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Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! (Ž 118) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 20,1-9) 
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je 
kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého 
Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník 
tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a 
doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak 
za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která 
byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom 
vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli 
Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Ve stále nových a nových obrazech a přirovnáních nám Bible líčí, jak Bůh řídí dějiny, až tam k cíli, 
o kterém řekne, že pak už bude vše dobré. A tím nejmocnějším obrazem je ten, který se nám 
dnes znovu odehrává před očima, který si připomínáme každý rok, abychom z něj dokázali opět 
nově načerpat sílu, sílu na cestu, která právě teď leží před námi. Je to vyprávění o Velikonocích,        
o zmrtvýchvstání, o tom, že Ježíš přemohl smrt, že jej Bůh Otec nenechal ve smrti, že Ježíš skrze 
tuto smrt prošel do nové skutečnosti života. A Písmo tím říká, skrze tento nepřekonatelný obraz 
sděluje, že také náš život nejenže má cíl, ale že náš život na konci dokonce vytrvá, že bude 
přenesen dál, skrze smrt do nové dimenze života, kterou nám tento Bůh otevře. Je možné, že je 
před námi ještě mnoho dní, dní plných starostí, dní plných strachu a obav, jak to leckomu připadá 
právě v těchto dnech. A možná nás na horizontu čeká ještě mnoho otazníků – nejsme hříčkou 
v rukách osudu. Bůh ovšem stojí na naší straně a jde tuto cestu s námi. Náš čas leží v Jeho 
rukou. A vede jej, ne, nikoli k dobrému konci, vede jej k cíli, otevírá nám cíl, kterým dosáhneme 
skrze smrt nové dimenze života: života, o kterém Bůh řekl, že tam je skutečně vše dobré.   

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 20,19-31   Za týden přišel Ježíš zase. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Velikonoční zvěst neukazuje na přízrak, nevyjevuje magické zaklínadlo, neukazuje únikovou cestu 
z obtížné situace, kterou procházíme. (…) velikonoční zvěst skrývá v pouhých několika slovech 
událost přinášející naději, která nezklame: Ježíš, Ukřižovaný, vstal z mrtvých. Nepromlouvá k nám 
o andělech či přízracích, nýbrž o člověku, člověku z masa a krve, s lidskou tváří a jménem – 
Ježíš. Evangelium dosvědčuje, že tento Ježíš, ukřižovaný za Pontia Piláta, jelikož prohlásil, že je 
Kristus, Boží Syn, třetího dne vstal z mrtvých, podle Písma a jak to On sám předpověděl svým 
učedníkům. Ukřižovaný vstal z mrtvých - a nikdo jiný. Bůh Otec vzkřísil svého Syna Ježíše, 
protože naplnil až do konce jeho vůli o spáse. Vzal na sebe naše slabosti, naše nemoci, dokonce 
naši smrt. Trpěl našimi bolestmi, nesl tíži našich nepravostí. Proto ho Bůh Otec povýšil a nyní 
Ježíši Kristus žije navždycky, On je Pán. Svědkové podali zprávu o jednom důležitém detailu: 
Ježíš zmrtvýchvstalý nese na svých rukou, nohou a boku otisky ran. Tyto rány jsou věčnou pečetí 
jeho lásky k nám. Kdokoli trpí těžkou zkouškou na těle či na duchu, může najít útočiště v těchto 
ranách, skrze ně obdrží milost naděje, která nezklame. 
 
(Velikonoční poselství Urbi et Orbi papeže Františka, 4.4.2021; dle vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 17.4.2022 – 24.4.2022 
▪ Neděle  17.4. Rudolf / Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) 
▪ Pondělí 18.4. Valerie / sv. Krescenc (Rostislav)  
▪ Úterý  19.4. Rostislav / sv. Ema  
▪ Středa  20.4. Marcela / sv. Hugo  
▪ Čtvrtek  21.4. Alexandra / sv. Anselm  
▪ Pátek  22.4. Evženie / sv. Leonid  
▪ Sobota  23.4. Vojtěch / Svátek sv. Vojtěcha  
▪ Neděle  24.4. Jiří / sv. Jiří (2. neděle velikonoční) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1971   
Zápis z roku 1971 je už obsáhlý. Vyjímáme z něj. 
Poněvadž v sobotu byla stanovena večerní mše sv. s platností neděle pro ty, kteří se nemohou v neděli 

zúčastnit mše sv., byla zrušena ve farním kostele nedělní mše sv. v 6:00 ráno. 
Na počátku roku jsme se pokusili zařídit pro zájemce společnou přípravu ke svátostem těm, kteří byli 

pokřtěni, ale nenavštěvovali vyučování náboženství. Bývá s nimi potíž při přípravě k manželství. 
Přihlásilo se jich 11. 

Dušičkovou pobožnost na hřbitově v listopadu měl dp. Stanislav Palásek. Měl ji svým způsobem 
salesiánským. Líbila se a schvaloval se nový způsob pastorace, i když mnozí vytýkali, že to byla spíše 
akademie. 

Nedělní mše sv. o 11:15 byla trvale změněna na 11:00. 
V době adventní byla u sv. Mořice poprvé v Olomouci společná příprava nemocných na svátky vánoční, 

spojená s udílením pomazání nemocných. Konala se ve velké sakristii. Přihlásilo se jich asi 12. Majitelé 
aut ochotně vypomohli se svážením a odvážením nemocných. Tento způsob se brzy rozšířil a byl konán  
i v ostatních farnostech.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu. 
Velikonoční program bohoslužeb v našem kostele: 

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 

Sběr krabiček z Postní almužny bude probíhat až do druhé neděle velikonoční (24.4.). 
Tuto neděli, Božím hodu velikonočním (17.4.) 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/. Do kostelní sbírky na služné duchovních lze 
přispět také platbou z účtu č. 377688503/0300, VS 911120: jak jednorázově, tak trvalým 
platebním příkazem na účet Arcibiskupství olomouckého. Na uvedené jméno, příjmení a adresu 
dárce (v poznámce) pak bude koncem roku vystaveno potvrzení o daru. Jako spec. symbol se 
uvádí IČ farnosti, které lze najít v diecézním katalogu nebo je sdělí správci jednotlivých farností. 

Příští neděle (24.4.) je svátek Božího milosrdenství. Kromě ranních mší svatých zveme též ve 
14:30 na korunku k Božímu milosrdenství a v 15:00 na mši svatou se svátostným požehnáním. 

Stále je ještě možné zakoupit v sakristii a setkávárně (za příspěvek na tisk 100 Kč) knihu Karla 
Hrona, jednoho z autorů Svatomořického zpravodaje, s vybranými texty k zamyšlení z našeho 
periodika pod názvem „Na cestě s milosrdným rebelem: výběr zamyšlení ze Svatomořického 
zpravodaje na motivy kázání Jörga Siegera“.  

KOUTEK MOUDROSTI 
Nestačí bojovat proti zlu, je třeba konat dobro.  
(arcibiskup řeckokatolické církve na Ukrajině Svjatoslav Ševčuk) 

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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