Hejčínské OKO

Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně
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Letošní říjen byl papežem Františkem vyhlášen
Mimořádným misijním měsícem. (Foto © Jitka Svozilová)

Úvodní slovo
Před rokem vyhlásil papež František Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Papežská misijní díla vydala příručku, která měla
sloužit jako pomůcka pro (rok trvající) přípravu na tento mimořádný měsíc. V našich farnostech jsme se do toho nepustili, teď
je měsíc říjen tady. Ačkoliv jsme se nepřipravovali, přece se můžeme snažit prožít ho co nejlíp.
Biskupové Čech a Moravy vyzvali k uspořádání Misijního
mostu modliteb. Jejich záměrem je podnítit celorepublikový projekt, který bude mít v pátek 18. října letos svou premiéru, ale
který by se mohl stát projektem dlouhodobým. Otec arcibiskup
se o něm vyjádřil, že tento projekt, pokud bude přijat celoplošně, má podobný potenciál jako Tříkrálová sbírka nebo Noc kostelů.
Ale na rozdíl od těchto dvou zmíněných aktivit má být Misijní
most modlitby zaměřen na nás samé, na věřící. Nás má oslovit
a spojit ke společné modlitbě. Forma modlitby přitom může být
různá – podle toho, jakou si ta která farnost nebo to které společenství vybere (mše svatá, růženec). Důležité je modlit se,
modlit se spolu v ten páteční večer kolem 18. hodiny. Za koho
nebo za co? Zmiňme čtyři úmysly.
Na prvním místě za misionáře. Což my v našich farnostech
můžeme především vztáhnout konkrétně na Jitku Svozilovou,
která je na misiích na Filipínách a ochotně nám odtud píše.
Zprávy od ní pak nacházíme na stránkách Hejčínského oka.
Dále bychom do své modlitby měli zahrnout pronásledované
křesťany na celém světě. A také lidi jakkoli trpící a chudé. A můžeme prosit také za apoštolského ducha pro všechny křesťany
a dar víry pro ty, kdo ho zatím nemají. Tento úmysl je naléhavý i vzhledem k naší zemi a k lidem bezprostředně kolem nás.
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K tomu pak připojíme „oficiální“ modlitbu, vydanou k mimořádnému misijnímu měsíci.
A po Misijním mostu modlitby se budeme snažit prožít dobře Den modlitby za misie – neděli 20. října, následující po
zmíněném pátku. Kéž zakusíme radost z modlitby a ovoce
modlitby!
P. Gorazd

Mimořádný misijní měsíc
MODLITBA VYDANÁ K MEZINÁRODNÍMU MISIJNÍMU
MĚSÍCI ŘÍJNU 2019
Nebeský Otče, když Tvůj jednorozený Syn
Ježíš Kristus vstal z mrtvých,
pověřil své následovníky „jděte a učte všechny národy“.
I nám připomínáš, že skrze svůj křest
máme účast na poslání církve.
Posiluj nás dary Ducha Svatého,
abychom byli odvážnými a horlivými svědky evangelia tak,
aby poslání svěřené církvi,
mohlo najít nové a účinné nástroje,
které světu přinášejí život a světlo.
Pomoz nám umožnit všem národům
zažít spasitelnou lásku a milosrdenství Ježíše Krista,
který s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého
po všechny věky věků. Amen.
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Střípky z misií
PRÁCE NA VESNICÍCH
Jak už jsem se zmínila v předešlých číslech, nové pole působení ICPE Mission – Filipíny, je na ostrově Mindoro. Je to ve
městě Pinamalayan, ve farnosti svatého Augustina.
Jednou z našich služeb je také práce na vesnicích. Každá ze
40 vesnic této farnosti má zhruba 300 domů s velkými rodinami.
Našim úkolem a touhou je tamní obyvatele povzbudit ve víře.
Každá vesnice má kapli, kde je asi 10krát do roka sloužena mše
svatá a během ostatních nedělí bohoslužba slova. Dění v kapli
a ve vesnici je organizováno mnohačlennou místní radou.
V posledních několika měsících jsme pracovali ve vesnicích
Buli, Buho a Putting Tubig. Snahou je pracovat nejen s členy
rady, kterým pomáháme pochopit a plnit jejich role, ale též s lidmi z vesnic.
Na začátku své misie jsme po mši svaté byli místním farářem
představeni tamním lidem. Poté jsme během setkání se členy
rady získali všechny potřebné informace o vesnici, lidech a dění
v kapli. Společně s nimi jsme se také za misie modlili. Posléze
jsme se vydali od domu k domu evangelizovat a modlit se za rodiny.
V každém domě strávíme asi půl hodiny, během které si s lidmi povídáme o jejich životech a o víře. Na základě jejich vyprávění je povzbuzujeme k dalšímu kroku v jejich duchovním životě. Na závěr návštěvy se modlíme za ně a na jejich úmysly.
Takto navštívíme každý den asi 12 domků. Je to práce, zvláště v horkých a vlhkých dnech, velmi vyčerpávající, zároveň nás
ale naplňuje. Lidé nás vždy rádi vidí a vítají nás se svou pro Filipínce typickou pohostinností. Jsou šťastni, že je přišli navštívit
misionáři, kteří se snaží mluvit jejich jazykem.
4
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Nám zase setkávání se s rodinami v jejich bambusových domcích pomáhá lépe chápat realitu jejich života. Některé z jejich
odpovědí nás často překvapí. Mnohdy na otázku, za co konkrétně se v jejich případě máme modlit, odpovídají, že by chtěli mít jídlo třikrát denně. Někdy zase, když se jich ptáme, jestli
mají vše, co potřebují, odpoví, že pokud si udělají dobrý rozpočet, tak mají všeho dost. A to prosím sedíme na nějaké krabici
v bambusové chatrči s hliněnou podlahou a plechovou střechou
s mnoha dírami. Ale oni si nestěžují…
Každá vesnice je rozdělena do několika oblastí. V těch oblastech, které jsou kapli nejblíž, mše svaté navštěvuje nejvíc lidí.
V oblastech dál a dál od kaple chodí lidí méně. Někde nechodí
vůbec nebo navštěvují bohoslužby jiných křesťanských církví,
které postavily své kaple v jejich oblastech.
Při rozhovorech v rodinách zjišťujeme, že mnoho lidí do kostela nechodí, protože vůbec neví, že by se v neděli měli účastnit mše svaté. Možná toto nevědomí přetrvává z doby, kdy v jejich vesnici ještě nebyla kaple postavena a do farního kostela
lidé ani v neděli nejezdili proto, že na to zkrátka neměli peníze. Mnozí nechodí, protože pracují na polích, jiní zase považují mši svatou v televizi za dostačující. A ti ostatní mají jiné důvody. Proto ve vesnicích, kde je sice většina lidí pokřtěných, je jen
pár praktikujících.
Z tohoto důvodu vedeme při evangelizaci lidi k tomu, aby se
obrátili k Bohu a přijali Ježíše jako svého Pána a Spasitele. Povzbuzujeme je k neustálé modlitbě, ke čtení Bible a k tomu, aby
světili den sváteční.
Smutné je vidět, jak hojná je žeň a jak málo je dělníků. Mnoho lidí skutečně touží naučit se o víře a o Bohu více. Nemají ale
prostředky, aby někam jezdili. Takže pokud se někdo nevydá až
do jejich domovů v dalekých končinách, mají velmi málo možností se o Bohu víc dovědět.
V této farnosti jsou ředitelé všech (asi 20) základních škol ještě pořád otevřeni k tomu, aby se náboženství vyučovalo ve všech
třídách pro všechny děti. Problém ale je, že nejsou katecheti. Pro6

to se náboženství učí jen ve 4. a 6. třídě, kde jsou děti připravovány ke svátostem. Takže lidé na vesnicích mají jako zdroj duchovní potravy pouze dva roky náboženství, deset mší svatých
za rok a bohoslužby slova vedené akolytou (ten absolvuje velice krátký kurz). A to je většinou všechno. Knihy nemají. Jenom
Bibli. A tu jim navíc, jak mi bylo řečeno, ve většině případů zničil tajfun.
Pro nás je ale velkou radostí vidět, jak jsou lidé otevřeni povídání o Bohu. Jak Pán během rozhovorů a modliteb působí a dotýká se jejich srdcí a jak i po jedné naší návštěvě rodin ve vesnici je následující neděli kaple plná lidí. Je nám jasné, že tohle je
skutečně díky Duchu Svatému, který během evangelizace mocně působí i skrze naši lámanou domorodou řeč – tagalog.
Povzbuzením jsou nám slova Písma svatého: „Království
Boží nezáleží ve slovech, nýbrž v moci.“ (1 Kor 4,20)
Jitka Svozilová
Institute for World Evangelization – ICPE Missie
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ADAPTACE – AKTOVKY – ALDA – ANANAS – APORT – CVOK – DIÁŘE – DUŠEK
EFOR – ESKYMO – EVKA – FEŠÁK – FOTO – HODNOSTI – CHLÉV – CHYTILOVÁ
IDEA – JIVE – KÁPĚ – KDOKOLI – KEMP – KLOKANI – KOMPLET – LOGOPEDIE
LSTIVĚ – MELÍR – MOLO – NEHYBNOST – OPERATÉR – OTRLOST – PAST
POET – POMLKA – PUPEK – PÝCHA – RÝMA – SKIN – SNĚM – SPICH – STUDIO
TELEPAT – TEORIE – TYÁTR – TYLY – ÚSMĚV VÁLKA – VOUSY – ŽULA

8

Živý růženec
Snad bych pro jistotu měl nejdřív připomenout význam slov „živý
růženec“, možná to pro někoho bude užitečné. To slovo „živý“ naznačuje, že jde o modlitbu, kterou se modlí více osob, a to každý den.
Každý člověk jeden desátek. A modlí se ho doma nebo tam, kde je.
Je to tedy růženec společný, ale ne v tom smyslu, že bychom
se k modlitbě někde shromáždili. Když je členů dvacet a dobře
si jednotlivé desátky mezi sebou rozdělí, všichni v souhrnu se
v každém dni pomodlí celý růženec. A tak tomuto způsobu naši
předkové dali název „živý růženec“.
Ti, kdo se na takovéto modlitbě smluvili, patří zpravidla k nějakému společenství a modlí se tuto modlitbu za sebe navzájem,
za celé své společenství a na jeho úmysly. V našem případě je
tím společenstvím naše farnost.
Jednou z výhod takovéto modlitební úmluvy je také to, že představuje závazek. Tak zpevňuje naše dobré předsevzetí modlit se.
Pomyšlení na to, že ostatní jsou tomuto závazku věrni, nás burcuje, abychom ani my mu v žádném dni nezůstali dlužni.
Během loňského školního roku jsme aktualizovali seznam
těch, kdo jsou do živého růžence v hejčínské farnosti zapojeni.
A když jsem viděl, že otec Marian byl a je mezi nimi a že v seznamu jsou ještě volná místa, přidal jsem se také. A teď bych se
s Vámi chtěl podělit o radost z toho, že mi to přineslo novou zkušenost s růžencem, který se modlím už roky a o kterém bych si
mohl myslet, že ho dobře znám.
Seznal jsem, že je něco jiného modlit se pět desátků najednou a střídat den po dni tajemství radostná, světla, bolestná
a slavná, a něco jiného je modlit se jediný desátek, ale zato po
celý měsíc sedm dní v týdnu. Tímto způsobem je totiž pozornost zaměřena na jediné tajemství ze života Pána Ježíše nebo
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Panny Marie – den po dni znovu a znovu.
Záměrně jsem si stopl, jak
dlouho mi trvá se ten jeden
desátek pomodlit. A stopky na
mobilu mi ukázaly čas asi tři
minuty. Tedy každý den mi to
přináší tříminutové zahledění se do rozjímaného tajemství. Vytrvale, v návaznosti na
mé rozjímání včerejší a z minulých dní. To mi pomáhá postupně v myšlenkách do tohoto tajemství pronikat hlouběji.
Zvolna, naprosto nenásilně,
pokojně. Jako když v přírodě
rostou rostliny nebo stromy.
A jak jsem už zmínil, cítím se přitom spojený s ostatními
a s celou farností. Závazek, který jsem se původně trochu „ošíval“ přijmout, se mi proměnil v hezký přínos. Tak se o radost
z toho s vámi dělím. Kdybyste se chtěli k živému růženci také
přidat, můžete se obrátit na mne nebo na Jirku Hubičku a přidělíme vám „váš“ desátek. Kéž všichni čerpáme z rozjímání o životě Pána Ježíše a Panny Marie posilu, moudrost a lásku!
P. Gorazd
ŘEŠENÍ OSMISMĚRKY ZE STRANY 8:
Papežská misijní díla.
Více o nich najdete na www.missio.cz.
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Hejčínská schola zve do svých řad
Kateřina Friedlová je onou
mladou dámou, která našla
odvahu převzít vedení hejčínské scholy. Následující otázky a krátké odpovědi by měly
přiblížit, proč se pod jejím vedením do scholy zapojit a tak
sloužit Bohu i lidem svým zpěvem či hraním na hudební nástroj.
Jak ses ty sama k hudbě
dostala?
Jsem z hudební rodiny, tak to mám asi v krvi... Už v pěti letech
jsem chtěla umět hrát na housle. Začala jsem a později během
studia přešla na violu. Přidala jsem k tomu potom ve čtrnácti
sólový zpěv. Vždycky mě ale táhla také kytara, takže jsem si
doma začala brnkat a hraji na ni doteď.
Jakou má podle tebe schola funkci při mši svaté?
Přijde mi, že díky hudbě, kterou hrajeme (například během
přijímání), se lidé můžou zaposlouchat a plně se pohroužit do
modlitby. Nebo se k nám můžou přidat zpěvem a velebit tak
Pána s námi.
Jakou máš představu o působení scholy v novém školním roce?
Budeme se scházet jednou až dvakrát do měsíce, vždy přede mší. V případě svátků potom budou zkoušky častěji, ale to
je na vzájemné domluvě. Aktuálně hledáme mladé zpěváky
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a hudebníky a věříme, že se rozrosteme. Především chceme
poskytnout farnosti hudbu jinou než varhanní a umožnit lidem
se během mše uvolnit, zamyslet se, zazpívat si.
Děkujeme za zodpovězení otázek a přejeme hejčínské
schole, aby svým zpěvem a hraním přispívala k důstojné
oslavě Boha a k hlubšímu prožívání jeho přítomnosti ve
společenství věřících.

Pozvání pro hudební nadšence
Mezi nejméně známé a opotřebované strany Kancionálu,
tedy zpěvníku, z nějž téměř při každé mši svaté zpíváme, patří ty, na nichž jsou pod číslem 084 otištěny nešpory Zdeňka Pololáníka. Tuto pozoruhodnou skladbu moderní duchovní hudby
jsme zpívávali jako bohoslovci v semináři. Od té doby si ji nesu
v paměti a toužím po tom, zase ji s někým zpívat. A teď zde
v Hejčíně jsem se osmělil, požádal jsem o pomoc Helenku Mikuškovou a Sašu Rubešovou a chtěli bychom pozvat všechny
hudební nadšence, kteří by si takovou neobvyklou hudbu s chutí zazpívali, abyste se připojili.
Nejde o pouhé zazpívání si. Nešpory jsou „večerní chvály“, součást „denní modlitby církve“ nebo lidově řečeno breviáře. Nebudu vás unavovat dlouhým poučováním, protože sama
skladba velmi dobře napomáhá této modlitbě porozumět a modlit se. Počáteční hymnus je naplněný všímavou vděčností za
dar světla a končícího dne, prosí o ochranu před temnotou zla
a o dosažení světla věčného života.
Celá skladba projevuje jásavou chválu, vždyť jde o nešpory
nedělní, tedy radující se z Kristova vzkříšení. Když se v druhé
antifoně zpívá verš žalmu: „Před tváří Páně se zachvěla země“,
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hudba vyvolává dojem, jako by se nám opravdu pod nohama
třásla země a my prožívali zemětřesení a otevření hrobů, jež
evangelisté zmiňují při smrti Pána Ježíše (Mt 27,51), předzvěst
nadcházejícího vzkříšení. A dalších krásných míst si všimnete
už sami.
Protože bude třeba skladbu nejdřív poznat a její zpěv si nacvičit, zvu vás na dvě zkoušky, které obě budou po mši svaté začínající v 10 hodin. První zkouška bude v neděli 13. října
a druhá zkouška v neděli 20. října. Vždy v místnosti nad sakristií.
Nešpory budeme zpívat v neděli 20. října 2019 v 17.30 hodin v našem kostele. Zveme také všechny, kdo by chtěli přijít
a k modlitbě se připojit jako posluchači. Přijďte. Pevně věříme,
že to bude hezké.
P. Gorazd

Kdo je Zdeněk Pololáník
Mnohým z vás je jeho jméno dobře známé. Na konci Kancionálu, ze kterého zpíváme, jsou k jeho jménu uvedeny tři
řádky čísel písní, žalmů apod. Je vystudovaným varhaníkem
a skladatelem, celoživotně varhaníkem v Ostrovačicích u Brna.
V příštím roce mu bude 85 let, je narozen v roce 1935. Velká část
jeho rozsáhlého díla (přes 300 skladeb) má náboženská témata, případně je přímo určeno pro bohoslužby. Z varhanické činnosti by rodinu neuživil, veřejné provádění skladeb s náboženskou tématikou nebylo za komunistického režimu žádoucí, a tak
psal hodně hudbu k filmům, tam se jeho jméno v titulcích skrylo.
O vyšší pozice, jako například o místo vyučujícího na konzervatoři nebo vysoké škole, se v minulém režimu ani nepokoušel.
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Až po roce 1990 mohl přednášet obory duchovní hudba, scénická a filmová hudba. V té době též působil jako
varhaník v brněnské katedrále. Česká biskupská konference mu v roce 2001 udělila Řád
sv. Cyrila a Metoděje.
V Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci (nyní Moravské divadlo) byl v roce 1976
prováděn jeho balet Pierot.
V roce 2009 hrálo Moravské divadlo jeho operu Noc plná světel
(podle Paula Claudela s libretem biskupa Josefa Hrdličky). Před
několika lety (snad u příležitosti osmdesátin) byl v Olomouci na
dómě koncert ze sborových skladeb Zdeňka Pololáníka v provedení Katedrálního sboru z Hradce Králové se sbormistrem Josefem Zadinou. V Moravské filharmonii bylo v dramaturgickém plánu
z iniciativy Stanislava Macury někdy v devadesátých letech zařazeno provedení oratoria Šír haš-šírím (Píseň písní), k provedení nakonec nedošlo, nepodařilo se zajistit účinkující pro náročné pěvecké party. Poprvé jsem se s jeho jménem setkal
v době studií v Brně v šedesátých letech. Na koncertě v Besedním domě provedl Brněnský vysokoškolský pěvecký sbor jeho
skladbu Nabuchodonosor (smíšený sbor, 3 trubky a 4 tympány).
Bylo to něco zcela jiného, než jsme v té době slýchali...
František Červenka, hudebník
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Výzva českých
a moravských biskupů
Bratři a sestry v Kristu,
dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí kanonizace svaté Anežky České a následného návratu svobody do naší země. Při této
pouti se budeme modlit za Církev, vlast i Evropu, za návrat ke
křesťanským kořenům, za dar pokání a smíru.
Stále probíhá sbírka na společný dar papeži Františkovi,
sochu Koruna sv. Anežky České, ke které může každý dárce připojit vlastní otisk prstu, symbolizující jeho osobní sounáležitost s kořeny křesťanství v naší zemi i podporu Petrova nástupce.
K tomu, aby farnost dostala archy na otisky, je třeba ji registrovat na stránkách www.anezka2019.cz.
Do přihlášených farností poputují pro každého dárce také pamětní medaile sv. Anežky České. První z nich vyrazil apoštolský
nuncius v České republice J. E. Mons. Charles D. Balvo, k medaili je připojena modlitba, jíž budeme pouť do Říma ve dnech
11. až 13. listopadu a následně do katedrály v Praze 16. listopadu doprovázet. Podrobnosti o pouti, sbírce i daru najdete na
výše uvedených stránkách.
Děkujeme Vám za Vaši podporu a společně Vám žehnáme.
Vaši čeští a moravští biskupové
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Informace
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Mimořádně bude mše svatá v den svátku svaté Terezie od Ježíše
v úterý 15. října v 17.30 hodin v kapli Panny Marie.
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.
Společenství mládeže (středoškoláků) se schází v neděli od
19.15 do 20.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela. Setkání vede P. Gorazd.
Na opravu hejčínských varhan je k 30. září 2019 z celkové
částky 3.522.570 Kč již vybráno 1.844.435 Kč. Všem dárcům
upřímné Pán Bůh zaplať! Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše svatá. Nejbližší termín mše svaté je v pátek
11. října v 17.30 hodin a další pak na svátek sv. Cecílie, patronky hudby, v pátek 22. listopadu 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
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stránkách farnosti www.farnost-olomouc-hejcin.cz nebo na
http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz.
Farní kafe v neděli po mši svaté v 10 hodin se od září opět
vaří. Děkujeme všem, kdo si vzali na starost jednotlivé termíny.
Jen díky tomu není farní kafe pouze jedenkrát v měsíci.
Náboženství se bude v letošním školním roce vyučovat
takto:
ZŠ Helsinská: v pondělí od 15.30 hodin v budově školní družiny na ZŠ Helsinská. Učí Dagmar Hubičková, e-mail:
sspl@centrum.cz.
ZŠ Horka nad Moravou: ve čtvrtek 1. a 2. třída od 12 do
12.45 hodin a 3. a 4. třída od 13 do 13.45 hodin. Učí Zita Kotková, e-mail: zitakotkova@seznam.cz.
Hejčínský kostel, místnost nad sakristií:
1. a 2. třída – ve středu od 16 do 17 hodin. Učí Eliška Kubešová, e-mail: eliska.kubesova@seznam.cz.
3. a 4. třída a děti, které se mají připravit na první svaté přijímání – ve čtvrtek od 15 hodin. Učí Marcela Koupilová, e-mail:
marcela.koupilova@seznam.cz.
5. a 6. třída – ve čtvrtek od 16.15 do 17 hodin. Učí Marcela
Koupilová (kontakt viz výše).
7. až 9. třída (nebo odpovídající třídy gymnázia) – v úterý od
15.45 hodin. Učí P. Gorazd, e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz.
Říjen je tradičně měsícem modlitby svatého růžence. Připomínáme, že společná modlitba růžence v našich farnostech
začíná vždy půl hodiny přede mší svatou.
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.

17

Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 12. října od
9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 11. října
v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Prosíme o vaši pomoc.
Děkujeme. Další úklid kostela bude v sobotu 16. listopadu.
Letošní víkend pro muže Chlapi sobě se uskuteční v Moravském Berouně od pátku 11. října do neděle 13. října. Hostit nás
bude místní fara a duchovní správce farnosti P. Jiří Schreiber.
Bude mít také připravené téma k zamyšlení: Svátost smíření.
Podmínky nebudou sice „bojové“, ale je třeba počítat s tím, že
na faře je jen pět postelí, jinak se spí na zemi (fara je prostorná).
V případě zájmu kontaktujte Jiřího Hubičku, tel. 736 458 520,
e-mail: hubickovi@volny.cz.
Farní spoření a sbírka na opravu hejčínských varhan se
uskuteční při bohoslužbách v neděli 13. října. V tuto neděli bude
v Horce nad Moravou sbírka při bohoslužbě věnována na opravu krovu.
Mše svatá v Horce nad Moravou zaměřená více pro děti
bude v neděli 13. října a pak 17. listopadu.
V pondělí 14. října je výroční den biskupského svěcení
(2017) Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka. Pamatujme také na ně ve svých modlitbách.
Setkání seniorů proběhne ve středu 16. října od 10 hodin
v místnosti nad sakristií hejčínského kostela.
V pátek 18. října večer se poprvé bude konat tzv. misijní
most modlitby. V Horce nad Moravou bude tato modlitba po
mši svaté, v Hejčíně také po mši svaté – v rámci obvyklé páteční adorace. Podrobnosti ohlásíme v ohláškách.
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Den modliteb za misie (misijní neděle) bude 20. října. Sbírka při všech bohoslužbách v ten den bude věnována na misie.
Příští ministrantská schůzka v Hejčíně bude v sobotu
26. října v 9 hodin v sakristii hejčínského kostela. Povede ji
bratr Dominik.
V noci ze soboty 26. října na neděli 27. října nastane změna
letního času na zimní. Ve 3.00 hodiny se posouvá čas o hodinu zpět, tedy na 2.00 hodiny. Budeme spát o hodinu déle!
V neděli 27. října se v hejčínském kostele opět uskuteční potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé, napomáhající zajištění jídla pro lidi bez domova v Olomouci. Sbírají se zejména
potraviny na vaření polévek – luštěniny, cibule, brambory, polévkové koření, olej, sůl, ocet, pepř, těstoviny, rýže, mouka, vejce,
zelenina (mrkev, celer, česnek apod.). Dále čaj, káva, cukr, sirup,
paštiky a jiné konzervy. Vzadu za lavicemi v kostele bude koš, do
nějž můžete potraviny vložit. Kromě potravin lze přispět i finančně. Sbírku si vzala na starost a vybrané dary předá Charitě Jana
Werdichová. S ní můžete domlouvat případné podrobnosti.
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 31. října.
O slavnosti Všech svatých v pátek 1. listopadu v 17.30 hodin bude mše svatá v kostele. Po mši svaté jste zváni do kaple
Panny Marie na modlitbu ke všem svatým. Při ní bude možné si vytáhnout jméno světce jako průvodce na následující rok.
Odpustky pro duše v očistci: Od 1. do 8. listopadu je možno po splnění tří obvyklých podmínek – svatá zpověď, svaté
přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce – denně získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za
zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
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K získání plnomocných odpustků je zároveň nutné hluboké obrácení a nemít zalíbení v žádném hříchu, jinak jsou odpustky
pouze částečné.
Duchovní obnova farnosti v postní době 2020 bude o víkendu 6. až 8. března 2020 v exercičním domě Stojanov na Velehradě. Povede ji P. Vojtěch Šíma.

Smějeme se s redakční radou

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, Jaroslava Krejčí, Jiří Popelka.
Tisk Matice cyrilometodějská s.r.o., Olomouc 2019.
Příští číslo: 3. listopadu 2019, redakční uzávěrka: 21. října 2019.

