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Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? (Ž 22) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 22,14-23,56, výběr Lk 23,33-49) 
Když došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jeho i ty zločince, jednoho po pravici a 
druhého po levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Jeho šaty si rozdělili 
losem. Lid stál a díval se. Členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám 
sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený.“ Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: 
„Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: To je židovský král. Jeden                  
z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe                               
i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My 
ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on 
neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ Odpověděl 
mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“ Bylo už asi dvanáct hodin. Tu nastala tma po 
celém kraji až do tří odpoledne, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se vpůli roztrhla. 
Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha.“ A po těch slovech 
vydechl naposled. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: „Tento člověk byl skutečně 
spravedlivý.“ A všichni ti lidé, kteří se tam shromáždili k této podívané, když viděli, co se stalo, bili 
se v prsa a vraceli se domů. Jeho známí všichni zůstali stát opodál, i ženy, které ho provázely                   
z Galileje a na to se dívaly.  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Ježíšova smrt lidmi otřásla: A všichni ti lidé, kteří se tam shromáždili k této podívané, když viděli, 
co se stalo, bili se v prsa a vraceli se domů. Neopouštěli Golgotu jako vítězové, radující se z pádu 
nepřítele nebo jako spravedliví po vynesení rozsudku, ale spíše jako poražení. Tušili totiž, že se 
zde před chvílí skutečně odehrál boj a Ježíš v něm zůstal vítězem. Přestože zatím nemohli vědět, 
že smrt v tomto případě neřekla poslední slovo, že ten zdánlivě tragický příběh jednoho 
zmařeného života dojde nedělního rána svého naplnění. A že tento muž, kterého chtěli jeho 
nepřátelé navždy zlikvidovat jako nějakého nepřátelského agenta, tento muž byl ve skutečnosti 
doveden k vítězství silou Boží lásky. A proto pohan pod křížem, setník, říká: Tento muž byl 
skutečně spravedlivý. Tedy: oddanost Ježíši, Boží lásce, kterou hlásal a kterou žil. Oddanost 
Ježíši v našem světě podmíněném smrtí. Nechť jsou poselstvím tohoto pašijového příběhu. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 20,1-9   Ježíš musel vstát z mrtvých. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Pokud by celá historie Ježíše opravdu končila na Velký pátek jeho ukřižováním, pak by bylo 
obludné uctívat znamení smrti, symbol kříže. Naštěstí víme a věříme, že po jakémsi hlubokém 
nadechnutí na Bílou sobotu můžeme slavit velikou radost – den, kdy Ježíš vstává z mrtvých, 
přemáhá smrt a zanechává za sebou jen prázdný hrob. Kříž, který uctíváme a který někdy bez 
hlubšího vědomí souvislostí nosíme na krku, je tedy znamením ne smrti a definitivního konce, 
znamením ztroskotání, ale naopak symbol naděje, že smrtí vše nekončí. Je to především 
znamení lásky, se kterou se Ježíš dobrovolně obětoval za každého z nás. Nikdo nemá větší lásku 
než ten, kdo svůj život položí za své přátele, říká samo Písmo svaté. Je to pro nás i připomínka, 
že jestli spolu s Ježíšem dokážeme milovat a nakonec umírat v jeho jménu, pak stejně jako on 
budeme vzkříšeni. Z předmětu potupy se tak stává předmět úcty a naděje. 
(Dominik Duka: Velikonoce aneb smrt byla přemožena, 30.3.2013; dle radiozurnal.rozhlas.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 10.4.2022 – 17.4.2022 
▪ Neděle  10.4. Darja / sv. Michael de Sanctis (6. neděle postní - Květná neděle) 
▪ Pondělí 11.4. Izabela / sv. Stanislav  
▪ Úterý  12.4. Julius / sv. Julius  
▪ Středa  13.4. Aleš / sv. Martin I.  
▪ Čtvrtek  14.4. Vincenc / Zelený čtvrtek 
▪ Pátek  15.4. Anastázie / Velký pátek 
▪ Sobota  16.4. Irena / Bílá sobota 
▪ Neděle  17.4. Rudolf / Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Roky 1970 –   
Pročítáme se normalizační částí farní kroniky, kde se doslovně píše: 
1970: V tomto roce odešel do důchodu dp. Vilém Sperlik dnem 30.9.1970. Na jeho místo nastoupil 

1.10.1970 dr. Emil Pluhař, do té doby kaplan nar. 10.8.1913 v Bochoři u Přerova, ord. 1938 v Olomouci. 
Měl také přednášet na nově zřízené pobočce boh. fakulty svůj předmět mravovědu ve vyšších ročnících. 
Byl také současně po dp. Vilému Sperlikovi administrátorem v Mladějovicích, děkanát Šternberk. 
Poněvadž by všechno nemohl zastat, spravoval P. Sperlik dále Mladějovice. Funkční příplatek, který 
dostával dr. Pluhař, byl vždy měsíčně odevzdán P. Sperlikovi. Do náboženství se přihlásilo 62 dětí. 
Vyučoval dp. Fr. Sečkář. V tomto roce bylo provedeno vypolštářování sedadel v lavicích kostela. 

1971: Dne 27.6.1971 měl v Července u Olomouce svou první mši sv. P. Stanislav Palásek, salesián 
z Olomouce. V Olomouci u sv. Mořice měl mši sv. dne 4.července 1971. Dnem 1.7.1971 odešel dp. 
František Sečkař a byl ustanoven duchovním správcem na sv. Kopečku u Olomouce. Jeho funkci v duch. 
správě měl převzít služebně nejstarší u sv. Mořice dp. Jan Novobilský. Poněvadž se toho práva zřekl, byl 
pověřen vedením duchovní správy dr. Emil Pluhař.   

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu. 
V Po 11.4. bude otec František navštěvovat doma nemocné, je možné je ještě nahlásit v sakristii. 
Během Svatého týdne budou bohoslužby v našem kostele probíhat takto: 

Zelený čtvrtek (14.4.)    – v 19:00* mše (možno přinést velikonoční beránky k obětování,  
                                                  po mši svaté pohoštění před kostelem) 
Velký pátek (15.4.)     – v 15:00 křížová cesta a v 19:00* velkopáteční obřady 
Bílá sobota (16.4.)     – ve 20:00* obřady 
Boží hod velikonoční (17.4.)  – mše v 7:30, 9:00* (se žehnáním pokrmů) 
Velikonoční pondělí (18.4.)  – mše v 7:30, 9:00 

Hvězdičkou jsou označeny ty bohoslužby, které svým zpěvem doprovodí náš chrámový sbor 
Chorus Mauritiensis. 

Zpovídání ve Svatém týdnu: St, Pá: 8:00-12:00, 14:00-16:30; Čt 14:00-16:30; So 8:00-12:00. 
Sběr krabiček z Postní almužny bude probíhat až do druhé neděle velikonoční (24.4.). 
O Božím hodu velikonočním (21.4.) proběhne sbírka na kněžské platy. Více na 

https://www.ado.cz/2022/03/31/prosim-vas-o-stedrou-pomoc-pise-arcibiskup-graubner-v-
pastyrskem-listu-ke-sbirce-na-knezske-platy/.   

AKTUALITY OBECNÉ  
Po dvouleté přestávce je možno se zapojit do čtyřiadvacetihodinového čtení Bible v prostorách 

kaple sv. Jeronýma na olomoucké radnici. Slavnostní zahájení se uskuteční v pondělí 11.4.2022 
v 17:00. Chcete-li se zúčastnit jako čtenář/ka, rezervujte si nyní termín a konkrétní čas na 
stránkách http://www.paschaliaolomucensia.cz/cteni-bible-2022. Pořadatelem Čtení Bible 24 
hodin jsou České katolické biblické dílo, farnost sv. Mořice a Dcery sv. Pavla (paulínky).  

KOUTEK MOUDROSTI 
Buď sám sebou, stejně se to nedá dlouho utajovat. (W. Brudzinski) 

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 


