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Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

(Ž 97)

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 17,20-26)
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty,
kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni
ať jsou jedno v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim,
aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby
svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde
jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě
miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a tito
(moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska,
kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
Svět Boha nepoznal, míní Ježíš. A se znalostí evangelních příběhů můžeme konstatovat, že Jeho
učedníci vlastně také ne. Ale v jednom si mohou být všichni, kteří Ježíše následují, Jeho učedníci
a všichni Ti, kteří i díky nim uvěřili, po Ježíšově radostném poselství docela jistí: poznali, že Jej
Bůh poslal, tohoto Ježíše, že je v Něm ukryto něco jedinečného, že musel být někým zcela
výjimečným. Tušíme, že je zde něco, že je zde někdo, Někdo, o kterém Ježíš podal zprávu,
o kterém svědčí, že to s námi myslí dobře a že se o nás stará, kdykoli, kdekoli a kdokoli jsme. To,
že nevíme nic přesného, to vůbec není až taková hrůza. To, že jsme Jej nepoznali, že Jemu
nedokážeme plně porozumět a všechny naše pokusy zařadit Jej do té či oné škatulky selhávají –
vůbec žádná tragédie! Neboť máme tušení. Tušíme, že je tu Někdo, kdo nám chce být nablízku a
v konečném důsledku je naší budoucností. To možná není úplně moc, ale je to přesto o mnoho
více, než vlastně nakonec potřebujeme. Neboť z tohoto tušení roste důvěra, naděje a odvaha,
abychom udělali v životě zase další krok. Ne, ani my jsme Boha nepoznali. Poznání, to je pro nás
– Bůh ví – docela daleko. Ale máme tušení, tušíme, že je tu Někdo, kdo stojí na naší straně, a že
pak, nakonec, bude vše v pořádku. A už toto tušení znamená nekonečně mnoho.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 20,19-23
svatého.

Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ
Kdo je (tedy) „autenticky věřící“? Ten, kdo touží a miluje. Protože Bůh je přítomen ve všem (a
zároveň vše přesahuje), láska k Bohu zahrnuje vše, je to „láska bez hranic“. Lidská „láska k Bohu“
není jen exklusivním vztahem k nějaké „nadpřirozené bytosti“ za horizontem světa, nýbrž se má
právě svou „bezhraničností“ a nepodmíněností podobat lásce Boha samého, který vše objímá
a udržuje v bytí svou láskou, má se podobat Bohu, který je ve všem přítomen s láskou a jakožto
láska. Je ovšem zřejmé, že toto přikázání lásky (neoddělitelné lásky k Bohu a bližnímu) je úkolem,
s nímž v tomto světě a v tomto životě nikdy není možné být hotov, má – podobně jako víra –
charakter pozvání na cestu, která je stále otevřená. Křesťan je vyzván podobat se Bohu, který
ze své lásky nikoho nevylučuje.
(Tomáš Halík: Největší přikázání, 25.10.2020; dle halik.cz)

SVÁTKY V TÝDNU 29.5.2022 – 5.6.2022
▪ Neděle
29.5. Maxmilián / sv. Maximin (7. neděle velikonoční)
▪ Pondělí 30.5. Ferdinand / sv. Zdislava
▪ Úterý
31.5. Kamila / Svátek Navštívení Panny Marie
▪ Středa
1.6. Laura / sv. Justin
▪ Čtvrtek
2.6. Jarmil / sv. Marcelin a Petr
▪ Pátek
3.6. Tamara / sv. Karel Lwanga a druhové
▪ Sobota
4.6. Dalibor / sv. František Caracciolo
▪ Neděle
5.6. Dobroslav / sv. Bonifác (Slavnost Seslání Ducha Svatého)
Z FARNÍCH KRONIK – Rok 1974 (personálie)
Počátkem roku nastoupil nový kostelník František Belžík, bývalý bohoslovec (4 ročníky), pak výpravčí
vlaků, nyní na důchodě.
K 1. červenci 1974 odchází O. Josef Trtík na samostatnou faru do Bohušova.
O. František Novák, asistent boh. fakulty odešel do Litoměřic. Od 1.7.1974 byl ustanoven kaplanem O. Jan
Můčka ze Strážnice, novokněz. Nar. 9.7.1950 Uh. Hradiště, bytem Strážnice, Nová č.610.
Dne 23. června 1974 měli ve farním kostele svou první mši sv. František Kunetka, narozen a bytem
Olomouc, v 9:00 hodin, a Štefan Janitor, nar. Malá Ida, okr. Košice, bytem Olomouc, v 11:00. Obě mše
sv. byly hojně navštíveny. První kázal dr. J. Bradáč, rektor semináře, v druhé Dr. Emil Pluhař, místní
kaplan.
V Litoměřicích zemřel náhle kardinál Štěpán Trochta.

AKTUALITY Z FARNOSTI
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu.
V Pá 3.6 zveme v rámci Svátků města Olomouce od 19 hodin do průvodu ke cti sv. Pavlíny,
patronky města Olomouce, který začne na Horním náměstí a bude zakončen v našem kostele.
Zde proběhne v 19:30 uložení ostatků a následovat bude koncert smíšeného komorního sboru
Ateneo Univerzity Palackého.
Na příští sobotu (4.6.) zve farní rada na výlet autobusem do Pohořan a poté pěšky na Svatý
Kopeček. Po modlitbě v kostele se rozejdeme, nebo zajdeme na oběd. Odjezd bude v 9.32
autobusem č. 307 ze zastávky D na hl. nádraží. Zájemce prosíme, aby se předběžně přihlásili
v sakristii nebo v setkávárně.
Farní rada prosí o výpomoc s asistencí návštěvníkům při Noci kostelů (10.6.,
https://www.nockostelu.cz/), zapsat se na určitou hodinu je možné v sakristii.
AKTUALITY OBECNÉ
Členové diecézního synodálního týmu předali v pátek 20. května 2022 arcibiskupu Janu
Graubnerovi závěrečnou syntézu – desetistránkové shrnutí výstupů z jednání synodálních
skupin, aby ji stvrdil svým podpisem. Syntéza shrnuje texty 782 výstupních formulářů, na kterých
se podílelo celkem 5 350 členů skupinek ve farnostech i jiných společenstvích. Dokument je
možné stáhnout zde https://www.ado.cz/wp-content/uploads/2022/05/synteza-dieceznihosynodalniho-procesu-olomouc.pdf a bude též přiložen k elektronické verzi SZ. Pro všechny, kteří
chtějí vidět realistický obraz postojů věřících v diecézi ke klíčovým tématům a kterým záleží
na budoucnosti církve, by měl být tento dokument povinným čtením.
Lékařům, zdravotním sestrám, nemocničním kaplanům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví,
ale také všem lidem dobré vůle je určena pouť, která se v So 11.6.2022 uskuteční na Svatém
Hostýně. Mši svatou od 10:15 bude celebrovat biskup Josef Nuzík. Po skončení následuje
v 11:30 vernisáž výstavy „Zdravotníci, děkujeme vám!“ v Jurkovičově sále a ve 13:30 Cesta
světla se závěrečným požehnáním.
KOUTEK MOUDROSTI
Přemoci zlé návyky můžeme jen dnes, nikdy ne zítra. (Konfucius)
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

