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Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země! (Ž 104) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 20,19-23) 
Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli 
dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když 
učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já 
posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy 
odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Právě jsme si přečetli, jak zmrtvýchvstalý Ježíš říká svým učedníkům: Komu hříchy odpustíte, 
tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. To není jenom příkaz, to je 
přímo zplnomocnění, které Ježíš učedníkům propůjčuje: plnou moc odpouštět a dokonce plnou 
moc odpuštění odepřít! To je vše správně. Jen pozor: to není žádné povolení odpuštění odepřít! 
Všem, kteří by cítili, že se z této pozice cítí být pasováni do role soudce nad druhými, ti všichni by 
měli mít na paměti, že stejně tak jim pak bude Bůh odpouštět dle toho, jak jsou připraveni 
odpouštět druhým. Pokud jsou, pak, právě pak, se může svátost smíření stát opravdovým darem. 
Božím darem k odpuštění nám lidem. Darem, k jehož pravidelném přijetí jsme církví opakovaně 
zváni. To ovšem nemění nic na skutečnosti, že Bůh, ve kterého věříme, nejenže nepůsobí nějak 
pravidelně, ale daleko spíše nepravidelně, mimo-řádně. Pro Boha prostě existuje mimo 
pravidelných též hojnost mimořádných cest. A stejně tak tento Bůh také mimořádně odpouští – 
daleko více, než jsme si toho možná sami vědomi. Kdyby odpouštěl jen tehdy, když bychom Jej              
o to výslovně prosili, tak by to s námi pravděpodobně vypadalo docela špatně. Proto je Bůh tak 
mimořádný, tak jiný jako my lidé: a to především tam, kde jde o odpuštění. Neboť Bůh je dobrý 
Otec a milující Matka. A všichni, kdo mají srdce otevřené a kus životní cesty za sebou, tak ví, že 
to není žádné klišé z katechetických příruček. 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Jan 16,12-15   Všechno, co má Otec, je moje; Duch svatý z mého vezme a vám 
to oznámí. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Dnešek potřebuje pevné osobnosti, nikoliv beztvará individua. Tekoucí identita je jako bačkora, 
nová může být líbivá, má jistý tvar, ale časem se promění v nefunkční patvar. Moji mladí přátelé, 
biřmovanci, vy musíte být pevní, musíte mít tvar, formu. Jako dámský střevíc nebo pánská 
polobotka. Proč mluvím tímto jazykem? Na celém světě nás proslavil muž, který měl svůj 
charakter a je příkladem společenské angažovanosti i s duchovním rozměrem. Baťa nám 
připomíná, že jenom ti, kteří budou pevní a rozhodní, jako je i jinak světoznámý sv. Jan 
Nepomucký; se mohou stát svědky a osobnostmi nové doby. A tak „střevíc“, či „polobotka“ Vám              
i ve stáří uchová formu a krok. Lidská identita je jako i identita Ježíše Krista dílem Ducha Svatého. 
Proto se člověk rodí jako muž a žena. Vzpomeňte na svou přípravu, na sedm darů Ducha 
Svatého, které z vás vytvářejí osobnosti s pevnou identitou. Ano, musíte být osobnosti, rozumné 
bytosti, které chtějí a vědí co, mají vůli a vědí, že člověka neformují emoce, ale člověk je 
přeměňuje v cit, a tak se teprve stává bytostí schopnou lásky. Láska však nemůže existovat bez 
statečnosti a trpělivosti. 
(Dominik Duka, kázání z Letnic, 27.5.2022; dle dominikduka.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 5.6.2022 – 12.6.2022 
▪ Neděle  5.6. Dobroslav / sv. Bonifác (Slavnost Seslání Ducha Svatého) 
▪ Pondělí 6.6. Norbert / sv. Norbert  
▪ Úterý  7.6. Iveta/Slavoj / sv. Robert  
▪ Středa  8.6. Medard / sv. Medard  
▪ Čtvrtek  9.6. Stanislava / sv. Efrém Syrský  
▪ Pátek  10.6. Gita / sv. Maxim  
▪ Sobota  11.6. Bruno / sv. Barnabáš 
▪ Neděle  12.6. Antonie / sv. Jan z Fakunda (Slavnost Nejsvětější Trojice) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1974 (duchovní správa a opravy)   
Dne 1. ledna v 15:00 hod celebroval O. biskup Josef Vrana mši sv. na dómě jako zahájení příprav 

milostivého léta. Pomazání nemocných bylo opět udělováno v době postní a adventní. Postní bohoslužba 
slova byla na téma: Svátosti, cesta k obnově duše v milostivém létě. Májové pobožnosti: Pokání – smír – 
obnova duše. Vybízí nás k tomu P. Maria v Lurdech, La Salletě a ve Fatimě. 

Na svátek sv. Mořice byl odpoledne přenášen v kostele rozhlasem z magnetofonového pásku popis 
kostela. Vždy v celou hodinu. Letošní dušičkovou pobožnost na ústředním hřbitově konal O. Jan Můčka. 

Vánoce a úprava Betléma byla na téma: Kristus – Král pokoje světa. Přehled křesťanů ve všech 
světadílech. 

Přihlášky do náboženství se letos podávaly jakoukoli formou i poštou, ale od 15. – 25. června. Přihlásilo se 
24 dětí. O. Můčka vyučoval tyto děti z naší farnosti. Mimo to učil místo zemřelého O. St. Jurečky na Nové 
Ulici na škole tř. Svornosti a Fr. Stupky a pak i na Novém Světě. 

Letos ukončila své trvání pobočka boh. fakulty z Litoměřic, se sídlem v Olomouci. 
V září se začalo s rekonstrukcí elektrického vedení a osvětlení. Prováděl ji MěSP Olomouc, Sokolská ulice. 

Byly opraveny všechny boky lavic. Byly po blocích demontovány, prostor pod lavicemi vybetonován, 
pokryt lepenkou, zhotoven nový podstavec pod lavice, lavice opraveny. Přes kryptu bylo vedeno 
elektrické vedení k topným tyčím (ze starého elektrického topení fy. Siemens), umístěným pod sedadly 
lavic. Ze 64 tyčí byly jen 3 vadné, které se snadno opravily. 

Pro okna v dominikánském kostele se pořídilo pletivo a bylo nataženo na staré rámy a natřeny. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu. 

AKTUALITY OBECNÉ  
Arcibiskup Jan Graubner udělí v sobotu 25.6.2022 v 9:30 v olomoucké katedrále sv. Václava 

kněžské svěcení čtyřem jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. Budou to: Ing. Josef Biernát (*1989, Uherské Hradiště),  Pavel Fiala 
(*1994, Přerov), Lukáš Gelnar (*1995, Ostrava) a František Šary (*1974, Poprad). 

Jako poděkování arcibiskupu Janu Graubnerovi za jeho dlouholetou službu v čele olomoucké 
arcidiecéze a v prosbách o hojnost milostí do jeho nové služby arcibiskupa pražského prožijí lidé 
mši svatou z výročí posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci ve Čt 30.6.2022. Bohoslužba 
začíná v 17:00 a po jejím skončení jsou všichni zúčastnění zváni k přátelskému setkání                         
v blízkosti katedrály. 

Komunita Blahoslavenství zve muže i ženy, kteří rádi přiloží ruku k dílu, na čas společných brigád 
v areálu domu Komunity Blahoslavenství v Dolanech. Předpokládá se pro muže práce se 
dřevem (řezání, skládání, tvorba chodníků v zahradě) a pro ženy úprava terénu v zahradě, úklid 
prostor, další práce podle potřeby. Uskuteční se Pá-So 15.-16.7.2022 s možností přijet už ve Čt 
a odjet až v Ne. Očekává se, že zájemci si přivezou spacák, pracovní oděv a boty. Ozvěte se 
mailem: pobyty@blahoslavenstvi.cz nebo na mobil: 739 092 799. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Nikdy jsem neviděl cestu, která by měla jen jeden směr. A když odmítneš nést odpovědnost                   
za porážku, neponeseš ji ani za vítězství. (Antoine de Saint-Exupéry)  

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 


