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Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. (Ž 30) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Mk 5, 21-43) 
Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na 
břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagógy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, 
padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ní ruce, aby byla 
zachráněna a žila.“ Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. 
Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý 
svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela                  
o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatů. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba 
jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého 
neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla (zázračná) moc. Obrátil se proto                
v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“ Jeho učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, 
jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která 
to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná - věděla dobře, co se s ní stalo padla 
před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi   
v pokoji a buď zdráva, (zbavena) svého neduhu!“ Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu 
představeného synagógy se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš 
zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagógy: „Neboj se, jen věř!“ Nedovolil nikomu, 
aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu představeného 
synagógy a viděli tam rozruch, lidi, jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste 
tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, ale spí.“ Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, 
vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel (do světnice), kde dítě leželo. Vzal ji                   
za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená: „Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče hned vstalo a chodilo, 
bylo jí totiž dvanáct let. (Lidé) byli úžasem jako bez sebe. Ježíš jim přísně přikázal, že se to nikdo 
nesmí dovědět, a řekl, aby jí dali jíst.  

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Byl to zázrak, nebo ne? Bylo to děvče skutečně mrtvé, nebo třeba jen hluboce spalo? Alespoň 
osobně tedy myslím, že je to vlastně úplně jedno, výsledek je stejný: Ježíš nám tímto evangelním 
příběhem dává najevo, že za uzdravením člověka stojí sám Bůh. A chce nám skrze něj říci, že je 
to Bůh, který nás nechává žít, že nám tento život daruje, život, který nevznikl sám od sebe, život, 
který musí být naopak starostlivě opatrován, a který tento Bůh zřejmě také starostlivě opatruje. 
To, právě to je ten skutečný zázrak.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Mk 6, 1-6  Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti.  

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
V mnoha životních situacích se (totiž) může stát, že klesáme na mysli, neboť si všímáme, nakolik 
je dobro slabé v porovnání se silou patřící zlu. A může nás ochromit nedůvěra, když zjistíme, že 
se navzdory veškeré snaze nedostavují výsledky a zdánlivě se nic nemění. Evangelium po nás 
požaduje nový pohled na sebe i realitu, žádá, abychom rozevřeli oči a zejména přehlédli vnější 
zdání, a tak odkryli Boží přítomnost jako pokornou lásku, která ustavičně obdělává půdu našich 
životů i dějin. V tomto spočívá naše důvěra a toto nám dává sílu ke každodenní trpělivé cestě a 
zasévání dobra, které jednou přinese ovoce. Jak je tento postoj důležitý, abychom dobře vyšli                  



z této pandemie! Pěstujme důvěru v naše spočinutí v Božích rukou a současně se všichni 
zasaďme o to, abychom opětovně budovali a nově začali, trpělivě a vytrvale. 
 
(Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, náměstí sv. Petra, 13.6.2021; dle 
vaticannews.va/cs) 

SVÁTKY V TÝDNU 27.6.2021 – 4.7.2021 
▪ Neděle  27.6. Ladislav / sv. Cyril Alexandrijský (13. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 28.6. Lubomír / sv. Irenej (Lubomír)  
▪ Úterý  29.6. Petr a Pavel / Slavnost sv. Petra a Pavla 
▪ Středa  30.6. Šárka / sv. prvomučedníci římští  
▪ Čtvrtek  1.7. Jaroslava / sv. Theobald (Děpolt)  
▪ Pátek  2.7. Patricie / sv. Ota  
▪ Sobota  3.7. Radomír / Svátek sv. Tomáše 
▪ Neděle  4.7. Prokop / sv. Prokop (14. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK – Sponzoři oprav   
Pro poslední zpravodaj před prázdninami jsme vybrali text popisující začátek 2. světové války.  
V roce 1939 nebylo možno pro změněné poměry prováděti žádné opravy v kostele. Dne 15.března 1939 
prohlášena republika za Protektorát Německé Říše – presidentem v Protektorátě stal se Dr. Emil Hácha a 
protektorem svob. pán v. Neurath. 
Dne 21. května oslaveny byly veřejností 60. narozeniny probošta Lochmanna v Lidovém domě a probošt 
jmenován „parochie consultor“ J. Excelence arcib. Dra. Leop. Prečana. 
Dne 1. září internován byl probošt Lochman spolu s kaplanem P. Bohumilem Zlámalem a Jarosl. Kouřilem 
v koncentračním táboře ve Štěpánově, potom převezen do samovazby do Olomouce a dne 18. září 
z Olomouce vypovězen. Před odchodem z Olomouce byly všecky účty za jakékoliv opravy kostela 
vyrovnány, a k tomu zanechal probošt Lochman ještě přes 40 000 K našetřeného kostelního jmění                        
pro další event. opravy.  
Další zápisy v kronice píše němčinou Dr. Josef Matzke, který farnost spravoval v době okupace. Postoje 
tohoto kněze k Čechům a k víře by mohly být pro nás zajímavé. Pokud se najde překladatel a bude na to 
síla, můžeme se k těmto textům vrátit po prázdninách. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
V Ne 27.6.2021 bude naše farnost děkovat při mimořádné mši svaté v 10:30 za dokončení oprav 

fasády. Této bohoslužby se zúčastní i otec arcibiskup Jan Graubner. Náš otec František 
Hanáček v těchto dnech slaví 40 let kněžství a 30 let kněžské služby v naší farnosti. My farníci 
budeme děkovat Bohu za dobra přijatá v těchto letech.  

Na webu o svatomořických varhanách a jejich rekonstrukci (https://varhany.moric-olomouc.cz/) je 
možnost adopce píšťal (s certifikátem pro dárce). Prosíme o váš příspěvek. 

Před letní pauzou ve vydávání Svatomořického zpravodaje přejeme všem čtenářům pohodové 
dovolenkové dny a dostatek příležitostí k načerpání sil po náročném období. 

AKTUALITY OBECNÉ  
Dnů dobré vůle na Velehradě mají připravený atraktivní program pro mladé. Ten začne 4.6.2021 

v 15:00 na hřišti ZŠ Velehrad. I letos se mladí návštěvníci mohou těšit na své oblíbené hudební 
hvězdy, mrštné parkouristy, ale i poklidnější aktivity, jako jsou deskové hry nebo soutěže. 
Hřebem programu bude ve 21:15 „GODZONE worship night VELEHRAD“. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Lidé, kteří musí řešit své životní situace či kariéru tak, že své okolí udupou a převálcují, jsou pro 
přežití skupiny skutečně nebezpeční, bez ohledu na to, jak jsou inteligentní či pracovití. 
(neznámý autor) 

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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