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Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože! (Ž 63) 

NEDĚLNÍ EVANGELIUM (Lk 9,18-24) 
Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé 
pokládají?“ Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že vstal jeden z dávných 
proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ On 
jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho 
trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že 
bude vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe 
svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro 
mě ztratí, zachrání si ho.“ 

KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ  
Známe to asi všichni. Ten pocit před důležitou zkouškou, při závěru rekonstrukce bytu či před 
nějakým jiným důležitým úkolem. Už týdny, měsíce či dokonce roky se naše pozornost 
nesoustředila na nic jiného, všechny další věci šly stranou… Člověk si říkal: ještě tato zkouška a 
pak už se nemůže nic pokazit. Ještě tyto úpravy a potom už to bude v pohodě. Ještě tato výzva a 
život už budeme mít pevně v rukách. A pak najednou několik desítek minut před zkoušejícím, 
chvíle napětí při kolaudaci, následně trochu rozpustilé zábavy při oslavě, pořádně se vyspat, a 
najednou stojíme před obrovským prázdnem. Vše, co bylo týdny tak strašně důležité, je najednou 
jakoby smeteno pryč. A nyní vidíme všechnu tu práci, která nám kvůli té velké akci stála. Ano, 
život pokračuje po zkoušce, po stavbě, po výzvě. A lidé doby Ježíšovy to měli tak trochu podobně: 
též snili, že až se to stane, až přijde tento Mesiáš, že pak už nebudou žádné těžkosti tohoto světa, 
žádná nespravedlnost, žádná nouze, žádná bolest. Že až se to stane, pak už poběží život úplně 
hladce. Nepochopili přitom, že takto Bůh nepracuje. Život pokračuje i po narození Mesiáše.                     
A možná také proto Ježíš zakazuje svým učedníkům snít o časech, kdy si budeme moci dát nohy 
na stůl a pečení holubi nám budou sami létat do úst. Tak dlouho, jak žijeme na tomto světě, se 
ještě nic takového nestalo – po žádné zkoušce, po žádné dokončené stavbě a ani po příchodu 
Mesiáše. A ani nepřijde takový čas, kdy by za nás Bůh začal žít náš vlastní život. Ano, pomůže 
nám v něm. Ale žít už pak musíme sami. Bůh nevyřeší žádný z našich problémů. Pouze, když se 
o tom s Ním skrze modlitbu budeme bavit, nám třeba naznačí, jak si s těmito problémy poradit. 
Neodejme z nás žádné rozhodnutí. Místo toho nám ukáže, jak tato rozhodnutí učinit, přičemž nás 
upozorní, co je důležité, co pomůže a co nikoli. Bůh nás prostě jen vybaví k tomu, abychom si 
poradili sami. Ale to je možná zdaleka to nejdůležitější.  

PŘÍŠTÍ NEDĚLI: Lk 9,18-24   Ty jsi Boží Mesiáš. Syn člověka bude muset mnoho trpět. 

SLOVO KŘESŤANA – SLOVO K ZAMYŠLENÍ A K POVZBUZENÍ 
Boží důraz na vztah je zásadním křesťanským motivem – víru je možné prožívat pouze ve vztahu: 
miluj Boha a miluj bližního svého. Víra na úrovni pouhého náboženského nebo etického 
přesvědčení může být v mnohém přínosná, ale nikoliv úplná a transformující. Neprovede nás přes 
životní hory a údolí, nepodrží nás, když docházejí síly, po boku nebude stát nikdo, o koho se opřít. 
Téma Boží Trojice nás proto vyzývá k neustálé revizi vlastní víry. Zve nás, abychom nezůstali 
uzavřeni v již osvojených a ozkoušených pozicích, ale opakovaně se ptali, kým je pro nás Bůh                 



v  současné životní situaci. Třeba nakolik je naše víra skutečně živým vztahem a ne pouhým 
souhlasem s náboženskou věroukou. 
(Adéla Muchová: Trojice a vztahy, 11.6.2022; dle vaticannews.va/cs) 

SVÁTKY V TÝDNU 19.6.2022 – 26.6.2022 
▪ Neděle  19.6. Leoš / sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald (12. neděle v mezidobí) 
▪ Pondělí 20.6. Květa / sv. Silverius  
▪ Úterý  21.6. Alois / sv. Alois Gonzaga  
▪ Středa  22.6. Pavla / sv. Jan Fisher a Tomáš More  
▪ Čtvrtek  23.6. Zdeňka / sv. Josef Cafasso  
▪ Pátek  24.6. Jan / Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova  
▪ Sobota  25.6. Ivan / Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
▪ Neděle  26.6. Adriana / sv. Jan a Pavel (13. neděle v mezidobí) 

Z FARNÍCH KRONIK –  Rok 1976   
V červnu onemocněl d.p. Vilém Sperlik. Jako důchodce měl státní souhlas a vypomáhal ochotně mší sv.                

o 7. hodině každý den a pak i ve zpovědnici. Po návratu z nemocnice se do výpomocné služby na radu 
lékaře nevrátil. Celebroval privátně v malé sakristii (kapli). V tomto roce také začal celebrovat privátně p. 
děkan Záruba v.v. Má statní souhlas k výpomoci na sv. Kopečku v neděli. V péči o čistotu kostela se 
utvořil kolektiv asi 5 žen, které se svědomitě starají o náš kostel. 

Pravidelné postní bohoslužby slova každou středu postní byly zaměřeny v duchu slov Jana Křititele: Čiňte 
pokání. Předmětem úvah o májových pobožnostech byl P. Max. Kolbe, ctitel mariánský a učitel blíženské 
lásky. Poslední májová pobožnost byla za účasti Otce biskupa. Svátky vánoční a úprava betléma měly 
myšlenku: Církev svatá a její představitel sv. Otec jsou nositeli a hlasateli pravého pokoje. Do vyučování 
náboženství se přihlásilo v červnu pro příští rok 17 žáků. U prvního sv. přijímání 13.6.1976 bylo 13 dětí. 
Počet sv. přijímání v tomto roce činil asi 62 000. 

O prázdninách bylo dokončeno vyklízení rumiska z půdy kostela. Ve svépomoci jsme si vyčistili obě 
sakristie. Ve velké sakristii byly očištěny od nánosu maleb kamenné prvky dle příkazu památkové péče. 
Pokračovalo se v návrzích na úpravu presbytáře s novým obětním stolem. Na dominikánském kostele se 
opravila (překryla) část střechy nad nádvořím hudební školy, kde se pořádají koncerty. Bylo též pořízeno 
dalších 25 svítidel doplňkových. Na farním úřadě byl vydlážděn dvůr cementovými dlaždicemi. 

AKTUALITY Z FARNOSTI  
Také tuto neděli po mších svatých zveme srdečně do farní setkávárny naproti bočnímu vchodu. 
V Pá na svátek Nejsvětějšího srdce Ježíšova bude adorace jen po mši svaté. 

AKTUALITY OBECNÉ  
Komunita Blahoslavenství z Dolan nabízí v prázdninovém termínu 14.-20.8.2022 týdenní exercicie 

pro všechny. Uskuteční se v arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přednášet bude slovenský 
biblista Blažej Štrba. Tématem exercicií budou biblická poselství Starého Zákona, přesněji 
blahoslavenství, která tam nacházíme, a to jak se dotýkají života dnešního křesťana. Informace 
na https://www.blahoslavenstvi.cz/tydenni-exercicie-pro-vsechny, nebo tel:  +420 776 041 342, 
nebo e-mailu: akce@blahoslavenstvi.cz.  

Zajímá vás, jak probíhá výběr předmětů k restaurování, restaurátorské průzkumy nebo samotné 
restaurování? Jak se v tomto procesu využívají moderní technologie, jako je například UV světlo 
a mikroskop? Chcete vidět umění netradičním způsobem a seznámit se s materiály, které 
používá restaurátor při své práci? Pak je právě pro vás určena výstava „Vidět umění očima 
restaurátora – Restaurování v Arcibiskupském paláci“, která se ve čtvrtek 23. června 2022                      
v 18.00 otevírá v Arcibiskupském paláci a k vidění zde bude až do 3. září 2022. 

KOUTEK MOUDROSTI 
Téměř všechny naše ctnosti kazí a zmenšuje to, že si mezi nimi vybíráme. (sv. František Saleský)  

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 


