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Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce! (Ž 69) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mt 10,26-33) 
Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic 
skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá 
do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo - duši zabít nemohou. Spíše se 
bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani 
jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny 
vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně 
přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, 
zapřu i já před svým Otcem v nebi." 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Asi každý z nás si někdy v životě řekl: kdyby tady tak byl někdo, kdo by mě pochopil, kdo by 
nahlédl až do nejmenších zákoutí mé duše, a přes to přese všechno mě miloval. Ano, někdo 
takový, kdo mi skutečně rozumí, možná i lépe, než sobě rozumím já sám, opravdu existuje – 
alespoň tento příslib nám dává dnešní evangelium. A asi pro tento příslib ani neexistuje lepší 
podobenství než to, které je nám nabídnuto: podobenství o vlasech na hlavě, z nichž je každý 
jednotlivý spočítán. Bůh mě zná skrz naskrz od prstů na nohou až po konečky vlasů. A zná mě 
v důsledku dokonce lépe než já sám. A protože mě opravdu zná, proto mi také rozumí. V mých 
radostech, v mých starostech, v mých úspěších i selháních. Mějme na paměti: spočítá nám 
všechny vlasy na hlavě. To je radostné poselství dnešního evangelia.    
 
PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mt 10, 37-42 Kdo nebere svůj kříž, není mě hoden. Kdo přijímá vás, přijímá mne. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ  
„Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch“ (1 Kor 12,4), píše Korinťanům apoštol Pavel. 
A pokračuje: „A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Bůh“ (v.5-6). Rozmanitost-jednota: svatý 
Pavel vedle sebe naléhavě klade tato dvě slova, jež jsou zdánlivě v rozporu. Chce říci, že Duch 
svatý je jeden, který spojuje rozmanité, a že církev se zrodila takto: my, rozmanití, jsme 
sjednoceni Duchem svatým. (…) Vždycky (však) existuje pokušení bránit taseným mečem vlastní 
ideje, o nichž se má za to, že jsou dobré pro všechny, a dohodnout se pouze s tím, kdo smýšlí 
stejně jako my. To je však víra k našemu obrazu a nikoli ta, kterou chce Duch. Pak by se mohlo 
mít za to, že nás sjednocuje to, co věříme, a tytéž praktiky, které jsme si osvojili. Existuje však 
něco mnohem víc: principem naší jednoty je Duch svatý. On nám především připomíná, že jsme 
milované Boží děti. V tom jsou si všichni rovní, ač rozmanití. Duch přichází mezi nás a mezi 
všechny naše rozmanitosti a ubohosti, aby nám sdělil, že máme jediného Pána, Ježíše,                          
a jediného Otce, a proto jsme bratři a sestry! Odtud začněme, dívejme se na církev, jak ji vidí 
Duch, nikoli tento svět. Svět vidí pravici a levici, s tou či onou ideologií. Duch vidí, že patříme Otci 
a Ježíši. Svět vidí konzervativce a progresisty, Duch vidí Boží děti. Světský pohled vidí struktury, 
které je třeba zefektivnit; duchovní pohled vidí bratry a sestry žebronící o milosrdenství. Duch nás 
má rád a ví, kde je pro každého místo v rámci celku. Pro Něho nejsme konfety unášené větrem, 
nýbrž nenahraditelné kamínky Jeho mozaiky. 
 
(Homilie papeže Františka při mši na Seslání Ducha svatého, baz. sv. Petra, 31.5.2020; dle 
radiovaticana.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 21.6. – 28.6.2020 
▪ Neděle  21.6. Alois / sv. Alois Gonzaga (12. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 22.6. Pavla / sv. Jan Fisher a Tomáš More  
▪ Úterý  23.6. Zdeňka / sv. Josef Cafasso  
▪ Středa  24.6. Jan / Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
▪ Čtvrtek  25.6. Ivan / sv. Vilém, ct. Ivan  
▪ Pátek  26.6. Adriana / sv. Jan a Pavel  
▪ Sobota  27.6. Ladislav / sv. Cyril Alexandrijský  
▪ Neděle  28.6. Lubomír / sv. Irenej (Lubomír) (13. neděle v mezidobí) 

Z HISTORIE KOSTELA – Stavební spolek  

V r.1869 byl v Olomouci založen Stavební spolek svatomořický (St. Mauritz Bauverein), který měl, jak 
název napovídá, pečovat o náš kostel ze stavebního hlediska. Tento na první pohled skoro všední počin je 
významný a odpovídá dnešnímu způsobu práce. Dnes často o úspěchu díla nerozhoduje genialita 
osvíceného jedince, ale spíše dobrá spolupráce kolektivu. Co tedy Stavební spolek v našem kostele 
vykonal? Například opatřil kostel novou žlutošedou omítkou. Snížil římsy u kostelních oken. Opravil hlavní 
oltář a odstranil barokní přístavek před ním. (Škoda, že nemáme fotografii toho přístavku.) Opravil střechy 
nad sakristií, nad sousoším Olivové hory a nad Edelmanovou hrobkou. V historických materiálech je 
psáno, že oprava střechy nad Edelmanovou hrobkou byla provedena na náklady probošta, kterým byl v tu 
dobu Emanuel hrabě Pötting. U tohoto jména každý rodilý Olomoučan zastříhá ušima, protože dobře zná 
budovu stejného jména, kterou náš probošt nechal zbudovat pro výchovu dívek. Dalším významným 
zásahem na našem kostele bylo zkrácení loretánské kaple, která musela ustoupit městské dopravě. Každá 
doba je v něčem převratná. V Olomouci se v té době zaváděl elektrický proud (do našeho kostela 
doputoval r.1892), začaly se bořit hradby a r.1899 začaly v našem městě jezdit tramvaje. Stavební spolek 
svatomořický měl dokonce svůj erb, na kterém je kružítko, úhelník a olovnice. Tyto erby můžeme najít                
na vnějších opěrných pilířích kostela. Za 38 let činnosti spolek investoval do kostela cca 150 000 K.                   
Ve stejné době kostel obdržel od města 34 000 K a od městské spořitelny 40 000 K. Skoro to vypadá, že 
by nebylo špatné takový spolek obnovit. Otázka je, jak by se do něj hrnuli členové... 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V Ne 21.6. doprovodí mši sv. v 10:30 hodin schola pod vedením našeho varhaníka Jiřího 

Stodůlky, pak bude následovat cca 20minutové Mořické varhanní matinné, v rámci něhož zazní 
skladby J.S. Bacha, M. Duprého a A. Kalejse v podání Lukáše Dvořáka (Praha, Vyšehrad). 

V Pá 26.6. se bude mezi 9:00-11:00 zpovídat, v 15:00 zveme na modlitby k Božímu milosrdenství. 

AKTUALITY OBECNÉ 
Do 30.6.2020 je možno si prohlédnout v křížové chodbě michalského kostela výstavu nazvanou 

„A kdo Vás zabije…“. Ta se věnuje osudu moravských kněží, kteří za 2. sv. války skončili                      
v koncentračních táborech. Koncept výstavy vychází z klíčové knihy kněze olomoucké 
arcidiecéze Bedřicha Hoffmanna, vězněného v koncentračním táboře Dachau. Otec Hoffmann 
po válce působil v kostele sv. Michala v Olomouci. Na výstavě můžete zhlédnout také dekrety                
k vyznamenání Československého válečného kříže 1939, které obdrželi katoličtí kněží z Moravy. 

Dny 15.-19.7.2020 mohou ženy strávit na Letním pobytu pro ženy na cestě života, který se 
uskuteční ve Velkých Losinách v penzionu Brněnka. Setkání bude bez dětí. Zažijete přednášky 
odborníků, schůzky v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem, vycházky, 
kreativní dílny, táborák, mše sv. Po celou dobu je přítomen kněz i odborníci k možnosti 
individuální konzultace. Podrobnější informace k akci jsou k dispozici na odkaze 
http://rodinnyzivot.cz/soubor/pozv%C3%A1nka%20Losiny.pdf 

KOUTEK MOUDROSTI 
Život nás staví před nesčetné příležitosti, při nichž můžeme projevit starostlivost, nepromarněme 
ani jednu. 
(Stuart a Linda Macfarlaneovi)  

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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