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Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá navěky. (Ž 107)
NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 4, 35-41)
Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy
zástup a vzali Ježíše s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká
větrná bouře. Vlny dorážely na loď a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a
spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti to jedno, že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a
poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se bojíte?
Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali si mezi sebou: „Kdo to asi je,
že ho poslouchá i vítr a moře?“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Proč bychom neměli také my – jako tehdy učedníci na lodi – proč bychom neměli také my při
různém strachu, který námi bude cloumat, proč bychom k Němu neměli zcela jednoduše volat, či
dokonce křičet k tomuto Bohu, vykřičet mu náš strach do tváře: „Pane Bože, kde jsi? Proč Tě
necítíme? Dej se poznat! Ukaž nám přece, že jsi opravdu tady, že nespíš, že se staráš, že se
staráš o nás, o mě. Dej, ať Tě cítím. A kdyby to měl být z mé strany projev malé víry, potom této
víře pomoz: ukaž mi, že opravdu nemusím mít žádný strach.“ A i když ani potom tento strach jako
mávnutím kouzelného proutku nezmizí, i když přitom Boha neucítím na vlastní kůži a nebudu tu
stát pln nadšení, i když se z vnějšího pohledu možná až tak moc nezmění – jestliže můžeme
Bohu společně křičet do obličeje, možná už to samotné pomůže. Možná to pomůže, abychom
s našimi strachy dokázali žít jinak. A kdo ví, když budeme volat dostatečně dlouho, možná jednou
ucítíme, možná potom jednou opravdu pocítíme, že je tady, že se probudí, pohrozí větru a poručí
moři: „Mlč! Buď zticha!“. A možná dokonce zjistíme, že už jsme to někdy pocítili: A vítr ustal a
zavládlo úplné ticho…
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 5, 21-43 Děvče, říkám ti, vstaň!
SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Lidovky.cz: Když je Bůh všemohoucí a vševědoucí, proč nám dovolil z ráje odejít a podlehnout
pokušení?
Libuše Šafránková: Ano, říká se, že bez Boží vůle ani vrabec ze střechy nespadne. A tak ho
trochu podezírám, že to tak chtěl. Že nechtěl mít vztah s nevědomými otroky, tak nám dal
svobodnou vůli v dobrém i zlém. Je to cesta k vnitřní svobodě a k dobrovolnému návratu k Bohu.
Vypustil nás na zem s přáním, abychom se vrátili dobrovolně a s láskou, tak to cítím.
Lidovky.cz: Mnozí lidé mají třeba ostych jít do kostela, nevědí, co je tam čeká. A jsou i tací, kteří
vidí, že někteří kněží chybují a sami třeba nejsou čistí. Co může lidem takový kněz, ale vůbec
církev dát?
Libuše šafránková: Když se zablokují, tak nic. Když ne, tak hodně. To ale platí pro každý vztah.
Přece i kněží jsou jen lidé, zodpovídat se budou stejně jako my. To ale nemá co dělat s darem
kněžství a s udílením svátostí, o které by se člověk neměl ochuzovat kvůli nějakým lidským
pochybnostem. Dar kněžství je dán lidem od Boha a předává se z kněze na kněze jako štafeta už
od dob Áronových a Melchisedechových. Působení svátostí skrze ně funguje až do dnešních dnů.
Kněží jsou jen prostředníci, dar svátosti dostáváme skrze ně od živého Boha. Pokud prostředník
chybuje, štafeta kněžství se tím nepřerušuje a on se bude zodpovídat jako každý jiný člověk
Bohu, ne nám.

(https://www.lidovky.cz/kultura/neverim-ze-cesi-v-nic-neveri-libuse-safrankova-o-vire-v-boha-ipohadkove-mytologii.A210609_154450_ln_kultura_lros, 10.6.2021)
SVÁTKY V TÝDNU 20.6.2021 – 27.6.2021
▪ Neděle
20.6. Květa / sv. Silverius (12. neděle v mezidobí)
▪ Pondělí 21.6. Alois / sv. Alois Gonzaga
▪ Úterý
22.6. Pavla / sv. Jan Fisher a Tomáš More
▪ Středa
23.6. Zdeňka / sv. Josef Cafasso
▪ Čtvrtek
24.6. Jan / Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
▪ Pátek
25.6. Ivan / sv. Vilém, ct. Ivan
▪ Sobota
26.6. Adriana / sv. Jan a Pavel
▪ Neděle
27.6. Ladislav / sv. Cyril Alexandrijský (13. neděle v mezidobí)
Z FARNÍCH KRONIK – Sponzoři oprav
Posledně jsme zmiňovali dobrodince našeho kostela. V kronice jsou například jmenováni všichni sponzoři
větší opravy v r.1937, kteří přispěli nejméně 500 K (celá oprava stála cca 250 000 K). Kromě různých
institucí přispěli i tito jednotlivci:
… pí. učit. Dolečková, Frau Wagner, Frau Demal, Herr Foltin, Frau Duschek, Herr Odtahal, pan T. Divina,
pí uč. Procházková, pí. uč. Hochová, p. Fr. Pešl, sl. Št. Hirschová, pí. Šípková, Kan. Dr. Al. Bönisch, P.
Joh. Lantsch, Frl. H. Parton, Fam. Reinisch-Buaer, pp. Polcr-Novotný, Dr. Fr. Závrbský, Dr. Bartoš, Dr.
Petrus, pan lékaník Kulenda, Dr. Nárožný, rodina Popelkova, Dr. Kanya, sl. M. Rychlá, V. a B. Komárkovi,
rodina Homolova, Min. Dr. Hruban, pí. Srbová, Pr. Demel, Olmützer Bürgerverain, Kan. Dr. Ad. Tinz,
Nereteiner, Fr. Bergmann, pí. uč. Em. Brožová, pí. Mat. Šimonová, pí. J. Šteiglová, ředitel Hrubý, Dr. J.
Lochman, Ing. Gruber, Fr. Topitsch, F. Halwill, Fr. Medák.
V seznamu je jméno uváděno vždy v jazyce dobrodince. Zkratky a tituly před jmény sponzorů jsou snad ve
většině srozumitelné.

AKTUALITY Z FARNOSTI
V Ne 27.6.2021 bude naše farnost děkovat při mimořádné mši svaté v 10:30 za dokončení oprav
fasády. Této bohoslužby se zúčastní i otec arcibiskup Jan Graubner. Náš Otec Hanáček
v těchto dnech slaví 40let kněžství a 30 let kněžské služby. My farníci budeme děkovat Bohu za
dobra přijatá v těchto letech.
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
V So 26.6.2021 přijme z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení pět jáhnů. Mše svatá
v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9:30 a sledovat ji lze také on-line. Vysvěceni budou:
Filip Hochman (1992, Kyjov), Petr Janíček (1994, Šternberk, svou první mši svatou oslaví v Ne
27.7. od 15:00 na farní zahradě v Újezdě u Uničova), Dominik Kovář (1995, Vsetín), Michal
Staufčík (1994, Uherské Hradiště), Václav Škvařil (1991, Vyškov, primici bude slavit v úterý 6.
července od 10.30 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově).
Zábřežská pobočka České křesťanské akademie zve na přednášku Jaroslava Šebka „Skryté zrání
církve v šedém bezčasí“ o první polovině 80. let z pohledu křesťanů. Uskuteční se v neděli
27.6.2021 od 16:00 v Katolickém domě v Zábřehu. Jaroslav Šebek je pracovníkem Historického
ústavu AV ČR a věnuje se mimo jiné také výzkumu moderních církevních dějin v evropských
kontextech.
KOUTEK MOUDROSTI
Míra otevřenosti člověka je v každé situaci přímo úměrná míře jeho důvěry nebo sebedůvěry.
(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

