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Okuzte a vizte, jak je Hospodin dobrý. (Ž 34) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 15,1-3.11-32) 
Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona 
mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk 
měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: ‚Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.‘ On tedy 
rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a 
tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad, 
a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást 
vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedal. Tu šel do sebe a řekl: ‚Kolik 
nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a 
řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým 
synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!‘ Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě 
daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil 
jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem.‘ Ale otec nařídil 
služebníkům: ‚Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! 
Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a 
zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!‘ A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když 
se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se 
ho, co to znamená. On mu odpověděl: ‚Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že 
se mu vrátil zdravý.‘ Tu se (starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval 
mu. Ale on otci odpověděl: ‚Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. 
A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj 
syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!‘ Otec mu 
odpověděl: ‚Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a 
radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.‘“  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Pokud vezmu vážně, pokud vezmu opravdu vážně to, co zde Ježíš Kristus o Bohu hovoří, a když 
tento obraz Boha důsledně promyslím, pak mi nezbývá nic jiného, než být velmi, velmi opatrný 
chtít přesně určit, koho tento otec, koho Bůh obejme ve svém náručí a – především – koho nikoli. 
A jsem přesvědčen, že někteří tu budou na konci stát s vytřeštěnýma očima a vůbec už tomu 
nebudou rozumět, když pak Otec náhle opravdu všechny své děti, které k němu s pokorou 
přijdou, přitiskne na svou hruď. A někteří budou dokonce, jak druhý syn z dnešního evangelia, 
z plného přesvědčení volat: „Otče, to ale nemůžeš dělat!“ Ježíš dnes dává jasně najevo, že Otec 
zcela jistě může. A jsem si docela jistý, že to tak i dělá. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 8,1-11  Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Slovo pokání ve staroslověnštině znamenalo litovat. Ten, kdo nelitoval, byl tzv. „nakalý“. Abychom 
nebyli nekalými lidmi, tak jsme v postní době zváni k odříkání. Půst zbystřuje smysly a činí nás 
vnímavějšími. A pokud bude naším osobním výrazem touhy předstoupit před Boha, tak snad 
nebudeme mít problém se postit od našich vlastních hříchů. 
(Stránka biskupa Pavla Konzbula, 1.3.2022; dle facebook.com/biskupPavel) 



SVÁTKY V TÝDNU 27.3.2022 – 3.4.2022 
▪ Neděle  27.3. Dita / sv. Rupert (4. neděle postní) 
▪ Pondělí 28.3. Soňa / sv. Rogát  
▪ Úterý  29.3. Taďána / bl. Ludolf (Slavomil)  
▪ Středa  30.3. Arnošt / sv. Jan Klimak  
▪ Čtvrtek  31.3. Quido / bl. Balbína  
▪ Pátek  1.4. Hugo / sv. Makarius (Blahomír)  
▪ Sobota  2.4. Erika / sv. František z Pauly  
▪ Neděle  3.4. Richard / sv. Nikita (5. neděle postní) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Roky 1960 - 1964  
Záznamy ve farní kronice z let 1955 - 1970 byly dopisovány zpětně na základě dostupných (např. účetních) 
údajů. Čteme: 
Rok 1960:  Malba dominikánského kostela. Oprava varhan u sv. Mořice. Od 1.10.1960 je d.p. Ant. 

Krupica administrátorem na Klášterním Hradisku u Olomouce a excurrendo kooperátor u sv. Mořice. 
Rok 1961:  Varhany u sv. Mořice. Hromosvody u sv. Mořice. Zemřel p. arcibiskup Dr. J. Matocha. 

Pochován v rodišti Pitíně. Kapitulním vikářem se stal generální vikář Josef Glogar. 
Rok 1962:  Varhany u sv. Mořice. Hromosvody u sv. Mořice. 
Rok 1963:  Elektroinstalace u sv. Mořice. Práce klempířské, oprava střechy. Od 31.7.1963 přestává být 

d.p. Ant. Krupica kooperátorem u sv. Mořice. Dne 27.2.1963 zemřel d.p. Adolf Kupka, děkan a farář v.v., 
který míval bohoslužby u dominikánů. 

Rok 1964:  Zemřel administrátor Dr. Rudolf Col 21.8.1964. Dne 1.11.1964 byl pověřen správou u sv. 
Mořice p. kanovník Josef Vrana. Od 15.12.1964 nastoupil nový kaplan d.p. František Sečkař, *1.1.1918 
v Louce u Hodonína, ordinován 1943.   

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 tuto 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! 

AKTUALITY OBECNÉ  
U příležitosti 100. výročí úmrtí rakouského císaře Karla I. Habsbursko-Lotrinského se ve Čt 

31.3.2022 na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční 
odborná konference „Blahoslavený Karel I.: panovník – exulant – voják – hospodář (*17.8.1887 
– †1.4.1922)“. Celodenní program nabídne přednášky zaměřené na život císaře Karla, 
diplomatické styky jeho vlády se Svatým stolcem, vyhnanství na Madeiře i jeho návštěvu 
Olomouce, kterou vykonal 16.12.1917 a při této příležitosti se zúčastnil slavnostního vysvěcení 
nově zrekonstruovaného kostela Panny Marie Sněžné a navštívil vojenský hřbitov v Černovíru.  

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. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Životní prostředí je kolektivní dobro, jmění celého lidstva a odpovědnost všech. Kdo vlastní 
nějakou jeho část, je tomu tak pouze proto, aby ji spravoval ku prospěchu všech. (papež 
František) 

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 


