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Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy. (Ž 100) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 10,27-30) 
Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. 
Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni a 
z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Chceme být jako ovce? Pro toho, kdo váhá, nabízím toto krátké zamyšlení. Vezměme evangelium 
o pastýři a ovcích jako takové, o čem skutečně je, totiž jako obrovský příslib. Neboť není to skvělé 
poselství, že se hned nemusím o všechno starat, že hned nemusím všechno dělat, že hned 
nemusím všemu rozumět, dokonce, že nemusím hned ke všemu něco říci, a že přitom přesto, 
totiž vedený od tohoto Pastýře, že se přesto dostanu blíže k cíli? A ještě k tomu dodejme: to je 
v podstatě přesně ten Bůh, po kterém v konečném důsledku opravdu toužíme, Bůh, který nás 
zachytí také tehdy, když tápeme v nejistotě, který ví o našich nedostatcích, třebas i o tom, když se 
vychloubáme a přeháníme, a přesto nám stále znovu a znovu nabízí svou dlaň. Neboť jakého 
Boha bychom vlastně chtěli, když ne takového, který nás bere pevně za ruku, když nás svírá 
úzkost, když čelíme nebezpečí. A přesně takového Boha nám zvěstuje Ježíš Kristus. A je jen a 
pouze naše volba, zda mu tu ruku podáme.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 13,31-33a.34-35 Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Obrazem (dobrého) pastýře a ovcí zde vlastně Ježíš říká, že tajemství jeho mesiášství, tajemství 
jeho vztahu k Bohu odhalí jen ten, kdo k němu sám naváže vztah důvěry a svěří péči o svůj život 
do jeho rukou. V tomto vztahu pak „ovce znají jeho a on zná je“. Slovo „znát“ tu, stejně jako                  
na jiných místech v Bibli, neznamená jenom o něčem vědět (jako když řekneme „známý“                          
o člověku, kterého jsme kdysi někde viděli), ale znamená to mít k něčemu hluboký, důvěrný, až 
intimní vztah. Znát v biblickém slova smyslu znamená být s někým ve vztahu - znát ho                            
do hloubky, asi tak jako se lidi poznají, když spolu žijí... A znát svého pastýře znamená právě žít   
s ním ve vztahu, spoléhat na něj, důvěřovat mu. (Jinak řečeno: znát Pána Ježíše neznamená se 
naučit nazpaměť jeho výroky a dobře se v nich vyznat, ale: osobní přijetí jeho slov, rozhodnutí pro 
Krista, tak jako když Tomáš po setkání se Vzkříšeným vyzná: „Můj Pán a můj Bůh”), je to 
následování a obecenství. On se vydal, i my se můžeme a máme oddat jemu... Když Ježíš u Jana 
říká, že on a jeho ovce se vzájemně znají, znamená to tento vztah oboustranné důvěry a lásky. 
(…) Neschopnost porozumivě Ježíšovi naslouchat je dána tím, že lidé lpí na svých představách, 
na svých kritériích, chtějí mít mesiáše podle toho, jak jim to vyhovuje. Nedokážou pozměnit své 
vidění světa. Poslouchají jen takové informace, které je v jejich pohledu utvrzují. To považuji za 
důležité varování i pro nás dnes. (…) O Ježíši Kristu věříme, že ho Bůh nenechal napospas smrti, 
že jej vzkřísil, smrti navzdory. A v dnešním příběhu z Janova evangelia nám Ježíš vzkazuje, že 
totéž platí i pro nás! Velikonoce jsou svátkem i naší naděje vzkříšení. Tomu můžeme věřit, o to se 
opírat i v rokli šeré smrti... 
 
(4. neděle velikonoční, Jubilate, 12. 5. 2019, Blahoslavův dům/Tišnov; dle blahoslavak.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 8.5.2022 – 15.5.2022 
▪ Neděle  8.5. Státní svátek / Panna Maria, Prostřednice všech milostí (4. neděle velikonoční) 
▪ Pondělí 9.5. Ctibor / sv. Hermus  
▪ Úterý  10.5. Blažena / sv. Izidor  
▪ Středa  11.5. Svatava / sv. Ignác z Láconi  
▪ Čtvrtek  12.5. Pankrác / sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus  
▪ Pátek  13.5. Servác / sv. Ondřej Hubert Fournet  
▪ Sobota  14.5. Bonifác / Svátek sv. Matěje, apoštola 
▪ Neděle  15.5. Žofie / sv. Žofie (5. neděle velikonoční) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1973 (personálie)   
Zápis z roku 1973 začíná informacemi o osobách: 
Dne 20.1.1973 zemřel ve Valašském Meziříčí bývalý vrchní kaplan u sv. Mořice Dr. Alois Vašica.              

Na pohřeb byl vypraven autobus s účastníky dne 26.1.1973. 
Dosavadní duchovní správce u sv. Mořice, kapitulní vikář Josef Vrana, byl jmenován sv. Otcem v Římě 

biskupem pro Olomouckou arcidiecési. Konsekrován byl dne 4.3.1973 Augustinem Cassarolim z Říma. 
Spolusvětiteli byli dr. František Tomášek z Prahy a dr. Štěpán Trochta z Litoměřic. 

Dnem 1.8.1973 odchází z Olomouce do Ostravy O. Jan Novobilský. Na jeho místo ustanoven nebyl nikdo. 
Čekalo se, že bude jmenován kaplanem O. Fr. Novák, který by neměl v tomto roce plný úvazek asistenta 
fakulty a měl povinnost 2 hodin přednášet na fakultě v posledním roce. Souhlas však nedostal a byl mu 
ponechán plný plat asistenta. Poněvadž bydlel na faře, vypomáhal ve zpovědnici a mší svatou v 11:00 
hodin.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu. 
V neděli (8.5.) proběhne sbírka na křesťanská média, prosíme o vaši štědrost. 

AKTUALITY OBECNÉ  
V Út 10.5.2022 v 16:00 se bude v kostele bratří kapucínů v Olomouci na Dolním náměstí modlit 

růženec s myšlenkami otce Pia z Peitralciny. Akci pro ženy organizuje Centrum  pro rodinný 
život v Olomouci. 

Pokud se nemůžeme účastnit letošních májových pobožností v kostele, můžeme si stáhnout 
z internetu rozjímání o Panně Marii rozvazující uzly, které připravil P. Václav Fojtík. V úvodu 
najdete modlitbu papeže Františka a následuje 31 rozjímání na každý den. Májovou pobožnost 
si můžete stáhnout na https://rodinnyzivot.cz/2022/03/23/majove-2022/. 

Cyrilometodějská křesťanská akademie, regionální pobočka Olomouc zve všechny zájemce             
na besedu s Erikem Taberym, šéfredaktorem Respektu a autorem knihy „Ohrožená společnost“, 
s názvem „Válka na Ukrajině a její důsledky“. Setkání v přednáškovém sále Arcidiecézního 
muzea se uskuteční ve středu 11.5.2022 od 17:00. 

Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým zvou na besedu                    
s akademickým sochařem Otmarem Olivou a výtvarníkem Janem Jemelkou, kteří spolupracovali 
na řadě zakázek úprav sakrálních prostorů. Moderátorem setkání ve středu 11.5.2022                
od 18:00 v kapli Božího Těla bude emeritní kurátor Muzea umění Ivo Binder. Večerem prostoupí 
klavírní improvizace talentovaného pianisty Petra Vengláře. Vstup volný, nutná je ovšem 
rezervace předem na www.vkol.cz/udalosti-a-akce/dialogy-nejen-o-umeni  

Karmelitánské nakladatelství vydalo knihu kardinála Carla Marie Martiniho SJ Odvaha milovat, 
která obsahuje úvahy o víře a zrání na křesťanské duchovní cestě. Je vhodná například                     
pro individuální duchovní cvičení.  

KOUTEK MOUDROSTI 
Sebekázeň je společnicí samoty. (Platón)  

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 


