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Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. (Ž 33)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 14,1-12)
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě
mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám to. Odcházím vám připravit místo.
A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde
jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát
cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze
mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho:“ Filip mu řekl:
„Pane, ukaž nám Otce - a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi,
a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: ‚Ukaž nám Otce‘? Nevěříš, že já jsem
v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve
mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte
aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já
konám, ba ještě větší bude konat,protože já odcházím k Otci.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Není pravda, pokud si někdo myslí, že křesťané nemají strach ze smrti, či jí dokonce radostně
kráčí vstříc. Protože mají přece naději, že smrtí vše nekončí, a proto se musí na onen svět těšit,
proto přece ze smrti nemohou mít žádný strach. To zjevně není pravda! A Ježíš o tom ví, co pro
nás lidi umírání a smrt znamenají. Ví o tom, že nás strachu ze smrti nedokáže zcela zbavit. Ale
proto nám říká zcela jasně a zřetelně: to s tím vaším novým domem, s tím vaším novým
příbytkem, to bude v pohodě. Spolehněte se na to, že se při stěhování, až na něj přijde čas,
nemůže nic pokazit. Neboť tento nový domov, ten je v rukou dobrého architekta. Ježíš sám je
tímto architektem. On je architektem tohoto nového života. On sám jde napřed, aby nám u Otce
tento nový domov připravil. I když nám stěhování do něj, i když nám teď smrt ještě může nahánět
husí kůži. Na tento nový domov, na něj se opravdu smíme těšit, neboť můžeme vyjít z toho, že
u tohoto architekta, když Ježíš sám převzal plánování, když Bůh sám vede stavební dozor, se pak
v tu chvíli absolutně nic nemůže pokazit.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 14,15-21 Budu prosít Otce, a dá vám jiného Pomocníka.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
R. Kalenská: Proč tohle Bůh dopustil? Proč nechává svět zamořit smrtelnou nákazou, která kosí
slabé, staré, nemocné, zatímco silní jedinci většinou ani nemají žádné příznaky?
T. Halík: Jeden moudrý rabín řekl, že jako mozek psa není schopen pochopit matematické úlohy,
lidský mozek není schopen pochopit smysl zla a utrpení. Nejhlubší kniha Starého zákona, kniha
Jób, líčí Hospodina, jak Jóbovi na jeho výčitky odpovídá tím, že mu ukazuje nepochopitelnost
přírody, jako by mu tím říkal: Ty bys to snad uměl řídit? Virus je součástí přírody a tu Bůh
nevybavil morálním svědomím – to máme z důvodů, kterým nerozumím, jenom my lidé. Podstatné
věci jsou tajemstvím, které ani Bible neruší jednoduchými odpověďmi. Víra tu není od toho, aby
nám odpovídala na všechny otázky, nýbrž aby nám dávala sílu a naději obstát i uprostřed
paradoxů a temnot, vydržet i to nejtěžší.
(P. Tomáš Halík: Církev se musí změnit, duben 2020; dle halik.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 10.5. – 17.5.2020
▪ Neděle
10.5. Blažena / sv. Izidor (5. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 11.5. Svatava / sv. Ignác z Láconi
▪ Úterý
12.5. Pankrác / sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus
▪ Středa
13.5. Servác / sv. Ondřej Hubert Fournet
▪ Čtvrtek
14.5. Bonifác / Svátek sv. Matěje, apoštola
▪ Pátek
15.5. Žofie / sv. Žofie
▪ Sobota
16.5. Přemysl / Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
▪ Neděle
17.5. Aneta / sv. Paschal Baylon (6. neděle velikonoční)
Z HISTORIE KOSTELA – Interiér kostela do požáru v r.1709
V dobových materiálech je možno nalézt chvalozpěvy na interiér mořického kostela z období před
posledním požárem kostela v r.1709. Hlavní oltář byl zřejmě již tehdy křídlového typu s plastikami Panny
Marie, sv. Mořice a sv. Václava ve střední kazetě. O kazatelně se například píše, že byla vyšší než kostelní
loď a že se její špička nakláněla podél klenby. Když se podíváme na dnešní kazatelnu, tak nám takové
hodnocení připadá přehnané. Všechen tento inventář ale podlehl zatím poslednímu požáru kostela
v r.1709. Všechna díla pozdní gotiky, které máme v našem kostele dodnes, sem pak byla přenesena
z jiných kostelů. Příkladem může být reliéf smrti Panny Marie, který pochází zřejmě z kostela Panny Marie
na Předhradí (stával na místě okresní knihovny). Nebo pozdně gotická dřevořezba Ukřižování Krista
z oltáře v Dušičkové kapli u jižní věže se sochami Panny Marie a sv. Jana. Tyto sochy pochází z kaple sv.
Cyrila a Metoda, která stávala na mořickém hřbitově. Podle P. Bohumila Zlámala, jehož publikace o kostele
sv. Mořice byla vydána v r.1939, k nim náležela ještě socha sv. Máří Magdalény, která se ale ztratila.
„Vyzdobenost“ (pro někoho dokonce „přezdobenost“) katolických kostelů uměleckými produkty se
v minulosti stala výrazem boje mezi katolickou církví a reformovanými církvemi. Dnes stavěné katolické
kostely by středověký křesťan asi považoval za nekatolické. V publikaci o mořickém kostele z r.1992 se
můžeme přitom dočíst, že kolem roku 1550 se v tomto kostele uskutečňovala dokonce evangelická kázání.
S příchodem biskupa Stanislava Pavlovského (působil v Olomouci r.1566-1589) se však situace vrátila
„k normálu“. Jednomu vzornému katolíkovi pak byla r.1572 na severní straně kostela vystavěna honosná
kaplová hrobka. Jmenoval se Václav Edelmann a pocházel z Brosdorfu (dnešní Bravantice na Ostravsku).
Dařilo se mu zřejmě dobře. Živil se vybíráním daní. Vlastně takový olomoucký evangelista Matouš.
Zmíněného evangelistu je možno, společně s dalšími postavami, nalézt v sochařské výzdobě této hrobky.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Mše svaté u sv. Mořice pro 15 osob dle vládního nařízení se konají od 2.5. v tomto režimu:
v So v 18:00 a v Ne v 9:00 a v 10:30. Svou účast, prosím, nahlaste na telefonním čísle 585
223 179 (Po-Pá 9:00 – 12:00). 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
V So 23.5.2020 od 15:00 se ve Slavnostním sále Arcibiskupského paláce uskuteční přednáška
doc. Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd, věnovaná 100. výročí narození
Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre. Z důvodu omezené kapacity pro kulturní akce je
nutná rezervace místa, osoba bez ní nebude vpuštěna. Po celou dobu akce je nutné mít roušku
a nelze konzumovat jídlo. Rezervace na e-mailu kupka.jan@ado.cz nebo na tel. 587 405 403.
V souladu s plánem uvolňování omezení souvisejících s epidemií koronaviru se v Pá 12.6.2020
skuteční tradiční Noc kostelů. Jen počet osob v kostele bude omezen v souladu s nařízením.
KOUTEK MOUDROSTI
Žádná filosofie štěstí, žádné pocity, žádné místo ani moc, žádný materiální úspěch vám ani na
okamžik neposkytnou takové vnitřní uspokojení jako pocit, že máte v životě dobrý cíl.
(Minot Simons)
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

