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Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. (Ž 96) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 2,1-12) 
Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a 
jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co 
mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina,“ jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co 
vám řekne.“ Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému              
u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ 
Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci svatby!“ Donesli, a jakmile 
správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří 
načerpali vodu, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré 
víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“ To 
byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci                  
v něj uvěřili. Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými a učedníky do Kafarnaa a 
zdrželi se tam jen několik dní. 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Bůh, který se stal člověkem, nebyl žádným podivínem, který se pouze oddával duchovním 
tématům. A také nebyl žádným dítětem smutku. Ukazuje tím, že Bůh stojí právě uprostřed našeho 
života, tam, kde se náš život odehrává, a že středem jeho zájmu není pouze jedna hodina týdně, 
kdy se s Ním v Jeho eucharistické podobě setkáme v rámci bohoslužby. On je tam, kde 
pracujeme, kde slavíme, při našich všedních bolístkách a obvyklých malichernostech. U Jeho 
prvního zázraku se stará především o to, aby nedošlo víno. U takového Boha člověk nemusí mít 
strach, že má porozumění pouze pro závažné či naléhavé prosby. Je Bohem, který rozumí životu. 
U takového Boha nemá odtržení od života a nepřátelství k tělesným požitkům místo. Zázrak 
s vínem v Káně – to je pro mě především Boží lidský zázrak. Sympatický zázrak – a sympatický 
Bůh. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 1,1-4;4,14-21   Dnes se naplnilo toto Písmo. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Církev nám (rovněž) říká, že žádná dodatečná soukromá zjevení a zázraky nám nesmějí zastírat 
Boží zjevení v evangeliu, neboť to nám stačí ke spáse. Chtivost jistých katolíků sbírat různá 
dodatečná poselství a fixace na zázraky přinejmenším uvádí do pokušení zaměnit víru                                
za pověrčivost. Přesto se nestydím za to, že jsem jako zbožný katolík navštívil přemnohá poutní 
místa mariánských zjevení a letos jsem se za nás všechny poměrně úpěnlivě modlil ve Fatimě, 
jako předtím v Lurdech a jak se všechna ta mariánská místa jmenují. (...) Syn něco řekl – a budiž 
to pro nás svaté. Pro nás je Ježíš nejen synem Mariiným, ale i Synem Božím, Slovem Božím                     
k nám. Co řekl, to stačí. Ale pokud nám – tak trochu za Synovými zády – ještě k tomu tu a tam                    
v dějinách něco pošeptá Jeho a naše matka, tak bych vůči tomu radil sice k opatrnosti, ale nikoliv 
k apriornímu pyšnému pohrdání. „Kdo vidí mne, vidí Otce,“ říká Ježíš. Katolická mariánská 
zbožnost (z trochu jiného úhlu než dnešní feministická teologie) k tomu šeptem dodává: Kdo zajde 
za Marií, možná zakusí i mateřskou stránku božství a možná lépe pochopí, že Bůh je nejen otec, 
ale i matka. 
(Tomáš Halík: Kázání o nebi a pekle, 25.9.2016; dle halik.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 16.1.2022 – 23.1.2022 
▪ Neděle  16.1. Ctirad / sv. Marcel I. (2. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 17.1. Drahoslav / sv. Antonín Veliký  
▪ Úterý  18.1. Vladislav / Panna Maria, Matka jednoty křesťanů  
▪ Středa  19.1. Doubravka / sv. Márius a Marta a jejich synové  
▪ Čtvrtek  20.1. Ilona / sv. Fabián a Šebestián  
▪ Pátek  21.1. Běla / sv. Anežka Římská  
▪ Sobota  22.1. Slavomír / sv. Vincenc  
▪ Neděle  23.1. Zdeněk / sv. Ildefons (3. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1946 po návratu ke sv. Mořici  
Rok 1946 začíná ve farní kronice takto: Nový rok začal smutně pro probošta, tím, že pospíchaje na svátek 
sv. Tří králů časně ráno do kostela, upadl na schodech ve faře tak nešťastně, že si zlomil levou ruku a 
porouchal ji v rameni a lokti. Byl převezen záchrannou stanicí do nemocnice, kde po dlouhé námaze 
podařilo se p. docentovi Rapantovi primáři zemské nemocnice ruku spraviti, ale až do 27.2. byl vyřazen 
z práce a nosil ruku v „eropláně“ a nemohl celebrovat. Proboštovi bylo tou dobou 66 let. 
Kronika dále pokračuje heslovitými zápisky, ve kterých se objevují i informace z veřejného života. 
Například je konstatováno, že se po novém roce kvůli nedostatku topení do 20. ledna neučilo.  
Dnešní čtenář například zpozorní u informace, že: Při letošní 40-hodinové pobožnosti před popeleční 
středou kázal velmi zajímavě p. Dr. František Tomášek univerzitní profesor v Olomouci. Tehdy 46 letý. 
Do kroniky je dále vložen dopis, adresovaný městskému národnímu výboru, ve kterém probošt žádá, aby 
se mořická fara zbourala (pro usnadnění dopravy ve městě) a místo ní se postavila na jiném místě nová, 
lépe vyhovující budova. Vhodné místo pro novou faru je naproti staré faře na tehdejším Hrubanově nám. 
na místě domů č. 18 a 19 (před vchodem do mořického kostela). Zmíněné domy patřily německému židovi 
Deutschovi (asi popravenému za války) a provozovalo se v nich povoznictví, kterážto živnost se na 
náměstí před kostel nehodí. Aby ten nápad měl větší šanci, zmiňuje, že by v nové farní budově mohly být 
byty, což přispěje k řešení bytové nouze. Dnes, po 75 letech, stará fara stále stojí a nikdo neplánuje její 
zboření. Asi to nebyl tak dobrý nápad.   

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně všechny farníky do nově otevřené farní 

setkávárny naproti bočnímu vchodu (růžový dům). 
Rozpisy živého růžence jsou k vyzvednutí v sakristii; prosíme, nenechte je tam dlouho čekat.   
Ve St 19.1. od 17 hodin zveme v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů na ekumenickou 

bohoslužbu do našeho kostela. 
Od 1.1. do 16.1. probíhá tradiční Tříkrálová sbírka (https://www.trikralovasbirka.cz/)                    

pro potřebné, a to ve formě, kterou umožňuje aktuální epidemická situace. V našem kostele je 
za účelem této sbírky umístěna speciálně označená kasička. Nadto bude této sbírce věnována               
i tato neděle (16.1.) – půjde na ni polovina výtěžku sbírky (druhá potom na opravy kostela). 
Předem děkujeme za vaši štědrost.  

Na webu o svatomořických varhanách a jejich rekonstrukci (https://varhany.moric-olomouc.cz/) je 
možnost adopce píšťal (s certifikátem pro dárce). Prosíme o příspěvek. 

AKTUALITY OBECNÉ  
V termínu 24. - 26. 1. 2022 se v Praze uskuteční plenární zasedání České biskupské konference. 

Modleme se za své pastýře. 
Komunita blahoslavenství z Dolan pořádá v pravidelných intervalech víkendovou akci pro mládež 

ve věku  15-19 let s názvem PECKA. Další začne v Pá 28.1. večer a skončí v Ne 30.1. po 
obědě. Informace hledejte na https://www.blahoslavenstvi.cz/pecka-vikendovka-pro-teenagery.   

KOUTEK MOUDROSTI 
Viděl jsi někdy strom, aby vyrostl a pak si zakládal na tom, že je stromem? Strom prostě roste. 
Říkám ti: lidé, kteří se usadí v tom, čeho dobyli, jsou předem mrtví… (Antoine de Saint-Exupéry) 

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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