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Jásejte Bohu, všechny země! (Ž 66)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 14,15-21)
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu
prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho
nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás.
Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas
uvidíte; protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a
vy ve mně jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a je zachovává, ten mě miluje, a kdo mě miluje,
toho bude milovat můj Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Důvěřuji tomu, že mě Bůh nikdy nenechá na holičkách a tak – jak od věků přislíbil – je pořád se
mnou, kdykoli a kdekoli. Je ovšem toto „být se mnou“ už tím Pomocníkem, o kterém Ježíš Kristus
hovořil? Je toto již Duch Svatý? To nevím. Pouze cítím – a čím jsem starší, tím stále více – že
jsem dalek toho, tohoto Ducha, potažmo tohoto Boha umět nějak jasně a bezrozporně uchopit;
neřkuli, že bych jej pochopil. Nezbývá, než jej hledat, stále znovu a znovu. Ale vyplatí se to.
A není to rozhodně jako v případě Císařových nových šatů H. Ch. Andersena, které byly očím
neviditelné, protože prostě neexistovaly. Není to tak, že by tady nic nebylo. Ba naopak! Na to
za sebou tento Bůh na světě zanechal příliš mnoho stop. Ani ne tak těch hmatatelných, jako
především těch v lidských srdcích a vztazích. Pokud se znovu a znovu vypravíme tohoto Boha
hledat, v časech dobrých i zlých, pak pevně věřím, že vždy najdeme něco nového, něco
inspirativního, něco užitečného pro náš každodenní život.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 17,1-11a Otče, oslav svého Syna.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Krize je chvíle volby, moment, který nás staví před rozhodnutí, jež musíme učinit. Všichni jsme
v životě měli a budeme mít chvíle krizí. Rodinné krize, manželské, sociální, pracovní, spousta
krizí... Také tato pandemie je chvíle sociální krize. Jak reagovat v této chvíli krize? (…) V mojí
vlasti je jedno přísloví, které praví: „Když jedeš na koni přes řeku, nikdy neměň koně uprostřed.“
Ve chvílích krize být velice pevní v přesvědčení víry. Ti, kteří odešli, změnili koně a hledali jiného
mistra, který by nebyl tak tvrdý, jak o něm prohlásili. Ve chvíli krize je třeba vytrvalosti a ztišení.
Setrvat pevně tam, kde jsme. Není to doba na změny. Je to chvíle věrnosti, věrnosti Bohu,
věrnosti tomu, co jsme zvolili před tím, a také chvíle pro obrácení, protože věrnost nám vnukne,
co změnit k dobrému a nevzdálit se dobru. Chvíle pokoje a chvíle krize. My křesťané se máme
naučit zacházet s obojím. Jeden duchovní otec říká, že krize je procházení ohněm s cílem nabrat
sil. Kéž nám Pán sešle Ducha svatého, abychom dovedli odolat pokušením ve chvílích krize,
abychom uměli být věrní tomu prvotnímu s nadějí, že pak nadejde chvíle pokoje. Pomysleme na
svoje krize, v rodině, v městské čtvrti, krize v práci, sociální krize ve světě, ve vlasti – je tolik
krizí… Kéž nám Pán dá sílu, abychom ve chvíli krize neprodali víru.
(Papež František, kázání z Domu sv. Marty, 2.5.2020; dle radiovaticana.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 17.5. – 24.5.2020
▪ Neděle
17.5. Aneta / sv. Paschal Baylon (6. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 18.5. Nataša / sv. Jan I.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

19.5.
20.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.5.

Ivo / sv. Petr Celestýn
Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
Monika / sv. Ondřej Bobola (Nanebevstoupení Páně)
Emil / sv. Julie
Vladimír / sv. Jan Křtitel de Rossi
Jana / sv. Vincent Lerinský (7. neděle velikonoční)

Z HISTORIE KOSTELA – příchod baroka
Při požáru Olomouce v r.1709 shořelo 350 měšťanských domů. V kostele sv. Mořice shořela celá vnitřní
výbava a opět byla poškozena samotná stavba. Opravy kostela po požáru se ujal stavební mistr Lukáš
Kleckel. Začalo se vybudováním nové střechy. Na to navázalo přemístění bočních vchodů z presbytáře
směrem k zadní části kostela. Mistr Keckel však r.1716 umírá a většinu této práce přebírá jeho tovaryš
Wolfgang Reich. Zajímavá je na tom také skutečnost, že Reich po svém mistrovi nepřevzal jen práci, ale
nakonec se i oženil s vdovou po svém mistrovi. V r.1720 například předložil městu projekt na vybudování
dvou krypt v bočních lodích kostela. V r.1725 pak zahajuje stavbu Loretánské kaple. V zadní části kostela
byl nakonec vybudován nový kůr pro naše nynější varhany. Tento kůr je již budován v novém stavebním
stylu – baroku. Budování barokních staveb v Olomouci je však spojeno se slavnější postavou Václava
Rendera (1669-1733). Ten byl císařským architektem, městským kameníkem a vlastnil v Olomouci dům na
ulici 8. května č. 7, kde měl kamenickou dílnu. Zkusme se na něj cestou do kostela někdy podívat. Václav
Render navrhl pro kostel sv. Mořice oltář svaté Pavlíny v severní lodi kostela (r.1716). Stalo se tak po
morové epidemii v r.1715. Na území města i v jeho okolí zanechal Václav Render nesmazatelnou stopu,
které jednoznačně dominuje sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. U řady staveb Václav Render
spolupracoval s mladým sochařem Filipem Sattlerem (1695-1738). Jejich dílu se budeme věnovat příště,
ale musíme zde uvést ještě jednu významnou postavu dějin u sv. Mořice a tou je probošt František Řehoř
Giannini (1693-1758), který pocházel z italské Modeny a přišel do Olomouce r.1722.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Návštěva bohoslužeb je nadále omezena takto: může se účastnit max.100 osob (tzn. u většiny
bohoslužeb v naší farnosti prakticky bez omezení), všichni musí mít roušky a musí sedět
v dvoumetrových rozestupech. Bohoslužby v neděli budou standardně (7:30, 9:00 a 10:30), jen
ranní mše bude bez varhan. V týdnu mše v 8:00 (bez varhan).
Ve Čt na slavnost Nanebevstoupení Páně začíná novéna k Duchu Svatému.
V Pá 22.5.2020 se bude zpovídat mimořádně i v 9:00 - 10:00.
Nedělní promluvy otce Hanáčka jakož i varhanní improvizace našeho varhaníka Jiřího Stodůlky
můžete sledovat na novém YouTubovském kanálu „sv. Mořic Olomouc“, viz též přímo
https://www.youtube.com/channel/UCSn8D2dvHav1piOZFgvCmZQ.
Slovo otce Hanáčka: Bratři a sestry, zdá se, že „ledy tají“ a brzy se situace snad dostane do
správných kolejí – neříkám těch předcházejících, protože ve společnosti by se mělo cosi
posunout k lepším vztahům – jak k Bohu, tak k sobě navzájem. A to i v církvi. Poznamená
COVID naše křesťanství k větší horlivosti, nebo dík virtuálním vymoženostem v sledování mší
zpohodlníme s konstatováním, že to stačí, či je to ještě lepší? Přijďte na bohoslužby,
abychom se posílili v Boží blízkosti. Přeji požehnané dny.
AKTUALITY OBECNÉ
V So 23.5.2020 od 15:00 se ve Slavnostním sále Arcibiskupského paláce uskuteční přednáška
doc. Jaroslava Šebka z Historického ústavu AV ČR, věnovaná 100. výročí narození Chiary
Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre. Z důvodu omezené kapacity dané vládou ČR 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.
KOUTEK MOUDROSTI
Vše, co stačí k tomu, aby zlo triumfovalo, je, aby dobří lidé nedělali nic.
(Edmund Burke)
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

