusů o to, aby se nakonec zadařil – pokusů se 
všemi svými možnostmi a riziky. Ano, člověk je i v tomto smyslu neustále hledajícím, plným tužeb 
a přání, nekonečna přání. Pokušení proto nelze jednoduše potlačit nebo zcela zničit. Italský 
spisovatel Giovanni Guareshi k tomu dokonce říká: Mnohý, který před pokušením utíká, přesto 
tajně doufá, že jej dohoní. Berme tedy pokušení jako znak toho, že jsme živá stvoření – Bohem 
k obrazu svému – a učme se za nimi vidět, co je opravdová touha. A růst na tom, jak s ní 
zodpovědně zacházet. Aby to bylo k blahu nám, našim blízkým, všem lidem.     

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 9,28b-36   Když se Ježíš modlil, výraz tváře se mu změnil. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Byli jsme v těchto dnech svědky heroismu obyčejných lidí. Oplakáváme oběti raketového útoku            
v Charkově. Včera jsme však viděli obyvatele Berdyansku, jak holýma rukama vyhnali ozbrojené 
síly ze svého města za skandování „Berdyansk je Ukrajina“ (…) Vskutku se naplňují Kristova 
slova: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za své přátele.“ Vidíme, že tím, co 
vítězí, není zášť, ale láska. Láska rodí hrdiny, nenávist zločince. Proto chci všechny povzbudit, 
aby se v této tragické době učili milovat. Nedovolme, aby nás ovládla nenávist, neužívejme její 
jazyk a slova. Lidová moudrost říká, že kdo svého nepřítele nenávidí, byl od něho už poražen. 
Zvítězíme silou lásky k naší vlasti, k Bohu a k našim bližním. (…) I když se to zdá nemožné, i když 
diplomaté, právníci a hlavy států říkají, že je to velmi obtížné, modleme se, aby nám Bůh pokoje 
dal moudrost, abychom dokázali zastavit agresi dialogem. (…) Ať dialog a diplomacie zvítězí nad 
válkou! 
 
(Arcibiskup Ševčuk, hlava ukrajinských řeckokatolíků: Nedovolme, aby nás ovládla nenávist, 
1.3.2022; dle vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 6.3.2022 – 13.3.2022 
▪ Neděle  6.3. Miroslav / bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav) (1. neděle postní) 
▪ Pondělí 7.3. Tomáš / sv. Perpetua a Felicita (Blažena)  
▪ Úterý  8.3. Gabriela / sv. Jan z Boha  
▪ Středa  9.3. Františka / sv. Františka Římská  
▪ Čtvrtek  10.3. Viktorie / sv. Jan Ogilvie  
▪ Pátek  11.3. Anděla / sv. Eulogius z Kordoby  
▪ Sobota  12.3. Řehoř / sv. Kvirin  
▪ Neděle  13.3. Růžena / sv. Patricie (Vlasta) (2. neděle postní) 

Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1950 (2. část)  
Pokračujme ve čtení kroniky, jak se vyvíjela situace po internaci probošta v klášteře v Želivě: 
… kde byl internován do 27.10.1950, kdy těžce nemocen převezen byl do nemocnice v Semilech (odd.               
pro kněze – vězně). V Semilech byl 16.12. operován na střevní ilens (zauzlení střev). Operace byla u něho 
již šestá a tentokráte velmi nebezpečná, poněvadž během operace vypovědělo také nemocné srdce. 
Jenom Bůh a modlitby věřících zachránili jej od jisté smrti. 
Dne 31. ledna 1951 byl se dvěma otevřenými ranami převezen na četné intervence v Praze do Olomouce 
k domácímu léčení, kde se léčil až do měsíce května. Když podal žádost stát. úřadům, aby mu byla 
udělena zdravotní dovolená, byl proti své vůli dán do pense (se zpětnou platností od 1.3.1951). Takto 
skončilo zatím proboštovo působení v duchovní správě při proboštském chrámu sv. Mořice v Olomouci. 
V poslední větě nás zaujme slovo zatím. Je těžké pracovat na nějakém díle s plným nasazením a přitom 
být připraven stejné dílo bez řečí, výčitek a zoufalství opustit. V každém věku se mohu něčemu učit. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně všechny farníky do farní setkávárny naproti 

bočnímu vchodu (růžový dům). 
Každý pátek a neděli v postní době zveme v 15 hodin na křížovou cestu. 
Příští neděli (13.3.) v 9 hodin zveme opět na mši svatou, která bude věnována dětem (s katechezí 

pro děti, přímluvami rodin, společnou modlitbou Páně a drobnou odměnou po mši), a po ní na 
křížovou cestu přizpůsobenou našim nejmladším farníkům.  

V kostele najdete krabičky pro Postní almužnu (https://www.postnialmuzna.cz/), prosíme přispějte. 

AKTUALITY OBECNÉ  
Slavnostní představení publikace biskupa Josefa Hrdličky „Cestou od srdce k srdci“, spojené                    

s koncertem, se uskuteční v Pá 18.3.2022 od 17:00 ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského 
paláce v Olomouci. Dílo vyšlo u příležitosti jeho nedávných 80. narozenin. Knihu si lze zakoupit 
v průběhu večera (zájemci si ji mohou rezervovat na e-mailu olomouc@kna.cz nebo tel. 583 
033 390), nebo předem v Karmelitánském knihkupectví v Olomouci, Pekařská 3.  Na místě bude 
možné si ji nechat biskupem Hrdličkou podepsat.  

Sestry františkánky a bratři františkáni zvou mladé lidi na postní duchovní obnovu, která se                      
ve dnech 11.–13.3.2022 uskuteční na Velehradě. Téma zní „Vyšel mu vstříc. Otevřít se                         
v uzavřeném světě“. Přihlašovat se můžete na mailu frantiskanskaobnova@seznam.cz. Akce je 
pro účastníky 18-30 let. Web akce: https://www.ofm.cz/2022/02/12/zveme-mlade-lidi-na-
frantiskanskou-duchovni-obnovu/. 

Výstava na téma „Století charitního díla na Moravě (1922/1992/2022)“, která se koná v Galerii 
Biblio v budově Vědecké knihovny v Olomouci od 16. února do 12. března, nabízí snímky 
světově známého fotografa Jindřicha Štreita a v kombinaci s dobovými fotografiemi přibližuje 
sociální a charitní péči v průběhu celého jednoho století. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Nedovolte světu, aby změnil váš úsměv, spíše ať váš úsměv změní svět. 
(Tony Robbins) 

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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