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Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina. (Ž 1) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 6,17.20-26) 
Když si Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký 
zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a 
sidónského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť 
vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, 
kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když 
vás vyloučí ze svého středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako proklaté kvůli Synu člověka. 
Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich 
předkové k prorokům! Ale běda vám, boháči, neboť už máte své potěšení. Běda vám, kdo jste 
nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a 
plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se chovali jejich předkové                             
k falešným prorokům!“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Nevím, jak vám, ale mně dnešní evangelium zrovna moc povzbudivě nevyznívá. Zní to možná 
dobře, že chudým patří Boží království, že na ponižované čeká v nebi velká doměna. Co ale 
pomůže chudému Boží království, když má zrovna hlad? Bezdomovci, který žebrá na ulici, mám 
mu říci: „Požehnaný jsi, že teď nic nemáš, protože Ti patří Boží království?“ Nevěřím, že by mu to 
pomohlo. A ještě o mnoho méně věřím tomu, že s tím byl spokojen. Chce nás ale Kristus jen 
lacině utěšit? Je Bůh naším utěšitelem? Nechci a nemohu tomu věřit. Nevěřím v Boha, který by 
lidem řekl: „Život je sice slzavé údolí, ale to se nedá nic dělat, to holt musí člověk nějak vydržet. 
Jen v klidu seďte a čekejte na lepší časy.“ Nemohu a nechci věřit v Boha, který nás utěšuje. 
Neboť mnoho biblických příběhů, počínaje vyvedením Izraele z Egypta (Exodus 5-14), nás 
přesvědčuje o tom, že Bůh jen tak nepřihlíží, když lidé trpí. A chce ještě o mnoho méně, abychom 
my tak činili. Chce, abychom vyvinuli veškeré úsilí k tomu, abychom přemohli nemoci, které nás 
trápí. Chce, abychom nasadili veškeré naše síly pro spravedlnost, pokoj a důstojné životní 
podmínky lidí. A stojí na straně těch, kteří tak konají. Ale ne tak, že by jen lusknul prsty a z lidí 
odešly všechny bolesti. Tak jednoduché to není. Kdo chce vyjít z otroctví, musí se vydat na cestu. 
Na cestu skrze poušť, které se nelze vyhnout. Ale s Ježíšem již na této cestě jsme. Ještě jsme 
toho cíle, té zaslíbené země sice nedosáhli – to je každému jasné – ale jsme alespoň na cestě 
k cíli. A s Kristem jsme tam na nejlepší cestě. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 6,27-38   Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Všichni žijeme pod týmž nebem. Dnes nastal příhodný čas na společnou pouť. Neodkládejme ji 
na zítřek nebo do budoucnosti, o které nevíme, zda přijde; dnes je ten správný čas, abychom 
kráčeli pospolu: věřící a všichni lidé dobré vůle společně. Je to příznivý den k tomu, abychom si 
podali ruce, oslavili naši jednotu v rozmanitosti - jednotu, nikoli uniformitu, jednotu v rozmanitosti - 
a řekli společenstvím a společnostem, v nichž žijeme, že nastal čas bratrství. Všichni společně, 
protože je nezbytné být vzájemně solidární. A proto dnes, opakuji, není čas na lhostejnost: buď 
budeme bratři, nebo se vše zhroutí. 
 



(Papežovo videoposelství k druhému Světovému dni lidského bratrství, 4.2.2022; dle 
vaticannews.va/cs) 

SVÁTKY V TÝDNU 13.2.2022 – 20.2.2022 
▪ Neděle  13.2. Věnceslav / sv. Kateřina Ricciová (6. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 14.2. Valentýn / sv. Valentin  
▪ Úterý  15.2. Jiřina / sv. Jiřina  
▪ Středa  16.2. Ljuba / sv. Juliána  
▪ Čtvrtek  17.2. Miloslava / sv. Alexius a druhové  
▪ Pátek  18.2. Gizela / sv. Simeon  
▪ Sobota  19.2. Patrik / bl. Godšalk  
▪ Neděle  20.2. Oldřich / sv. Nikefor (7. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1949 (1. část)  
Probošt Lochman v roce 1949 v kronice nejdříve zmiňuje dvě události: Úmrtí kapitulního probošta Oldřicha 
Karlíka, který sloužil postupně třem olomouckým arcibiskupům: Lvu Skrbenskéhu, Antonínu Stojanovi a 
Leopoldu Prečanovi a cestu nového arcibiskupa Matochy do Říma. Zajímavá je dále zmínka z 3.4., kde se 
píše, že kněžím bylo v ten den Svatým otcem dovoleno sloužit dvě mše. Dnešní kněží jsou, zdá se, 
„výkonnější“. Postní kázání roku 1949 konal u sv. Mořice P. Antonín Šuránek. 
Velkou část zápisu z roku 1949 věnuje probošt bytové situaci na faře. Při vizitaci, které se osobně účastnil 
arcibiskup, došlo k neprojednanému přestěhování kaplana Dvořáka do lepších místností, které sloužily 
původně k ubytování návštěv probošta. Kaplan Dvořák si přitom ale horší bydlení vybral původně sám a 
dobrovolně.  
V polovině roku 1949 byly zorganizovány dvě velké sbírky. První na charitu a druhá na potřeby duchovní 
správy. Citujeme: Ve svatodušní svátky byla v kostele konána sbírka, jako svatodušní dar katolíků pro 
potřeby arcidiecesní duchovní správy. Sbírky bylo třeba pro změněné poměry v církevním majetku, který 
byl většinou znárodněn. Počínajícímu útlaku církve se budeme věnovat příště.    

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně všechny farníky do farní setkávárny naproti 

bočnímu vchodu (růžový dům). 
Tuto neděli (13.2.) opět zveme, abyste se s vašimi dětmi nebo vnoučaty zapojili od 9:00 do mše                          

svaté s dětskými prvky – s katechezí pro děti v sakristii, přímluvami rodin, společnou modlitbou 
Páně u oltáře a po mši s drobnou odměnou pro děti. Současně proběhne experimentální 
ministrování dětí – pokud se ujme, budeme vás o možném zapojení dalších určitě informovat. 

AKTUALITY OBECNÉ  
Cyrilometodějská křesťanská akademie, regionální pobočka Olomouc společně s místní 

akademickou farností a Vysokoškolským katolickým hnutím zve všechny zájemce na přednášku 
Mons. Tomáše Halíka „Návrat, nebo proměna náboženství?“ Uskuteční se ve St 23.2.2022 od 
17:00 v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého (Křížkovského 10). Přednášku lze sledovat 
i on-line, prostřednictvím streamu na adrese http://servisff.upol.cz/stream/. Po skončení bude 
Mons. Halík od 19:00 sloužit studentskou bohoslužbu v kostele Panny Marie Sněžné. 

Komunita blahoslavenství z Dolan pořádá v termínu 10.-13.2.2022 duchovní cvičení pro muže 
nazvané David – příběh důvěry a odvahy. Povede ho P. Vojtěch Koukal. Informace                               
na https://www.blahoslavenstvi.cz/david-pribeh-duvery-a-odvahy-dc-pro-muze. 

Sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS zve všechny zájemce do kláštera kapucínů 
v Olomouci na seminář o principech myšlení a jednání Tomáše Bati. Uskuteční se 18.2.2022 
v 9:00-15:00. Info: https://www.krestanskypodnikatel.cz/index.php/akce/podnikani-podle-bati.    

KOUTEK MOUDROSTI 
Svobodný je jen ten, který nemusí před nikým nic skrývat. 
(Epictétos) 

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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