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Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých! (Ž 27) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 17,1-11a) 
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil 
tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život 
pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já 
jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne 
u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které 
jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal, a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos 
mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že 
jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které 
jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno moje je tvoje a všechno tvoje je moje. V nich jsem oslaven. 
Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Dostali jste někdy od někoho doporučující dopis? Kvůli studiím, zaměstnání, přijetí do nějaké 
vybrané společnosti? Dopis, který barvitě vylíčil všechny vaše přednosti a decentně pomlčel                    
o tom, že byly i chvíle, kdy se vám něco nepovedlo? Dopis, při jehož čtení jste se i lehce 
začervenali, že vás někdo vylíčil přece jen trochu lepší, než se ve skutečnosti cítíte? Pokud 
náhodou ne, nevadí. V dnešním evangeliu jsme totiž takový doporučující dopis obdrželi. Všichni. 
Ježíš nás doporučuje Otci, a to více než jen pochvalnými slovy: „Zachovali tvoje slovo. Nyní 
poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je 
přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal.“ To je Jeho doporučení 
pro nás. A jsou tím výslovně myšleni všichni lidé, kteří jsou Kristu svěřeni, kteří mu jako Pánovi 
náleží, kteří tvoří jeho Církev – a sice na všech místech a po všechny věky. A to je více, než co 
jsme si mohli kdykoli předtím vysnít, to je více, než každý nebo každá z nás mohl(a) očekávat. 
S tímto doporučením jsou nám brány otevřeny. Jak by nás pak s tímto doporučením v ruce mohl 
Otec na konci naší pozemské cesty odmítnout! Ne, opravdu není důvod se bát. Stačí jen 
maličkost. Žít tak, abychom se při takovém doporučení za sebe nemuseli stydět. 
 
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 20,19-23 Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha 
svatého. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ  
Jak jsem již na začátku naznačil, máme příležitost vzpomenout obětí a statečných hrdinů bitvy                   
s Coronavirem z řad lékařů, zdravotních sester, dobrovolníků a charitních pracovníků                            
ve zdravotních zařízeních a v ústavech pro seniory, ale též vám všem, kteří jim pomáháte. Jsme 
svědky opravdové a konkrétní solidarity a lidské i křesťanské lásky. Doufejme, že neodezní                      
s překonáním nebezpečí. Po letech jsme objevili vzácné dary: solidaritu, společné dobro, potřebný 
konsensus a jsme svědky dobrého výsledku. Rozumnost, vzájemný respekt, pokora a skromnost, 
odvaha, vytrvalost a trpělivost přinesly své ovoce. Snad to v celé šíři společnosti konečně porazí 
předsudek, že Bůh je urážlivý, zlý a nelítostně trestající stařec. Je to milující Otec, který nás 
ovšem vychovává. 
 
(Kardinál Dominik Duka, Homilie k výročí II. Světové války, 6.5.2020; dle dominikduka.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 24.5. – 31.5.2020 
▪ Neděle  24.5. Jana / sv. Vincent Lerinský (7. neděle velikonoční) 
▪ Pondělí 25.5. Viola / sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi  
▪ Úterý  26.5. Filip / sv. Filip Neri  
▪ Středa  27.5. Valdemar / sv. Augustin z Canterbury  
▪ Čtvrtek  28.5. Vilém / sv. Emil  
▪ Pátek  29.5. Maxmilián / sv. Maximin  
▪ Sobota  30.5. Ferdinand / sv. Zdislava  
▪ Neděle  31.5. Kamila / Slavnost Seslání Ducha Svatého (Slavnost Seslání Ducha Svatého) 

Z HISTORIE KOSTELA – dílo Václava Rendera 
Zkusme se projít kolem děl Václava Rendera v Olomouci a okolí. Nejdříve bychom mohli zavítat do tvrze 
ve Skrbeni a podívat se na sochu sv. Floriána, která od r.1707 stávala na Dolním náměstí v Olomouci                    
na místě stávající Jupiterovy kašny. Druhou zastávkou by mohla být kašna Tritonů na náměstí Republiky, 
kterou Václav Render dělal v r.1709. K dalšímu jeho dílu z r.1712 stačí ujít jen pár kroků k portálu kostela 
Panny Marie Sněžné. V r.1716 dostal zakázku na oltář sv. Pavlíny v našem kostele. Potom v rozmezí 
r.1715-1723 dělal Mariánský sloup na Dolním náměstí. Tyto dvě práce lze chápat jako reakce na morovou 
epidemii v r.1715. Potom následovala r.1725 Caesarova kašna. U této kašny však sochy dělal Jan Jiří 
Schauberger. Podobná situace byla i u další kašny, Merkurovy, u které již spolupracoval s Filipem 
Sattlerem. Pro Jana Jiřího Schaubergera udělal ještě podstavec pro sochu sv. Floriána, který stojí před 
kostelem sv. Michala. Do tohoto relativně dlouhého výčtu však patří jeho hlavní dílo – sloup Nejsvětější 
Trojice – na kterém pracoval od r.1716 až do své smrti v r.1733. Nedožil se tedy jeho vysvěcení v r.1754, 
které provedl olomoucký biskup kardinál Troyer za přítomnosti císařovny Marie Terezie a jejího manžela 
Františka Lotrinského. Na tehdejší „dobu temna“ tedy můžeme být právem hrdi. Je dobré si například 
uvědomit, že ve stejný čas se v jiných částech naší vlasti realizoval další velikán české architektury Jan 
Blažej Santini-Aichel (1677-1723). Jeho kostel sv. Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou je zařazen          
na seznam UNESCO, ale za shlédnutí stojí všechna jeho díla (viz www.santini.cz). 

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 se konají ve standardních časech (v Po – So v 8:00, 
v květnu vždy následuje májová pobožnost, a v Ne 7:30, 9:00 a 10:30). Každopádně se dbá na 
to, aby bylo prostředí zdravotně bezpečné, nadto limitu 100 osob zatím nebylo dosaženo ani 
na jedné z doposud konaných mší svatých. Jak zmiňoval v minulém SZ otec Hanáček: Přijďte 
na bohoslužby, abychom se posílili v Boží blízkosti. Rádi bychom se k této výzvě připojili. 

V Pá 29.5. bude od 9 do 10 hodin opět mimořádně příležitost ke zpovědi. 
Příští Ne (31.5.) se bude konat sbírka na opravu kostela. Prosíme o příspěvek, je velmi zapotřebí. 
Do slavnosti sv. Ducha budou na YouTube kanálu „sv. Mořic Olomouc“ zveřejňovány nedělní 

promluvy otce Hanáčka, i poté je ovšem plánováno pravidelné zveřejňování improvizací našeho 
varhaníka Jiřího Stodůlky, popř. dalších akcí z naší farnosti (náměty na ně uvítáme).   

AKTUALITY OBECNÉ 
Zveme děti do 18 let k zapojení do soutěže Rodinná pohoda není náhoda. Pravidla soutěže viz 
http://rodinnyzivot.cz/soubor/MSH%20ACpR%20sout%C4%9B%C5%BE%202020%20%206.pdf 
Práce se mají odevzdat do 31.5.2020 na adrese: Matice Svatohostýnská, Poutní dům č. 3, Svatý 
Hostýn 115, 768 72 Chvalčov. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Nemůžete si vybrat, jakým způsobem umřete nebo kdy.  
Můžete se jen rozhodnout jak budete žít. Nyní. 
(Joan Baezová)  

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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