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Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

LISTOPAD 2019

„Kriste, pro svou drahou krev, zesnulým svou lásku zjev.“
(Kancionál, č. 924)
(Foto ze Staré Vody, akce Chlapi sobě 2019)

Ú����� �����
V listopadu – v měsíci, kdy slavíme svátek svaté Anežky České – už tradičně při nedělní mši svaté bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných. Pro většinu z těch, kdo ji přijmou, je
hlavním důvodem, proč o ni žádají, stáří (a s ním spojené zdravotní
obtíže, nemoci). Můžeme si proto k tomu připomenout moudrá slova Písma svatého, která jsou výzvou starým lidem, ale i všem mladým (první dvojverší úryvku). Z knihy Sirachovcovy (Sir 25,3–6):
Cos v mládí nenashromáždil,
jak bys ve stáří mohl najít?
Soudnost je ozdobou šedinám
a umění poradit (je) vlastností starších.
Jak ozdobí moudrost starce
a prozíravá rada vážené lidi!
Korunou starců jsou bohaté zkušenosti
a jejich chloubou bázeň před Hospodinem.
V Horce nad Moravou je letos svátost nemocných udílena
v neděli 3. listopadu, v Hejčíně a v Křelově 17. listopadu.
Vytvořme společenství pokorné, horlivé modlitby kolem těch,
kdo ji budou přijímat. A Bůh posílí víru, naději a lásku nás všech!
P. Gorazd
P������ ������� �������� � O�������-H������
Otec arcibiskup nedávno napsal pastýřský list speciálně pro farnosti olomouckého děkanátu a od pastoračních rad zdejších farností si vyžádal „Program oživení farnosti“ a odpověď na čtyři konkrétní otázky. Věříme, že odpověď hejčínské pastorační rady farnosti
může být zajímavá i pro všechny čtenáře Hejčínského oka.
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Před několika lety jsme na základě podnětů, stanovených otcem arcibiskupem, společně promýšleli nové pastorační možnosti v naší farnosti. Vzešly z toho dvě akce, ze kterých máme
upřímnou radost.
První z nich je tzv. farní kafe. Po mši svaté v neděli v 10 hodin
má některá rodina připravenou uvařenou kávu a kakao a k tomu nějaké sušenky. To mohou účastníci bohoslužby, vycházející z kostela, využít a mohou zůstat u kostela déle, nemusejí
spěchat domů. Po počátečním ostychu (že budou muset něco
platit) zůstává farníků postupně u kávy víc. Odhadujeme, že tak
deset procent lidí odejde hned po mši, 20 procent zůstane chvíli, ostatní zůstanou i půl hodiny. Je to příležitost k popovídání si.
A tak farní kafe vnímáme jako nástroj spontánně napomáhající
intenzivnějšímu vzájemnému seznámení mezi farníky a rodinami. Zkušenost ukázala, že jiní kolemjdoucí se tu zastaví jen naprosto výjimečně.
Druhou akcí je příměstský farní tábor s duchovní tematikou,
který byl letos už podruhé. Účastnilo se ho asi 20 dětí a 5 instruktorů (dospívajících). Účastníci i rodiče jsou za tuto akci vděční.
Účastníky nejsou jen kmenoví farníci, ale i děti z jiných rodin.
Uvažujeme-li o možnostech oživení naší farnosti, musíme
říci, že naši farnost vnímáme v současnosti jako velmi živou.
O výuku náboženství je velký zájem. Také jiné aktivity běží hezky. Společenství lektorů dobře pokrývá tuto službu o nedělích
a o svátcích, lektoři čtou pečlivě a zodpovědně. Během nedělní
mše svaté v 10 hodin je při bohoslužbě slova pro děti speciální
program ve farní místnosti – tzv. Cherubínek. Každý týden se
schází malé společenství modliteb matek i další společenství.
Tradicí se staly společné víkendy mužů („Chlapi sobě“) a víkendy žen nebo prázdninová cyklopouť. V oblasti charity už tradičně a zdárně probíhají: Tříkrálová sbírka, Postní almužna, Adopce na dálku, Krajíc chleba pro chudé, sbírka vánočního cukroví
a velikonočního mazance pro bezdomovce. Dále funguje živý
růženec, (mírně zastarale) web farnosti, tištěný zpravodaj farnosti Hejčínské oko, Noc kostelů, Dny památek. A další akce
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spjaté s liturgickým rokem: mikulášská besídka, rorátní mše
svaté, adventní putování obrazu Svaté rodiny, výroba adventních věnců. Kromě pravidelných sbírek při bohoslužbách využívá farnost už řadu let i společné stavební spoření. Probíhající opravu varhan podpořili farníci pravidelným přispíváním na
tento účel. Generačními proměnami prochází schola, skrovné,
ale houževnaté je úsilí o setkávání středoškoláků. Na „farní guláš“ a jiné akce se vracejí mladí, kteří již opustili naši farnost,
protože založili vlastní rodiny a odstěhovali se.
Přemýšlíme samozřejmě i o dalších možnostech, jak by se
dalo farní společenství ještě více oživit. Pravděpodobně musíme začínat od toho, na co lidé přijdou, tedy od nedělní bohoslužby. Mohli bychom udělat víc pro lidi, kteří se v našem kostele objeví na bohoslužbách jako noví. Na druhé straně mnoho
kmenových i nových farníků je ve svém běžném životě přetížených a v kostele chtějí prožít jen bohoslužbu a nemíní se ve farním společenství více angažovat. Nedaří se nám zapojit více
farníků do úklidu kostela.
Zkušenosti ze skautu a z Anglie, o kterých jsme se dozvěděli,
ukazují, že když se někdo začne ucházet o příslušnost k farnosti nebo oddílu, které běží na dobrovolnické bázi, je možné hned
při počátečním kontaktu mu položit otázku, co by mohl pro dané
společenství dělat on… A on se zaváže k tomu, k čemu se zavázat může a chce. Přemýšlíme o tom, jak tyto zkušenosti převést do naší praxe.
Do farnosti se přistěhovaly nové manželské páry, požádaly
o křest dětí. Stávají se z nich kmenoví farníci. Chtěli bychom jejich začlenění se mezi nás napomoci.
A vidíme prostor ke zlepšení i v nejzákladnějších věcech:
usmát se na starého člověka, který si přisedá do lavice, vstřícný pohled vůči mamince, které se nedaří zklidnit její dítě. Takto
ještě více „zlidštit“ prostředí našeho kostela.
A ještě naše odpovědi na čtyři konkrétní otázky otce arcibiskupa:
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1) Jak udržuje farnost kontakt s těmi, kdo přijali svátost
manželství nebo křtili děti?
Pokud jde o kmenové farníky, s nimi vztahy máme. Pokud
jsou to úplně noví lidé, záleží na nich, zda se zapojí do aktivit,
které farnost nabízí. Sňatků je u nás jen málo, křtů dětí více.
Na tzv. farní guláš (zahradní slavnost farnosti jednu červnovou neděli) mnoho farníků vodí své nevěřící příbuzné nebo známé, takže je to „nízkoprahová“ aktivita, přístupná i lidem, kteří
na bohoslužby nechodí.
2) Co dělá farnost pro to, aby získala další děti pro výuku
náboženství?
Při nedělní bohoslužbě jsou katecheze pro předškolní děti,
odtud se rekrutují noví zájemci o výuku náboženství. Pro rodiče
je pak automatické, že děti přihlásí do náboženství.
3) Co nabízí farnost svému okolí?
Účast na zahradní slavnosti „farní guláš“, benefiční koncerty na opravu varhan, Tříkrálovou sbírku, příměstský tábor, Noc
kostelů, Den památek, návštěva u jeslí.
4) Jak spolupracuje s vedením obce či jinými organizacemi?
Farníci jsou členy komisí Městských částí. Městská část Hejčín-Řepčín aktuálně nabízí pořádání cyrilometodějské pouti… Spolupracujeme na péči o zeleň. Spoluorganizujeme Lidový bál. A zanedbatelné snad není už to, že nejsme v konfliktu
nebo napjatém vztahu s vedením městské části nebo jinými organizacemi.
Pastorační rada farnosti Olomouc-Hejčín, 8. 10. 2019
(V horecké farnosti pastorační rada takový text a odpovědi na
otázky teprve připraví.)
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Dne 21. 10. 2019 se uskutečnilo historicky první setkání ekonomických rad jednotlivých farností děkanátu Olomouc. Hlavním bodem byla přednáška vedoucího ekonoma Arcibiskupství
olomouckého Ing. Marka Kováře na téma financování a příprava na ekonomickou soběstačnost farností po dokončení majetkového vyrovnání mezi státem a církví. Na základě dohody
mezi státem a církvemi dojde postupně do roku 2030 k úplné odluce církví od státu a po tomto datu již nebude stát přispívat na činnost a provoz církví a náboženských společností.
Součástí této dohody byly tzv. církevní restituce, což je trochu
zavádějící označení. Restituce je náprava způsobených škod
obnovením původního právního stavu, což v případě navracení majetku církvím a náboženským společnostem není zcela
možné, neboť mnoho majetku ve vlastnictví církví bylo zničeno nebo se nachází v takovém stavu, že jeho záchrana je velmi obtížná nebo již není možná. Proto se stát s církvemi dohodl
na tzv. náhradách. Byla stanovena účetní hodnota nemovitostí,
které lze vrátit, a to, co vrátit nelze, je ohodnoceno – v té výši se
postupně církvím a náboženským společnostem vyplácí finanční náhrada. Poslední splátka bude státem uhrazena v již zmiňovaném roce 2030. Pak si už každá farnost bude hradit vše, a to
včetně mzdových nákladů, ze svých vlastních prostředků.
Do dnešní doby byla v každé farnosti viditelnější činnost pastorační rady. Všechny duchovní a společenské aktivity jsou dílem duchovního správce a tohoto jeho poradního sboru. Činnost té druhé, ekonomické rady byla vždy před zraky farníků
trochu skryta a mnohdy ne zcela doceněna, přestože je to právě ona, která svou prací zajišťuje finanční prostředky nutné pro
to, aby farnost mohla žít a rozvíjet se. Nyní je na bedra ekonomických rad vložen úkol mimořádně náročný a obtížný: do
deseti let najít způsob ekonomické soběstačnosti farnosti. Ne
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každá farnost má stejnou startovní čáru. Některé mají již nyní
majetek, který jim formou pronájmu nebo pachtu přináší finanční prostředky. Jsou však farnosti, které historicky téměř žádný
majetek neměly, a ty si na svůj provoz budou vydělávat jen obtížně. A zde bude velmi důležitá míra solidarity mezi jednotlivými farnostmi. Náš děkanát má 29 farností a je velmi důležité,
aby již nyní farnosti mezi sebou navazovaly bližší a užší vztahy
a dokázaly si navzájem sdělovat své zkušenosti nejen v oblasti pastorační, ale i ekonomické. Na jarním setkání pastoračních
rad nás otec arcibiskup vybízel, abychom se snažili budovat farnosti, kde se lidé znají, hovoří spolu, pomáhají si a tvoří takovou velkou rodinu, kde se mají lidé vzájemně rádi a důvěřují si.
A tak prosím nezapomínejme i na ty někdy méně viditelné členy ekonomických rad, kteří svojí prací zabezpečují to, že máme
opravené kostely a fary a že můžeme trávit společný čas v hezkém prostředí a pohodlí.
Jaroslav Hut,
technický administrátor děkanátu Olomouc

O����� ����� ���� �������� � H����
V noci z neděle 10. na pondělí
11. března 2019 strhla vichřice pískovcový kříž před kostelem v Horce
nad Moravou, zhotovený a posvěcený v roce 1947. Opravu kříže provedl
kamenosochař pan Pavel Hradilík ze
Skrbeně.
Po poradě v ekonomické radě farnosti jsme se rozhodli již neopravovat
starý kříž (byl značně poškozený),
ale zadat panu kameníkovi zhotovení nového kříže včetně korpusu (těla
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ukřižovaného Krista). O krytí nákladů
na opravu jsme požádali pojišťovnu
Kooperativa, u které je farnost pojištěna.
Poté, co byl nový kříž kameníky
zhotoven a byl zasazen do původního podstavce, v neděli 20. října po
mši svaté jsme k němu vyšli průvodem z kostela, požehnali ho a pomodlili jsme se u něj.
P. Gorazd

200. ����� H���������� ���
Je to možná neuvěřitelné, ale právě čtete 200. číslo Hejčínského oka. Tedy pokud jsem se ve svých záznamech nespletl...
Nechci psát k tak významnému číslu romány, ale dovolím si aspoň pár slov, kterými bych rád nastínil, jak Hejčínské oko žije a jak se
žije v době, kdy náš farní zpravodaj vzniká, těm, kdo jej připravují.
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Ze všeho nejtěžší je dodržet termíny – to známe snad každý z nás. Jsem vděčný všem, kteří se za celou dobu vycházení
Hejčínského oka (od prosince 2001) snažili, jak jen mohli, aby
se vešli do někdy šibeničních termínů.
Pak je potřeba mít co otisknout. Psát ve volném čase, to vyžaduje lásku k druhým...
Neméně důležité je mít někoho, kdo texty vysází a připraví ve
spolupráci se šéfredaktorem vše do tisku. Je to jen několik hodin po dobu asi dvou až tří dní v jednom týdnu v měsíci, avšak
– ve volném čase a zdarma...
Ještě před sazbou projdou texty redakčním zpracování šéfredaktora a následnou korekturou některých členů redakční rady.
Horory se sem nehodí otiskovat, tak se nebudu raději ani zmiňovat, jak moc (málo...) času někdy na to korektoři mají. Musí
přizpůsobit svůj časový rozvrh potřebám Hejčínského oka. Bez
honoráře...
Když je již vytištěno, ještě je potřeba vyúčtovat: tisk už není
zadarmo! Nejde o nějakou přemrštěnou částku, ale jen papír
něco stojí... Možná si to mnozí pamatují, ještě před pár lety byla
v kostele u Hejčínského oka cedulka s částkou 10 Kč za číslo.
Ta se již nedává, protože máme pokladničku na časopisy, kam
může každý přispět, jak chce a jak může. V současnosti vycházejí náklady na jedno číslo v rozmezí 9 až 13 Kč – podle počtu
stran. Farní zpravodaj je nepochybně moc fajn záležitost, patří
však také do finančních nákladů farnosti...
Život s Hejčínským okem není snadný ani pro šéfredaktora.
Především musí myslet na termín, kdy zpravodaj vychází, a neměl by zapomenout ani na to, že je třeba zajistit včas texty. To
první se daří – plánuje podle toho i termín dovolené. S tím druhým je to s přibývajícími lety poněkud horší, ale zatím to vždy
nějak dopadlo... Nicméně, zároveň je to život zajímavý, obohacující, snad i smysluplný...
A co bych si přál na počátku třetí stovky Hejčínského oka?
Budu upřímný: co nejdříve nového ochotného člověka, který by
se na delší dobu přidal do zástupu těch, kdo zpravodaj sázeli
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a připravovali do tisku – čili grafika. Stávající grafik má doma nemalý počet dětí a rodina si žádá svůj čas... A šéfredaktor nemůže dělat všechno. Tedy může, ale ty důsledky...
Dále bych si přál, aby se někdy také našel někdo, kdo časopis redakčně převezme nebo aspoň bude pravidelně vypomáhat. Zatím ještě síly jsou, ani vůle neschází, ale...
Nejvíce ze všeho bych si pak přál, aby Pán Bůh všemu stále žehnal a neopouštěl nás při práci na zpravodaji, i když někdy z prostých lidských nedostatků si problémy vytváříme sami.
A hlavně: Ať je Hejčínské oko k prospěchu života našich farností! Pak vše bude dávat smysl.
Na závěr kontrolní otázka: Všimli jste si zásadního nedostatku
v již napsaném textu? ... Nebudu vás napínat: schází totiž jedno
slovo – DĚKUJI. Dávám je až sem z toho důvodu, že někdy jedno
ze srdce vyřčené slovo znamená více než tisíckrát jeho opakování jen proto, že se to říká. A protože vím, že nejlepším odměňovatelem je Bůh, vyslovuji tedy z celého srdce všem na zpravodaji
až dosud zúčastněným jedno velké: PÁN BŮH ZAPLAŤ!
Daniel Dehner

C����� ���� 2019
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CHLAPI SOBĚ ANEB JAK DO TOHO S CIRKULÁRKOU
Každoroční posílení těla i ducha ve skupinové terapii zvané
Chlapi sobě letos proběhlo ve farnosti Moravský Beroun přímo na tamější faře. V pátek odpoledne jsme nabrali dech a plni
očekávání zaujali místa na pozicích v místnostech, kde si nešlo
nevšimnout nádherně opraveného stropního trámoví dýchající
tak trochu středověkou spíše hradní architekturou. K tomu černá kuchyně v plném provozu, individuální vytápění v krbových
kamnech na dřevo, velká jídelna a velice vřelé a kamarádské
přijetí od otce Jiřího Schreibera (na fotografii stojí ve dveřích
fary).
Soustředění na nastávající čas zahájila mše svatá v přilehlém
kostele Nanebevzetí Panny Marie, večeře a neodmyslitelné večerní povídání, modlitby, prosby a chvály.
Sobotní ráno bylo zahaleno do mlhy. Ranní mší svatou jsme rozháněli chmury nastávajícího podzimu. Dopolední program vyplynul
z potřeb zdejší farnosti.
Otázkou: „Kolik chcete dnes ujít kilometrů?“
Na dvoře je poskládaná celá fůra metrů dřeva, a bude-li v našich
silách ji pořezat a nasunout pod střechu,
splníme tím svůj úkol
a můžeme vyrazit i na
výlet. A jak se řeklo, tak
se i stalo. Vše lehce
doplněno hrabáním listí, kteréhož ještě zůstává na stromech většina, uzavřelo v pozdním
odpoledni spokojený pohled na vykonanou práci. Stravovací komisi předsedal ke spokojenosti nás všech jako obyčejně Jarda Hut.
Zde a ještě na jiných místech je jeho osobě nutno poděkovat. Byl si
plně vědom kalorických výdajů na pracovních pozicích a vydatně je
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udržoval v pohotovosti. Celý den zvučela cirkulárka na farním dvoře. Když už je na farním dvoře nutno dříví celý den řezati, znamená to dlouhou zimu míti. Místní obyvatelstvo naslouchalo a dlouho
netrvalo, rozezvučely se pily i na jiných místech v obci, tedy aby se
něco s tou přípravou na zimu nezanedbalo.

Skončili jsme lehce v podvečer. Otci Jiřímu svítily oči spokojeností. Jeho ovečkám bude teplo, až někdy v tuhých zimách
těchto končin je sežene do zatopené místnosti na faře.
Ještě než slunce zapadlo, aby z toho výletu alespoň něco zbylo, jsme se přesunuli do těsné blízkosti prostoru Libavá. Do kostela sv. Anny ve Staré Vodě. Charismatické místo naplněné již od
minulosti stovkami poutí s tisíci poutníků změnil minulý režim na
tankodrom. Takový dojem to ve mně zanechalo. Vesnice zmizela. A to nejedna vesnice. A vše kolem. Zůstal jen zdevastovaný
kostel, na jehož dvě věže snad jen Božím řízením nevypálily kanony tanků. Nemluvím o tom, že pod jeho klenbou tanky nejezdily. Kostel ale vstal z mrtvých. Místní občan z Města Libavá nám
dlouho povídal o nedávné historii Staré Vody a dění kolem zdejší
vesnice. Slunko pomalu zapadlo, když jsme dojeli domů na faru.
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Po večeři a nastalém tichu jsme se vrátili k duchovní části přednáškou na téma Zpověď od otce Jiřího. Provázela je
dlouhá zamyšlení a otázky. Dodnes hledám odpověď na jednu z nich. A to, jak naložit se zraněním, které jsem – jak jsem
to pochopil – sice ze srdce odpustil, avšak úplně nesmazal ze
svého života. A zda je odpuštěním, když je neustále nosím tam
někde v hloubi mysli. Nějak tak, jako v tomto příběhu, který se
myslím týká všech.
Žil kdysi chlapec se zlým charakterem. Jeho otec mu dal sáček hřebíků a řekl, aby vždy do plotu jejich zahrady zatloukl hřebík, když ztratí trpělivost nebo bude chtít někoho urazit. První
den chlapec zatloukl 37 hřebíků. V následujících týdnech se naučil sebekontrole a počet hřebíků zabíjených do plotu se zmenšoval ze dne na den. Nakonec přišel na to, že je lehčí kontrolovat se, než přibíjet hřebíky. Konečně nadešel den, kdy chlapec
nepřibil ani jediný hřebík.
Přišel k otci a řekl mu, že dnes nepřibil ani jeden hřebík. A otec
řekl, aby nyní pokaždé, když neztratí trpělivost, vytáhl z plotu jeden hřebík. Dny ubíhaly, až mohl syn dojít za otcem a říci, že už
z plotu vytáhl všechny hřebíky. Šli se na to spolu podívat a otec
řekl:
„Synu, dobře ses zachoval, ale podívej se nyní na ty díry... Ten
plot už nikdy nebude takový jako na začátku... Když někoho urážíš
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a něco zlostně řekneš, necháváš v něm také rány jako tady v tom
plotě. Můžeš někomu vrazit nůž a později jej vytáhnout, ale vždycky tam zůstane rána... Nezáleží na tom, jak často ho budeš prosit
o odpuštění, rána zůstane.“
Slovní zranění dělá stejné škody jako fyzické zranění.
Přátelé jsou cenným darem, vyloudí úsměv na tvé tváři a posilují ducha.
Jsou ochotní vyslechnout tě, když to potřebuješ, a otevírají si
před tebou svoje srdce.
Duchovní obnovy jsou zvláštním darem. Všem Pán Bůh
zaplať!
Jarda Hut, Tonda Šťastný, Daniel Dehner, bratr Dominik,
Ruda Kuranda, Bohouš Tříska, Jirka Hubička,
Honza Havelka a Olin Chytilík

H��� ���������� J����� Š����
Když před delším časem moje známá, historička umění paní
doktorka Helena Čižinská, dříve pracovnice Národního památkového ústavu v Praze, navštívila na mé pozvání náš kostel
a prohlížela si jej, zaujala ji mimo jiné i ta skutečnost, že ani
v odborné literatuře nebylo nikde možné najít datum a místo
úmrtí architekta, který hejčínský kostel projektoval – Josefa Šálka z Brna. Je třeba dát pozor: někdy bývá mylně zaměňován se
svým známějším jmenovcem, moravským architektem Josefem
Adolfem Šálkem (1911 Vídeň – 1990 Brno).
Poté, co jsme s paní doktorkou mluvili o tom, že by bylo zajímavé údaj o jeho úmrtí zjistit, pustila se do houževnatého pátrání. Když postupně korespondovala se třemi archívy, její snaha
byla korunována úspěchem.
Chtěl bych této příležitosti využít a připomenout nám osobu
architekta Šálka a některé okolnosti stavby našeho kostela.
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Architekt Josef Šálek se narodil 21. 11. 1888 v obci Nedachlebice nedaleko Uherského Hradiště jako syn zedníka Josef
Šálka a Marie, roz. Ondrášíkové. V letech 1907–1912 vystudoval architekturu na české polytechnice v Praze. Dne 28. 5. 1917
se oženil v Brumově, okr. Uherský Brod, se slečnou Ludvikou,
roz. Stáhalovou, narozenou dne 15. 8. 1889 v Chropyni. Pak se
jim 20. 1. 1921 narodil syn Josef.
S platností od 1. 5. 1923 byl architekt Josef Šálek jmenován
technickým oficiálem u Zemské správy politické v Brně. Tam
vykonával projekční činnost. Zúčastnil se řady soutěží, na některých získal ceny nebo čestná uznání. Od října 1924 až do
své smrti bydlel s rodinou na adrese Brno, Akademická (dnes
Čápkova) 40; jeho předchozím trvalým bydlištěm byla Kroměříž, Tusarova 66.
Podařilo se zjistit, že spolu s arch. Jaroslavem Gruntem navrhoval v letech 1924–1927 budovu Policejního ředitelství (dnes
Česká pošta) v Brně-Městě, Orlí 30, a společně s arch. Milošem Lamlem objekt Sokol Brno s kinem a restaurací v letech
1928–1929 na Veveří, Kounicova 20 a 22.
V roce 1928 se přihlásil do soutěže o projekt kostela sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně, kterou vypsala Kostelní jednota na
začátku roku 1928. Ukončila tehdy totiž spolupráci s pražským
architektem, inženýrem Ladislavem Skřivánkem. Ten podle původního záměru měl vypracovat projekt kostela a fary v Hejčíně
a měl stavbu i řídit.
Na zhotovení regulačního a zastavovacího plánu města tedy
pracoval inženýr architekt Ladislav Skřivánek, profesor umělecko-průmyslové školy v Praze. Kostelní jednota ho tehdy požádala, aby určil vhodné místo pro stavbu kostela. Pro Hejčín
nebyl žádný zastavovací plán, což velmi usnadnilo rozhodování
ing. arch. Skřivánka. Po důkladných studiích celého terénu určil
za nejvhodnější, k překvapení všech, neobdělanou pláň na kopci, plnou plevele, daleko od stávajících stavení. Skřivánek velmi
důmyslně rozdělil celou plochu tak, že vytvořil v místech, kde
měl stát kostel, náměstí. Odhadoval, že po rozparcelování bloku
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na stavební místa bude o ně velký zájem, protože to bude nejzdravější část města. Kostel se měl stát dominantou, která bude
korespondovat se siluetou Dómu. Generální zastavovací plán,
jak jej ing. arch. Skřivánek navrhl, byl schválen městskou radou
26. března 1927 i s projektovaným náměstím pro kostel.
Vlastní plán samotného kostela však přivedl v úžas celou
schůzi Kostelní jednoty i s panem arcibiskupem. Byl to návrh
na velký novorenesanční chrám s mohutným průčelím a dvěma
vysokými věžemi, jehož realizování by podle odborníků vyšlo na
více než 10 milionů korun. (Stavba kostela podle projektu arch.
Šálka stála nakonec 8,5 milionu korun.) „Většina přítomných,
s panem arcibiskupem v čele, soudila, že každá doba má svůj
stavební styl a i při stavbě kostela by se proto měly tyto současné stavitelské tendence a směry projevit.“
Nakonec bylo rozhodnuto (6. ledna 1928) provést vyúčtování s ing. arch. Skřivánkem, upustit od provedení jeho projektu
a vypsat veřejnou soutěž.
Informační zpráva arcibiskupského stavebního úřadu v Kroměříži, kterou po dostavění hejčínského kostela publikoval
arcibiskupský vrchní stavební správce J. Braun, o navrženém
projektu L. Skřivánka zcela mlčí a jako důvody, proč Kostelní
jednota ustoupila od jeho projektu, uvádí, že „přes několikeré
vyzvání detailních plánů a rozpočtů nepředložil“ a že „vyskytly
se ještě jiné těžkosti“.
Zajímavý a protichůdný oproti posudku, jímž arcibiskup
a Kostelní jednota vytkli projektu architekta Skřivánka přílišný
historismus, je komentář, kterým arcibiskup Prečan soutěž
doprovodil, když schválil její vypsání a slíbil ji financovat. „Projevil však přání, aby bylo dbáno šetrnosti a aby se při soutěži
dala výhost všem výstřednostem moderního experimentování,
kterým se má nahraditi sterilnost doby na úkor a újmu umění
osvědčeného.“
Veřejná anonymní soutěž na projekt kostela v Hejčíně končila
k 5. listopadu 1928. Z došlých 40 projektů jich vybrala porota
do druhého kola 8. V něm se pak rozhodla první cenu neudělit
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a druhou cenu udělila projektu, jehož architektem se – po otevření obálek – ukázal být Josef Šálek z Brna s adresou Akademická 40.
Kostelní jednota následně ekonomickou správu stavby a její
vedení svěřila ředitelství arcibiskupských statků v Kroměříži. To
jednalo s architektem Šálkem a pravděpodobně ho vyzvalo, aby
stavbu zmenšil a zjednodušil. Vysvítá to z toho, že on v květnu
předložil přepracovaný projekt, ale stavitel – arcibiskup Prečan
– se přípisem z 21. května vyslovil proti zjednodušování, protože mu záleželo na tom, aby kostel byl dostatečně reprezentativní. Stavební odbor Kostelní jednoty pak 26. května předložený
upravený projekt posoudil, žádal architekta, aby oproti původnímu projektu nebyl kostel zmenšován, a projednal s ním řadu
jednotlivostí budoucí stavby.
Architekt Šálek se zavázal návrhy prostudovat a předložit
nové plány do konce června. Svůj příslib splnil, nákresy vyhotovil a připojil již i podrobný rozpočet nákladů na stavbu.
Městská rada dala 6. září povolení ke stavbě. Ta začala
16. září. Necelé dva týdny nato 28. září 1929, v den milénia
smrti sv. Václava, posvětil arcibiskup Prečan základní kámen.
Dochovaly se fotografie z této slavnosti.
Svůj projekt představil Josef Šálek také na výstavě odbočky
Klubu architektů v Brně v roce 1929.
Dne 30. června 1932 – těsně před dokončením stavby – zorganizoval Vojtěch Medek její prohlídku pro členy městského
zastupitelstva, zástupce úřadů, odborníků a tisku. Ve svých
vzpomínkách suše poznamenal, že při ní „výklad podal architekt Šálek, škoda, že špatný řečník…“
Pan Josef Šálek, architekt-projektant a technický ředitel v. v.,
zemřel dne 8. května 1950 ve věku jednašedesáti let. Jeho hrob
se nachází na Ústředním hřbitově v Brně (skupina 35, řada 1,
č. hrobu 35–36).
Při příležitosti své cesty do Brna jsem hrob pana architekta
na Ústředním hřbitově vyhledal, vyfotil, zapálil na něm svíčku
a pomodlil jsem se u něj. Jako projektant nám všem prokázal
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velikou službu: vytvořil prostor,
krásně napomáhající naší modlitbě. Z vděčnosti bych proto rád za
nás za všechny příště na jeho hrob
položil aspoň malý věnec. A naplánoval jsem, že mše svatá v neděli
15. prosince v 10 hodin v hejčínském kostele bude sloužena na
úmysl: za architekta Josefa Šálka
a všechny dobrodince našeho kostela a farnosti.
P. Gorazd

V���� �� ���������� ����
OBECNÉ INFORMACE K VOLBÁM DO PASTORAČNÍ RADY
Pastorační a ekonomická rada farnosti jsou poradními a pomocnými orgány faráře (nebo administrátora farnosti). Obě
mohou farníci využívat jako cestu k uplatnění svých podnětů
nebo připomínek, týkajících se příslušné oblasti života farnosti.
V roce 1997 byly vydány Stanovy ekonomické rady farnosti
a zároveň Stanovy pastorační rady farnosti Arcidiecéze olomoucké. Tyto Stanovy jsou závaznými předpisy pro činnost
obojí rady.
Ekonomická rada farnosti je povinná součást chodu farnosti. Jejím úkolem je napomáhat tomu, aby majetek farnosti
byl spravován spolehlivě, starat se o zdroje příjmů a o zajištění
potřeb farnosti atd. Tvoří ji:
• farář, který je jejím předsedou;
• jeden člen pastorační rady farnosti (ta jej zvolí ze svých
členů);
• 2–4 další členové, které jmenuje farář.
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Pastorační rada farnosti má za úkol posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat vhodná řešení a pomáhat
je uskutečnit. Tvoří ji:
• farář;
• ostatní duchovní pověření službou ve farnosti;
• zástupci řeholí, hnutí a církevních zařízení ve farnosti působících;
• 2–6 členů, které si zvolí farníci;
• členové, které jmenuje farář (těch může být maximálně tolik, jako členů zvolených farností).
Ustanovení členů ekonomické rady i členů pastorační rady je
podle obojích Stanov na 4 roky.
Protože ve farnosti Olomouc-Hejčín vypršel 25. října 2019
mandát nynější ekonomické i pastorační rady, proběhnou volby
do pastorační rady v neděli 24. listopadu 2019. Při ustanovení nové pastorační rady farnosti bude zároveň jmenována i nová ekonomická rada farnosti. Podle požadavku Stanov pastorační rady farnosti arcidiecéze olomoucké jsem jmenoval tříčlennou volební komisi, která pomáhá s organizováním a konáním
voleb.
Ve farnosti Horka nad Moravou vypršel pouze mandát členů
ekonomické rady, proto požádám pastorační radu farnosti, aby
na svém zasedání 14. listopadu 2019 jmenovala ze svých řad
člena ekonomické rady a následně jmenuji novou ekonomickou
radu farnosti Horka nad Moravou.
P. Gorazd
POKYNY K VOLBÁM DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
OLOMOUC-HEJČÍN V NEDĚLI 24. LISTOPADU 2019
• právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do
farnosti Olomouc-Hejčín;
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• právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má
právo volit a který je ochoten plnit úkoly pastorační rady;
• kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má
právo volit (tzn. starší 15 let), může navrhnout i několik
kandidátů;
• návrhy kandidátů do pastorační rady farnosti se odevzdávají nejpozději do neděle 10. listopadu 2019 a to:
– do připravené krabičky v kostele
– nebo do poštovní schránky na faře
– nebo zasláním na e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz;
• z navržených kandidátů, kteří přijmou kandidaturu, se podle
počtu obdržených hlasů sestaví kandidátní listina s 10 kandidáty;
• kandidátní listina bude uveřejněna v neděli 17. listopadu 2019 na nástěnce v kostele a na webu farnosti:
www.farnost-olomouc-hejcin.cz;
• volby do pastorační rady farnosti proběhnou v neděli
24. listopadu 2019 po každé mši svaté;
• náhradní termín voleb pro ty farníky, kteří nebudou moci
volit v neděli 24. listopadu, je ve středu 27. listopadu 2019
po mši svaté, která je v 17.30 hodin;
• každý, kdo má právo volit, dostane volební lístek se soupiskou kandidátů, z nichž zvolí maximálně 4 kandidáty,
které označí natržením lístku u jména vybraného kandidáta. Takto označený volební lístek vhodí do určené krabičky
v kostele.
V Olomouci-Hejčíně dne 26. 10. 2019
P. Gorazd Cetkovský, administrátor farnosti
Volební komise:
Vojtěch Černý, Dana Hutová,
Jana Werdichová
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INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
Každý pátek po skončení večerní mše svaté je do 21 hodin
příležitost k tiché adoraci v kapli Panny Marie.
Farní kafe po nedělní mši svaté v 10 hodin můžete využít
každou neděli v měsíci.
Společenství mládeže (středoškoláků) se schází v neděli
od 19.15 do 20.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského
kostela. Setkání vede P. Gorazd.
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 21. říjnu 2019 z celkové
částky 3.522.570 Kč již vybráno 1.871.083 Kč. Všem dárcům
upřímné Pán Bůh zaplať! Za všechny dárce je sloužena jednou
za měsíc mše svatá. Nejbližší termín mše svaté je na svátek
sv. Cecílie, patronky hudby, v pátek 22. listopadu v 17.30 hodin
a příští pak v pondělí 16. prosince v 17.30 hodin.
Je možné adoptovat konkrétní píšťaly. Rádi na požádání
vystavímeZpravodaj
potvrzení
o daru
k daňovým
účelům. Připomínáme,
farnosti
sv. Cyrila
a Metoděje v Olomouci-Hejčíně.
Adresa
redakce:
Římskokatolická
farnost,
Cyrilometodějské
1, 779 00
Olomouc
9,
že je možné podpořit opravu hejčínskýchnám.
varhan
také
nákutel.: 585 425 025, e-mail: karmel.olomouc@quick.cz.
pem
v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. PodrobRedakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ludmila Kolková, Veronika Labounková,
nosti k opravě hejčínských
varhan
najdete
Bohumil Tříska,
o. Norbert
Žuška. na internetových
Tisk
Matice
cyrilometodějská
s.
r.
o.,
Olomouc 2006.
stránkách farnosti www.farnost-olomouc-hejcin.cz
nebo na
Příští číslo: 5. února 2006.
http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz.
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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.
K získání plnomocných odpustků je zároveň nutné hluboké obrácení a nemít zalíbení v žádném hříchu, jinak jsou odpustky
pouze částečné.
Dušičkové pobožnosti budou v neděli 3. listopadu takto:
ve hřbitovní kapli ústředního hřbitova v Olomouci-Neředíně
ve 14.30 hodin, na hřbitově v Horce nad Moravou v 15 hodin
a v Křelově rovněž v 15 hodin.
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 3. listopadu v 19 hodin v místnosti nad sakristií v hejčínském kostele. Setkání se konají vždy o první neděli v měsíci v týž čas.
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 16. listopadu od 9 hodin. Komu by se to hodilo víc, může přijít již v pátek
15. listopadu v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Prosíme
o vaši pomoc a děkujeme. Další úklid kostela bude v sobotu
21. prosince.
Sbírka na Charitu se uskuteční při bohoslužbách v neděli
17. listopadu.
V neděli 17. listopadu při bohoslužbě v 10 hodin v Hejčíně
a při mši svaté v 9 hodin v Křelově bude společné udílení
svátosti nemocných. Prosíme, zapište se předem na papír
v kostele. Kdo se nemůže zúčastnit společné bohoslužby, rádi
mu svátost nemocných udělíme v jiném termínu nebo za ním
můžeme přijít domů. Využijte tuto svátost jako posilu v těžkostech nemocí a stáří a jako osobní duchovní obnovu. Svatou
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zpověď si vykonejte včas předem, nenechávejte to až na tu
neděli.
Mše svatá v Horce nad Moravou zaměřená více pro děti
bude v neděli 17. listopadu a bude při ní pokřtěn Tomáš Krejčí.
Večerní modlitbu nešpor na nápěvy Zdeňka Pololáníka
budeme zpívat v neděli 17. listopadu v 17.30 hodin v hejčínském kostele. Srdečně zveme všechny – i ty, kdo by se připojili jen nasloucháním.
Setkání seniorů bude ve středu 20. listopadu od 10 hodin
v místnosti nad sakristií hejčínského kostela.
Příští ministrantská schůzka v Hejčíně bude v sobotu 23. listopadu v 9 hodin v sakristii hejčínského kostela. Povede ji bratr
Dominik.
Farní spoření a sbírka na opravu hejčínských varhan se
uskuteční při bohoslužbách v neděli 24. listopadu. V tuto neděli bude v Horce nad Moravou sbírka při bohoslužbě věnována
na opravu krovu.
V neděli 24. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále, a proto po mši svaté v 10 hodin vykonáme obnovu zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
V sobotu 30. listopadu bude možnost si v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií od 14 hodin vyrobit adventní
věnec.
Neděle 1. prosince je 1. neděle adventní. Mše svaté v ten den
začnou požehnáním adventních věnců. Kdo nestihne začátek mše svaté a žehnání věnců, může přijít po mši do sakristie
a věnec si nechat požehnat dodatečně.
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Odpoledne v 15 hodin se pak v kostele sv. Mikuláše v Horce
nad Moravou bude konat tradiční adventní koncert. Všichni
jste srdečně zváni!
V adventu bude opět probíhat putování obrazu Svaté rodiny
po rodinách ve farnostech Hejčín, Horka nad Moravou a Křelov.
Podrobné informace najdete v kostele nebo na internetových
stránkách farnosti www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince,
v měsíci listopadu se konat nebude.
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.
***
Z Arcibiskupství pražského:
Za svobodu, kterou nám vrátila v roce 1989, můžeme
svaté Anežce České poděkovat v pražské katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v sobotu 16. listopadu 2019 při slavnostní
pontifikální mši svaté v 10 hodin – celebrant a kazatel Jeho
Eminence Stanisław kardinál Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a dlouholetý osobní sekretář svatého papeže Jana Pavla II. Více informací na www.apha.cz.
Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně.
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