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Hospodin je milosrdný a milostivý. (Ž 103) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 13,1-9) 
V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětních 
zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní 
Galilejci? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch 
osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé 
Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ Vypravoval 
pak toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat 
ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: ‚Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto 
fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?‘ On mu však odpověděl: ‚Pane, 
nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho 
pak porazit.‘“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Když Ježíš hovoří o obrácení, tak mu nejde pouze o novou vnitřní orientaci, o spirituální vytyčení 
směru. Jde zcela konkrétně o to, že zahyneme: že zahyneme, když si konečně nebudeme vědomi 
našich mezí, když budeme drancovat přírodní zdroje, které nám byly darovány, když se konečně 
nepřestaneme chovat, jako bychom mohli rozhazovat peníze plnýma rukama, pokud 
nepřestaneme snášet prohnanou politiku, zaměřenou jen na krátkozraké uspokojení potřeb voličů, 
pokud nezačneme budovat opravdové vztahy a žít ve skutečné zodpovědnosti před Bohem a 
sebou navzájem, pokud nepřestaneme dělat, jako bychom si mohli vše dovolit – na náklady 
druhých a na náklady příštích generací. Konec s vyjmenováváním toho, co druzí dělají špatně. 
Jde o to, že se my musíme změnit, opravdu něco změnit, vlastní život, vlastní nároky a naši 
společnost od základů obnovit. Poslední týdny a měsíce nám ukazují, že jedna epocha bláhové 
naivity v nekonečný ekonomický růst a trvalý mír definitivně končí. A jen ten, kdo bude připraven 
něco obětovat a být zde pro své bližní – ty blízké i ty vzdálenější – jen ten bude moci i tyto dny 
považovat za šťastné chvíle svého života. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 15,1-3.11-32   Tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Modleme se, aby se nám podařilo dát křesťanskou odpověď na bioetické výzvy. Věda učinila 
zřetelný pokrok a bioetika nám dnes předkládá řadu problémů, zasluhujících odpověď: nemůžeme 
před nimi strkat hlavu do písku. Trvalým východiskem pro užití biotechnologií má být lidská 
důstojnost. Kupříkladu s lidskými embryi nemůže být nakládáno jako s materiálem na jedno 
použití, který lze skartovat a šířit tak velice škodlivou kulturu. (…) Ani nemůžeme dovolit, aby 
biomedický výzkum podmiňovala ekonomická výnosnost. Musíme porozumět hlubokým změnám, 
které se zde dějí, a to skrze ještě hlubší a jemnější rozlišování. Nejde o utlumení technologického 
pokroku, nýbrž o jeho doprovázení. Jedná se o to, abychom chránili jak lidskou důstojnost, tak 
pokrok. Jinými slovy, nemůžeme zaplatit za pokrok lidskou důstojností, to nikoli! Tato dvě hlediska 
jdou vyrovnaně ruku v ruce. Modleme se za nás křesťany, abychom tváří v tvář novým bioetickým 
výzvám vždy podporovali ochranu života prostřednictvím modlitby i konkrétního nasazení ve 
společnosti. 
(Celosvětová síť modlitby s papežem (Apoštolát modlitby), komentář k březnovému modlitebnímu 
úmyslu, 8.3.2022; dle vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 20.3.2022 – 27.3.2022 
▪ Neděle  20.3. Světlana / sv. Archip (3. neděle postní) 
▪ Pondělí 21.3. Radek / bl. Serapion  
▪ Úterý  22.3. Leona / sv. Epafrodit  
▪ Středa  23.3. Ivona / sv. Turibius z Mongroveja  
▪ Čtvrtek  24.3. Gabriel / sv. Kateřina Švédská  
▪ Pátek  25.3. Marián / Slavnost Zvěstování Páně 
▪ Sobota  26.3. Emanuel / sv. Kastulus (Haštal)  
▪ Neděle  27.3. Dita / sv. Rupert (4. neděle postní) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Roky 1955 - 1959  
Záznamy ve farní kronice z let 1955 - 1970 byly dopisovány zpětně. Čteme tam: 
Rok 1955:  V dominikánském kostele byla provedena oprava varhan, dále natěračské práce na faře, 
opravena střecha na kostele i na faře a zaveden plyn na faru. 
Rok 1956:  Opraveno elektrické vedení v dominikánském kostele. U sv. Mořice dáno el.vedení do zdi, 
opravena střecha na dominikánském kostele, pořízena nová paramenta pro kostel sv. Mořice, zaveden 
plyn do sakristie u sv. Mořice. 
Rok 1957:  Generální opravy: práce klempířské, pokrývačské, zednické. Kaplan d.p. Vilém Sperlik dán 
na částečný invalidní důchod. Místo něho nastoupil Ladislav Grygera, *18.12.1925 v Karlovici u Holešova. 
Ordinován v r.1949. 
Rok 1958:  Klempířské práce na dominikánském kostele. Na faře opraveny střecha a komíny. 
Rok 1959:  Elektroinstalace v dominikánském kostele. Oprava varhan u sv. Mořice. Dne 31.3.1959 
odešel d.p. Grygera a 1.4.1959 nastoupil d.p. Ant. Krupica, *29.6.1922 Horní Němčí, ordinován 1945. Od 
1.10.1959 nastupuje opět d.p. Vilém Sperlik jako kaplan a současně excurrendo administrátor 
v Mladějovicích.   

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 druhou neděli v měsíci, která tentokrát připadá na Květnou neděli (10.4.), opět plánujeme 

zapojení dětí s rodiči do ministrování. Budeme rádi, když zauvažujete o tom se se svými 
ratolestmi (mladšími i staršími) při této slavnostní příležitosti zapojit a pomoci tak rozvinout další 
vznikající společenství v naší svatomořické komunitě. Sraz nových zájemců bude příští neděli 
(27.3.) hned po „deváté“ mši svaté v sakristii, abychom se mohli včas porozhlédnout po dalších 
ministrantských oblecích. P.S. Netřeba žádných obav, i úplní začátečníci jsou vítání! 

V kostele najdete krabičky pro Postní almužnu (https://www.postnialmuzna.cz/) jako nástroj, jak si 
dobrovolně odepřít nějaký požitek – sladkost, kávu nebo cigaretu, přičemž ušetřené peníze 
pomohou člověku či rodině v nouzi. Nejlépe někomu v našem městě. Prosíme přispějte. 

AKTUALITY OBECNÉ  
Charita Česká republika vyhlásila veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem 

zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi. Sbírkový účet má číslo 55660022/0800 u České 
spořitelny, variabilní symbol 104. Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 
777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90. 

Každé dva roky probíhá na poutním místě Velehrad akce Studentský Velehrad, kterou pořádá 
Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika, z. s. (VKH ČR). Letošní (již XVI. Ročník v řadě) 
se uskuteční v termínu 5.–8.5.2022. Akce je určena studentům a podrobnější informace je 
možno najít na: http://www.studentskyvelehrad.cz/. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Vítězové dělají to, co poražení dělat nechtějí. (Gary Busey) 

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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