Hejčínské OKO

Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

BŘEZEN 2020

Před 400 lety byl umučen sv. Jan Sarkander. Jeho vyobrazení je na vitráži v kapli Panny Marie hejčínského kostela.

Úvodní slovo
„Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do postní doby, která je letos něčím mimořádná.
V těchto dnech si připomeneme svatého Jana Sarkandra, kněze naší diecéze, který právě v postní době před čtyřmi sty lety
vydal mimořádné svědectví věrnosti Kristu, jehož oslavil mučednickou smrtí. V květnu to bude 25 let od chvíle, kdy svatý papež Jan Pavel II. navštívil Olomouc a zde blahoslaveného Jana
slavnostně zapsal do seznamu svatých.
Upřímně Vás zvu k návštěvě kaple vybudované nad jeho mučírnou, kde je dochovaný skřipec, na němž byl mučený, či do
katedrály, kde jsou uchovávány jeho ostatky, a k tichému rozjímání o jeho odkazu.“
Těmito slovy začíná pastýřský list otce arcibiskupa k první postní
neděli letošního roku. V naší arcidiecézi bychom proto měli letošní rok prožít s větší pozorností vůči svatému Janovi.
Jan Sarkander se roku 1576 narodil sice v polském Skočově,
ale prakticky celý svůj život prožil na Moravě. Po kněžském svěcení, které přijal v roce 1609 v Brně, působil jako farář na několika místech, naposled v Holešově. Za stavovského povstání byl obviněn z velezrady a v Olomouci vyslýchán a nelítostně
mučen, aby vyzradil zpovědní tajemství. Dne 17. března 1620
popálený a s vykloubenými rameny zemřel. Stal se pro nás příkladem věrnosti kněžským závazkům, vytrvalosti v útrapách
a odpuštění nepřátelům.
U příležitosti obou výročí, zmíněných otcem arcibiskupem,
připravilo Centrum pro rodinný život skripta pro společenství rodin nebo seniorů. Ke stažení jsou k dispozici zdarma na internetu: http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/734. Vždy 17. den každého měsíce letošního roku bude odpoledne mše svatá v kapli
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sv. Jana Sarkandra. V květnu se chystá hlavní pouť ke cti svatého Jana.
Při příležitosti papežské návštěvy a s ní související kanonizace Jana Sarkandra a Zdislavy se jejich společné vyobrazení
v okně kaple Panny Marie v hejčínském kostele stalo známým
v celé naší zemi. Přeji každému z nás, aby nás světec Jan letos
něčím oslovil, přinesl novou inspiraci. Ať už pro naši víru, nebo
pro náš život vůbec.
P. Gorazd

Svědectví
Brát život, jaký je, a čerpat sílu z Ježíše
Chystáme se na postní duchovní obnovu, kterou letos povede P. Vojtěch Šíma. Vzpomněl jsem si, že v roce 2016 jsem se
s ním zcela nečekaně setkal v katedrále v Brně na setkání řeholních a zasvěcených osob s otcem biskupem.
Otec biskup měl domluveného nějakého hosta, který mu těsně předtím svou účast odřekl. A tak on krátce před setkáním telefonoval otci Vojtěchu Šímovi, a prosil ho, aby mu – pro staré
kamarádství, které je spojuje už od doby, kdy byli společně na
vojně v Českých Budějovicích – „vytrhl trn z paty“. Tak nám to
s humorem otec Vojtěch vylíčil na začátek svého duchovního
slova při tom setkání.
A pak velmi prostě mluvil o tom, jak se na řeholníky a zasvěcené osoby dívá on, „farář obecný“, jak se vtipně nazval. Farář
obecný, který – to je důležité a on i to jasně řekl – má rád církev.
Z jeho promluvy mi utkvělo svědectví o jedné mamince. (Mluvil totiž o tom, že se snaží v každé řeholnici vidět matku, která žije pro církev, jako matky žijí pro děti.) Protože přednášky
a promluvy ze Dnů zasvěceného života v Brně se dají najít na
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internetu, tuto přednášku otce Vojtěcha Šímy jsem si tam našel
(http://www.ov.biskupstvi.cz/storage/2016-2part1.mp3). A ono svědectví, které tehdy v Brně vyprávěl, jsem pro nás do Hejčínského oka přepsal.
P. Gorazd
***
Vzpomínám na jednu mámu z farnosti, kde jsem působil.
Měla asi čtyři nebo pět dětí. A teď přišla – už měla jakési roky –,
že je v jiném stavu. Byla u lékaře a ten lékař jí řekl: „Ne, to musíte přerušit – jak se říká – přerušit… Už jste ve věku a to dítě…
Už pro to nejste.“
Tak přišla za mnou.
A já jsem jí řekl: „Samozřejmě, budeme se modlit – a dobře to
dopadne, nebojte se.“
Tak jsme se modlili… (Zkrátím to.)
Když nastal čas porodu, přišel za mnou její manžel a říká:
„Běžte do nemocnice, žena chce s vámi mluvit. Nedopadlo to dobře.“
Vzal jsem Eucharistii, jel jsem do nemocnice a celou cestu
jsem vedl takový z mé strany
nedobrý dialog s Ježíšem.
Říkal jsem mu: „Tak, Pane,
podívej, tys řekl: »Proste.«
A my jsme prosili a teď to
dopadlo špatně. A zvítězí ti,
kteří ten život chtěli zničit! Ti
teď mají pravdu. A já tam přijdu – co já jí řeknu? Jak já ji
potěším?“
Takto jsem jel celou cestu.
S velkými obavami jsem
vstoupil do toho pokoje, kde
ležela, a ona říká: „Víte, jak
to dopadlo…“
Mons. Vojtěch Šíma
Já na to: „Vím.“
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A ona odpovídá: „Bůh dává život! A já přijímám takový život,
jaký je! Ale potřebuji posilu Ježíše Krista. Potřebuji Eucharistii.“
To je to krásné: Přijímám život, jaký je! (…) Protože vím, že za
tím je Bůh. Ale potřebuji žít z Eucharistie. (…) Potřebuji posilu.
Pak jsem se s tou maminkou setkal později. (Ten kluk se narodil mongoloidní.) Opatrně a soucitně jsem se zeptal: „Tak jak
žijete?“
A ona mi řekla: „Co to říkáte tak smutně? Víte, kolik to dítě přineslo do naší rodiny radosti? Víte, jak nás to dítě spojilo? Víte,
jak to dalo sourozence dohromady? Mnozí to (že se nám syn
narodil takový) vidí negativně. Já to vidím velmi pozitivně!...“

Úvaha k postní době
Bratři a sestry,
letos Vám chci nabídnout úvahu o postu z knížky Ve víru víry
nazvanou „Pochmurný čas“:
Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné.
Nechápal jsem, proč je mně (a koneckonců všem, co chodí do
kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme vyvarovat
všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z některých kazatelen
(v kostelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem slyšel, co
všechno nesmíme dělat a jak se máme co nejvíce zapírat. Bůh
se mi tak do podvědomí dostával jako ten, který nám chce co
nejvíce zkomplikovat život. A čím nám bude hůře, tím lépe…
V postní době nejde jen o půst
Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních věcí, kterou jsem zkoumal, právě postní doba
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a půst. (A zkoumám dodneška…) Z mého zkoumání nyní vím,
že v „postní době“ nejde v první řadě o půst. Půst je jen jedním
z prostředků k něčemu důležitějšímu: totiž k obrácení. Ano,
hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a odříkání! Ale
obrácení se k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím
právě žiji.
Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, předpokládá, že je třeba se od něčeho jiného odvrátit. Abych mohl do
svých dlaní přijmout něco většího, musím odložit to, co v nich
může překážet. V tom je podstata neustálého rozlišování, kudy
nás Bůh vede, co nám nabízí a co je pro nás dobré.
Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp.
čtyři kroky na cestě obrácení: půst, modlitbu, almužnu a smíření. Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, jak a kudy se má ubírat jeho život. Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a to, čeho se zřekl,
poskytuje potřebným – což je podstatou „almužny“. Smíření pak
člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě.
Takže neváhejme a užijme pomůcku zvanou „Postní almužna“ ke svému obracení se k Bohu.
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

Postní almužna 2020
PŘÍPRAVA
Postní almužna bude začínat na 1. neděli postní, tzn. v neděli 1. 3. 2020.
Letos na postních kasičkách nejsou doporučení na využití almužny.
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PRŮBĚH
Během postní doby mají věřící postní schránky doma.
Věřící by si měli více všímat
kolem sebe potřebných. Adresáta pomoci si mohou v rodině určit už na začátku postní
doby. Tak bude rodina, nebo
jednotlivec, přispívat v průběhu postní doby již konkrétnímu člověku. Jméno dotyčného a návrh pomoci pak vloží na lístek do postní schránky ke
svému příspěvku.
ODEVZDÁNÍ
Schránky se budou odevzdávat na Květnou neděli
5. 4. 2020.
POČÍTÁNÍ A PŘEDÁNÍ
Obnos se spočítá stejně jako farní sbírka.
O rozdělení finančních darů se postará – po dohodě se
správci farností – Charita Olomouc. Povede k tomu potřebná
sociální šetření, zaeviduje doklady a informuje farnost, jak s finančními prostředky naložila. Pro další informace o postní almužně a jejím použití můžete navštívit www.postnialmuzna.cz
nebo www.olomouc.charita.cz.
Upravený výtah z informací Veroniky Velčovské,
koordinátorky dobrovolníků, Charita Olomouc
Řešení osmisměrky z minulého čísla:
VIATIKUM. Je to Tělo Pána Ježíše – Hostie, kterou přijímají ti,
kdo se chystají opustit pozemský život a přejít do života věčného.
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Naši katechumeni
Popeleční středou začala postní doba, v neděli 23. února
při bohoslužbě v Hejčíně (to byl náhradní termín) a v sobotu
29. února při mši svaté v katedrále byli katechumeni, kteří se
připravují v naší farnosti na křest, vyvoleni k tomu, aby přijali
svátosti již o letošních Velikonocích. O třech postních nedělích
se za ně budeme modlit při skrutiniích ve mši, o velikonoční vigilii pak budeme při tom, když budou omyti vodou křtu a přijmou
Eucharistii. Proto je vhodné, abychom je trochu více poznali.
Položili jsme jim všem čtyři stejné otázky:
1) Jak byste se krátce představil(a)?
2) Co Vás přivedlo k rozhodnutí požádat o křest?
3) Máte za sebou už téměř roční přípravu na křest – katechumenát. Co pro Vás víra znamená dnes?
4) Jaký význam pro Vás má hejčínská farnost?
Zde jsou jejich odpovědi:
1) Kristýna, 30 let, speciální pedagog, před mateřskou jsem
pracovala s dětmi s poruchou autistického spektra.
2) Víra v Boha. Protože mne rodiče nenechali pokřtít. A i to, že
jsme se s novým partnerem – teď už manželem – začali o víru,
o Boha a o Krista zajímat spolu. Svůj vliv tu sehrála i jeho rodina. A když jsme se dozvěděli, že čekáme miminko, chtěli jsme,
aby i ta naše malá byla pokřtěná. A také aby i můj syn z prvního manželství byl pokřtěný, prostě abychom „to všechno dali do
pořádku“. Kristiánkovi je šest let a měl by být pokřtěný o Velikonocích zároveň se mnou.
3) Jiný (oproti dřívějšku) pohled na svět, jiné vnímání všeho
dění kolem mne. Teď už si nemyslím: víra rovná se církev (a to,
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jaké jméno má ve společnosti). Dnes vím, že ve víře jde
o mnohem širší povědomí –
o Bohu, o Kristu… A to ve smyslu: směrem ke mně. Cítím, že
se to mnohem více týká mne.
Témata, která víra řeší, nejsou
něco, co jde okolo mne, nějaký „tok kolem“, ale směřuje to
přímo ke mně. I k mé rodině.
4) My nejsme z Hejčína,
jsme z Hněvotína. Ale na mši
sem v neděli občas chodíme.
Moje prababička s pradědečkem měli zde v hejčínském
kostele v roce 1934 svatbu.
A i díky tomu jsem se navázala na vás, na tuto farnost. Beru to tak, že někdo z naší rodiny už
tu vztah s tímto kostelem započal a my chceme v tom pokračovat. A máme tu pár známých, se kterými se zde v kostele rádi
setkáváme. To bylo vtipné: když jsme tu byli na mši, až přímo
při ní jsme zjistili, že sem do kostela chodí naši známí. (úsměv)
***
1) Radek, manžel, bratr, syn, veliký čtenář.
2) Nevím, jak to definovat. Chtěl jsem patřit ke Kristu. Křesťanská víra je naše dědictví. Evropské dědictví. Naši předkové
bránili církev, bojovalo se kvůli tomu, prolévala se krev. U Vídně
bojovali Češi proti Turkům. Proti Mongolům bojovali, když kdysi vtáhli na Moravu.
3) Všechno. Pomoc. Na těžké životní chvíle nejsem sám.
Když se nedaří, je tu někdo, kdo je se mnou. Někde jsem četl
krásný citát, že Bůh nás miluje víc, než my milujeme sami sebe.
A taky jsem poznal postavy světců, kteří mne zaujali a jsou mi
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blízcí. Moji nejmilejší světci jsou Terezie z Ávily a Ignác
z Loyoly. Díky své čtenářské
vášni jsem si oblíbil řád jezuitů,
který Ignác založil. Ignácovu
knížečku Exercicie mám doma.
A taky mne „chytili“ moderní
autoři – Marek Orko Vácha,
Ladislav Heryán. Jsou skvělí, ti mi dali hodně, co se týče
hloubky víry.
4) Hejčínskou farnost jsme
si vybrali kvůli řádu karmelitánů. Kvůli svaté Terezii. Je tu
teď můj duchovní domov. Vřelé, přátelské prostředí, našel jsem zde pochopení. Jen to má jeden háček: kvůli mé práci – dvanáctihodinovým směnám – je
pro mne složité účastnit se katechumenátu každý týden (ale to
řešíme tím, že katechumenátní setkání jsou pokaždé jindy –
podle nás) a taky na nedělní mši se dostanu jen jednou za čtrnáct dní.
***
1) Zuzka, jsem Radkova manželka, brali jsme se vloni v létě.
Jsem společenský typ. Mám ráda deskové hry a ráda pomáhám
druhým lidem. Baví mne práce v obchodě – jsem prodavačka.
2) Kostely mne vždycky fascinovaly svou krásou a silou, která
na mne dýchla, když jsem vešla. Přímo mne pak k přípravě na
křest inspiroval manžel. Protože mně se sice vždycky líbila krása duchovna, ale měla jsem strach, že potkám nějakého fanatika, že mi to někdo špatně podá a že mne odradí. Proto jsem za
bližším poznáním víry sama nešla. Ale když jsem poznala Radka a on mi něco o tom vyprávěl nebo četl příběhy, tak tím mne
inspiroval.
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3) Víra mi dává klid v duši,
přináší mi utřídění myšlenek
a velkou pomoc v tom, abych
zvládla těžší události. Nepřipadám si tolik sama, můžu se
Boha na něco zeptat. Vím, že
mě Bůh vyslyší a dá mi nějaký
podnět, jak mám zlepšit svoje
chování nebo přístupy. Hlavně mi dává klid, sílu, energii.
A jsou s tím spojené další věci:
víc do hloubky poznávám
poutní místa, dřív jsem nevěděla tolik o ikonách, o křížové
cestě, víc se nad tím vším zamýšlím. V komunikaci s lidmi
jsem klidnější. Když se ke mně někdo chová špatně, dřív bych
na něho „vystartovala“, ale dnes jsem klidnější a vím, že na něj
nechci být zlá, ale chci vyřešit všechno v klidu a míru. A zdá se
mi, že si víc všímám i hezkých věcí. Dřív jsem se pozastavovala spíš nad konfliktními situacemi, dnes si víc všímám i hezkých maličkostí: že mne někdo pozdraví, že je k druhým laskavý
a podobně.
4) Je mi společenstvím příjemných lidí, které pravidelně vídávám na mši, i když bohužel jen jedenkrát za čtrnáct dní. Nemůžu sem do kostela chodit tak často, jak bych si přála, kvůli práci,
protože pracuji v obchodě s nepravidelnými směnami a víkend
mám volný jednou za dva týdny. Na této farnosti se mi hodně
líbí pojetí mše: že je zaměřená i na děti, zahraje se písnička
a děti jdou na Cherubínka. Když jsme byli na mši jinde, tam
jsem neviděla, že by to takto dělali. Tam děti seděly s rodiči
a přišlo mi, že tomu všemu nemohou rozumět a že je pak bohoslužba tolik nebaví.
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1) Jmenuji se Alena, pocházím ze severních Čech
a do Olomouce jsem se přistěhovala asi před deseti lety. Jsem vdaná, mám
dvě malé děti. Ráda sportuji, cestuji, chodím do divadla
a pracuji v oblasti financí a realit.
2) Po narození dcery Lucinky v roce 2015 jsem se dostala do svízelné životní situace a začala jsem cítit, že mi
v životě něco chybí. Hledala
jsem oporu a pochopení a našla jsem víru v Boha. Ráda bych čerpala lásku a sílu od Ježíše
Krista a byla součástí místní farnosti, společenství přátelských
lidí, které jsem poznala. Kromě toho, klid a mír v kostelech mě
vždycky příjemně oslovil a uklidnil.
3) Víra mi dodává sílu. Vím, že se mám vždy o koho opřít a že
budu vyslyšena. Že budu přijata taková, jaká jsem. Víra mi pomáhá najít vnitřní klid. Řekla bych, že si nyní život i s jeho každodenností více užívám a také si víc vážím pěkných chvil, které
prožívám, ať už se svými blízkými nebo o samotě.
4) Ráda navštěvuji hejčínský kostel a snažím se pravidelně
chodit na nedělní mše. Někdy s sebou beru i děti, protože jim
chci dopřát přátelskou atmosféru, která zde je. Velmi oceňuji možnost dětí účastnit se setkání Cherubínka, kde se jednak
něco o víře dozvědí a jednak jim to čas „dospělácké“ mše ukrátí. Líbí se mi také následující povídání s ostatními farníky před
kostelem u farního kafe a ráda také chodím na zahradní setkání u farního guláše! Pochopila jsem, že taková setkání nejsou
v jiných farnostech obvyklá, a o to víc si jich vážím. Kostel má
pro mě i symbolický význam „vítací“ – vždy, když se vracím
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z Čech do Olomouce, pak mě jako první přivítá výhled na hejčínský kostel a za jeho zády Svatý Václav. Jsem ráda, že se
už nyní můžu považovat za součást hejčínské farnosti a jsem
vděčná za každotýdenní setkání a moudrá slova otce Gorazda,
který nás připravuje na křest.

Z pastorační rady horecké farnosti
Závěry ze setkání pastorační rady farnosti Horka nad Moravou dne 13. 2. 2020
1) Ohlédnutí se za uplynulým obdobím (od adventu po Tříkrálovou sbírku):
Adventní koncert: Hezké letos bylo, že některé písně nebo
jejich refrén mohli zpívat všichni (Učiň mne, Pane, nástrojem).
Kladný ohlas jsme zaznamenali na mluvené slovo (Mirek Vepřek mluvil o svaté Anežce, též P. Gorazd), ačkoliv to v programu klasických hudebních koncertů nebývá. Sbor Ester svým vystoupením vytvořil krásný vrchol programu v kostele.
Uvědomujeme si, že adventní koncert je mimořádně navštívená akce v našem kostele (na žádnou jinou nepřijde tolik
lidí). Měli bychom proto přípravě koncertu vždy věnovat náležitou péči. V posledních letech je koncert propojen s jarmarkem,
s rozsvěcováním stromu a zpíváním koled u obecního úřadu. To
vše nyní tvoří jeden celek a je to moc hezké.
Ranní rorátní mše svaté: přišlo víc dětí i dospělých, než jsme
čekali. Víc než na páteční odpolední mše. Rádi bychom v tom
v budoucnu pokračovali.
Tříkrálová sbírka: V Sedlisku se letos zase nechodilo. Mrzí
nás to a příště bychom i na koledování po Sedlisku chtěli pamatovat. Vedoucí skupinek bychom i měli, děti chybí. Zatím koledují hlavně děti z věřících rodin. Mohli bychom se v budoucnu
13

VODOROVNĚ: A – český literární kritik – háj – angl. kodrcat • B – zkratka rakouské měny – tělní tekutina – český zpěvák • C – oddělení v nemocnici – Skupina pro pozorování Země (zkr.) – předložka – angl. účet • D – cyklus přednášek – kus chleba –
oslí hýkání • E – chybný čin – TAJENKA 1 – angl. hlemýžď • F – zn. molybdenu – linka
– typ japonského divadla – ruská řeka – římsky 2 • G – travnaté oblasti – švédská automobilka – označení našich aut • H – drůbež – podpora – vědět • I – obdiv (knižně) –
zpěvohra – smyčky • J – upíjet po malých doušcích – TAJENKA 3 – násep • K – chlorid sodný – angl. jednotka délky – steh • L – Parlament České republiky – elektronka
s devíti elektrodami – předložka • M – slovenská spojka – kantorka (slang.) – bývalá
zn. gramodesek – hrůza • N – nájemný automobil – javor – otec (nářeč.).
SVISLE: 1 – tlupa – ruské sídlo – zkr. světové organizace – šachové zakončení •
2 – atol Cookových ostrovů – řeka na Novém Zélandě – velký shon • 3 – iniciály herce Soboty – ven – mužské jméno – TAJENKA 2 • 4 – dekagram – nedobrá – peciválové • 5 – estonské sídlo – druh koření – znoje – SPZ Náchoda • 6 – domácky Leoš
– dravě – štvanec • 7 – dívčí jméno – finské sídlo – donucovací opatření • 8 – jeskyně – hry jednotlivců – angl. předělat – MPZ Turecka • 9 – obec u Náchoda – měsíční fáze – schůzovat • 10 – TAJENKA 4 – opak sterea – vnadidlo • 11 – římsky 1553 –
šplíchat – zpívat • 12 – čadské sídlo – dopis – syntetický cukr.
Nápověda: GEO, ŠAJK, ATIU.
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zase pokusit získat další děti: pozváním ve škole nebo jiným
způsobem.
2) K ocenění zasloužilých farníků otcem arcibiskupem navrhuje pastorační rada dva farníky. Paní Anna Šuchtová dlouhá
léta uklízela v kostele, starala se o květinovou výzdobu v kostele. Pan Beza z Chomoutova řadu let zpíval v chrámovém sboru.
3) Přicházejí dotazy, zda je možné už se hlásit jako nájemníci do bytů, které se připravují na faře. Tyto záležitosti spadají
do kompetence ekonomické rady, ale pastorační rada by mohla
pomoci s hledáním vhodného správce objektu. Pastorační rada
může pomoci také šířením aktuálních informací o opravě. Nepůjde o sociální byty, jak se zamýšlelo dřív!
4) Den pro farnost se uskuteční v sobotu 30. května 2020 a proběhne obvyklým způsobem: důkladnější úklid kostela (bude před
Letnicemi a před Nocí kostelů), po něm posezení a občerstvení.
5) Noc kostelů – pátek 5. 6. 2020: vše bude mít na starosti
Víťa Andrle. Dětský program bude navazovat hned na mši a ten
by vedli Ludvík Kalibán a Jirka Popelka. Děti budou mít program
kolem kostela. Připravíme ho pro naše děti. Jestli přijdou nějaké
další děti, výborně! Pokud ne, nebudeme zklamaní. Podrobnosti domluvíme na příští pastorační radě.
6) Další jednotlivosti ve výhledu:
• Výlet s dětmi (letos se plánují rafty): termín bude upřesněn
podle počasí – v květnu nebo červnu.
• Společné foto farnosti: domluvíme při setkání pastorační
rady v květnu.
• Oslava výročí posvěcení kostela proběhne v neděli
28. 6. 2020 (jen mše a posezení u kostela po mši).
• Pobožnost v Chomoutově bude ve stejný den: 28. 6. 2020
odpoledne.
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7) Úklid kostela: termíny jsou rozepsané a vyvěšené na nástěnce, úklid zajišťuje vždy dvojice. Ale úklid se bude pokaždé
i vyhlašovat, aby mohli přijít ještě další ochotní pomocníci.
8) Časopis OLDIN chceme více využít k sledování toho, co se
v arcidiecézi děje. Nejdůležitější je z tohoto pohledu rubrika Inspirace z farností do farností (na straně 7).
Příští setkání pastorační rady bude ve čtvrtek 14. 5. v 18.30 hodin v Horce nad Moravou.
Zapsal: P. Gorazd

Informace
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Mše
svatá v Hejčíně nebude v sobotu 7. března.
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.
Společná modlitba křížové cesty o postních nedělích bude
v hejčínském kostele v 17.30 hodin, v Horce nad Moravou
v 15 hodin.
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli
1. března v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Další setkání bude v neděli 5. dubna a 3. května.
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V pondělí 2. března je 73. výročí úmrtí arcibiskupa Leopolda Prečana. Po mši svaté bude umožněn přístup do krypty za
účelem osobní modlitby u jeho hrobu.
Modlitby matek probíhají každé úterý 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.
Na opravu hejčínských varhan je k 20. únoru 2020 z cílové částky 3.522.570 Kč již vybráno celkem 2.095.525 Kč. Pán
Bůh vám vaši štědrost odplať! Příští mše svatá za dobrodince opravy bude v neděli 8. března 2020 v 7 hodin v kapli Panny
Marie. Další pak v pátek 17. dubna v 17.30 hodin. Podrobnosti k opravě hejčínských varhan najdete na webových stránkách
http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz.
V době postní jsou opět v kostele k dispozici schránky pro
Postní almužnu, do kterých můžete střádat peníze, které pak
budou použity pro vybraný účel. Schránky se budou odevzdávat
v kostele na Květnou neděli. Více informací naleznete na letáku
přiloženém u schránek a zde uvnitř zpravodaje.
Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro
období přípravy na Velikonoce s názvem Postní kapky. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových
stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na
www.postnikapky.cz.
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 5. března, další pak ve čtvrtek 2. dubna.
Od pátku 6. března do neděle 8. března proběhne na Velehradě duchovní obnova farnosti. Z toho důvodu nebude
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v sobotu 7. března v Hejčíně mše svatá. Modleme se již nyní za
dobré duchovní plody obnovy a za potřebné milosti pro všechny její účastníky.
V neděli 8. března je adorační den farnosti Křelov. Po mši
svaté bude krátká adorace a svátostné požehnání.
Setkání seniorů proběhne ve středu 11. března v 10 hodin
v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
V pátek 13. března je výroční den zvolení papeže Františka (2013). Pamatujme na něho a na celou církev v modlitbách.
Slavnost sv. Josefa (19. března) připadá letos na čtvrtek.
Mše svatá v ten den bude v 16.15 hodin v Horce nad Moravou
a v 17.30 hodin v Hejčíně v kostele.
V neděli 22. března se uskuteční při bohoslužbách farní spoření a sbírka na opravu varhan.
Mše svatá zaměřená víc pro děti bude v Horce nad Moravou a v Hejčíně při mši svaté v 10 hodin v neděli 22. března.
V neděli 22. března v Horce nad Moravou nebude pobožnost
křížové cesty v kostele, ale bude v 15 hodin pobožnost u kaple sv. Josefa v Sedlisku.
O slavnosti Zvěstování Páně, ve středu 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.
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 28. března od
9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 27. břez18

na v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Děkujeme za vaši
pomoc.
Pouť děkanátů Olomouc a Přerov za nová kněžská a řeholní povolání do katedrály připadá letos na sobotu 28. března. Duchovní program začíná v 15 hodin.
Ministrantská schůzka bude v Hejčíně v sobotu 28. března
odpoledne a bude spojena s účastí na pouti děkanátu do katedrály. Podrobnosti oznámíme později, schůzku povede bratr Dominik.
Změna času se uskuteční v neděli 29. 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.
Na Květnou neděli 5. dubna bude na začátku mše svaté
v 10 hodin žehnání ratolestí s následným průvodem do kostela. Z tohoto důvodu tato bohoslužba začne před vchodem do
kostela. Při bohoslužbách proběhne sbírka velikonočních beránků a mazanců na charitativní velikonoční stůl a také sbírka Krajíc chleba pro chudé. Rovněž se v kostele v tento den
odevzdávají schránky s Postní almužnou.
V pondělí 6. dubna bude výročí úmrtí sv. Metoděje (885),
jednoho z patronů hejčínského kostela. Mše svatá v Hejčíně
v 17.30 hodin bude obětována na úmysl: Za mravní a duchovní obnovu našeho národa. Je to též vhodná příležitost k modlitbám za naši farnost.
V úterý 7. dubna je výroční den biskupského svěcení
Mons. Jana Graubnera a Mons. Josefa Hrdličky (1990). Pamatujme na ně a olomouckou arcidiecézi v modlitbě.
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První svaté přijímání dětí v Hejčíně a v Křelově bude v neděli 24. května (v Hejčíně při mši svaté v 10 hodin).
Den pro farnost v Horce nad Moravou bude v sobotu
30. května.
Noc kostelů letos připadá na pátek 5. června.
Letní příměstský tábor v hejčínské farnosti pro děti od 7 do
13 let se uskuteční v týdnu od 3. do 7. srpna.
Víkend pro ženy se letos bude konat v září v Jeseníkách.
Termín a podrobnosti budou domluveny později.

Smějeme se s redakční radou
Zaznělo v jednom kostele při ohláškách:
„…v sobotu je slavnost svatého Josefa, snoubence Panny
Marie, ochránce Svaté rodiny a celé církve; a krom toho je svatý Josef také patronem dobré smrti. A při této příležitosti bych
vám chtěl popřát…“
Ptali se kloučka ze školky, který den v týdnu má nejraději.
„Sobotu!“ vyhrkne.
„A proč?“
„Protože v sobotu nemusím jít ani do školky, ani do kostela“.
Zpravodaj římskokatolických farností Olomouc-Hejčín, Horka nad Moravou a Křelov.
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