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Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců.

(Dan 3,52-56)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 20,19-23)
Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět
odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je
odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Bůh zůstává soudcem. To nám Bible stále znovu připomíná. A je na nás, abychom pochopili, že je
to veskrze radostné poselství. Neboť potom leží všechno neštěstí, ty takzvané rány osudu, které
nás potkávají, vše, co se nám může přihodit, potom leží toto všechno v důsledku v Božích rukách.
Ty ovšem nejsou něco jako varná deska, která zůstává žhavá ještě dlouho poté, co ji vypneme, a
pokud se jí dotkne neposedné dítě, nevyhnutelně se spálí a my tomu v tu chvíli můžeme jen
v hrůze a bezmocnosti přihlížet. Daleko spíše se Boží ruce podobají plameni na plynovém
sporáku, plameni, jenž nás může taktéž pořádně popálit, který ale prudce zhasne, pokud se otočí
kohoutkem, pokud Bůh zrovna ještě jednou v pravý čas zasáhne, aby tomu vlastně neodvratnému
v poslední chvíli zabránil. Bůh samotný zůstává soudcem, drží otěže tohoto světa a našich životů
pevně v rukách. Když se od Něj odvrátím, když ustoupím ze světla do temnoty, potom to není On,
který můj život zatemnil. Toto si pak mohu připsat jen sám sobě. Ale i když upadnu, neupadnu do
nějakého nemilosrdného osudu, i když upadnu, upadnu do Jeho náruče. V žalmu 139 se praví:
Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není
temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. A když je tomu tak, pak můžeme opravdu
svobodně a s radostnou myslí jít naší cestou. Bez ohledu na nebezpečí, že jednou klopýtneme, či
dokonce bez ohledu na nebezpečí, že jednou upadneme. Není to totiž o tom, že bychom museli
nést nějaké nevyhnutelné následky, nepadáme do rukou nějakého nezměnitelného osudu. Když
už se stane, tak padáme přese všechno vždy do Boží náruče.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 9, 36-10, 8 Zavolal dvanáct učedníků a poslal je.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Ježíš pojí lásku k Sobě se zachováním přikázání, na což klade důraz ve své řeči na rozloučenou:
‚Jestliže mne milujete, budete zachovávat má přikázání‘ (Jan 14,15); ‚Kdo má moje přikázání a
zachovává je, ten mě miluje‘ (v.21). Ježíš od nás žádá, abychom Jej milovali, ale vysvětluje, že
tato láska se nevypotřebuje v nějaké touze či citu. Nikoli, vyžaduje ochotu následovat Jej Jeho
cestou, kterou je Otcova vůle. Shrnuje ji přikázání vzájemné lásky, vyslovené Ježíšem samotným:
‚Jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy‘ (Jan 13,34). Neřekl: „Milujte mne, jako jsem
já miloval vás“, nýbrž „milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“. Miluje nás, aniž by za to
žádal něco na oplátku, a chce, aby se tato Jeho zdarma darovaná láska stala konkrétní náplní
života mezi námi: taková je Jeho vůle. (Boží) přikázání nám nejsou dána jako určitý druh zrcadla,
ve kterém vidíme odraz svých ubohostí a svých nedůsledností. Nikoli, k tomu nejsou. Boží Slovo
je nám dáno jako Slovo života, které proměňuje, obnovuje, nesoudí proto, aby zavrhovalo, nýbrž
uzdravuje a má za účel odpuštění. Takové je Boží milosrdenství. Slovo je světlo našich kroků.
A to vše je dílo Ducha svatého! On je Boží Dar, Bůh sám, který nám pomáhá být svobodnými
lidmi, kteří chtějí a umějí milovat a pochopili, že život je posláním zvěstovat divy, jež uskutečňuje
Pán v každém, kdo Mu důvěřuje. (Papež František, Angelus, 17.5.2020; dle radiovaticana.org)

SVÁTKY V TÝDNU 7.6. – 14.6.2020
▪ Neděle
7.6. Iveta/Slavoj / sv. Robert (Slavnost Nejsvětější Trojice)
▪ Pondělí 8.6. Medard / sv. Medard
▪ Úterý
9.6. Stanislava / sv. Efrém Syrský
▪ Středa
10.6. Gita / sv. Maxim
▪ Čtvrtek
11.6. Bruno / sv. Barnabáš (Těla a krve Páně)
▪ Pátek
12.6. Antonie / sv. Jan z Fakunda
▪ Sobota
13.6. Antonín / sv. Antonín z Padovy
▪ Neděle
14.6. Roland / sv. Anastáz (11. neděle v mezidobí)
Z HISTORIE KOSTELA – Probošt Giannini a naše nové varhany
Bývá dobrým zvykem obdivovat díla velkých umělců. Možná by bylo dobré si uvědomit, že tato díla by
nikdy nevznikla bez svých zákazníků. Jedním z významných zákazníků umění v Olomouci byl
svatomořický probošt italského původu František Řehoř Giannini. Jeho největší zásluhou je nepochybně
objednání velkolepých varhan do našeho kostela. Tyto varhany měli původně stavět varhanáři z Olomouce
nebo Kroměříže. Shodou okolností ale oba rychle po sobě umřeli a tak se probošt Giannini obrátil na dílnu
Michala Englera do Vratislavi. Není špatné si uvědomit, že se varhany stavěly v nelehké době. Roku 1740
umírá rakouský císař Karel VI. Následující období bývá označováno jako Války o rakouské dědictví,
ve kterých se snažila Marie Terezie uhájit svoje právo na rakouský trůn a zabránit „roztrhání“ monarchie.
Tyto války zahájil pruský král Fridrich, když vstoupil r.1741 vítězně do rakouského Slezska. Lze si
představit, že vratislavský varhanář Engler ve Slezsku asi neměl ten správný „klid na práci“. K uvedení
nových varhan do provozu dochází až na svátek sv. Mořice 22.9.1745. Michal Engler postavil nesporně
unikátní a špičkový nástroj, který nejen co do velikosti, ale i co do kvality patří mezi nejlepší v Evropě.
Sochařská výzdoba varhan byla svěřena Filipu Sattlerovi. Ten však umírá a jeho dílo dokončuje jeho
tovaryš Jan Antonín Richter (1712 - 1762).

AKTUALITY Z FARNOSTI
Všichni návštěvníci bohoslužeb musí mít roušky a musí sedět v dvoumetrových rozestupech.
Bohoslužby se konají ve standardních časech (Po–So v 8:00, Ne 7:30, 9:00 a 10:30). Nebezpečí
života bez Boha je větší než nebezpečí nákazy koronavirem.
Na slavnost Těla a krve Páně ve Čt 11.6.2020 bude v našem kostele slavnostní mše v 17:00. Tato
mše bude bez průvodu, ale s adorací.
V Pá 12.6.2020 se bude zpovídat v čase 9:00-11:00. Po ranní mši sv. až do 12:00 bude probíhat
adorace. Od 15:00 zveme na modlitby k Božímu milosrdenství. Večerní Noc kostelů bude
v našem kostele „bez atrakcí“. Kostel ale bude otevřený ke ztišení a modlitbě.
AKTUALITY OBECNÉ
Pro seniory by mohlo být užitečné poslechnout si kázání kněze a lékaře Ladislava Kubíčka na
http://www.tv-mis.cz/titul.php?id=728
Ve Čt 11.6.2020 v 17:00 na slavnost Těla a Krve Páně se na poutním místě Kalvárie u Jaroměřic
uskuteční mše svatá s eucharistickým průvodem za účasti otce biskupa Josefa Nuzíka.
Letošní Noc kostelů 12.6.2020 bude provázet novinka. V čase 19:00-23:00 bude televize Noe živě
přenášet dění ze všech osmi diecézi ČR v pořadí Praha, Č. Budějovice, Olomouc, Brno, Hradec
Králové, Plzeň, Litoměřice a Ostrava. Během čtyřhodinového přenosu mohou diváci reagovat
svými postřehy a odpovídat na soutěžní otázky. Výherci obdrží dárkové předměty.
KOUTEK MOUDROSTI
Pravda je jediná pevná země, na níž se dá stát.
(E. Stantonová)
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

