
 
 
 

Ročník XXVII.  Číslo 17  25.4.2021 
 

5 

Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. (Ž 118) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 10, 11-18) 
Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a 
není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk, a vlk je 
uchvacuje a rozhání. Vždyť je najatý za mzdu a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; 
znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám 
svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést a uposlechnou 
mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, 
a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc 
život dát a mám moc zase ho přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Co je prapůvodním zdrojem tolika konfliktů ve světě, maskujicích se náboženskými, kulturními či 
politickými rozdíly? Odpověď může dát právě Ježíšův obraz stáda. Stádo má jeden společný cíl a 
na cestě k němu musí být pastvina pro všechny stejně dostupná. Co by to bylo za pastýře, který 
by připustil, aby si někteří kolem svých bohatých pastvin začali stavět ploty a drželi od nich ty 
ostatní? Ve stádě nemůže jít o to, že někteří přijdou první k cíli a masu ostatních nechají za 
sebou. Když ve stádě bují nespravedlnost, pak je jako celek odsouzeno k zániku. Neboť stádo 
může být na cestě spokojené jedině tehdy, když je o všechny postaráno. Pak, a jedině pak se 
v očích Bible úspěšně hospodařilo. Je to biblický princip, a je to také princip, na němž jedině může 
být založena společnost, která si chce říkat křesťanská. Přeji nám, abychom tento princip znovu 
objevili, abychom se naučili příkladu evangelia rozumět a opravdu Ježíšova vzoru následovali, 
neboť se jedná o princip přežití. A bude se všemi změnami kolem nás absolutně nutný, pokud 
budeme chtít žít v míru. Opravdový mír totiž ve světě jinak nebude, ne jinak než že budou všichni 
nasyceni.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 15, 1-8   Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Když jsou lidé zavrženi, jsou zbaveni nejen materiálního blahobytu, ale také důstojnosti jednat, být 
protagonisty svých dějin, svého osudu, vyjadřovat se svými hodnotami a kulturou, svou tvořivostí, 
svou plodností. Proto je pro církev nemožné oddělit podporu sociální spravedlnosti od uznání 
hodnot a kultury lidu, včetně duchovních hodnot, které jsou zdrojem jeho smyslu pro důstojnost.  
V křesťanských společenstvích se tyto hodnoty rodí ze setkání s Ježíšem Kristem, který 
neúnavně hledá zdeptané a ztracené, který jde až na samé hranice existence, aby byl Boží tváří a 
přítomností, aby byl „Bohem s námi“. (...) Proto je pravým pastýřem lidu, náboženským pastýřem, 
ten, kdo má odvahu jít před lidem, uprostřed něj i za ním. Vpředu, aby trochu ukázal cestu, 
uprostřed, aby cítil se svým lidem a nemýlil se, a vzadu, aby pomohl těm, kteří zůstali pozadu, a 
aby lidé vycítili, kudy vede cesta. (...) Pokud se církev přestane zajímat o chudé, přestává být 
Ježíšovou církví a oživuje stará pokušení proměnit se v intelektuální nebo morální elitu, novou 
formu pelagianismu nebo esejského života.  
 
(Papež: Přezíravost k chudým se projevuje pohrdáním jejich kultury, 15.4.2021; dle 
vaticannews.va/cs) 



SVÁTKY V TÝDNU 25.4.2021 – 2.5.2021 
▪ Neděle  25.4. Marek / Svátek sv. Marka (4. neděle velikonoční) 
▪ Pondělí 26.4. Oto / sv. Richarius  
▪ Úterý  27.4. Jaroslav / sv. Zita  
▪ Středa  28.4. Vlastislav / sv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion  
▪ Čtvrtek  29.4. Robert / Svátek sv. Kateřiny Sienské 
▪ Pátek  30.4. Blahoslav / sv. Zikmund  
▪ Sobota  1.5. Svátek práce / Dělník sv. Josef 
▪ Neděle  2.5. Zikmund / sv. Atanáš (5. neděle velikonoční) 

Z FARNÍCH KRONIK – volby do Národního shromáždění   
V roce 1935 dovršilo se šestileté období národního shromáždění. Poněvadž však president Masyryk vážně 
churavěl a při jeho vysokém stáří i to nejhorší se mohlo čekati a poněvadž v ústavě republiky čsl. není  
stanoveno, co by bylo dlužno činiti, kdyby nebylo ani parlamentu ani prezidenta, uspíšila vládnoucí strana 
agrární vypsání nových voleb, aby byl alespoň parlament, kdyby snad nebylo presidenta. Strana agrární 
pak dostala přespřílišný zálusk, aby ona ovládla celou republiku. Volební boj byl sice časově krátký, ale 
zato urputný. Agrárníci pracovali terrorem, podplácením, neurvalým tiskem, intrikami atd. Agrární strana 
nenávidí ministra zahraničí Dr. E. Beneše s jeho frankofilskou politikou, chtěla by tedy zavésti raději politiku 
po boku Německa. I zrodil se plán: za presidenta se zvolí agrárník Malypetr, za ministra zahraničí Slovák 
Dr. Hodža, rovněž agrárník; za ministra vnitra agrárník Viktor Stoupal; ministra vojenství mají beztak                     
v rukou jakož i zemědělství. K tomuto účelu paktovali s Němci, s vůdcem nové německé strany 
“Sudetenpartei“ jménem Henlein. Pakle ty vyšly najevo. I zuřila strana agrární proti lidovcům přenáramně. 
A co se nestalo? Agrárníci přišli do parlamentu oslabeni o 1 mandát, lidovci zůstali na Moravě stranou 
nejsilnější, zato Henlein spojil všecky Němce v republice ve svém táboře a jeho strana je o jeden mandát 
silnější nežli agrárníci. Němečtí kř. sociálové ztratili velmi mnoho. Všecko přecházelo do tábora 
Henleinova, jako v Německu do tábora Hitlerova. Katolická lidová strana má v parlamentě 22 mandátů, 
něm. kř. sociálové pouze 6, Hlinkova ludová strana rovněž 22. Henlein bude nové vládě tvrdým oříškem. 
V Olomouci se drželi lidovci statečně. Němečtí katolíci méně. Mládež odchází do tábora radikálnějšího. 
Voličům se také již příčí, že na vedoucí místa staví lidová strana kněze. Bývali kdysi časové, kteří již 
nejsou. Máme již dosti katolických intelligentů, proto by měli kněží vrátiti se ku práci kněžské. „Politisches 
Lied ist ein garstiges Lied“ napsal již starý Goethe.  
Probošt pak uvádí, že v Olomouci z cca 33861 platných hlasů připadlo 5547 sociální demokracii, 5060 
Henleinovi, 4524 katol. straně lidové, 4495 národním socialistům, …, 1251 německým křesťanským 
sociálům. Diktatury se většinou dostanou k moci standardní demokratickou cestou díky hlouposti voličů. 

AKTUALITY Z FARNOSTI   
Tuto Ne (25.4.) se koná sbírka na křesťanská média (TV Noe a Radio Proglas). Prosíme o vaši 

štědrost. 
Byly spuštěny nové internetové stránky o svatomořických varhanách a jejich rekonstrukci 

(https://varhany.moric-olomouc.cz/) včetně možnosti adopce píšťal (s certifikátem pro dárce). 
Sledujte aktuální možnosti obsaditelnosti kostela (10 % = 70 osob), obsaďte prosím hlavně židle 

rozdělené po kostele (s ohledem na povinné rozestupy 2 metry). 

KOUTEK MOUDROSTI 
Chtěl jsem v tobě probudit lásku k bratru. A probudil jsem zároveň i smutek z vašeho odloučení. 
Chtěl jsem v tobě probudit lásku k manželce. A probudil jsem zároveň i smutek z vašeho 
odloučení. Chtěl jsem v tobě probudit lásku k příteli. A probudil jsem zároveň i smutek z vašeho 
odloučení. Tak jako ten, kdo buduje studny, buduje tím zároveň i jejich nepřítomnost. 
Když jsem však viděl, jak nesmírnou bolest ti to odloučení působí, chtěl jsem tě vyléčit a poučit tě 
o tom, co je přítomnost. Neboť pro člověka který umírá žízní, je nepřítomná studna ještě pořád 
sladší než svět, v němž studny vůbec nejsou… 
 (Antoine de Saint-Exupéry, Citadela) 

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 


