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Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. (Ž 23)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 10,1-10)
Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je
zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas.
Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho
následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas
cizích neznají.“ Ježíš jim pověděl toto podobenství, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš
proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede
mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude
zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a
působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Co se chce říci tímto podobenstvím? Pastýřům v Ježíšově smyslu, pravým pastýřům, jde
jednoduše řečeno o lidi. A tedy všude tam, kde se náhle litera Zákona a Přikázání stanou
důležitější jak lidé, pro které byly vytvořeny, kde ideje a ideologie najednou dostanou větší váhu
než samotný člověk, tam jsou v akci falešní pastýři, pastýři, u kterých si člověk může jen přát, aby
jim na lep skočilo stále méně lidí. A ještě jedno kritérium dobrého pastýře nám Ježíš předkládá.
Falešní pastýři totiž pouze ukazují cestu. Jsou něco jako směrovky, které stojí strnule a bez
pohybu v krajině a všem říkají, na jak dalekou cestu se mají vydat, sami ovšem touto cestou, na
kterou posílají druhé, neujdou ani centimetr. Takoví, kteří kážou z mramorového podstavce, sami
jsou ovšem příliš povzneseni nad to, aby se také sbalili na cestu nebo si ušpinili ruce, to jsou
prostě špatní pastýři. Dobrý pastýř se musí snažit poměřovat s Ježíšem. Ten totiž neukázal pouze
cestu, On ji šel od začátku až do konce společně. A tam, kde byla tato cesta nejobtížnější, tam šel
dokonce vepředu. Takového pastýře může člověk následovat, takovému může důvěřovat,
k takovému se může přimknout. Ode všech ostatních by ale měl dát rychle ruce pryč.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 10,1-10 Já jsem dveře k ovcím.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Je pravda, že Boží lid pastýře unavuje. Když je pastýř dobrý, vysiluje ho množstvím svých žádostí,
vyhledává ho z nejrozmanitějších důvodů. Jeden vynikající farář z prosté, chudé čtvrti si jednou
posteskl, že by nejraději zazdil dveře i okna domu, který využíval jako faru, protože lidé na něj
klepali v každou hodinu a nedopřáli mu chvíle odpočinku. Věděl ale, že jako pastýř patří lidem.
Ježíš učedníky vychovává a učí tomuto pastoračnímu postoji, jímž je blízkost Božímu lidu. (...)
Boží lid pastýře vyčerpává, protože se neustále dožaduje něčeho konkrétního, byť je to třeba
pomýlené, a pastýř se pak těchto žádostí musí ujímat. (...) Pastýřovou mocí je služba, nic jiného.
Když si ji splete s jinou mocí, hroutí se jeho povolání a pastýř se mění ve správce pastoračního
podniku. Pastoraci nedělají struktury, ale pastýřovo srdce, takové, kterému nyní Ježíš učí. Prosme
dnes Pána za pastýře církve, aby k nim promlouval, protože je velice miluje. Ať nás Pán ustavičně
oslovuje, říká nám, jak se věci mají a vysvětluje je. Kéž nás ale především učí, že se nemáme
obávat Božího lidu a blízkosti k němu.
(Papež František, kázání z Domu sv. Marty, 24.4.2020; dle radiovaticana.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 3.5. – 10.5.2020
▪ Neděle
3.5. Alexej / Svátek sv. Filipa a Jakuba (4. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 4.5. Květoslav / sv. Florián
▪ Úterý
5.5. Klaudie / sv. Gothard
▪ Středa
6.5. Radoslav / sv. Jan Sarkander
▪ Čtvrtek
7.5. Stanislav / sv. Benedikt II.
▪ Pátek
8.5. Státní svátek / Panna Maria, Prostřednice všech milostí
▪ Sobota
9.5. Ctibor / sv. Hermus
▪ Neděle
10.5. Blažena / sv. Izidor (5. neděle velikonoční)
Z HISTORIE KOSTELA – Nový kůr pro varhany
Do úkolů a plánů, prováděných v kostele sv. Mořice na začátku XVI. století, patří i stavba kůru pro nové
velké varhany. Když mluvíme o velkých varhanách na novém kůru, nejedná se ještě o stávající varhany. Ty
byly vybudovány až o 200 let později.
První zmínka o varhaníkovi u sv. Mořice je z r.1496. Tehdy byly v kostele jen malé varhany v presbytáři,
jak bylo zvykem. Nový kůr pro varhany byl vybudovaný v pozdně gotickém slohu a začalo se s jeho
stavbou po roce 1517. V nynějším zbarokizovaném hlavním vchodu se dosud zachovaly v rozích konzoly
původního gotického žebroví gotického kůru. Kůr i s varhanami byl dokončen nejpozději r.1530, protože
k tomuto roku se již připomínají u sv. Mořice dvoje varhany. Pokud se díváme na varhany, je dobré si
všimnout i kamenné kružby na klenbě nad varhanami. Ta byla vytvořena zřejmě po dalším požáru kostela
r.1544 a dost se odlišuje od klenby trojlodí. Poškození klenby při požáru bylo zřejmě rozsáhlé a někteří
badatelé se domnívají, že klenba spadla. Každopádně jsou žebra na klenbě u jižní věže (nad stávajícím
betlémem) vytvořena neobvykle z cihel.
Složité žebroví nad varhanami skutečně stojí za zvednutí hlavy. Fotografii žebroví v pohledu zdola jsem si
už před několika lety vybral jako pozadí na obrazovku svého počítače.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Mše svaté u sv. Mořice pro 15 osob dle vládního nařízení se konají od 2.5. v tomto režimu:
v sobotu v 18 hodin a v neděli v 9 a v 10:30 hodin. Svou účast, prosím, nahlaste na telefonním
čísle 585 223 179, od pondělí do pátku v době od 9 do 12 hodin. Během mše je nutné
zachovávat hygienická pravidla!
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.
AKTUALITY OBECNÉ
Čeští a moravští biskupové se setkali v úterý 28. dubna 2020 na 122. plenárním zasedání České
biskupské konference (ČBK) v Olomouci, které trvalo pouze jeden den, a to při zachování všech
opatření nařízených Vládou ČR pro zamezení šíření Covid-19. Hlavním bodem jednání
plenárního zasedání byla totiž volba nového vedení ČBK: Novým předsedou byl zvolen
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner. Za místopředsedu členové ČBK
zvolili královéhradeckého biskupa Jana Vokála. Novými členy stálé rady ČBK byli zvoleni
litoměřický biskup Jan Baxant a ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David.
Po kladných ohlasech na loňské májové úvahy připravilo olomoucké Centrum pro rodinný život
další materiál k prožívání májových pobožností – tentokrát ke 400. výročí od umučení Jana
Sarkandra a také s ohledem na aktuální situaci kolem šíření nemoci Covid-19. Samotný materiál
je ke stažení zde: https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2020/04/sarkander-majove-2020.pdf.
Na https://www.ado.cz/2020/04/27/majove/ je k dispozici též návrh k domácí májové pobožnosti.
KOUTEK MOUDROSTI
Na tomto světě není tak důležité, kde jsme,
ale jakým směrem se pohybujeme.
(Oliver Holmes)
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

