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Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. (Ž 89) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 10, 37-42) 
Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje 
syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není 
mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo 
vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že 
je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je spravedlivý, dostane 
odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, 
protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
O některých místech v evangeliu bychom mohli dumat celé dny a na konci bychom jim rozuměli 
stejně málo jako na začátku. Takto je tomu i u Ježíšova tajemného výroku o životě, který ztratíme, 
když si jej budeme chtít zachovat, a který získáme, když jej skutečně ztratíme. Asi bych z toho 
nebyl jelen úplně sám: jak mohu něco získat skrze to, že to ztratím? A přesto. V teologii se hovoří 
o tom, že kdo je pokřtěn, získává nový život – rodí se pro život věčný díky Duchu Svatému. Náš 
pozemský život je tak vlastně zá-vdavkem skutečného života. Nejedná se přitom o nějaký vztah 
věřitel-dlužník, jak by mohlo použití tohoto slova naznačovat třeba v občanském zákoníku. Ne,                
o tom náš vztah s Bohem není. Jde o to, že pro přechod do věčného života je třeba něco dát, 
něco vydat. Konkrétně, nic menšího než sebe samotné: lidem, které v životě potkáváme a jimž 
můžeme být v mezích svých sil a možností oporou, pomocníkem, rádcem, učitelem, pečovatelem 
či průvodcem. A také nehledět napravo nalevo, když jde o život ve všech jeho formách, nehledět 
na nic, když jde o pomoc spravedlivému. Pak, a to nám Ježíš zdůrazňuje, teprve pak nalezneme 
ten skutečný život pro nás. Teprve pak nepřijdeme o svou odměnu.  
 
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 10,1–9   Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ  
Jeden aforismus říká, že s morálkou se nikdo nedostane ke Kristu, zato s Kristem se každý 
dostane k morálce. V okamžiku, kdy se do Boha zamilujeme, tak desatero pro nás přestane být 
důvodem k nářkům, ale stane se nám zdrojem směřujícím k radosti, i když je to občas těžké. 
Podobně jako při hře, pouze podle pravidel si můžeme skutečně zahrát. Jinak hra ztrácí smysl. 
(16.5.2020) 
 
„Extra ecclesiam nulla salus.“ - Výrok „mimo církev není spásy“ neodpovídá jen na otázku, kde 
není spása, ale především na otázku, kde je církev. Tam, kde je Bůh a koná práci dobrého 
pastýře, tam je také církev. Křest není repelentem proti peklu, ale především výzvou radovat se                 
z víry ve společenství církve. (7.5.2020) 
 
Papež František charakterizoval schopnost dívat se kolem sebe Božíma očima jako moudrost.                
V jednom anglickém komentáři jsem četl, že „moudrost je gentlemanská.“ Tato šlechtická 
velkorysost je něco, k čemu nás uschopňuje naše víra, která neviděla, ale uvěřila. (19.4.2020) 
 
(Facebooková stránka Mons. Pavla Konzbula; dle facebook.com/biskupPavel) 
 



SVÁTKY V TÝDNU 28.6. – 5.7.2020 
▪ Neděle  28.6. Lubomír / sv. Irenej (Lubomír) (13. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 29.6. Petr a Pavel / Slavnost sv. Petra a Pavla 
▪ Úterý  30.6. Šárka / sv. prvomučedníci římští  
▪ Středa  1.7. Jaroslava / sv. Theobald (Děpolt)  
▪ Čtvrtek  2.7. Patricie / sv. Ota  
▪ Pátek  3.7. Radomír / Svátek sv. Tomáše 
▪ Sobota  4.7. Prokop / sv. Prokop  
▪ Neděle  5.7. Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů / Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

Z HISTORIE KOSTELA – Probošt Pötting  
Minule zmíněný svatomořický probošt Emanuel hrabě Pötting je natolik zajímavý, že neuškodí nahlédnout 
do jeho života podrobněji.  
Rakouský rod Pöttingů byl r.1662 (doba „temna“) povýšen do hraběcího stavu a od té doby „působil“                   
na Moravě. Emanuel se narodil v Budišově u Třebíče jako deváté z 10 dětí. Studoval na gymnáziu v Brně, 
filosofii v Olomouci a teologii opět v Brně, kde byl r.1843 vysvěcen na kněze. Poté působil 25 let                          
na moravském venkově, a to v rodném Budišově, v Komárově u Brna, v Kučerově u Vyškova, v Dolanech 
u Olomouce, ve Slavičíně u Uherského Brodu a celých 14 let ve Švábenicích u Vyškova. Svědomitým 
plněním svých povinností, dobročinností a obětavou podporou chudiny si hrabě Pötting získal důvěru, 
přízeň a úctu duchovenstva i farníků. Do Olomouce se dostal r.1868 jako sídelní kanovník. Prestižní roli 
svatomořického probošta tak v r.1871 nezískal protekčně, ale na základě letitých zásluh. Je to zřejmé také 
z toho, že volba probošta byla jednomyslná.  
Přestože byl hrabě Pötting německého původu, hlásil se k českému národnímu hnutí. Byl spolužákem 
Karla Havlíčka Borovského, se kterým dokonce v tehdejším Německém Brodě jeden čas bydlel v jednom 
domě. A ještě jeden národnostní detail: v proboštově domácnosti se mluvilo česky, nebo hanácky. 
Jeho veřejnému snažení dominuje podpora českého školství. Nejznámějším počinem zůstane asi založení 
ústavu pro výchovu dívek, nesoucí jeho jméno. Značným obnosem ale přispěl i na stavbu první české 
obecné školy na Bělidlech.  
V posledních letech svého života trpěl oční chorobou, která přešla v úplnou slepotu. Své dílo tedy nikdy 
nespatřil, ale znal je do nejmenších detailů. Znal údajně také velkou část žákyň ústavu podle jména, 
rodiště a povolání rodičů. Na vypočítávání jeho zásluh je naše rubrika krátká. Na Wikipedii si ale můžeme 
najít jeho rytinu a „přečíst si v ní“ proboštovu povahu, vytvořenou autorem.  
A poslední drobný detail: když byl probošt Emanuel tak pracovitý, tak ho nadřízení dosadili i do funkce 
ředitele kapitulních statků. Zde vidím zřetelnou podobnost s naším otcem Hanáčkem. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
První polovina tohoto roku nám všem přinesla nové výzvy a zkušenosti, které bezpochyby 

zúročíme v dalším životě. Loučíme se teď s vámi před prázdninovou pauzou, každopádně, 
pokud by si to aktuální situace vyžadovala, budeme vás informovat. Připomínáme v této 
souvislosti též další možnosti, jak být s naší farností v kontaktu (viz níže). 

AKTUALITY OBECNÉ 
Ve dnech 4. a 5. července ožívá Velehrad tradičními cyrilometodějskými oslavami, kterých se 

každoročně účastní na 30 tisíc lidí. To je letos nemožné, přesto Dny lidí dobré vůle budou.                       
I když v omezeném režimu – pouze s místenkou jak na benefiční koncert, tak na slavnostní 
bohoslužbu. Celý poutní areál bude muset být z důvodu kapacitních opatření uzavřen. 
Každoroční aktivity pro rodiny ani setkání vozíčkářů se tak letos konat nemohou. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Jediná opravdová spokojenost je neustálý vnitřní růst, tj. stávat se spravedlivější, věrnější, 
velkorysejší, prostší, mužnější, ženštější, laskavější, aktivnější. A to dokážeme tak, že každodenní 
práci budeme dělat nejlépe, jak umíme. 
(James Freeman a Clarke)  

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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