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Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! (Ž 67) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 14,23-29) 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude 
milovat; a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje 
slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám 
mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu 
mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl já. Pokoj vám 
zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce 
nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‚Odcházím‘ a ‚zase k vám přijdu‘. Kdybyste mě 
milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve 
než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Nemějte žádný strach, buďte zcela bez starostí, všechno 
bude dobré. Nevím, proč se na to spoléhám. Je přece tolik otazníků ve vztahu k tomuto Bohu, tak 
mnoho situací, kdy se s Ním tvrdě přu, a, proč to nepřiznat, někdy jsem na Něj i docela škaredý.  
A přesto se v mém vztahu k Němu rozhostí, přinejmenším tehdy, když je to opravdu nutné, zase a 
znova ta zvláštní pradůvěra. Přes to všechno pak někdy přihlásí zcela z dálky tento hlas mé duše: 
„Sice nevím, co chceš, ale když to říkáš, pak bude nakonec přece jen všechno v pořádku, pak 
bude přes to všechno zase dobře.“ Nevím, proč tomu tak je, a nečekejte, že teď přijdu s tím či 
oním pokusem vám to vysvětlit. Nezbývá mi nic jiného, že se do této důvěry naplno ponořit, 
přesně jako se dítě musí spolehnout na pradůvěru ve své rodiče. Jednoduše padat volným pádem 
a v pevné důvěře se tímto Bohem nechat zachytit. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Nemějte 
žádný strach! Jak taková dětská pradůvěra vskutku vypadá, to mi ukazují lidé, kteří ji opravdu 
v extrémních situacích sami zažili, a to daleko existencionálnějším způsobem, než jsem měl 
možnost to kdykoli v životě pocítit já. Jedním z těchto lidí byla bezesporu Milada Horáková, která 
těsně před popravou po komunisty vykonstruovaném procesu napsala své rodině mimo jiné: 
„Mám Vás tolik, tolik ráda. Líbám Vás a tisknu. Jsem v mysli a modlitbách jen a jen u Vás. 
(…) Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží - tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s jediným 
přáním: abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno. Neplačte - neteskněte 
moc - je mi to takhle lepší než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. 
Takto se rozletím, zase do polí a luk, strání a k rybníkům, na hory i v nížiny. Budu zase 
nespoutaná, a ten klid a mír. Dejte mi ho - bylo toho tolik, co bylo nutno překonávat - chci už jít. 
Nebraňte mi svým nářkem. Musíte teď žít také za mne.“ 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 17,20-26   Ať všichni jsou jedno! 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
V mládí jsem objevil Ježíšovu lásku, která miluje až do posledního dechu na kříži, a to i ve chvíli, 
kdy se cítí ode všech opuštěný, i od Boha. Celý život jsem se učil v nepříjemnostech a bolestech 
poznat Opuštěného Ježíše a obejmout ho. (…) Čas, který jsem uzdravením (z covidu-19, pozn. 
red.) dostal, beru jako jakýsi dar navíc. Ten čas není můj, a proto ho chci věnovat tomu, který mi 
ho daroval. Reformu v církvi navrhovat nebudu, protože ty poklady tady prostě pro všechny jsou, 
jen se budu více snažit pomáhat lidem, aby je objevili. 



(Rozhovor s arcibiskupem Janem Graubnerem po jeho vyléčení z covidu-19, 1.1.2021; dle 
olomouc.cz) 

SVÁTKY V TÝDNU 22.5.2022 – 29.5.2022 
▪ Neděle  22.5. Emil / sv. Julie (6. neděle velikonoční) 
▪ Pondělí 23.5. Vladimír / sv. Jan Křtitel de Rossi  
▪ Úterý  24.5. Jana / sv. Vincent Lerinský  
▪ Středa  25.5. Viola / sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi  
▪ Čtvrtek  26.5. Filip / sv. Filip Neri (Nanebevstoupení Páně) 
▪ Pátek  27.5. Valdemar / sv. Augustin z Canterbury  
▪ Sobota  28.5. Vilém / sv. Emil  
▪ Neděle  29.5. Maxmilián / sv. Maximin (7. neděle velikonoční) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1973 (opravy)   
Vdova po kostelníku Rud. Veselém zůstala bydlet na faře, ponechala si pouze jeden pokoj. Z druhého 

pokoje a z přilehlé místnosti se upravil komfortní byt pro nového kostelníka (kuchyň, dva pokoje 
a sociální zařízení). Také plynové topení. 

V tomto roce byla pořízena dokumentace pro rekonstrukci el. vedení a osvětlení. Pořídil ji Městský 
stavební podnik, který také přijal objednávku na provedení.  

V dominikánském kostele byl pořízen nový obětní stůl. Koberec pod ním a upravena boční kaple, kde se 
konává pomazání nemocných. Rovněž varhany tohoto kostela byly prohlédnuty a opraveny. Počátkem 
tohoto roku začaly přípravy na stavbu nového obchodního domu PRIOR. Celé náměstí bylo zabráno jako 
staveniště. Ponechán přístup k hlavnímu vchodu. Misijní kříž byl demontován a dán do kostela.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu. 
Tuto neděli (22.5.) je sbírka na pronásledované křesťany, prosíme o vaši štědrost. 
V květnu zveme mimo pátek a neděli na májové pobožnosti po mši svaté. 
Na příští sobotu (28.5.) zve farní rada na výlet autobusem do Pohořan a poté pěšky na Svatý 

Kopeček. Detaily budou upřesněny na nedělních mších svatých. 
Farní rada prosí o výpomoc s asistencí návštěvníkům při Noci kostelů (10.6., 

https://www.nockostelu.cz/), zapsat se na určitou hodinu bude možné příští týden v sakristii. 

AKTUALITY OBECNÉ  
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner byl 13.5.2022 jmenován pražským arcibiskupem. Na pražský 

biskupský stolec bude uveden v So 2.6.2022. Nemusíme číst diskuse, které v médiích provází 
jeho jmenování. Můžeme se ale zamyslet nad jeho slovy z rok starého rozhovoru (viz. 
https://plus.rozhlas.cz/prezil-jsem-covid-a-dostal-cas-navic-uz-mohl-byt-konec-uvazuje-
arcibiskup-8487264, který poskytl po uzdravení z covidu. Říká: „Mám nějaký čas navíc, protože 
už mohl být konec. Když mi pánbůh cosi přidal, tak si říkám, že tento čas už není můj a měl by 
patřit jemu a službě“. Nyní podle toho jedná. 

Cyrilometodějská křesťanská akademie, regionální pobočka Olomouc zve zájemce na exkurzi po 
historických památkách Slezska. Uskuteční se v So 4.6.2022 od 7:00 do 20:00. Předpokládá se 
návštěva dřevěných kostelů (Laziska , Cwiklice, Stara Wies),  Pszczyna (polský Versailles) a 
Cieszyn (hrad). Cena 600 Kč, přihlášky: Filip Zaoral, e-mail: zaoralf@post.cz, tel.: 739 515 523. 

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, 
reaguje Institut klinické pastorační péče „Jsme blízko vám“ nabídkou duchovní obnovy. 
Uskuteční se v So 20.8.2022 od 9:00 od 15:30 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci 
a povede ji P. Martin Uher. Přihlášky na www.jsmeblizkovam.cz do 13.8.2022.  

KOUTEK MOUDROSTI 
Je třeba často větší odvahy k tomu svůj názor změnit, než za ním pevně stát. (Hebbel)  

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 


