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Stvoř mi čisté srdce, Bože! (Ž 51) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Jan 12, 20-33) 
Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli                   
i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom 
viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na 
to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže 
pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný 
užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho 
pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj 
služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám 
říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče, oslav své 
jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, 
říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se 
neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto 
světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny (lidi) k sobě.“ Těmi slovy chtěl 
naznačit, jakou smrtí zemře.  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Kde jsem já, tam bude i můj služebník. Tato Ježíšova slova jsou pro nás programem. Máme být 
tam, kde je On. Ano, přišli jsme za ním sem na mši svatou, kde je On přítomen v eucharistii a 
v Jeho Slově, ale o to mi teď nejde. Ptám se nyní na to, jestli tento Ježíš z Nazareta, kdyby dnes 
žil jako člověk na tomto světě, jestli by byl dnes i zde, zde, v chrámu sv. Mořice. Posadil by se 
tady do kostelní lavice? Jednak by měl možná problém, který kostel a které církve si vlastně 
vybrat, máme jich okolo docela dost. A byl by skutečně uprostřed nás, na nedělní mši svatou 
slavnostně oblečených lidí? Tak nějak by přece jen vypadal trochu divně, se svými dlouhými 
vlasy, bosý v sandálech… A cítil by se dobře v našem přece jen poněkud měšťáckém prostředí? 
Tehdy se stýkal spíše s těmi, na které ostatní ukazovali prstem, o kterých říkali, že jsou nevěstky 
a celníci, prostě s těmi ze dna společnosti. No nevím, ale tak mě prostě napadá celá řada jiných 
míst, kde bychom jej našli daleko spíše. Místa, kde by také rád poznal ty, kteří jej chtějí 
následovat. Neboť přesně tam – nejen na bohoslužbě – přesně tam, kde lidé trpí v nouzi, 
v nejubožejších bratřích a sestrách, přesně tam jej nepotkáme méně. A možná – někdy mě 
přepadá tato kacířská myšlenka – možná jej tam potkáváme dokonce o mnoho bezprostředněji. 
Neboť „Kde jsem já, tam bude i můj služebník“. Mějme na paměti, že tato Ježišova slova jsou 
naším programem.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 14, 1-15, 47   Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Marka. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Po smrti Jana Sokola jsem na internetu zahlédl, jak někdo postoval jednu z jeho myšlenek – bylo 
to něco v tom smyslu, že čím méně je člověk zakotvený, tím více se bojí. Možná to bude znít 
divně, ale myslím si, že definice vnitřní svobody je závislost na nekonečnu (následně upřesněno 
jako tajemství, pozn. red.). Čím víc je člověk zakotvený a usazený v bytí jako takovém, tím má 
větší nadhled. Pro mě to souvisí i s Bohem. Pro mě je Bůh láskyplné bytí. A to mi dává svobodu. 

(P. Ladislav Heryán, rozhovor v Deníku N, 26.2.2021, dle denikn.cz) 



SVÁTKY V TÝDNU 21.3.2021 – 28.3.2021 
▪ Neděle  21.3. Radek / bl. Serapion (5. neděle postní) 
▪ Pondělí 22.3. Leona / sv. Epafrodit  
▪ Úterý  23.3. Ivona / sv. Turibius z Mongroveja  
▪ Středa  24.3. Gabriel / sv. Kateřina Švédská  
▪ Čtvrtek  25.3. Marián / Slavnost Zvěstování Páně 
▪ Pátek  26.3. Emanuel / sv. Kastulus (Haštal)  
▪ Sobota  27.3. Dita / sv. Rupert  
▪ Neděle  28.3. Soňa / sv. Rogát (6. neděle postní - Květná neděle) 

Z FARNÍCH KRONIK – Kdo a jak zaplatí varhaníka  
Další text kroniky je věnován otázce varhaníka. Bohužel ho musíme místy poněkud zkrátit. 
Největším bolestínem fary svatomořické je otázka varhanická. Od dávných časů býval při kostele sv. 
Mořice ustanoven varhaník, čtyři choralisté a ředitel kůru pro kostel svatomořický a svatomichalský, kteří 
všichni byli placeni od města. Město mělo také svoji městskou hudbu. Podle smlouvy uzavřené 20. 
prosince 1807 zavázal se tehdejší probošt platit městu na varhaníka příspěvek 600 korun a na městské 
hudebníky, při bohoslužbách činné, obnos 500 korun ročně. Když po převratě městská hudba zanikla, 
přestal i příspěvek 500 korun na hudbu. Když pak i městský varhaník zemřel, platil farní úřad příspěvek                        
na varhaníka dále.  
Nový probošt má za to, že tato smlouva se stala bezpředmětnou, … a podal 8. prosince 1934 městské 
radě žádost o zrušení smlouvy. 
Městská rada, ačkoliv jest podle zákona konkurenčním výborem pro městské kostely, staví se na 
stanovisko desinteressementu v této věci. Když prý sobě platí židé svého varhaníka, jakož i evangelíci a 
čechoslováci, ať prý si jej platí i katolíci. To se lehce řekne. Ale židé mají svoji roční „Kultussteuer“ , kterou 
svědomitě platí, rovněž i ostatní konfesse platí roční příspěvek na své kulturní potřeby, ale katolíci neplatí 
ničeho. … Až zemře dosavadní ředitel kůru Spaček a zbývající dva choralisté (Hornisch a Zaorálek), pak 
musí tato otázka býti rozluštěna. Olomoucký městský proboštský kostel u sv. Mořice, kdysi chlouba 
každého Olomoučana – bez varhaníka!!! … 
Teď hrají na varhany dva ochotníci: stařičký školní rada Bergmann při českých bohoslužbách a sl. 
Wernerová při bohoslužbách německých. Jak dlouho ještě?  
Vedle oddělení kostela od kapituly prožíval probošt také proces oddělení kostela od města. V tomto 
procesu bojoval za udržení starých (pro nás již těžko pochopitelných) pořádků.  

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Tuto neděli (21.3.) se koná sbírka na opravu kostela, prosíme o Váš dar. 
Ve St 17.3. zemřel po krátké a těžké nemoci dlouholetý varhaník u sv. Mořice, pan Jan Moravec. 

Prosíme, myslete na něj v modlitbách. 
Byly spuštěny nové internetové stránky o svatomořických varhanách a jejich rekonstrukci 

(https://varhany.moric-olomouc.cz/) včetně možnosti adopce píšťal.  
V postní době zveme do našeho kostela na křížovou cestu, která se koná v Pá a Ne v 15 hodin. 
Sledujte aktuální možnosti obsaditelnosti kostela (10 % = 70 osob), obsaďte prosím hlavně židle 

rozdělené po kostele (s ohledem na povinné rozestupy 2 metry). 

AKTUALITY OBECNÉ  
Čeští biskupové vyjádřili znepokojení nad zdlouhavým projednáváním novely zákona o 

exekutorech. (V krizových dobách mohou bohatí výhodně kupovat, zatímco chudí musí často 
nevýhodně prodávat. Pozn. redakce) 

Biskupská konference dále vyzývá katolické věřící, aby v nadcházejícím Sčítání lidu 2021                    
(od 27.3.) dobrovolně vyplňovali kolonku náboženského vyznání textem „římskokatolická církev“. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Na Bohu se mi líbí, že svoji štědrost neprojevuje jen na Vánoce. 
(Pavel Kosorin)  

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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