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Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. (Ž 22) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 15, 1-8) 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest                  
na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě 
více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. 
Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li 
ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho 
ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako 
ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně - a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje 
slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho 
ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Od kdy o sobě můžeme říci, že jsme dobrými křesťany? Pokud se pouze pilně modlíme a 
chodíme řádně na mši svatou, tak do toho máme zjevně ještě hodně daleko. Ježíš totiž neřekl: 
„Vzývejte mě,“ nýbrž: „Zůstaňte ve mně!“ Ale co to znamená? Následovat Jej, jít v Jeho stopách, 
to jsou asi ty pravé výrazy. Nebo ještě jinak: zakomponovat Ježíšův příklad do vlastního života. To 
neznamená Ježíše kopírovat, žijme samozřejmě náš vlastní život. Ale tento život, všechna 
rozhodnutí, všechno, co se v našem životě stane, stále znovu vztahovat ke Kristu. Musíme se 
ptát, jak by On jednal v dané situaci, která rozhodnutí by učinil, na čí stranu by se postavil. 
Především pak, Ježíš vždy stavěl do středu pozornosti člověka, zcela konkrétního člověka, který 
před Ním v danou chvíli stál. Nešlo mu o nějaké vznešené principy, šlo mu vždy o Jeho bližního – 
a to v každé situaci. A tedy, kdo chce zůstat křesťanem, po tom je – domnívám se – právě toto 
žádáno. Teď a tady před námi leží úkoly učedníků a učednic v 21. století, takto musíme jít v Jeho 
stopách. A buďme si jisti, že když to tak budeme dělat, pak, právě pak poneseme bohaté ovoce.   

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 15, 9-17   Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Leonardo da Vinci kdysi řekl: „Sochařství je umění odnímat.“ Mě to velmi zaujalo, protože                        
v muzice hudební skladatel přikládá notu k notě. Malíř zase přidává barvu k barvě. Architekt 
přidává cihlu k cihle. Ale sochařství  – tam to je naopak – prostě umění odnímat. To prostě máte 
velkej kus třeba mramoru nebo pískovce a ten sochař dlátem odsekává jednotlivé kousky, až 
vznikne krásný tvar, který požadoval. Myslím si, že i my jsme takovým kvádrem, který chce Pán 
Bůh opracovávat, prostě odřezávat přebytečné všechno, co tam nemá být. Takže ať už je to ten 
štěpařský nožík nebo zahradnické nůžky nebo nějaké dlátko, jsme v rukou mistra, který, protože 
nás miluje a chce abychom byli co nejkrásnější a nejdokonalejší, prostě Božím obrazem, tak proto 
si nás bere do parády a pracuje na nás. (…) Možná to je někdy trošku drsné (…), ale velice 
potřebné a motivem není nějaké naše omezení, ale motivem je vytáhnout z nás co nejvíce toho 
Božího života, abychom mu dělali radost a abychom byli krásní jako on.  
 
(Úvodní slovo Blažeje Palána, 26.4.2020; dle kszdar.cz) 

SVÁTKY V TÝDNU 2.5.2021 – 9.5.2021 
▪ Neděle  2.5. Zikmund / sv. Atanáš (5. neděle velikonoční) 



▪ Pondělí 3.5. Alexej / Svátek sv. Filipa a Jakuba 
▪ Úterý  4.5. Květoslav / sv. Florián  
▪ Středa  5.5. Klaudie / sv. Gothard  
▪ Čtvrtek  6.5. Radoslav / sv. Jan Sarkander  
▪ Pátek  7.5. Stanislav / sv. Benedikt II.  
▪ Sobota  8.5. Státní svátek / Panna Maria, Prostřednice všech milostí  
▪ Neděle  9.5. Ctibor / sv. Hermus (6. neděle velikonoční) 

Z FARNÍCH KRONIK – Prodloužení studia bohosloví? Je u sv. Mořice poklad?   
Panující sv. Otec Pius XI. chce mermo a mermo, aby bohoslovné studium bylo rozšířeno a trvalo plných 6 
let. V Itálii, kde gymnasium má toliko 6 tříd, je tato žádost vysvětlitelná. Ale u nás, při osmiletém studiu 
gymnasijním, je tento požadavek upřílišený. Než Řím všecky námitky odmítá. A tu, ut aliquid fecisse 
videatur, byli z novosvěcenců ročníku 1935 vybráni dva: Vojtěch Martinů a Karel Krischke, aby studovali              
v Olomouci šestý rok. Aby pobírati mohli kaplanskou kontruj, byl P. Martinů na papíře dosazen                            
za kooperátora ke sv. Mořici a P. Krischke ku sv. Michalovi. Oba však bydlí v semináři, tam se i stravují a     
v kostelích jenom v neděle a svátky něčím vypomáhají. Tak se vlk nažere a koza zůstane celá. 
Udržovala se pověst, že prý před válkou – zda pruskou, či napoleonskou – před kterou nebylo řečeno, bylo 
v kostele sv. Mořice zakopáno a skryto 12 stříbrných soch sv. apoštolů. Kde a v kterém místě, pověst 
nepravila. Již administrátor Dr. Závrbský vyžádal sobě od nejd. arcib. konsistoři povolení ke kopání                       
v kostele. Když se stal pisatel proboštem u sv. Mořice, byl upozorněn profesorem Dr. Maxmiliánem 
Grossem z Budišova, osvědčeným proutkařem, že v kostele jistojistě něco zakopáno je…  
Rozuzlení s pokladem v kostele sv. Mořice si necháme napříště. Zároveň to asi bude poslední zde 
publikovaný úsek kroniky z pera probošta Horáka, který v listopadu r.1935 zemřel. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V měsíci květnu se budou po mších svatých (mimo pátečních) konávat májové pobožnosti. 
Ve Čt 6.5., na svátek sv. Jana Sarkandra, zveme od 18 hodin do katedrály na městskou pouť. 
Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel 

pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana 
dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanorouška), rozestupy 2 metry a dezinfekce. To znamená, 
že za těchto podmínek nebyla stanovena žádná další omezení. Těšíme se tedy opět                         
na setkání u sv. Mořice. 

Byly spuštěny nové internetové stránky o svatomořických varhanách a jejich rekonstrukci 
(https://varhany.moric-olomouc.cz/) včetně možnosti adopce píšťal (s certifikátem pro dárce).  

AKTUALITY OBECNÉ  
Již pátý seminář o farních evangelizačních buňkách se uskuteční v So 15.5.2021 a jeho cílem je 

seznámit s fungováním farních evangelizačních buněk, podělit se o zkušenosti, inspirace a také 
nabídnout konkrétní pomoc v přípravě pro farnosti, které by chtěly začít. Seminář je otevřen                
pro kněze i laiky. Většina programu od 8:30 do 17:30 bude volně přístupná na YouTube,                        
k večernímu programu s on-line návštěvou živé buňky od 19:00 je nutné se přihlásit na webu 
www.evangelizacnibunky.cz. 

K prožití letošních májových pobožností nabízí olomoucké arcibiskupství brožuru nazvanou 
„Stojanův květen“. Jedná se o májová kázání věnovaná arcibiskupu Antonínu Cyrilu Stojanovi a 
zpracovaná podle jeho životopisu od Mons. Františka Cinka. Redakčně upravené a 
aktualizované vydání textu z roku 1966 vychází ke 100. výročí Stojanova jmenování 
olomouckým arcibiskupem (1921–2021). Brožuru je možné si stáhnout                                                
na https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2021/03/stojanuv-kveten-2021.pdf. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Práce vykonávaná člověkem před Bohem a před sebou samým má probíhat v neustálém napětí 
mezi darem a úkolem. 
(Jorge Bergoglio) 

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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