Hejčínské OKO

Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

BŘEZEN 2019

Druhé zastavení křížové cesty Jana Neckáře v hejčínském
kostele (foto P. Jan M. Vianney Hanáček, O.Carm.)
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Kněz a básník František Merth strávil roky ve vězení a mimo duchovní službu. V roce 1970 byl konečně ustanoven jako
duchovní správce ve farnosti, jejíž kostel je zároveň kostelem
poutním – ve Strašíně na Šumavě. V prvním dopise odtud svému příteli Zdeňku Kalistovi napsal:
„Kostel je překrásný, v chudém zvetšelém kabátě, uvnitř vitalita baroka. (…) Fara je přízemní pazderna na stráni. (…) Elektrika nikde (…), vodovod u jedné pípy. (…) V neděli v kostele 40–50 lidí, ve všední den nikdo: Pán se mnou, se zdravím.
A přece mám to místo rád, je to mariánské poutní místo.“ Možná už si netrpělivě kladete otázku, proč to tady cituji. Protože se
mi vryla do paměti slova z jeho následujícího dopisu: „Žiji tu pomalu a jednoduše. Umět zeslabit život z mnohosti k jediné věci:
k modlitbě.“
A toto bych nám chtěl – v míře, která je nám dostupná – popřát do letošní postní doby. Vím dobře, že o Vás neplatí, že byste žili pomalu a jednoduše. Ale ta slova zeslabit život z mnohosti myslím dobře vystihují to, o co by v postní době mělo jít
a čím může být krásná.
Kéž bychom z té mnohosti toho, co musíme stihnout, dokázali vytřídit něco, čím se obtěžkáváme sami a zbytečně. A kéž
takto získanou kapacitu můžeme věnovat tomu, co je prosté
a přitom nejhodnotnější. Přeji Vám každému krásný čas přípravy na Velikonoce!
P. Gorazd
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Jakého Boha hlásali Konstantin a Metoděj?
U příležitosti jubilea smrti svatého Konstantina Cyrila jsme si připomněli staroslověnskou legendu
Život sv. Konstantina Cyrila, kterou o něm napsali jeho současníci nedlouho po jeho smrti. Toto
vzácné svědectví obsahuje řadu
podnětných myšlenek. Rád bych
Vám ještě i na stránkách Hejčínského oka nabídl jednu, která patří určitě k nejdůležitějším: Jaký
obraz Boha vyznávali a hlásali našim předkům Konstantin s Metodějem a jejich žáci? Jasně ho vykresluje úvodní kapitola legendy a pak doporučující list císaře
Michala, který Konstantinovi dal s sebou na Velkou Moravu.
Milosrdný a dobrotivý Bůh čeká na pokání lidí, aby všichni
byli spaseni a došli k poznání pravdy, nechce smrti hříšníkovy,
i kdyby se sebevíc oddával zlobě, ale chce jeho pokání a život.
Proto nenechává lidské pokolení klesnout zemdlením ani
upadnout do pokušení ďábelského a zahynout, ale po všechna léta a v každý čas nepřestává nám prokazovat mnoho milostí, jak od prvopočátku, tak i posavad, napřed skrze patriarchy
a Otce a po nich skrze proroky, a po těch skrze apoštoly a mučedníky a spravedlivé muže a učitele, které si vybírá z tohoto
nejvýš neklidného žití. Znáť Pán své, kteří jsou jeho, jakož řekl:
Ovce mé slyší můj hlas, a já je znám a jménem je volám, a chodí za mnou a já jim dávám život věčný.
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To učinil i za našeho pokolení tím, že nám ustanovil tohoto učitele, a ten osvítil náš národ, slabostí či spíše lstí ďábelskou zatemnělý na svém rozumu, takže nechtěl chodit ve světle Božích přikázání. Život jeho i poskrovnu vyprávěný ukazuje, jakým byl, aby ten,
kdo jej slyší, chce-li, jej napodobil, osvojil si čilost a odmítal lenost
podle slov apoštolových: „Buďte mně podobni jako já Kristu.“
Když Konstantin vynalezl staroslověnské písmo, začal jím zapisovat evangelium a tím vytvořil důležitý předpoklad pro misii
na Velké Moravě.
Císař se zaradoval a velebil Boha se svými rádci. I odeslal jej
s mnohými dary, přičemž napsal Rostislavovi takovýto list: „Bůh,
který si přeje, aby každý přišel k poznání pravdy a snažil se
o vyšší stupeň dokonalosti, viděl tvou víru a snahu, a proto zjevil písmo pro váš národ. Tím učinil nyní za našich let, co nebylo dáno leda v první léta, abyste i vy byli připočteni k velikým národům, které oslavují Boha svým jazykem. I poslali jsme ti toho,
komu je Bůh zjevil, muže ctihodného a zbožného, velmi učeného a filosofa. Nuže přijmi dar větší a vzácnější nad všecko zlato
a stříbro i drahé kamení a pomíjivé bohatství a hleď s ním rychle
upevnit tu věc a veškerým srdcem hledej Boha a nezanedbávej
spasení všech, ale vybízej všechny, aby nelenili, ale dali se na
cestu pravdy, tak abys i ty, až je přivedeš svým úsilím k poznání
pravého Boha, přijal za to odměnu i v tomto věku i v budoucím
za všechny ty duše, které uvěří v Krista Boha našeho od nynějška až do skonání, a abys po sobě zanechal památku příštím pokolením podobně jako veliký císař Konstantin!“
Bůh je milosrdný. Volá lidi k záchraně ze hříchu a pomáhá
jim. A i dnes každý z nás má usilovat o to, aby napodoboval
Konstantina: osvojil si čilost a odmítal lenost a – způsobem, jakým si to Bůh od něj přeje – přišel k poznání pravdy a snažil se
o vyšší stupeň dokonalosti.
P. Gorazd
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Úvaha Timothyho Radcliffa OP na téma „proč musel
Ježíš zemřít“
Postní doba je náročná. Člověk víc přemýšlí o tom, jak na tom
vlastně je – ve vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě. Iluze
padají. A kříž, který máme v postní době víc na očích, vyvolává
mnoho zneklidňujících otázek.
Pro letošní postní dobu je mi velkou inspirací úvaha dominikána Timothyho Radcliffa z knihy Proč chodit do kostela?, kterou
nedávno vydalo nakladatelství Krystal OP. Ano, i já hledám, na
koho svalit vinu… Ale svou smrtí a svým odpuštěním bere Ježíš
vítr z plachet každé naší nenávisti, nelásce i tvrdosti srdce.
(P. S. Čtěte pomalu.)
Marcela Koupilová
***
Na Ježíše tedy můžeme nahlížet jako na vyvrcholení rozvíjející se kritiky posvátného násilí v Izraeli. Ale kromě toho Ježíš
zpochybnil všechny způsoby, kterými vršíme násilí a pomstu jeden na druhého. Ztělesnil novou formu společenství, které vyžadovalo, aby nikdo nebyl vyháněn, identitu, která nepotřebovala
žádného nepřítele, „my“, které nepotřebovalo žádné „oni“. […]
Můžeme tedy tvrdit, že Ježíš nezemřel proto, že Bůh se dožadoval oběti, ale proto, že jsme se jí dožadovali my. Ježíš demaskoval
naši neukojitelnou touhu najít někoho, na koho můžeme svalit vinu
a koho můžeme zbít. Bůh oběti nechce; my si myslíme, že pokud
má svět držet pohromadě, potřebujeme je. James Alison to vyjádřil jasně a stručně: „Bůh zaujal místo naší oběti, aby nám ukázal,
že už to nikdy víc nemusíme dělat.“ Ježíš tedy nešel do Jeruzaléma poháněn nějakou sebezničující touhou, odhodlán, že se nechá
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zabít. Věděl, že když milujete
bezpodmínečně, když odmítáte odpovědět na násilí násilím,
lynčující dav si vás najde a bude požadovat vaši krev. „Ježíš
se tedy nevydal proto, aby byl
obětí, on se vydal s plným vědomím toho, že má být obětí, ale vůbec to nechtěl. Ježíš
si nepřál zemřít.“ Jak Herbert
McCabe rád říkával: „Jestliže
milujete, budete ukřižováni; jestliže nemilujete, pak už jste mrtví.“ Když se v Oxfordu na Velký pátek modlíme temné hodinky,
horae tenebrae, zpíváme: „Agno miti basia cui lupus dedit venenosa.“ („Něžný beránek, kterému dal vlk jedovaté polibky.“) To není
jenom Jidáš, to jsme my všichni do té míry, do jaké jeden druhého
trápíme. George McLeod zadával výrobu dvou skleněných kalichů
pro komunitu na ostrově Iona. Rozhodnutí, jaký nápis bude na jednom z nich, nechal na řemeslníkovi, který ho vyráběl, agnostikovi.
Ten tam napsal: „Příteli, proč jsi přišel?“ Vždycky, když celebrant
líbal kalich, to pro něj byla prospěšná připomínka toho, že Jidášem
může být každý z nás; řečeno Plautovými slovy: Homo homini lupus, člověk člověku vlkem. Ježíšovo nenásilí svádí dohromady ty,
kdo hledají oběť. Pouhý náznak krve je přitahuje jako piraně. Při
modlitbě temných hodinek, horae tenebrae, zpíváme také „Congregati sunt adversum me fortes, et sicut gigantes steterunt contra me. Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum.“
(„Silní muži se proti mně shromáždili a jako obři stanuli proti mně.
Povstali králové země a knížata se shromáždila jako jeden muž.“)
Je to strašlivá jednota těch, kdo ucítili zápach oběti, odložili stranou
svou rozdílnost a společně ji vyhánějí. Tato nevinná a odpouštějící
oběť však promění onu jednotu naplněnou nenávistí ve společenství království: „A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny
k sobě.“ (Jan 12,32) To je Ježíšova drahocenná oběť. Nepřinesl ji
proto, aby usmířil rozhněvaného Boha, ale aby na sebe vzal veš6

kerou lidskou pomstu a touhu po krvi. Bůh je mezi námi jako ten,
kdo byl vyhnán. To je naplnění Izaiášova vidění trpícího služebníka: „A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale
my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha ztrestaného a ztýraného. On však byl proboden pro naše nepravosti, rozdrcen pro naše
zločiny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily.“
(Iz 53,4–5) Považovali jsme ho za ztrestaného, ale mýlili jsme se.
To my jsme ho ztrestali a jeho odpuštění promění lynčující dav ve
společenství církve.
(Radcliffe, Timothy: Proč chodit do kostela? Praha: Krystal OP,
2018, s. 143–145)
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Na opravu hejčínských varhan z cílové částky 3,522.570 Kč je
k 24. únoru 2019 již vybráno celkem 1,369.392 Kč. Pán Bůh vám
vaši štědrost odplať! Příští mše svatá za dobrodince opravy bude
v pátek 8. března 2019 v 17.30 hodin v kapli Panny Marie.
V listopadu proběhl přímo na kůru našeho kostela kontrolní
den, kterého se zúčastnili pan Ivo Roháč, varhanář-restaurátor
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a vedoucí firmy Organ-Service, Jan Gottwald, organolog Arcidiecéze olomoucké, a P. Gorazd jako administrátor farnosti.
Po demontáži nástroje a jeho převezení do dílny probíhá restaurování hracího stolu a traktury. Po oslovení několika firem
a po vyhodnocení jejich nabídek bylo rozhodnuto, že nový prospekt varhan zhotoví firma Dlabal a Mettler z Bílska u Choliny.
Píšťalový fond bude kompletně restaurován dle restaurátorského záměru. Také další varhanářské práce se budou postupně
provádět přesně dle restaurátorského záměru. Další kontrolní
den se předpokládá na jaře roku 2019.
Varhanářská firma očekává, že ze strany farnosti budou zajištěny tyto související práce:
• Elektroinstalace: celé elektrické vedení na kůru musí být
nově zrevidováno dle současných norem ČSN. Napojení elektroventilátoru a hracího stolu s trakturou si provede varhanář
sám.
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• Výmalba celé varhanní místnosti (zadní části kůru). Doporučený termín: do konce května 2019.
• Podlaha: je třeba nově zhotovit podlahu kůru, dle stávajícího
vzoru. Vhodná je litá podlaha odpovídající pružnosti a tloušťky.
Doporučený termín: do konce května 2019.
Starý elektroventilátor firmy Rieger bude odprodán případnému zájemci za 10.000 Kč. Pan Gottwlad ví o farnosti, která by
o takový ventilátor stála.
V brzké době bych rád svolal ekonomickou radu farnosti a požádal ji o radu a pomoc ke splnění zmíněných úkolů.
Vám farníkům děkuji za všechnu podporu, kterou dílo opravy
varhan provázíte. Základní informace k opravě hejčínských
varhan si můžete vyhledat – pro sebe i pro případné další sponzory z řad vašich známých – na webových stránkách
http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz.
P. Gorazd
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� H���� ��� M������
Při výměně sanktusníkové věžičky v kostele svatého Mikuláše v Horce nad Moravou byl spolu se starou věžičkou sňat
také zvon, který v ní byl zavěšen. Je asi 30 cm vysoký a váží asi
30 kg. Podle nápisu na zvonu byl ulit v roce 1590 v Olomouci
a zhotovil ho známý olomoucký zvonař Jiří Hechperger. Zvon je
tedy o více než 150 let starší, než současný horecký kostel! Ten
byl vystavěn až v letech 1752 – 1754.
Dílna Jiřího Hechpergera pracovala v Olomouci od 70. let
16. století až do smrti Jiřího Hechpergera v roce 1599. Byla
v ní ulita řada zvonů, mnohé se dochovaly až do současnosti.
Některé jsou i zdobeny reliéfy a nápisy, nebo dokonce figurálními motivy. Jiří Hechperger pracoval i pro olomouckého
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biskupa Stanislava Pavlovského, nejslavnějším jeho dílem byl
zvon sv. Václav, určený pro katedrálu, který ulil v roce 1589
a který je považován za tehdy nejtěžší zvon na Moravě. Do
naší doby se bohužel nedochoval.
Náš horecký zvonek byl tedy zhotoven v téže době, ovšem
jeho výzdoba je prostá. Tvoří ji krátký nápis:
IM 1590 IAR HAT MICH MEISTER GEORG HECHPERGER
ZV. OLMICZ GEGOSSEN
Česky:
V ROCE 1590 MNE ULIL MISTR JIŘÍ HECHPERGER
V OLOMOUCI
Zvon se zachoval ve velmi
dobrém stavu, pravděpodobně
na něj nebylo zvoněno. Ani my
neuvažujeme o tom, že bychom
obnovili tradici zvonění na tento
druh zvonu. Mělo se na něj totiž
zvonit během mše v okamžiku
proměňování. Dříve tímto způsobem bylo dáváno znamení
farníkům, kteří nemohli přijít do
kostela na mši (pracujícím doma,
na polích nebo starým a nemocným v domácnostech), že právě
v této chvíli probíhá na oltáři
ústřední událost mešní bohoslužby. A oni se připojovali na dálku
svou osobní modlitbou.
Zvon jsme svěřili firmě BOROKO pana Rostislava Bouchala
v Brodku u Přerova, která provedla jeho očištění, vyrobí novou
dubovou hlavu (jařmo) pro zavěšení zvonu, nové srdce a potřebné prvky pro takové zavěšení zvonu, které zajistí správné
vyznívání zvonu.
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Než bude zvon umístěn do věžičky, je asi na tři týdny vystaven v kostele v Horce, aby si ho každý, koho to zajímá, mohl
zblízka prohlédnout (přede mší svatou nebo po ní).
P. Gorazd

C� �� ���� ��� ���������?
Při biřmování je duši pokřtěného křesťana
vtištěna nesmazatelná pečeť, kterou lze přijmout pouze jedenkrát za život a která působí vzrůst křestní milosti. Dar Ducha Svatého
je moc shůry, v níž biřmovaný vydává věrohodné svědectví milosti svého křtu vlastním životem a ve které se stává Kristovým
„svědkem“.
Přijmout biřmování znamená uzavřít s Bohem „smlouvu“. Biřmovanec říká: Ano, věřím
v tebe, můj Bože, dej mi svého Svatého Ducha, abych Ti zcela
patřil, abych se od tebe nikdy nevzdálil a abych ti vydával svědectví ve svém životě tělem i duší, slovem i skutkem, ve dnech dobrých i zlých. A Bůh odpoví: Ano, také v tebe věřím, mé dítě – dám
ti svého Ducha, dám ti sebe samého. Budu patřit celý tobě. Nikdy
od tebe neodstoupím ani v tomto, ani ve věčném životě. Budu přítomen ve tvém těle a ve tvé duši, ve tvých slovech i činech. I kdybys na mě zapomněl, přece budu tady – v dobrém i ve zlém.
Touto citací otázky č. 205 a odpovědi na ni z Katechismu katolické církve pro mladé YUOCAT vás chci naladit na to, abych vám
oznámil, že v hejčínské farnosti bude svátost biřmování slavnostně udělena těm, kdo se na ni připravují, v neděli 19. května
2019 při mši svaté v 10 hodin. Jako ten, kdo biřmovance připravuje, vás všechny za sebe i za ně prosím o modlitbu za nás a děkuji
vám za ni. A už dnes vás na slavnost biřmování srdečně zveme!
P. Gorazd a biřmovanci
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Duchovní obnova farnosti s tématem: Ve službě s Ježíšem
„Já jsem mezi vámi jako ten, který slouží.“ (Lk 22,27)
P. Petr Havlíček, SJ
ČTVRTEK 21. 3. 2019
17.30 hod.
Mše svatá s promluvou na zahájení obnovy (v kostele).
Zveřejnění programu a podrobností k němu.
Po mši svaté příležitost k tiché adoraci do 20.00 hod.
(v místnosti nad sakristií, kde se topí).
PÁTEK 22. 3. 2019
16.00 hod.
Pobožnost křížové cesty (v kostele).
Od 17.00 hod.
Příležitost ke svátosti smíření (P. Petr a jeden karmelitán).
17.30 hod.
Mše svatá s promluvou (v kostele).
Po mši svaté moderovaná adorace se zpěvem – do 19.30 hod.
(v místnosti nad sakristií).
Od 19.30 hod. do 21.00 hod. tichá adorace.
SOBOTA 23. 3. 2019
9.00 hod.
První promluva – v kostele (bude přenášena do místnosti
nad sakristií pro rodiče s malými dětmi).
10.00 – 10.45 hod.
Čas k osobní modlitbě s textem Písma svatého
(v kostele, v kapli, v místnosti nad sakristií).
Příležitost ke svátosti smíření nebo osobnímu rozhovoru
(P. Petr a jeden karmelitán)
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11.00 hod.
Mše svatá s promluvou (v kostele).
15.30 hod.
Druhá promluva – v kostele
(bude přenášena do místnosti nad sakristií).
16.30 – 17.30 hod.
Prostor pro osobní modlitbu s textem Písma svatého
(v kostele, v kapli, v místnosti nad sakristií).
Příležitost ke svátosti smíření nebo osobnímu rozhovoru
(P. Petr a jeden karmelitán).
17.30 hod.
Sdílení toho, co nás oslovilo (v místnosti nad sakristií).
Večer doma v rodinách nebo s přáteli: společná modlitba
nad Písmem svatým podle připravených impulsů.
NEDĚLE 24. 3. 2019
10.00 hod.
Farní mše svatá s promluvou, zakončení duchovní obnovy.

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
Pravidelné adorace, které bývají v pátek po mši svaté do
21 hodin v kapli Panny Marie, jsou v zimním období přesunuty
do místnosti nad sakristií.
V sakristii kostela, nejlépe po mši svaté, je možné zapisovat
úmysly mší svatých na první pololetí roku 2019.
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli
3. března v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad
sakristií. Další setkání bude v neděli 7. dubna.
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Přihlašování na JUMP 2019 je možné od středy 27. února
od 20 hodin do středy 6. března do 20 hodin. Přihlásit se lze na
http://jump.cho.cz. JUMP je tábor s duchovním obsahem pro
mladé od 15 do 23 let, pořádaný v klášteře karmelitánů v Kostelním Vydří.
Modlitby matek probíhají každou středu od 18.30 do 19.15 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela. Setkání jsou otevřená i dalším maminkám. Bližší informace vám může poskytnout
Saša Šťastná, tel. 723 606 605.
Popeleční středa a začátek postní doby připadá letos na
středu 6. března. Při mši svaté, která bude v kostele v 17.30 hodin, se bude udělovat popelec. Tento den (podobně jako Velký
pátek) je dnem přísného postu. Půst zdrženlivosti od masa
zavazuje od 14 let, půst újmy (možnost najíst se jedenkrát za
den dosyta) zavazuje od 18 do 60 let.
V době postní budou opět v kostele k dispozici schránky pro
Postní almužnu, do kterých můžete střádat peníze, které budou pak použity pro vybraný účel. Schránky se budou odevzdávat v kostele na Květnou neděli. Více informací naleznete na
přiloženém letáku u schránek.
Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro
postní období přípravy na Velikonoce s názvem „Postní kapky“. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových
stránek můžete každý den dostat krátké inspirace k zamyšlení. Více na www.postnikapky2019.maweb.eu.
Návštěva nemocných se uskuteční mimořádně ve čtvrtek
7. března, další pak ve čtvrtek 4. dubna.
Na opravu hejčínských varhan z cílové částky 3,522.570 Kč
je k 24. únoru 2019 již vybráno celkem 1,369.392 Kč. Pán Bůh
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vám vaši štědrost odplať! Příští mše svatá za dobrodince opravy
bude v pátek 8. března 2019 v 17.30 hodin v kapli Panny Marie.
Podrobnosti k opravě hejčínských varhan najdete na webových
stránkách http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz.
V pátek 8. března je adorační den farnosti Křelov. Od 15 hodin bude v sakristii adorace a v 16 hodin bude tamtéž mše svatá.
Společná modlitba křížové cesty v hejčínském kostele bude
o postních nedělích v 17.30 hodin, v Horce nad Moravou v 15 hodin.
Setkání seniorů proběhne ve středu 13. března v 10 hodin
v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
Ve středu 13. března je výroční den zvolení papeže Františka (2013). Pamatujme na něho a na celou církev v modlitbách.
V neděli 17. března se uskuteční při bohoslužbách farní spoření a sbírka na opravu varhan.
Slavnost sv. Josefa (19. března) připadá letos na úterý. Mše svatá v ten den bude v 16.15 hodin v Horce nad Moravou a v 17.30 hodin v Hejčíně v kostele. V tentýž den bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v 19.30 hodin modlitební večer
chval.
Letošní duchovní obnova farnosti se bude konat v Hejčíně,
aby se jí mohli účastnit i ti, kdo z nějakého důvodu na více dní nemohou odjet. Protože jsou jarní prázdniny, posunuli jsme její termín o týden oproti původně ohlášenému termínu. Obnova tedy
začne ve čtvrtek 21. března večerní mší svatou v 17.30 hodin
a skončí v neděli 24. března mší svatou v 10 hodin. Povede
ji jezuita P. Petr Havlíček. Podrobnější program najdete uvnitř
zpravodaje a na webových stránkách hejčínské farnosti.
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V neděli 24. března je Den modliteb a postu za misionáře-mučedníky.
O slavnosti Zvěstování Páně, v pondělí 25. března, bude
mše svatá v 16.15 hodin v Horce nad Moravou a v 17.30 hodin
v Hejčíně v kostele. Tento slavnostní den je také Dnem modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.
Ministrantská schůzka bude v Hejčíně v sobotu 30. března
od 9 hodin v sakristii. Povede ji bratr Dominik.
Změna času se uskuteční v neděli 31. března, kdy se ve
2.00 hodiny posouvá čas ze zimního na letní, tedy o hodinu
dopředu na 3.00 hodiny. Nezapomeňte si nastavit své budíky,
abyste přišli na bohoslužby včas.
V sobotu 6. dubna bude výročí úmrtí sv. Metoděje (885),
jednoho z patronů hejčínského kostela. Je to vhodná příležitost
k intenzivnějším modlitbám za naši farnost.
V neděli 7. dubna je výroční den biskupského svěcení
Mons. Jana Graubnera a Mons. Josefa Hrdličky (1990). Pamatujme na ně a olomouckou arcidiecézi v modlitbě.
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 13. dubna od
9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 12. dubna
v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Děkujeme za vaši pomoc.
O Květné neděli (14. dubna) proběhne potravinová sbírka
Krajíc chleba pro chudé.
Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně.
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