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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
Velikonoce mohou být velkolepé, ale také nemusí. Mohou být jen takové docela malé, docela
skromné, docela soukromé; takové, které mi umožní opět uvidět opatrně se rozvíjející kvítky mezi
všemi troskami našich plánů, které jsme ještě před několika týdny měli; takové, které mi dají
pocítit hřejivé sluneční paprsky do chladna, které přináší nedobrovolná samota. Ale především
takové, které – byť zpočátku jen jednou jedinou hořící svíčkou – začnou neodvratně vnášet světlo
do temnoty uplynulých dnů. Optimismus, radost, víru v lepší zítřky. Nenechme si tyto malé
Velikonoce proklouznout mezi prsty. I ony totiž mohou přinést do našeho života velkou proměnu.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 20,19-31 Za týden přišel Ježíš zase.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru? (srv. Mk 4,40, pozn. red). Počátkem víry je uznání, že
potřebujeme spásu. Nejsme soběstační, sami se utopíme: potřebujeme Pána jako kdysi
mořeplavci hvězdy. Pozvěme Ježíše na loďky svých životů. Odevzdejme mu svoje obavy, aby je
přemohl. Jako učedníci zakusíme, že s Ním na palubě neztroskotáme. Vždyť v tom je Boží moc,
že obrací v dobro všechno, co se stane, i to nepěkné. On vnáší klid do našich bouří, protože
s Bohem život nikdy neumírá. (…) Obejmout Jeho kříž znamená najít odvahu obejmout všechny
rozpory nynější doby, vzdát se na chvíli svého bažení po všemohoucnosti a majetku a dát prostor
kreativitě, kterou může vzbudit jedině Duch svatý. Znamená to najít odvahu otevřít prostory, kde
všichni pocítí, že jsou povoláni, a dopustit nové podoby pohostinnosti, bratrství a solidarity. V Jeho
kříži jsme byli spaseni, abychom přijali naději, které umožníme posilovat a podporovat všechna
možná opatření a cesty, jež nám mohou pomoci se opatrovat a chránit. Obejmout Pána, abychom
objali naději: to je síla víry, která osvobozuje od strachu a dává naději.
(Meditace papeže Františka při mimořádné pobožnosti Urbi et Orbi, nám. sv. Petra, 27.3.2020; dle
radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 12.4. – 19.4.2020
▪ Neděle
12.4. Julius / Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)
▪ Pondělí 13.4. Aleš / sv. Martin I.
▪ Úterý
14.4. Vincenc / sv. Lambert
▪ Středa
15.4. Anastázie / sv. Anastázie

▪
▪
▪
▪

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

16.4.
17.4.
18.4.
19.4.

Irena / sv. Bernadetta Soubirousová
Rudolf / sv. Inocenc
Valerie / sv. Krescenc (Rostislav)
Rostislav / sv. Ema (2. neděle velikonoční)

Z HISTORIE KOSTELA – „Klidné časy“
Dostavba nového kostela neprobíhala v klidných časech. Ponořme se do studia historie, abychom se mohli
vyvarovat opakování zlého a naopak budovali dobro.
Po basilejských kompaktátech (r.1436) se lidé v Čechách a na Moravě učili žít v nábožensky rozdělené
společnosti. A nebylo to tak neúspěšné. Umírnění husité zvolili za českého krále Jiřího z Poděbrad, který
však u Lipan bojoval proti radikálním husitům. Voleného krále Jiřího přitom uznal i císař a slíbila mu
poslušnost dokonce i katolická šlechta. Také olomoucký biskup Tas z Černé Hory slíbil poslušnost „pokud
se královy skutky nebudou příčit víře a církvi“. Podobně jako biskup Bruno o cca 200 let dříve, stejně
i biskup Tas sloužil králi diplomaticky a to až do chvíle, kdy byl král Jiří dán papežem do klatby (r.1466).
Z pohledu papeže totiž Jiří neplnil dohody, protože nezakročoval dostatečně proti kacířům. Jablkem
(symbolem) sváru bylo přijímání pod obojí, zaručené kompaktáty. „Církevní kormidelníci“ totiž říkali, že
kompaktáta platí jen pro jednu generaci. Možná bychom si měli dávat pozor na neomylné a nenahraditelné
vůdce a utíkat od bojovníků za symboly, ať pochází odkudkoli. Na Moravu pak ze západu dorazilo vojsko
krále Jiřího a z východu vojsko Matyáše Korvína. Ten druhý byl v Olomouci r.1469 korunován na českého
krále. Aby toho nebylo málo, do města se v pravidelných intervalech vracely morové epidemie. Při té
z r.1482 umřel i zmíněný biskup Tas. Historici ho většinou chválí za zvelebení školství na Moravě. Přispěl
ale například i k dohodě mezi králi Vladislavem Jagellonským a Matyášem Korvínem, která byla uzavřena
r.1478 v Olomouci. Olomoučtí biskupové byli v tu dobu prakticky nezávislí na pražském arcibiskupství.
V roce 1483 byla dokončena klenba kostela svatého Mořice. Toto datum je uvedeno na stuze v erbu
stavitele, který je upevněn na svorníku klenby nad obětním stolem.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Předáváme pozdrav od otce Františka Hanáčka, adresovaný na Boží hod velikonoční:
Bratři a sestry,
ve farním kostele sv. Mořice za zavřenými dveřmi jsme slavili nevšední triduum, včetně Vzkříšení
na Bílou sobotu. Kostel jsme museli nejprve uklidit od nánosu prachu, kterého je stálý přísun
ze sekané omítky. Ale i toto musíme přidat do současné krize, jako oběť. Pokud to jde,
necháváme nyní kostel otevřený, jednak pro možnost návštěv a pak z důvodu větrání, protože
z kostela se stala „lednice“ o 7 stupních. Přes všechny tyto překážky se s pomocí Boží
posouváme dál. Od „Prioru“ je odhalen další díl fasády se západním oknem a velká věž je
z východu také částečně bez lešení. Vypadá to super! Tolik k pracím na kostele.
Ze všeho nejvíc Vám chci popřát požehnané VELIKONOCE, byť budou nevšedně jiné,
ze kterých i v této krizové době má zazářit SVĚTLO KRISTOVO, světlo víry a naděje, protože víra
nás má přenést i přes tyto dny izolace. Jako učedníci, kteří byli ze strachu za zavřenými dveřmi,
my jsme zavřeni z nutnosti, propracujme se k větší důvěře, že i pro nás Ježíš vstal a jeho akční
rádius milosti a požehnání je nekonečný.
Kristus vstal, radujte se.
Pater František Hanáček
Nedělní promluvy otce Hanáčka jakož i varhanní improvizace našeho varhaníka Jiřího Stodůlky
můžete nyní sledovat na novém YouTubovském kanálu „sv. Mořic Olomouc“, viz též přímo
https://www.youtube.com/channel/UCSn8D2dvHav1piOZFgvCmZQ. Budeme rádi, pokud se
vám bude líbit a případně jeho sledování doporučíte dále.
KOUTEK MOUDROSTI
Není lepší způsob, jak v lidech probudit dobré,
než jednat s nimi tak, jako by už dobří byli.
(Gustav Radbruch)
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

