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U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.

(Ž 130)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 30, 20-35)
Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst.
Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl
na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili (o Ježíšovi): „Je posedlý Belzebubem.
Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů.“ Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak
může satan vyhánět satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát.
Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a
je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a
uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit.
Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by
se však rouhal Duchu svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem.“ To
řekl proto, že tvrdili: „Je posedlý nečistým duchem.“ (Za Ježíšem) přišla jeho matka a jeho
příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu: „Tvoje
matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají.“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji příbuzní?“
A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: „To je má matka a to jsou moji
příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
„Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“ Nejpozději v tento moment by nám
mělo být všem jasné, že Ježíše nestačí pouze vyslechnout, popřípadě se podivit nad nějakým tím
zázrakem. Být opravdu Ježíšův znamená totiž obojí: vyslechnout a konat. Být zde pro druhé,
nezavírat oči nad bolestmí tohoto světa – jako Ježíš – to je, či alespoň má být poznávací znamení
každého křesťana. Na konci horského kázání (Mt 7,24) Ježíš hovoří: „A tak každý, kdo slyší tato
má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.“ Žádný liják
a žádná bouře pak nemůže takovýto dům poškodit. Všimněme si také, co Ježíš řekl v Lukášově
evangeliu (Lk 11,28): „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Blaze jim, protože pak,
právě pak se stávají Ježíšovými bratry a sestrami – nyní tedy skutečnými rodinnými příslušníky,
příbuznými toho, který přišel lidem ukázat, že pravý Bůh je Bohem pro lidi, Bohem milosrdenství.
Blaze nám?
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 4, 26-34 Je menší než všechna semena a přerůstá všechny jiné zahradní
rostliny.
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Jak (tedy) může církev promlouvat ke společnosti?
Posláním církve je zdůrazňovat a žít principy, ne nabízet konkrétní řešení. Nevymýšlet, že by se
problém migrace měl řešit stavbou táborů v Africe, ale přenášet obecné principy křesťanství do
debaty. Jako křesťan jsem připraven přijímat impulzy a měnit své pohledy ve světle nového
poznání. Čím víc jsem ochotný vycházet ze sebe a rezignovat na své sobectví a umanuté
představy, tím víc se stávám člověkem. To je svým způsobem odpověď na klimatickou změnu
nebo společenské krize. Být připraven změnit svoje názory, změnit svoje jednání a žít riskantně.
Nezajišťovat se, nežít sobecky či bezohledně. To jsou křesťanské hodnoty, ve kterých lze nalézt
radost a štěstí.

(P. Tomáš Petráček: Církev za Covidu prožila trauma. Zjistila, jak malou roli hraje, 29.3.2021; dle
denikn.cz)
SVÁTKY V TÝDNU 6.6.2021 – 13.6.2021
▪ Neděle
6.6. Norbert / sv. Norbert (10. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 7.6. Iveta/Slavoj / sv. Robert
▪ Úterý
8.6. Medard / sv. Medard
▪ Středa
9.6. Stanislava / sv. Efrém Syrský
▪ Čtvrtek
10.6. Gita / sv. Maxim
▪ Pátek
11.6. Bruno / sv. Barnabáš (Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova)
▪ Sobota
12.6. Antonie / sv. Jan z Fakunda (Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie)
▪ Neděle
13.6. Antonín / sv. Antonín z Padovy (11. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Peníze na opravy v roce 1937
Zápisy z roku 1937 se věnují především rozsáhlejší opravě kostela spojené s vymalováním interiéru. Popis
prací v kronice je příliš podrobný, aby zde mohl být publikován. Zajímavý je ale odstavec věnující se
příspěvkům na opravu. Připomeňme, že průměrný plat v r.1937 byl 764 Kč. Probošt Lochman píše:
… opravy vyžádaly si nákladu 250 000 K. Jak bylo možno sehnati tak velikou sumu peněz v době, kdy
začínala již finanční a peněžní krise? Probošt Msgre Horák začal sbírku mezi věřícími na lístky, ale to se
neosvědčilo; lidé ze strachu, aby nebyli berním úřadem nuceni z darů platiti nějakou daň, vraceli lístky,
nechtějíce tam míti poznamenáno jméno a výši darů a tu probošt Lochman zařídil sbírku tak, že lidé
vkládali své dary do pokladnice v kostele umístěné (bez jmen), větší dary ohlásili v kanceláři, aby téhož
dne mohly být z pokladnice vybrány a pak probošt sám u významnějších osob poprosil osobně za milodar,
který jemu byl pravidelně udělen, ovšem zase s žádostí, že dar je od nejmenované osoby.
Od „neznámých“ dárců bylo nakonec vybráno 204 000 K (56 000 K za probošta Horáka a 148 000 K
za probošta Lochmana). Instituce přispěly zbývajících cca 50 000 Kč. Dnes je tomu naopak.
Pokud bychom náklady na tehdejší opravu přepočetli s ohledem na dnešní průměrný plat dostali bychom
se k částce cca 10 mil Kč. Vypadá to, že štědrost farníků je dnes stejná jako tehdy, dramaticky ale vzrostla
štědrost institucí (např. státu). To je jistě příjemné zjištění.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Na Pá 11.6. připadá slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po mši svaté v 8 hodin bude adorace
až do 12 hodin, mezitím bude v čase 9-11 hodin příležitost ke svátosti smíření. V 15 hodin se
budou opět konat též modlitby k Božímu milosrdenství.
V Ne 27.6. bude navíc mše sv. v 10:30 hodin na poděkování za zdar generální opravy fasády
našeho kostela s otcem arcibiskupem Janem. Zveme vás všechny k účasti.
Na webu o svatomořických varhanách a jejich rekonstrukci (https://varhany.moric-olomouc.cz/) je
možnost adopce píšťal (s certifikátem pro dárce). Prosíme o váš příspěvek.
AKTUALITY OBECNÉ
Lékařům, zdravotním sestrám, nemocničním kaplanům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví,
ale také všem lidem dobré vůle je určena pouť, která se v sobotu 12.6.2021 uskuteční na
Svatém Hostýně. Akce začne v 10:15 mší sv. s biskupem Antonínem Baslerem. Po skončení
následuje Cesta světla, svátostné požehnání a rozloučení s poutníky je plánováno na 13:00.
Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví pořádá na Svatém Hostýně již jedenáctým rokem
V květnu uplynulo 140 let od narození francouzského jezuity Pierra Teilharda de Chardina,
náboženského myslitele, vědce, specialisty v oboru geologie a paleontologie. Nedaleko Paříže
se staví Centrum Teilharda de Chardina pro výzkum v oblasti dialogu mezi vědou, technikou a
spiritualitou.
KOUTEK MOUDROSTI
Přijmi to, co nemůžeš změnit. Přijmout neznamená souhlasit.
(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

