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Hospodin si zřídil na nebi trůn. (Ž 103)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 17, 11b-19)
Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby
byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal.
Chránil jsem je, a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo
Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal
jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je ochránil od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já
nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já
jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
„Neprosím, abys je vzal ze světa,“ formuluje Ježíš v Jeho modlitbě k Otci. Nejde o to, vzít nás
z tohoto světa a vložit do nějakého jiného. Tento svět je naším místem. Pro něj jsme určeni. Je
naším úkolem jej vytvářet. Hrát na něj jako na hudební nástroj tak, aby tóny, které z něj
vyloudíme, daly dohromady velkou symfonii – to je to, co se zde máme naučit. A o to prosí Ježíš:
„Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je ochránil od zlého.“ Toto zlo, které může udělat život
na tomto světě nesnesitelným, to by pro mě byla třeba zbabělost, která nás tváří v tvář
nespravedlnosti nechá klesnout na mysli, která nás nechá říci, že přece nemůžeme nic dělat,
které nás nechá zůstat ochromenými a rezignovanými. Byla by to bezradnost, která by nás
nechala zoufat si na úkoly, které před námi leží, sklouznout do bezcílnosti, když nám přece Ježíš
sám dal příklad – nejlepší příklad pro to, jak tento svět změnit k lepšímu. A byl by to strach –
strach před tím, vyjít na veřejnost, otevřít ústa a věci nazvat pravým jménem, byl by to ústup
za zavřené dveře, který přenechá iniciativu jiným, a hledání záchrany v tom, že strčíme hlavu
do písku. „Neprosím, abys je vzal ze světa,“ ale namísto toho prosí Ježíš o vše, co potřebujeme,
aby se život na tomto světě podařil. Nejen nám, ale všem lidem.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 15, 26-27; 16, 12-15 Duch pravdy uvede vás do celé pravdy.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Meditace je nezbytným lidským rozměrem, avšak meditace v křesťanském kontextu jde ještě dál a
tuto její dimenzi nelze zrušit. Veliká brána, jíž prochází modlitba pokřtěného člověka, je – jak si
znovu připomínáme – Ježíš Kristus. Když se křesťan modlí, netouží plně prohlédnout sám sebe a
nehledá nejhlubší jádro svého ega. To vše je oprávněné, avšak křesťan hledá něco jiného.
Křesťanova modlitba je především setkání s někým Druhým, psáno s velkým D: hledá přesažné
setkání s Bohem. Jestliže nás pak modlitba obdařuje vnitřním pokojem, sebeovládáním a jasným
poznáním cesty, po níž se vydat, jedná se takříkajíc o vedlejší účinky milosti v křesťanské
modlitbě, která je setkáním s Ježíšem. Meditovat tedy znamená vydat se na setkání s Ježíšem,
který je v našem nitru, a to za vedení nějaké věty či slova z Písma. (...) Meditace je pro nás
křesťany způsobem, jak se setkat s Ježíšem, a tak – jedině tak – najít sami sebe. To neznamená,
že se stahujeme do sebe sama, nikoli. Vydáváme se za Ježíšem a cestou zpět potkáváme sami
sebe – vyléčené, vzkříšené, posílené Ježíšovou milostí. Setkáváme se s Ježíšem, který je
Spasitelem všech, včetně mne. A to vše díky vedení Ducha svatého.
(Rozjímavá modlitba, katecheze papeže Františka při generální audienci v Knihovně
Apoštolského paláce, 28.4.2021; dle vaticannews.va/cs)

SVÁTKY V TÝDNU 16.5.2021 – 23.5.2021
▪ Neděle
16.5. Přemysl / Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech (7. neděle
velikonoční)
▪ Pondělí 17.5. Aneta / sv. Paschal Baylon
▪ Úterý
18.5. Nataša / sv. Jan I.
▪ Středa
19.5. Ivo / sv. Petr Celestýn
▪ Čtvrtek
20.5. Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
▪ Pátek
21.5. Monika / sv. Ondřej Bobola
▪ Sobota
22.5. Emil / sv. Julie
▪ Neděle
23.5. Vladimír / sv. Jan Křtitel de Rossi (Slavnost Seslání Ducha Svatého)
Z FARNÍCH KRONIK – K sv. Mořici na faru přichází nový probošt
Poslední zápis probošta Horáka do farní kroniky se týká vizitací v Olomouckých farnostech:
Staré přísloví dí, že pod svícnem bývá tma. Aby se ta „tma“ v úřadování farních úřadů olomouckých
zapudila a železný pořádek byl zaveden, nařídil nejd. p. arcibiskup, aby olomoucké fary byly pravidelně
visitovány každý druhý rok. Na Nové Ulici, na dómě a u sv. Michala byla kanonická visitace vykonána
v r.1935 již před prázdninami, u sv. Mořice, právě pro tu hustou „tmu“, která musila býti ze všech zákoutí
vypuzena a také pro opravy v domě, teprve ve dnech 7. a 8. října..
Další zápisy v kronice jsou již z roku 1936 a jsou psány jiným písmem. Začínají takto:
Úmrtím energického, obezřetného a velmi vzdělaného infulovaného probošta Msgra Františka Horáka (†
23.listopadu 1935) byla uprázdněna proboštská fara sv. Mořice v Olomouci. Mezi jinými ucházel se o toto
beneficium – vybídnut k tomu z vůle J. Ex. pana arcibiskupa Dra Leopolda Prečana panem generálním
vikářem prelátem Drem Janem Martinů – také hněvotínský farář Jan Lochman, bývalý vrchní kaplan u sv.
Mořice. Dne 2. března 1936 ve svátek Bl. Anežky České došel od olomouckého ordinariátu do Hněvotína
dopis, že farář Jan Lochman, byl Svatým Otcem Piem XI. jmenován infulovaným proboštem u sv. Mořice
v Olomouci. Bula Sv. Otce z 15.2.1936.
Pro vysvětlení dodejme, že slovo infulovaný označuje toho, kdo má právo nosit mitru a berlu.
Snad bude dobré ještě poznamenat, že výraz beneficium (lat. dobrodiní/prospěch) pochází z římského
práva a označuje nedědičnou výsadu/privilegium/zdroj příjmu spojený s povinností zastávat nějaký úřad.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Tuto Ne (16.5.) je farní adorační den, tedy po každé mši sv. bude adorace a svát. požehnání.
Po mších svatých se konají májové pobožnosti, mimo pátek s novénou k Duchu svatému.
Ve St 19.5. je možnost získání odpustků v rámci svatojosefského roku, viz text v minulém čísle SZ
V pátek po mši svaté již trvá adorace až do 12 hodin.
Příští Ne (23.5.) je slavnost Seslání Ducha svatého. Bude se konat sbírka na církevní školy,
prosíme o vaši štědrost. Mši svatou v 9 hodin navíc doprovodí svatomořická schola.
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
„Chtěla by sis vyzkoušet život v klášteře? Pak přijď a prožij s námi v malém společenství dva
týdny naplněné modlitbou a službou. Čas bude i na jednodenní pouť nebo povídání o řeholním
životě.“ Tímto textem končí pozvánka Milosrdných sester sv. Kříže na adrese
https://www.cirkev.cz/pozvanky/2021-04-dva-tydny-v-klastere-e7cb.
Jezuité si připomínají pětisté výročí zranění svatého Ignáce v bitvě u Pamplony, ke kterému došlo
20.5.1521, a na které navázalo obrácení tohoto výjimečného světce. Mše svatá na v té
souvislosti započatý Ignaciánský rok bude ve španělské Pamploně 20.5.2021 a začne v 18:00
SEČ.Tuto událost bude možno sledovat na https://www.youtube.com/watch?v=YqE1hFOGC9Q.
KOUTEK MOUDROSTI
Negativní myšlenky nikdy nepřinesou pozitivní život.
(neznámý autor)
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

