Hejčínské OKO

Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

ZÁŘÍ 2019

Letní příměstský tábor pro děti od 7 do 13 let
v hejčínské farnosti (Foto © Václav Kubeš)

Ú����� �����
Milí farníci,
po dovolených a prázdninových pobytech na venkově či v zahraničí vás vítám opět v našich farnostech. Co je tu nového?
Když se v hejčínském kostele ohlédnete za sebe na kůr, všimnete si, že oprava varhan viditelně pokračuje. A kdybyste šli kolem kostela v pracovních dnech, přes stěny k vám dolehne, že
práce pokračuje už i slyšitelně. Díky Bohu a píli a umu varhanářů. V Horce se zatím další etapa opravy krovu teprve připravuje,
ale od září začne. Čeká nás výměna zatékáním poškozeného
trámoví a střechy v úžlabí, kde se sbíhá loď kostela s kněžištěm.
Děkuji vám všem za dary, jimiž přispíváte na financování těchto
prací!
Také nelze přehlédnout novinku v komunitě sester voršilek.
V neděli 21. července jsme se na konci mše svaté rozloučili se
sestrou Uršulou, která se vrátila na Slovensko. V neděli 1. září
jsme přivítali sestru Atanázii, která do olomoucké komunity sester přichází na výpomoc také ze slovenské provincie. Přejeme
jí, aby si u nás rychle zvykla, líbilo se jí tu a prožila zde požehnaně celý ten čas, po který bude v Olomouci působit.
A zmíním ještě jednu změnu. Není nápadná a týká se modlitebních večerů chval, které se v minulých létech konaly každé
třetí úterý v měsíci v místnosti nad sakristií hejčínského kostela. Protože v uplynulém školním roce na ně přicházelo jen maličko zájemců, rozhodl se přípravný tým k prozatímnímu kroku:
teď na podzim se u nás večery chval konat nebudou, případné
pokračování by mohlo navázat od ledna 2020. Touto pauzou
chce přípravný tým získat více času k přemýšlení a hledání,
jak dál. Můžeme jej podpořit modlitbou nebo i sdělením svého
názoru.
Příští Hejčínské oko vyjde v neděli 6. října. To už budeme mít
za sebou téměř týden měsíce, kdy se více snažíme modlit se
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růženec. Přeji nám, abychom měsíc růžence začali horlivě od
samého jeho začátku. Proto se o něm zmiňuji již teď.
Ale v této chvíli vám všem přeji především svěží vděčnost za
vše hezké, co nám přineslo léto, prázdniny a dovolená, a důvěryplný start do období nového školního roku. Ať vás všechny
provází Boží požehnání!
P. Gorazd

D���� ������ P������
Milý bratře Petře, jménem velkého zástupu farníků Ti oznamujeme, že máš v pondělí 9. září před sebou obrovský den. Kdybys
náhodou zapomněl, slavíš krásné narozeniny. A neboj se to přiznat: čtyřicáté jsi slavil
před deseti lety.
Co by to však bylo za oznámení takové události, kdyby nebylo připojeno přání.
Avšak jsme spořádaná katolická rodina, tak
Ti chceme nejprve poděkovat. Děkujeme
za Tvoji: službu Bohu i lidem, péči o kostel,
liturgii i bratry, častou nezištnost a pokornou skrytost, rozzářenou
tvář, upřímnou srdečnost a oddanost svému životnímu poslání.
A přejeme Ti, ať Bůh žehná veškerému Tvému konání, bez něhož je marné každé lidské namáhání. Kéž Panna Maria Karmelská Tě provází v dobrém i zlém a vždycky Tě vede bezpečně k Ježíši, jedinému pravému Zdroji věčné radosti a spásy! Vše ostatní
Ti jistě, jak přislibuje Písmo svaté, bude stonásobně přidáno. Kéž
se tak stane!
Hejčínští farníci v zastoupení redakce Hejčínského oka
P.S.: Věř, zástup těch, kteří na Tebe myslí ve svých modlitbách
a rádi by Ti vyjádřili svoji vděčnost, kdyby to bylo reálně možné,
není malý...
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Katolická církev si 12. září připomíná Jméno Panny Marie.
Následující modlitba reflektuje úctu k Mariinu jménu.
MODLITBA SV. ALFONSE MARIA DE LIGUORI
Ó vznešená Matko Boží a moje Matko, Maria! Je sice pravda, že nejsem hoden vyslovovat tvé jméno, ty mne však miluješ
a přeješ si mou spásu. Proto mi uděl milost, abych mohl, i když
je můj jazyk poskvrněný, vzývat vždy na pomoc tvé nejsvětější
a nejmocnější jméno; neboť tvé jméno je pomocí žijícím a spásou umírajícím.
Ó nejčistší Maria, nejsladší Maria, učiň, aby bylo ode dneška
tvé jméno dechem mého života. Má Paní, přijď mi hned na pomoc
pokaždé, když tě budu vzývat. Ve všech pokušeních, která mě
přepadnou, ve všech potřebách, které se mi naskytnou, tě chci
neustále vzývat a vždy opakovat: Maria, Maria! Doufám, že tak
budu činit v celém životě, a mám naději, že tak budu činit zvláště
při smrti, abych pak věčně velebil v nebesích tvé milované jméno,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!
Ó Maria, lásky nejhodnější Maria, jakou útěchu, jakou sladkost, jakou důvěru a jakou něhu zakouší má duše, když
jen vysloví tvé jméno, dokonce když si
na tebe pouze vzpomene! Vzdávám díky
svému Bohu a Pánu, že ti dal pro moje
blaho jméno tak sladké, tak líbezné, tak
mocné.
Ale mně nestačí, má Paní, jen prostě
tebe jmenovat; chci tvé jméno vyslovovat
s láskou. Přeji si, aby mi láska stále připo4

mínala, že tě mám vzývat, abych tak mohl také já zvolat se svatým Anselmem: „Ó jméno Matky Boží, ty jsi mou láskou!“
Ó moje drahá Maria, můj milovaný Ježíši! Kéž tedy vždycky
žijí vaše nejsvětější jména v mém srdci i v srdcích všech lidí!
Kéž má mysl zapomene na všechna jiná jména a kéž si vždy
vybavuje jen vaše svatá jména, aby je vzývala!
Ó Ježíši, můj Vykupiteli, a má Matko Maria, až nadejde chvíle
mé smrti, v níž musí má duše vykročit z tohoto světa, popřejte
mi pak pro své zásluhy milost, abych naposledy znovu a znovu
opakoval tato slova: „Miluji vás, Ježíši a Maria! Ježíši a Maria,
vám daruji své srdce i svou duši!“ Amen.
Sv. Alfons Maria de Liguori: Vznešenosti Panny Marie, I. díl. Překlad Dr. Stanislav Špůrek CSsR. Matice cyrilometodějská s. r. o,
Olomouc, 2009. Str. 202–203.

V�������� ���������� �������
ROZHOVOR S PANÍ DOKTORKOU KOLKOVOU
V sobotu 4. května při diecézní pouti do katedrály ke hrobu
sv. Jana Sarkandra předával otec arcibiskup Jan Graubner děkovné uznání zasloužilým farníkům. Za farnost Hejčín byla oceněna MUDr. Ludmila Kolková. Při té příležitosti jsme jí položili
několik otázek vztahujících se k naší farnosti.
Jakým vývojem prošla hejčínská farnost za dobu, co zde
žijete, v čem spatřujete její osobitost?
Naše rodina (prarodiče, rodiče, děti) se na území hejčínské
farnosti přistěhovala začátkem šedesátých let, tedy v době, kdy
se nejtěžší pronásledování církve (fyzické likvidace, zákaz činnosti řádů a další) poněkud zmírnilo. Předtím, ještě v roce 1958,
byl zatčen a vězněn náš duchovní správce, pan farář P. Josef
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Dosedla. Stále trval zákaz jakékoliv náboženské činnosti mimo
kostelní prostor. Dozor byl velmi bedlivý a nepolevoval. Bylo dovoleno slavit liturgii v chrámech, ale jakákoliv činnost navíc „venku“ byla trestána odnětím státního souhlasu knězi pro výkon
duchovního povolání. Ráda však vzpomínám, jak obohacoval liturgické obřady náš skvělý regenschori, pan František Preisler,
šéfdirigent orchestru opery olomouckého divadla. Bydlel na Norské ulici a jeho pravidelné cesty polním chodníkem byly dlouholetou opakovanou poutí do Božího domu. Obřady obohacoval
skvělou hrou na varhany, doprovázel pěvce sólisty a uváděl se
sborem Cyrilské jednoty a orchestrem významná díla duchovní
hudby světových autorů i ze své tvůrčí dílny. Neohroženě si přiváděl z divadelního orchestru potřebné instrumentalisty. Navíc
dovedl vytvořit prostor pro skupinu mladých nadšených hudebníků, kteří nacvičovali tzv. rytmické mše a koledy v tomto stylu
a přitahovali návštěvníky „odjinud“. Sloužil 27 let!
Vánoce roku 1968 prožívala farnost pod dojmem velké tragédie ze 14. prosince 1968, při které po autonehodě zahynul náš
administrátor, pater Josef Šoustek. S ním děkan pater František Tomiga (předtím 10 let vězněný) a jeho bratr Antonín. Obrovský smutek! Nejen ve farnosti.
K velké změně v životě farnosti došlo po roce 1990, po pádu
totalitního režimu. Po těžkém pronásledování všech a všeho,
co souviselo s náboženským životem, přišlo uvolnění a svoboda i pro farní společenství. Vzpomínám, jak v té době se
pod vedením neúnavného služebníka otce Aloise „přestavuje“
a upravuje farní budova (předtím částečně zabraná na služební byty) pro přijetí řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské. Jeho neúnavnost (ať šlo o práci pastorační, či manuální), jeho pokora, hluboká zbožnost, srdečnost mobilizovaly řadu
dobrovolníků pro pomocné a úklidové práce. Prostory byly připraveny. A karmelitáni přišli!
Díky nim je zde stálost a kontinuita. I když každý z bratří je
jiná osobnost, každý přináší něco nového, co nás obohacuje.
Naše farnost se nyní vyznačuje přítomností velmi mnoha mla6

dých rodin při bohoslužbách i při
účasti na různých programech a akcích. Bratr Dominik Norbert Smeja,
bohoslovec (sportovec) se v anketě
Oka vyznává: „Lidé jsou si tu blízko.
Být součástí našeho farního společenství je radost a zároveň milost,
kterou rád přijímám.“ Potvrzuji, že
i my ostatní farníci to vnímáme podobně.
Na které události vzpomínáte
často a na co by se nemělo zapomenout?
V roce 1994 byly slavnostně vysvěceny tři nové zvony jako náhrada za ty, které byly zabaveny pro válečné účely. Jmenují se: Nejsvětější
Trojice, Panna Maria a sv. Cyril a Metoděj. Následně byly umístěny ve věži a svým hlasem provázejí naše dny.
Velmi radostně jsme prožívali příchod sester voršilek, které se
usadily v malém domku na úpatí kostelního návrší. Ihned se plně
zapojily do farní rodiny. Pomocí nově zvolených rad (pastorační
a ekonomické) se rozvíjela spolupráce laiků s duchovním vedením farnosti při řešení záležitostí ekonomických, technických, společenských, pastoračních a jiných. Postupně vznikla řada společenství, do kterých vstupovali farníci dle svého „naturelu“, věku,
zájmu, založení... Organizovali se ministranti, byla sestavena
schola. Plánovaly se a realizovaly duchovní obnovy buď ve vybraných lokalitách, nebo v domácím prostředí s pozvanými hosty –
přednášejícími. Bylo započato s vydáváním časopisu, měsíčníku
Hejčínské oko. Bylo zavedeno farní stavební spoření s pravidelnými měsíčními příspěvky. Dokončila se pokoncilní úprava liturgického prostoru. Protože chrám je budován z hlediska akustiky pro
hlásání slova Božího z kazatelny, ztrácí se srozumitelnost kázání
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od ambonu. Ne každému je rozumět každé slovo jako otci Josefovi s jeho bezvadnou artikulací, správným tempem řeči a hlasitostí.
Proto byla pořízena kvalitní reprodukční aparatura. Lavice byly vybaveny vyhřívanými poduškami. Zahradní architekt navrhl úpravu
travní plochy před chrámem. Parčík je nadále udržován a opatřen
lavičkami. Nechali jsme restaurovat poškozené figury v Betlému
v odborné restaurátorské dílně.
Velmi náročné byly opravy omítek, včetně kostelní věže, i shánění finančních zdrojů. Vše bylo nakonec dobře zvládnuto. Svůj čas
i trpělivost všech si vyžádala výmalba vnitřních prostorů s opakovanými „přednedělními“ úklidy. Krásně byla vyčištěna oltářní mozaika. Postupně jsme se seznamovali s některými novými formami dobročinnosti (Likvidace lepry + tbc, adopce na dálku s trvalou
podporou studentů žijících v těžkých materiálních podmínkách).
Zajisté bylo ještě mnoho činností, které by bylo třeba připomenout. Uvedené řazení aktivit není chronologické. Snad je někde
přesnější zápis všeho, co bylo vykonáno. Do zapomnění by nemělo zapadnout nic z toho, co bylo vykonáno a společně prožito.
Vše nás sbližovalo, přinášelo potěšení ze spolupráce. Je však třeba zdůraznit, že to vše jsou jen prostředky k tomu, abychom mohli
vzdávat díky Bohu (a když to jde, tak v kultivovaném prostředí).
Otec arcibiskup vyslovil záměr, že by rád v příštích letech uspořádal duchovní správu v Olomouci jinak i proto,
aby „ušetřil“ kněze.
Není to zajisté jen otázka počtu kněží a velikosti farností. Sledujeme v křesťanských mediích, že v celém světě nastal zlomový čas, kdy je třeba řešit problémy v církvi novými způsoby
organizace i řešení v obratu k evangelizaci. Afrika má již celkem dostatek svých kněží, zatímco Evropa se stává misijním
územím. Postupuje sekularismus, dochází k úbytku věřících,
k nedostatku kněží i bohoslovců. Jsou problémy uvnitř církve
(otázky sexuální morálky, problémy moci). Někde se již schází
episkopát (Německo), obrací se na papeže Františka a předkládá mu návrhy svých možných kroků k nápravě. Podobné návrhy
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předkládá i církev v Amazonii trpící velkým nedostatkem kněží.
Papež František doporučuje řešení v obratu k evangelizaci, aby
věřící měli radost z evangelia a vycházeli s ní ven, sloužit lidem
zvláště zranitelným. Naše církev se jistě bude inspirovat těmi
nejlepšími formami a přizpůsobí je našim podmínkám.
Jak vidíte duchovní život našeho města? Jeho nedostatky a dosud nevyužité možnosti.
Myslím si, že my Olomoučané jsme jako hosté u bohatě prostřeného stolu. Možnost výběru z různých typů nabídky je velká. Máme
k dispozici knihovny (vědecké, arcibiskupské, řádové, farní). Jsou
zde různé křesťanské organizace s nabídkou přednášek, zájezdů
na významná místa s duchovní historií. Například Moravskoslezská
křesťanská akademie s celoročním programem s vynikajícími odborníky. Probíhají konference pro veřejnost v rámci vysokých škol,
řádů (bioetické konference). Každoročně probíhá cyklus duchovní
hudby (varhanní, symfonické). V Arcidiecézním muzeu lze každoročně zhlédnout řadu skvělých výstav duchovního umění. Univerzita třetího věku nabízí možnost studia teologie. Nevyužíváme všech
možností a často nám unikají „perly“. Ale někdy méně je více!
Za co bychom se měli usilovně modlit?
Ve svých encyklikách vyzývá papež František k radostnému
hlásání evangelia ve světě (Evangelii gaudium) a k péči o společný domov (Laudato si’).
Denně bychom měli prosit: „Pane, smiluj se nad touto zemí
a zachraň ji svou všemohoucností. Dívej se na nás jako na zbloudilé syny a dcery. Osviť Duchem Svatým naše myšlení a otevři
naše srdce lásce.“
Děkujeme paní doktorce za její přehlednou vzpomínku na
dění v hejčínské farnosti a povzbuzení pro budoucí život
v naší farnosti. Kéž jí Bůh stále dává zakoušet svoji útěchyplnou přítomnost!
Redakce Hejčínského oka
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C�������� �� S����� H���
Ve dnech 14. až 21. července vyjela tradiční cyklopouť hejčínské a ostrovačické farnosti na Svatou Horu u Příbrami.

Peloton: Jiří Hubička – referent celé akce, gestor počasí (uprostřed); Alča Rosová – modlitba, morální podpora upadávajících
cyklistů (první zleva); Maruška Polepilová – referent pozitivní
nálady a neustálého úsměvu i za prudkého krupobití (třetí zleva); Oldřich Chytilík – stravovací referent (druhý zleva); Pája
Baďura – doprovodné vozidlo – referent zdravotní péče a svoz
invalidů (vpředu v podřepu).
Peloton brněnský: Jana Zemanová – nesla statečně poselství
všech Panně Marii, doprovázené bolestí kolenou (třetí zprava);
Pepa Mokren – neustálý dozor nad zdravotním stavem peloto10

nu a doplňováním obvazového materiálu (první zprava); Hana
Rezová – referentka technického stavu bicyklů a lepení pneumatik (druhá zprava).
Všichni vezeme poselství na Svatou Horu do Příbrami.
14. 7. 2019, neděle, vyjíždíme.
Sponzor akce – časopis Hejčínské oko.
Etapa první: Olomouc–Ostrovačice.
Již dříve avizovaná pouť na Svatou Horu je na startu. Třetí ročník. To bude již asi tradice. Letošní navazuje na pouť do
Kostelního Vydří z roku 2017 a z roku 2018 do Turzovky. Požehnání otců na sedmé mši svaté vyprovází startovní peloton.
Předpověď počasí: jasno, později polojasno až oblačno, přeháňky, místy kroupy. Vše se vyplnilo. Nádherná jízda. Cíl Ostrovačice, fara otce Ludvíka Bradáče. Úžasné přijetí. Silná morální podpora.
Pro zájemce údaje z první etapy: celkový čas jízdy 6:01, ujeto
101 km, průměrná rychlost 16,8 km/h, jeden kilometr jsme ujeli
za 3,34 minuty, nejvyšší rychlost 57 km/h.
15. 7. 2019, pondělí, do pelotonu přistupují poutníci z Brna.
V osm hodin mše svatá v kostele sv. Floriána a sv. Václava
v Ostrovačicích za účastníky pouti a dobrý návrat. Vyjíždíme totiž mezi kamiony. Jede se vrchovinou směr Rosice, Kralice, Náměšť, Třebíč a Brtnice. V Třebíči na náměstí oběd v restauraci
Třebíčanka. Pán nám žehná, pohotovostní doprovodné vozidlo
najelo 50 km.
Údaje z druhé etapy: celkový čas jízdy 4:49, ujeto 66,9 km, průměrná rychlost 13,9 km/h, jeden kilometr jsme ujeli za 4,19 minuty, nejvyšší rychlost 70 km/h. Který rychloměr to natočil, se dodneška neví.
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Brtnice, úžasné a otevřené přijetí otcem Petrem Balátem. Fara
plná dětí a mladých. Úžasně živá farnost. Kostel sv. Jakuba
Většího. Nedaleko rozlehlý zámek italského rodu Collaltů, historické náměstí, bohatá středověká historie. Léčíme neduhy
první etapy. Pán nás provází neustále. Nezapomenutelný krásný slunečný den.
16. 7. 2019, úterý, etapa Brtnice–Pacov.
Po snídani a namazání kolen vyjíždíme do vrchoviny. Počasí skvělé. Stonařov, Třešť, Batelov, Horní Cerekev – skromný
oběd v krásném prostředí restaurace Rustikal. Rynárec, Pelhřimov – nájezd do provozu kamionů, povinný růženec, Leskovice, Pošná a Pacov. Nádherný večer, vstřícné přijetí otcem Jaroslavem Šmejkalem, mše svatá v 17 hodin. Požehnané prožití
končícího dne.
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Pro zájemce údaje z třetí etapy: celkový čas jízdy 5:12, ujeto
72,7 km, průměrná rychlost 13,9 km/h, jeden kilometr jsme ujeli za 4,18 minuty, nejvyšší rychlost 64 km/h, 1104 m vyšlapáno
nahoru a 1171 m sjeto z kopce.

Zasloužený odpočinek při obědě v Horní Cerekvi.
17. 7. 2019, středa, etapa Pacov–Kosova Hora.
Mše svatá, požehnání na cestu, duchovní posila a snídaně.
Odjezd dále vrchovinou.
Staniměřice, Mladá Vožice – oběd, hostinec Na růžku. Zhoř,
Petrovice, Miličín – zde zavoněl středověk. Heřmaničky, Dědkov, Lavičky, Kosova Hora, jízda nádhernou přírodou, překrásnou vrchovinou, slunečno. Příjezd do Kosovy Hory jako byste
přijeli do pohádky. Malebné náměstíčko hned u zámku, za rohem kostelík, řádové sestry, hospůdka pár metrů, ubytování na
faře. Jediný večer bez kněze. Velmi srdečné přijetí.
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Údaje z třetí etapy: celkový čas jízdy 3:39, ujeto 53,2 km, průměrná rychlost 14,6 km/h, jeden kilometr jsme ujeli za 4,18 minuty, nejvyšší rychlost 64 km/h.

Ranní nástup u fary v Kosově Hoře, Jirka vede rozcvičku.
18. 7. 2019, čtvrtek, etapa Kosova Hora–Příbram.
Sedlčany, přejíždíme Vltavu, Obory, Višňová, Drásov a Příbram.
Počasí skvělé, kopce mírné, doprovodné vozidlo bez zásahu.
Pneudefekt žádný. Nálada dobrá.
Po příjezdu ubytování v poutním domě v areálu Svaté Hory.
V 16 hodin mše svatá za Boží ochranu, za vyslyšení proseb,
poděkování za duchovní obnovu, poděkování za nádherné po14

časí, odevzdání poselství Panně Marii. Mše doprovázena vystavením a uctíváním oltářní sošky Panny Marie.
Údaje ze čtvrté etapy: celkový čas jízdy 2:21, ujeto 36,2 km,
průměrná rychlost 15,4 km/h, jeden kilometr jsme ujeli za 3,54 minuty, nejvyšší rychlost 56 km/h, 504 m vyšlapáno nahoru a 349 m
sjeto z kopce. Jirka, Olda a Alča se večer vracejí do Olomouce.
Ostatní ještě zůstávají dále na pouti čerpat z Boží přítomnosti.

Poutní bazilika
Svatá Hora
u Příbrami

Připravené auto před odjezdem do Olomouce od poutního domu
na Svaté Hoře.
15

Hlavní oltář v bazilice na Svaté Hoře.
A co na závěr?
Asi takto: Co mně to přineslo? Obrovská duchovní posila. Bezva
parta kamarádů. Poznávání života církve. Tělesná vzpruha. Neuvěřitelné zážitky. Skoro dobrodružství. Vzácná přijetí ve farnostech. Obětavost a služba. Úsměvy, radost a modlitba. Už bych to
nevyměnil. Zvu vás příští rok. Pojedeme asi ve stejném termínu.
Za peloton odvážlivců Oldřich Chytilík
16
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PUTOVÁNÍ S MOJŽÍŠEM ANEB „NUDLOVÝ TÝDEN“
Jako loni i letos proběhl o prázdninách v naší farnosti tábor pro děti. Sešlo se 20 Izraelitů (jeden dokonce připutoval až
z Francie), kteří se chtěli vydat s Mojžíšem a týmem mládežnického spolča na pouť do země zaslíbené. V pondělí jsme byli
svědky egyptských ran, v úterý následoval přechod přes moře
(trochu jsme si to usnadnili pomocí raftů), ve středu putování pouští z Hejčína na Svatý Kopeček – a to doslova, sluníčko
pálilo a došla nám voda. Ve čtvrtek jsme dostali hlínu na výrobu Desatera, hledali památky v centru města, prožili mši svatou
u sv. Michala, opékali špekáčky a pak se uložili k přenocování
v místnosti nad sakristií. V pátek jsme doputovali do země zaslíbené (do parčíku v Řepčíně), kde nás čekala odměna v podobě pokladu.
Program plný her, vyrábění, soutěží byl tak nabitý, že jsme
museli ukrajovat čas z poledního klidu, ale to nikomu nevadilo.
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A jak odpovídaly děti na závěrečnou anketu (jak se jim líbilo téma,
jednotlivé dny, jídlo, spaní...)? Cituji: byl jsem velice spokojen, lodě byl
dobrý nápad, ale musel jsem pádlovat, spaní dobré – spal jsem doma;
výlet na Kopeček se mi líbil kromě
toho, že bylo horko, ale zase se mi
líbilo, že jsme vypadali jako opravdoví poutníci, jídlo mi strašně chutnalo, někdy jsem se přejedla; byl
hezký až na to, že mě bolely zuby;
ano všechno, ano všechno, ano všechno...; tábor se mi strašně líbil
a s vedoucíma mě to strašně bavilo a nejlepší vedoucí byli všichni.
A proč nudlový týden? Každý den byly nudle součástí jídelníčku. (úsměv)
Co dodat? Bohu díky za čas, který nám dal, abychom byli spolu,
za ochranu a požehnání v celém týdnu našeho tábora.
Dagmar Hubičková (Foto © Václav Kubeš)
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V neděli 29. září v 17 hodin se uskuteční další z benefičních koncertů na opravu hejčínských varhan. Tentokrát hejčínský kostel rozezní hlasy z Valašského Meziříčí. Stručně si představme sbor i program koncertu.
Smíšený pěvecký sbor Cantio vznikl ve Valašském Meziříčí
v roce 2014 pod vedením současného sbormistra Petra Zavičáka.
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Repertoár je zaměřen na průřez skladeb od poloviny 17. století do
současnosti. Ambicí sboru je od počátku důraz na čistotu zpěvu
a kultivovanost hlasového projevu. Sbor vystupuje příležitostně při
mších svatých, koncertuje o Vánocích nebo o Noci kostelů.
PROGRAM KONCERTU:
Gordon Young (1919–1998) – Alleluia
Tomás Luis de Victoria (1548–1611) – Ave Maria
Georg Friedrich Händel (1685–1759) – Buď Tobě sláva
(z oratoria Mesiáš)
Maurice Duruflé (1902–1986) – Ubi caritas et amor
Ola Gjeilo (*1978) – Ubi caritas et amor
Arvo Pärt (*1935) – Bogoróditse Djévo
Petr Zavičák (*1980) – Otče náš
Petr Zavičák – Zdrávas, Královno
Petr Zavičák – U tebe je pramen života
Franz Liszt (1811–1886) – Ave verum corpus
Petr Eben (1929–2007) – Antifona „Veselte se nebesa“
Petr Eben – Chvalte Pána
John Rutter (*1945) – The Lord bless you and keep you
Redakce (Foto © Archiv Cantio)
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INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE:
Pravidelná mše nebude v sobotu 28. září. Mimořádně bude
mše svatá v úterý 1. října v 17.30 hodin.
Každý pátek po skončení večerní mše svaté do 21 hodin je
příležitost k tiché adoraci v kapli Panny Marie.
Modlitby matek bývají v úterý od 18.30 hodin v místnosti nad
sakristií hejčínského kostela, případně v kapli Panny Marie. Další informace vám může podat Saša Šťastná, tel. 723 606 605.
Na opravu hejčínských varhan je k 20. srpnu z celkové
částky 3.522.570 Kč již vybráno 1.764.290 Kč. Všem dárcům
upřímné Pán Bůh zaplať! Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše svatá. Nejbližší termín mše svaté je v neděli 15. září v 7 hodin a další v pátek 11. října v 17.30 hodin.
Je možné adoptovat konkrétní píšťaly. Rádi na požádání
vystavíme potvrzení o daru k daňovým účelům. Připomínáme, že je možné podpořit opravu hejčínských varhan také
nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Podrobnosti k opravě hejčínských varhan najdete na webových
stránkách Zpravodaj
farnosti
www.farnost-olomouc-hejcin.cz
farnosti
sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. nebo na
Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, 779 00 Olomouc 9,
http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz.
tel.: 585 425 025, e-mail: karmel.olomouc@quick.cz.
Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ludmila Kolková, Veronika Labounková,
Cherubínek se po
prázdninách
opět
bude věnovat dětem
Bohumil
Tříska, o. Norbert
Žuška.
Tisk
Matice
cyrilometodějská
s.
r.
o.,
Olomouc
2006. bohoslužby
při každé nedělní mši svaté v 10 hodin během
Příští číslo: 5. února 2006.

slova.
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Od září bude opět v neděli po mši svaté v 10 hodin farní kafe,
ale nebude to pravidelně. Kdo by měl zájem pomoci při přípravě, ať se obrátí na Antonína Šťastného, tel. 778 712 335.
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 5. září a v příštím měsíci ve čtvrtek 3. října.
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 7. září od
9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 6. září
v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Prosíme o vaši pomoc.
Děkujeme. Příští úklid kostela bude v sobotu 12. října.
Dny evropského dědictví se letos budou konat od 7. do
15. září. Významnou součástí této akce jsou Dny otevřených
památek, které připadají na víkend 7. a 8. září. Náš farní kostel bude otevřený po oba tyto dny od 14 do 17 hodin. Můžete pozvat někoho, kdo nechodí na bohoslužby, ale kostel by
si rád prohlédl. Jen upozorňujeme, že nebude přístupná věž
kostela.
Náboženství se bude v letošním školním roce vyučovat
takto:
ZŠ Helsinská: od 15.15 hodin buď v pondělí, nebo v úterý
(ještě se upřesní), vyučování začne v říjnu. Učí Dagmar Hubičková, e-mail: sspl@centrum.cz.
ZŠ Horka nad Moravou: do uzávěrky Hejčínského oka nebylo ještě známo. Sledujte ohlášky v kostele nebo na webových
stránkách farností Horka a Hejčín. Učí Zita Kotková.
Hejčínský kostel, místnost nad sakristií:
1. a 2. třída – úterý 15 až 15.45 hodin. Vyučovat bude Eliška
Kubešová, e-mail: eliska.kubesova@seznam.cz.
3. třída (příprava na první svaté přijímání) – čtvrtek 15 až 16 hodin.
Učí Marcela Koupilová, e-mail: marcela.koupilova@seznam.cz.
5. a 6. třída – čtvrtek 16.15 až 17 hodin. Učí Marcela Koupilová (kontakt viz výše).
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7. až 9. třída – úterý 16 až 16.45 hodin. Učí P. Gorazd, e-mail:
faolomouc-hejcin@ado.cz.
Výuka začne v týdnu od 16. září.
Prosíme, přihlaste děti nejpozději do neděle 8. září. Přihlášky jsou v kostele vzadu na stolku. Pokud by v něčem došlo
ke změně, ohlásíme ji v kostele a na webu farnosti.
Setkání seniorů proběhne ve středu 18. září od 10 hodin
v místnosti nad sakristií hejčínského kostela.
Farní spoření a sbírka na opravu hejčínských varhan se
uskuteční při bohoslužbách v neděli 22. září.
Příští ministrantská schůzka v Hejčíně bude v sobotu
28. září. Sraz je v 9 hodin u sakristie našeho kostela, odtud
se půjde pěšky do katedrály na slavnostní mši svatou, která
začne v 10 hodin. Ministrantské oblečení tam přiveze bratr
Petr autem. Po mši svaté bude návrat do Hejčína. Schůzku
povede bratr Dominik.
V sobotu 28. září o slavnosti svatého Václava bude v 10 hodin v olomoucké katedrále pontifikální mše svatá, spojená
s poutí Arcibiskupského kněžského semináře. Při návštěvě
katedrály je možné v tento den (patrocinium kostela) získat za
obvyklých podmínek plnomocné odpustky. Zároveň je to výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera olomouckým
arcibiskupem (1992). V Hejčíně v tento den mše svatá nebude, v Horce bude mše svatá jako v neděli v 8.20 hodin a v Křelově v 10 hodin.
V pořadí již čtvrtý benefiční koncert na podporu opravy
hejčínských varhan se uskuteční v našem kostele sv. Cyrila
a Metoděje v neděli 29. září v 17 hodin. Vystoupí při něm pěvecký sbor Cantio z Valašského Meziříčí. Více informací o sboru najdete uvnitř zpravodaje.
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V úterý 1. října v 17.30 hodin bude v kapli Panny Marie mše
svatá ze svátku sv. Terezie z Lisieux a po ní bude následovat modlitba se svatou Terezkou a žehnání růží. Kdo můžete, přineste si vlastní růži.
V sobotu 5. října se v Dubu nad Moravou uskuteční setkání
schol olomouckého děkanátu. Program začne společnou
mší svatou ve 14 hodin, po ní bude následovat přehlídka
schol, do které si každá schola má připravit dva příspěvky. Na
závěr zazpívá malý koncert schola VKH od Panny Marie Sněžné. Protože schola v Hejčíně po odchodu Emy Koupilové na
studia do Prahy bude teprve hledat svou novou podobu, předkládáme vám informaci o setkání schol hlavně proto, abyste
se jej mohli účastnit jako posluchači. Můžete si tím zároveň
vykonat malou mariánskou pouť, bude zrovna první sobota
v měsíci říjnu. Za kněze olomouckého děkanátu setkání organizuje P. Libor Churý.
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 6. října v 19 hodin v místnosti nad sakristií v hejčínském kostele. Setkání budou pokračovat vždy v první neděli v měsíci v týž čas.
Jsou vám k dispozici úmysly mší svatých ve zbývajících
měsících letošního roku. Je možné si je nechat zapsat v sakristii, nejlépe po mši svaté. K životu katolické rodiny tradičně patří
výroční mše svatá za zemřelé příbuzné, na kterou, kdo z rodiny
může, přijde. A samozřejmě lze tímto způsobem prosit i za aktuální záležitosti – ve svých rodinách nebo obecně.
Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně.
Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, 779 00 Olomouc 9,
tel.: 585 425 025, mobil: 775 970 462, e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz,
internet: www.farnost-olomouc-hejcin.cz, www.facebook.com/farnosthejcin.
Redakční rada: P. Gorazd Cetkovský, O.Carm., Daniel Dehner, Ondřej Koupil,
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