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

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 9,36-10,8) 
Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu 
řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal 
dělníky na svou žeň!“ Potom si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými 
duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti 
apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, syn Zebedeův, a jeho 
bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, syn Alfeův, a Tadeáš, Šimon 
Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: 
„Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným 
ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: ‚Přiblížilo se nebeské království.‘ Uzdravujte 
nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste 
dostali, zadarmo dávejte.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
V tomto období tradičně přistupují děti po dlouhodobé a náročné přípravě k prvnímu svatému 
přijímání – k prvnímu přijetí Těla a Krve Páně. A pro nemálo z nich je to, minimálně na delší dobu, 
i přijímání poslední. Vlivem laxní rodiny, vlivem okolí, či úplně z jiného důvodu. K zármutku těch, 
kteří by si tak přáli, aby ve svých dětech či vnucích zaseli semínko živé víry. Ale je skutečně 
důvod k nějakému fatálnímu smutku? Jinak řečeno, je naše víra skutečně pouze výsledkem naší 
důsledné náboženské výchovy? Byli jen naši rodiče, okolnosti tehdejší doby a dlouholetý nácvik 
důvody k tomu, že dnes sedíme v kostelních lavicích? Pokud je tomu tak, nepřeceňujeme tady 
vlastně ohromně lidský podíl? Kdybychom takto přemýšleli, pak by měli nepřímo pravdu všichni ti, 
kteří tvrdí, že naše víra není nic jiného než zděděný vzorec chování, společenská konvence nebo 
vlastně jen takový roztomilý a neškodný zvyk. Všechny náboženské koncepce a výchovné 
strategie, přiznejme si to, mají na člověka jen omezený účinek. Pokud mají lidé skutečně nakonec 
v Boha uvěřit, celou svou duší a celým svým tělem, musí je Bůh zasáhnout. Neboť On je tím, 
který si buduje cesty do srdcí lidí. A toto činí kde chce, jak chce a především kdy chce.                            
A nemusíme pro to ani nic moc udělat. Nemusíme se k tomu dopracovat a na druhé straně si to 
ani nemůžeme nějak ulehčit. Když Bůh vnikne do života lidí, když lidé dospějí k víře v tohoto 
Boha, pak On toto činí, aniž by k tomu člověk musel podat nějaký výkon, dělá to zcela jednoduše 
zadarmo. Proto vlastně můžeme být ohledně budoucnosti víry u budoucích generací poměrně 
klidní a nikterak moc alibisticky si říci: Bože, jsou to Tví lidé, a pokud je chceš zasáhnout, pak pro 
to ty rozhodující kroky musíš vykonat sám. A můžeme se na to spolehnout, že přesně toto On 
také dělá. Ovšem, přece jen s jedním jediným předpokladem: bez našeho otevřeného srdce ani 
Bůh nic nezmůže, bez něho ani On nemá šanci.   

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 10,26-33   Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ  
Evangelium není byznys, ale dar, který můžeme pouze rozdávat a ne z něj profitovat. Přeloženo 
do dnešní doby to znamená, že misii by pokud možno neměl dělat profesionál, ale obyčejný 
člověk. Člověk, který má své světské povolání a neživí se přesvědčováním lidí. Misii musí být 
projevem skutečného zájmu a lásky k druhému člověku. (…) To, co lidé hledají, je autentická víra, 
a ne profesionální argumentace. Nestyďme se proto mluvit o Bohu co možná přirozeně -                          



v zaměstnání, mezi přáteli, v rodině. Není třeba to umět. Stačí Bohu věřit a žít s ním svůj všední 
den.  

(Jiří Gruber: Moštičky nechte doma, 16.9.2007, dle brno1.evangnet.cz) 

SVÁTKY V TÝDNU 14.6. – 21.6.2020 
▪ Neděle  14.6. Roland / sv. Anastáz (11. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 15.6. Vít / sv. Vít  
▪ Úterý  16.6. Zbyněk / sv. Benon (Zbyněk)  
▪ Středa  17.6. Adolf / sv. Řehoř Barbarigo  
▪ Čtvrtek  18.6. Milan / sv. Marina  
▪ Pátek  19.6. Leoš / sv. Jan Nepomuk Neumann (Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova) 
▪ Sobota  20.6. Květa / sv. Silverius (Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie) 
▪ Neděle  21.6. Alois / sv. Alois Gonzaga (12. neděle v mezidobí) 

Z HISTORIE KOSTELA – Probošt Unckrechtsberg   

Dalším „aktivním“ proboštem u sv. Mořice byl Eduard Unckrechtsberg, který zde působil v letech 1843-
1867. V této době například došlo k tzv. revolučnímu roku 1848. Císař Ferdinand I. Dobrotivý tehdy před 
nepokoji utekl z Vídně k nám do Olomouce a nakonec se zde vzdal vlády ve prospěch 18-letého synovce, 
kterého všichni známe jako Františka Josefa I. Ten z Olomouce vládl asi půl roku.  
U sv. Mořice provedl probošt Unckrechtsberg řadu významných změn. Prvním z jeho zásahů bylo 
vybourání železné mříže, která vedla napříč celým kostelem a oddělovala presbytář od trojlodí. Tato mříž 
byla v kostele od r. 1681. Dalším krokem bylo zrušení cca 6 nevyužívaných oltářů. Budování oltářů bylo                
v minulosti vyvoláno velkou poptávkou po sloužení mší. Tyto mše byly často slouženy bez účasti věřících 
(v latině) a to například proto, že si to někdo „předplatil“ jako službu. Slušní vážení lidé s nekřesťanským 
jednáním si tak nezřídka snažili „vylepšit kádrový profil“ na „nejvyšších místech“.  
Probošt Unckrechtsberg dále nechal zazdít oratoř nad vchodem do sakristie. R.1854 nechal zhotovit 
novogotický hlavní oltář, který ale na svém místě vydržel jen 7 roků a poté se přesunul do jižní lodi kostela. 
Jeho místo zaujal náš nynější hlavní oltář, který je zřetelně majestátnější. Ze stejné doby je i naše nynější 
kazatelna. Probošt Unckrechtsberg nechal také opravit a vyzdobit kapli Nejsvětější Trojice pod severní 
věží. Výčet jeho zásluh pak můžeme zakončit „nastartováním“ instalace vitráží do kostelních oken. Škoda, 
že se v historických knihách nedočteme více o tom, jak se kterému pastýři dařilo budovat chrám z lidských 
duší. Možná by se o tom dalo něco vyčíst z farní kroniky... 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Všichni návštěvníci bohoslužeb musí mít roušky a musí sedět v dvoumetrových rozestupech. 

Bohoslužby se konají ve standardních časech (Po–So v 8:00, Ne 7:30, 9:00 a 10:30). Nebezpečí 
života bez Boha je větší než nebezpečí nákazy koronavirem. 

V Pá 19.6.2020, na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, se bude zpovídat v čase 9:00-11:00. 
Po ranní mši až do 12:00 bude probíhat adorace a od 15:00 modlitby k Božímu milosrdenství. 

Pokud máte ještě u sebe krabučku s Postní almužnou, doneste ji prosím v neděli do sakristie 

AKTUALITY OBECNÉ 
Otcové s dětmi jsou zváni na 11. ročník pěší poutě z Velehradu na sv. Hostýn v termínu 26.-

28.6.2020. Každý den se putuje približně 20 km s tím, že zavazadla veze doprovodné vozidlo. 
Spí se v tělocvičnách. Poutníky doprovází kněz P. Jiří Putala. Podrobné informace o pouti 
obdržíte po přihlášení na e-mail: zaboj.josef@ado.cz. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Spal jsem a zdálo se mi, že život je radost. 
Vzbudil jsem se a viděl, že život je povinnost. 
Konal jsem, a hle: povinnost se stala radostí. 
(Rabindranáth Thákur)  

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 
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