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Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země! (Ž 104) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 15,26-27; 16,12-15) 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který 
vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od 
začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, 
Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, 
co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. 
Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Jaké je vlastně takové svědectví o Ježíšovi? Asi především takové, že miloval všechny lidi bez 
rozdílu, že v každém jednom z nich dokázal vidět ono nádherné, zranitelné, křehké dítě, které je 
tam někde v hloubi jejich duše ukryté. To je to pravé svědectví, které o Něm máme jako Jeho 
učedníci vydávat také my. Duch nás neposílá, abychom se stali hned nutně mučedníky. Nýbrž 
abychom, jako Ježíš, šli k lidem a viděli je Jeho očima - očima maminky, tatínka. Máme přinášet 
tento láskyplný Ježíšův pohled, protože i na nás samotné je takto Bohem pohlíženo. A dojdeme 
mnohonásobné odměny, když uvidíme, že se nám podařilo někomu rozjasnit tvář či když bude 
někdo opětovat náš úsměv. Duch pravdy, o které Ježíš hovoří, nám dává odvahu a daruje sílu, 
abychom stáli na straně chudých, trpících, dobromyslných; na straně těch, kteří žízní po 
spravedlnosti, kteří nechtějí zradit své ideály; kteří jsou pronásledováni, protože se staví na stranu 
spravedlnosti; a také na stranu těch, kteří jsou v nevýhodě, protože jsou křesťany. Pokud budeme 
stát na straně všech těchto lidí, potom možná nebudeme stát zrovna na straně vítězů. Ale láska, 
v kterou důvěřujeme a kterou předáváme, se nakonec ukáže být silnější než všechno násilí. Bude 
to ona, která na tom samotném konci zvítězí. V tom je síla naší víry.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 28,16-20   Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Duch svatý, duše světa, je přítomen, jak zmiňuje Bible, u všech zásadních momentů dějin – duch 
se vznášel nad vodami při stvoření světa, vstoupil do Panny Marie před narozením Ježíše Krista a 
je tam, kde lidé překonali prokletí Babylonské věže, prokletí zmatení jazyků a neporozumění. 
Dějiny lidstva jsou totiž také v mnoha momentech a ohledech dějinami lidského neporozumění, 
nesnášenlivosti, dějinami stavění zdí, stavění bariér, ať už mezi národy anebo mezi duchovními 
proudy a náboženstvími. (...) A do takového světa přišel Kristus a zrodila se jeho vdechnutím 
církev, na svátek Letnic, na svátek seslání Ducha svatého jako daru pro lidi. Církev jakožto 
společenství lidí dostala do vínku dar a úkol zpřítomňovat lidem navzájem ducha porozumění. 
Zrodila se na znamení překonání jazykové zmatečnosti, na znamení vědomí, že existuje (…) 
jeden nejstarší a nejmoudřejší jazyk ze všech jazyků, kterému všichni lidé na světě mohou 
rozumět, a tím je Láska. Církev tu byla a je proto, aby o bezpodmínečné Lásce, jako věčném 
prameni, podávala svědectví, prostřednictvím lidí, kteří v sobě objevili touhu po tom prameni, kteří 
zkouší ten pramen hledat a z něj žít, kteří zkouší překročit stín v duši, kterým je egoismus a kteří 
zkouší překonat strach ze vzájemnosti a lidské blízkosti těch zdánlivě “cizích” lidí.  
 
(Sandra Silná, Kázání na Boží hod svatodušní – Letnice, 4.6.2017; dle ccshbrno.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 23.5.2021 – 30.5.2021 
▪ Neděle  23.5. Vladimír / sv. Jan Křtitel de Rossi (Slavnost Seslání Ducha Svatého) 
▪ Pondělí 24.5. Jana / sv. Vincent Lerinský  
▪ Úterý  25.5. Viola / sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi  
▪ Středa  26.5. Filip / sv. Filip Neri  
▪ Čtvrtek  27.5. Valdemar / sv. Augustin z Canterbury  
▪ Pátek  28.5. Vilém / sv. Emil  
▪ Sobota  29.5. Maxmilián / sv. Maximin  
▪ Neděle  30.5. Ferdinand / sv. Zdislava (Slavnost Nejsvětější Trojice)) 

Z FARNÍCH KRONIK – Personální změny ve farnosti   
V roce 1936 byl kompletně vyměněn kněžský personál u sv. Mořice. Nový probošt byl uveden do úřadu 
v dubnu a první slavnostní mši měl 26.4.1936. K tomu v kronice čteme: 
K uvítání a instalaci dostavil se sám starosta hl. města Olomouce dr. Richard Fischer, pan vicepresident 
Jindřich Žáček s chotí z Brna, zástupce Metrop. Kapit. Olom. pan prelát Spurný, zástupcové Cyr. Met. 
bohosl. fakulty, městských farních úřadů a různých spolků jak českých, tak i zástupcové německé menšiny. 
Postavu prvního českého starosty Olomouce Richarda Fischera zřejmě čtenáři zpravodaje znají (je po něm 
pojmenována ulice na Nových Sadech). Tajemnější postavou může být Jindřich Žáček, který zastával do 
roku 1937 „umírající“ funkci viceprezidenta země Moravskoslezské. Byl ale zřejmě zásadový, protože za 
okupace pracoval v odboji a byl i vězněn. Poslední zajímavostí je proboštovo neopodstatnělé patriotické 
označení Olomouce jako hlavního města (myšleno zřejmě Moravy).  
V průběhu prázdnin došlo k výměně kaplanů. V textu se mimo jiné píše: 
Kancelář vedl s výpomocí pánů kaplanů většinou probošt sám; i v kanceláři práce rostla, poněvadž 
přemnozí i nefarníci obraceli se v různých záležitostech na probošta s prosbou o radu a pomoc u úřadů 
církevních i světských.  
Dne 1. srpna 1936 dekretován byl novokněz P. Bohumil Zlámal za II. kaplana k sv. Mořici; kněz nad míru 
vzorný, vzácných osobních vlastností, jehož koníčkem byla historie a umění. Brzy potom dne 15. října 
1936 byl ustanoven I. kaplanem P. Josef Kürbel, rodem Němec, kněz velmi zkušený, poněvadž před 
vysvěcením zastával různé světské úřady, velmi horlivý, spravedlivý a zbožný; věnoval se vedení 
německých katolických spolků. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Do konce května zbývá ještě několik dní a je možno se zúčastnit májových pobožností (od Po do 

So po ranní mši sváté. 
Při bohoslužbách je třeba dodržovat hygienické rozestupy - využívat celý prostor kostela. 

AKTUALITY OBECNÉ  
Krátký videospot na YouTube (https://www.nockostelu.cz/aktuality/896) je pozvánkou na 13. 

ročník Noci kostelů, která se bude konat v pátek 28. května 2021. Seznam kostelů, které budou 
této noci otevřeny s duchovním programem v olomoucké arcidiecézi, potažmo přímo                            
v Olomouci, je uvedený na stránce https://www.nockostelu.cz/kostely/dieceze/olomouc/5/okresy. 

S uvolňováním protiepidemických opatření nás naši biskupové opět zvou do kostelních lavic: 
Proto si vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při 
zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše 
svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do 
kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení 
svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na 
bohoslužbě. Plný text je k dispozici na https://www.ado.cz/2021/05/18/prohlaseni-ceskych-a-
moravskych-biskupu-v-situaci-ustupujici-pandemie-nemoci-covid-19/. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Překračováním limitů vstupujeme do posilovny života a navyšujeme svou odolnost. 
(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 


