Hejčínské OKO

Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

ČERVEN 2020

5. května 2020 začal v karmelitánském řádu
jubilejní rok sv. Angela ze Sicílie

Úvodní slovo
Týden poté, co vyjde toto číslo Hejčínského oka, nás čeká
Noc kostelů. Letošní program bude z různých důvodů skrovnější. Když jsme Noc kostelů promýšleli, vzpomněl jsem si na jeden zážitek, který ve svých vzpomínkách popisuje Edita Steinová. Tato příhoda se odehrála v roce 1916, tehdy bylo Editě
čtyřiadvacet let. Už zase intenzívně studovala a pracovala na
své doktorské práci.
Když předtím vypukla první světová válka a mnoho učitelů
i kolegů muselo narukovat, Edita přerušila svá studia a pět měsíců vykonávala dobrovolnickou službu ošetřovatelky ve vojenském lazaretu v Hranicích na Moravě. Pak se zase pustila do
své filosofické práce. A přesídlila do Freiburgu, aby mohla zůstat v kontaktu se svým učitelem Edmundem Husserlem.
Poté, co v dospívání – k velké bolesti své matky – odložila víru svých židovských předků, poznala během svých univerzitních studií mezi svými kolegy upřímné, zapálené křesťany.
Sama ovšem ještě k víře v Boha nedospěla. Později o tom napsala: „Prozatím jsem se ještě otázkami víry nezabývala systematicky; na to jsem byla příliš zaplněna jinými věcmi. Spokojila jsem se s tím, že jsem podněty ze svého okolí pojímala do
sebe, aniž bych jim odporovala. A byla jsem tím – téměř bez povšimnutí – postupně přetvářena.“
V červenci roku 1916 při jedné své cestě do Freiburgu si Edita naplánovala zastávku ve Frankfurtu nad Mohanem a setkala se tam se svou přítelkyní Pavlínou Reinachovou. Napsala
o tom: „Měly jsme si toho mnoho co říci – zatímco jsme couraly
Starým Městem, které jsem tak důvěrně znala z Goetheho Myšlenek a vzpomínek. Ale větší dojem než (historické náměstí)
Römerberg a než Hirschgraben (ulice s Goetheho rodným domem) na mne udělaly jiné věci. Vstoupily jsme na několik minut
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do dómu, a zatímco jsme tam prodlévaly v uctivém mlčení, přišla nějaká žena z trhu se svým košem a poklekla do lavice ke
krátké modlitbě. To bylo pro mě něco docela nového. Do synagóg a protestantských kostelů, které jsem navštívila, se chodilo
jen na bohoslužbu. Ale zde přišel někdo zprostřed všedních záležitostí do liduprázdného kostela jako k důvěrnému rozhovoru.
Nemohla jsem na to nikdy zapomenout.“
Chtěl bych Vás, farníky, pozvat, abyste i Vy během noci kostelů přišli do našeho kostela k takové úplně obyčejné osobní
modlitbě. Ne pózovat, ale prostě se pomodlit. Svěřit Bohu jako
ta frankfurtská hospodyně znovu svoje starosti, sebe i své blízké.
Tak můžeme stále znovu naplňovat slova Písma, která zdůraznil Pán Ježíš: „Můj dům ať je domem modlitby.“ (Iz 56,7; Mt
21,13) Pán Bůh si to použije, jak sám bude chtít. Pro nás samotné i pro druhé. Ta žena s košem nákupu jistě netušila, jak
zaujme budoucí konvertitku, karmelitku a mučednici. A potažmo
i nás v Hejčíně v roce 2020.
Přeji Vám požehnané prožití Noci kostelů i všeho, co Vás v letošním červnu čeká!
P. Gorazd

Světec pro dnešní dobu
JUBILEJNÍ ROK SVATÉHO ANGELA ZE SICÍLIE
(5. května 2020 – 5. května 2021)
O svatém Angelovi ze Sicílie toho z historického hlediska
víme velmi málo. Tak málo, že byl jeho svátek roku 1972 vypuštěn z karmelitánského kalendáře. A přece se tradovaná úcta
k němu ukázala natolik životná, že se liturgická oslava po ně3

kolika letech opět vrátila a letos slavíme jubilejní rok 800. výročí
jeho mučednické smrti.
Jméno Angelus (pravděpodobně z úcty k němu) přijalo v průběhu dějin mnoho karmelitánů. Z nich si dodnes připomínáme
bl. Angela Mazzinghiho, florentského karmelitána z počátku
15. století, který v době bolestného církevního rozkolu usiloval
o obnovu řeholního života; bl. Angela Paoliho, který na přelomu
17. a 18. století dokázal spojit život modlitby s obětavou péčí
o chudé a nemocné v Římě (od jeho smrti v lednu uplynulo
300 let) a bl. Angela Maria Hostench, který spolu s mnoha tisíci
dalších duchovních i laiků zahynul během systematické likvidace církve ve Španělsku ve 30. letech 20. století.
Co tedy o Angelovi ze Sicílie „doopravdy“ víme? Angelus
(† kolem 1220) byl současníkem svatých Františka († 1226)
a Dominika († 1221). Patřil ke společenství poustevníků, které
se utvářelo na přelomu 12. a 13. století na hoře Karmel v Palestině. Podle pozdější legendy se prý narodil židovským rodičům
ve Svaté zemi, je však velmi pravděpodobné, že na horu Karmel
přišel odjinud. Možná jako poutník, možná jako účastník křížové
výpravy, jako jeden z několika desítek tisíc Evropanů, kteří se
v té době usídlili z nejrůznějších důvodů v zemi svého Spasitele.
Komunita poustevníků na hoře Karmel nevydržela dlouho. Někdy mezi lety 1206–1214
se bratři obrátili na Alberta z Vercelli, latinského
patriarchu sídlícího v nedalekém Akkonu, s prosbou o sepsání řehole, ale
již brzy poté se mnozí
z nich pro narůstající útlak
ze strany saracénů rozhodli pro ústup do Evropy
(poslední zmínka o klášOslavy sv. Angela v Licatě
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teře na hoře Karmel pochází z roku 1283; v roce 1291 bylo Akko
po rovných sto letech vratké křižácké vlády znovu dobyto muslimy a kompletně vyvražděno). Angelus byl jedním z prvních karmelitánů, kteří se přeplavili na Sicílii. Zde podle legendy kázal
a uzdravoval nemocné. Kolem roku 1220 byl v přístavním městě Licatě zabit „nevěřícími neznabohy“.
Brzy po smrti byl Angelus ctěn jako mučedník; na místě, kde
zemřel, byl vystavěn kostel a v něm uloženo jeho tělo. O Angelově oblibě v 15. století svědčí podrobné legendy i první dochovaná výtvarná zobrazení; v polovině 15. století byl též potvrzen
jeho kult. Oslavy Angelova svátku se staly pevnou součástí lidové zbožnosti zejména po roce 1625, kdy jeho přímluva vysvobodila Licatu z morové epidemie. Nevíme, kolik lidí tehdy
v Licatě zemřelo. Vděčnost za záchranu ale strmě vzrostla, když
o pár let později začaly přicházet zprávy ze severu Itálie, kde
morová epidemie v letech 1630–33 připravila o život několik set
tisíc lidí. Roku 1656 mor zabil polovinu obyvatel Neapole. Angelus se rychle stal sicilským národním světcem vzývaným zvláště jako přímluvce v těžkostech.
Máme tak před sebou bratra-migranta; přistěhovalce na horu
Karmel, a zároveň uprchlíka z Karmelu; člověka, který pravděpodobně neuměl plavat, a přesto se vydal na nebezpečnou cestu přes moře; křesťana, který v křesťanské Evropě, v níž hledal azyl, záhy přišel o život; mučedníka, který svým životem
i smrtí položil základy našeho Řádu v Evropě. Máme v nebi bratra-přímluvce. Kéž nám v současné migrační krizi vyprosí otevřené oči i srdce pro všechny potřebné. Kéž nám v současné
pandemii vyprosí obrácení a uzdravení duše i těla. Kéž všude,
kam přicházíme, i my na jeho přímluvu svědčíme o Boží přítomnosti a dobrotě.
Jitka Slavická
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Kdo je pro mne Panna Maria?
Modlíme se Zdrávas Královno, Matko milosrdenství.
Modlíme se stejně jako naši rodiče – tak nás to učili –, když si
nevíme s něčím rady. Víme, že se můžeme spolehnout na její
pomoc.
Ano, žila na zemi jako děvče, potom jako matka. Byla zasnoubena s Josefem. To byl řemeslník, člověk, který se živil prací
svých rukou. Byl to člověk prostý a spravedlivý. A jak to s ním
zacloumalo, když zjistil, že jeho snoubenka čeká dítě.
Oba jsou pro nás velkým vzorem pokory. Panna Maria se
ulekne slov: „Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.“ (Lk 1,31) Ona se ptá: „Jak se to může stát, vždyť nežiji
s mužem?“ (Lk 1,34) V tehdejší době hrozilo svobodné matce
ukamenování. Maria byla pokorná a poslušná. Spoléhá na moc
Nejvyššího. A On ji nezklame. Všechno stvořil, najde způsob,
jak se to stane.
A Josef, když váhá, dostane ve snu odpověď. „Josefe, synu
Davidův, neboj se k sobě přijmout Marii, svou manželku: neboť
co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého.“ (Mt 1,20) A Josef přijímá svůj úkol ochránce matky i dítěte. Je to obrovské tajemství
Boží a velikosti charakteru Josefa. Dnes, v dnešní době zůstáváme s obdivem stát.
Oba přijali v poslušnosti svůj úkol.
Narodí se malé, bezmocné dítě. Lidem, kteří pokorně splní
Boží vůli. Chrání děťátko, trpělivě vychovávají chlapce. Nezlomí
jeho charakter, netrestají ho, když ho dvanáctiletého našli v Jeruzalémě v chrámě: „Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka
mu řekla: »Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě
s úzkostí hledali.«“ (Lk 2,48) A nakonec Maria jde za ním s ženami v zástupu až na Kalvárii.
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Její bolest. Její odvaha. Její dobrotivost pro celé lidstvo, pro
celé věky.
S obdivem říkáme: Díky, Maria! Díky, Josefe!
Prosíme, chraňte nás a celou zemi!
To je odpověď na otázku položenou na Proglase v pořadu
Noční linka.
M. P.

Noc kostelů – 12. 6. 2020

PROGRAM V KOSTELE SV. CYRILA
A METODĚJE V HEJČÍNĚ
Od 19.00 do 22.30 h. průběžně:
• možnost prohlídky kostela;
• hra pro děti;
• možnost požádat o přímluvnou modlitbu nebo rozhovor
o víře, o životě (v sakristii);
• možnost pro všechny napsat na lístek úmysl k modlitbě
a vložit do košíku; za tyto záležitosti se budeme modlit při závěrečné modlitbě a pak při mši svaté ve středu 17. 6. 2020
v 17.30 hodin.
21.00 až 22.00 h. – písně chval
22.00 až 22.30 h. – večerní modlitba na zakončení dne a Noci
kostelů za všechny příchozí během Noci kostelů a za svěřené
úmysly.
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PROGRAM V KOSTELE SV. MIKULÁŠE
V HORCE NAD MORAVOU
18.00 h. – zahájení
18.10 až 18.40 h. – chvilka s hudbou (varhany, housle)
19.00 až 19.45 h. – obraz z horecké kazatelny – Marta a Marie (promítání a výklad, příběh Marty a Marie od Karla Čapka
pro tři hlasy)
20.10 až 20.30 h. – Církev za oponou – vhled do běžného života tří kněží, předsudky vs. realita (projekce dokumentu)
20.45 až 21.00 h. – závěrečná modlitba za horeckou obec
21.00 h. – ukončení
V průběhu programu:
Možnost výstupu na věž kostela.
Můžete zjistit, jak vypadají a fungují hodiny ve věži.
Prohlídka kůru a varhan.
Historie a zajímavosti kostela – dle tištěného průvodce.
Možnost ztišení.
Příležitost k neformálnímu rozhovoru s knězem od 19.45
do 20.30 h.
Aktivita pro děti.

Farní tábor
Vypadá to, že se i letos bude moci konat náš farní tábor. Termín jsme vybrali na 3.–7. srpna 2020.
A tématem budou ,,Letopisy Narnie – Lev, čarodějnice
a skříň“. Scházeli bychom se od 8.00 – 8.15 hodin a končili
v 16.30 hodin. Věk dětí je v rozsahu 6–13 let.
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Máte-li zájem o tuto aktivitu pro děti, budou vám k dispozici přihlášky v kostele na stolečku vzadu. Odevzdat je můžete
v sakristii. Podrobnější informace o programu se dozvíte později.
Případné dotazy zodpovím v e-mailu (sspl@centrum.cz) nebo
na tel. 603 985 858.
D. Hubičková

Informace
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
Pravidelné adorace, které bývají v pátek po mši svaté do
21 hodin, jsou nyní v kostele, stejně jako všechny bohoslužby.
Modlitby matek probíhají každé úterý od 18.30 do 19.15 hodin v kapli Panny Marie. Setkání jsou otevřená i dalším maminkám. Bližší informace vám může poskytnout Saša Šťastná,
tel. 723 606 605.
Na opravu hejčínských varhan je k 28. květnu 2020 z cílové částky 3.522.570 Kč již vybráno celkem 2.144.652 Kč. Nějaké peníze měla farnost našetřeny již před začátkem opravy,
nějaké uvolníme z farního spoření, takže k zaplacení celé opravy potřebujeme vybrat ještě asi 250.000 Kč. Pán Bůh vám vaši
štědrost odplať!
Příští mše svatá za dobrodince opravy bude sloužena ve čtvrtek 18. června 2020 v 17.30 hodin. Podrobnosti
k opravě hejčínských varhan najdete na webových stránkách
http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz.
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Setkání seniorů proběhne ve středu 10. června v 10 hodin
v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
O slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 11. června bude
v hejčínském kostele mše svatá v 17.30 hodin. Letos se totiž
nebude konat obvyklá společná mše svatá pro celé město s následným průvodem s Nejsvětější svátostí centrem Olomouce.
Noc kostelů se uskuteční v pátek 12. června. Program v Hejčíně a v Horce nad Moravou najdete uvnitř zpravodaje.
V neděli 14. června při mši svaté v 10 hodin v kostele v Hejčíně přijmou svátost křtu a eucharistie dospělí katechumeni
– manželé Radek a Zuzana Liškovi a Alena Mičudová Cajthamlová.
Ve středu 17. června oslaví otec biskup Mons. Josef Nuzík
25. výročí kněžského svěcení. Pamatujme na něho v modlitbě.
V pátek 19. června je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po mši svaté bude krátká smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí a po ní bude pokračovat obvyklá páteční adorace.
První svaté přijímání dětí bude v Hejčíně v neděli 21. června při mši svaté v 10 hodin a v Horce nad Moravou v neděli
28. června (při slavnosti výročí posvěcení kostela).
V neděli 21. června se uskuteční při bohoslužbách v Hejčíně
farní spoření a sbírka na opravu varhan. V Horce nad Moravou
bude v tuto neděli sbírka věnována na opravu krovu kostela.
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 27. června od
9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 26. června
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v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Děkujeme za vaši pomoc.
V sobotu 27. června 2020 v 9.30 hodin bude v katedrále kněžské svěcení. Jáhenské svěcení bude v sobotu 11. července.
Potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé se uskuteční
v neděli 28. června. Pomoc může mít finanční i materiální podobu a výtěžek bude použit na 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.
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 2. července,
další pak ve čtvrtek 6. srpna.
Hostem letošní poutní slavnosti sv. Cyrila a Metoděje
v neděli 5. července v Hejčíně bude P. Marian Petr Masařík, O.Carm. Po mši svaté, kterou bude sloužit v 10 hodin, požehná varhany, jejichž opravu připravil a zahájil. Při mši bude
zpívat pěvecký sbor Cantio z Valašského Meziříčí, který u nás
vystoupil s koncertem 29. září 2019 na podporu opravy varhan.
Na varhany bude hrát vedoucí souboru Petr Zavičák.
Pobožnost u kapličky Navštívení Panny Marie v Chomoutově se bude konat v neděli 5. července v 15 hodin.
Letní příměstský tábor v hejčínské farnosti pro děti od 6 do
13 let se uskuteční v týdnu od 3. do 7. srpna. Přihlášky jsou
k vyzvednutí na stolku vzadu v kostele.
Den pro farnost v Horce nad Moravou bude v sobotu
19. září (přesunuto z 30. května).
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Víkend pro ženy se letos bude konat od pátku 25. září do
neděle 27. září. Ubytování je zajištěno v Bělé pod Pradědem.
Přihlašujte se na e-mailové adrese janawerdich@seznam.cz –
uveďte jméno, příjmení, telefonní číslo. Na všem ostatním se
domluvíte před odjezdem.
Víkend pro muže Chlapi sobě se uskuteční opět v Moravském Berouně, a to od pátku 2. října do neděle 4. října. Hostit
nás bude místní fara a duchovní správce farnosti P. Jiří Schreiber. Bude mít opět připravené téma k povídání: Muž – hlava rodiny. V případě zájmu se přihlašujte u Jiřího Hubičky na
tel. 736 458 520 nebo na e-mail: hubickovi@volny.cz.
V sakristii hejčínského kostela je možné zapisovat úmysly
mší svatých na druhé pololetí roku 2020 – nejlépe po mši
svaté.

Smějeme se s redakční radou
Kněz chce v náboženství přiblížit dětem, co je to pokušení.
Obrátí se na toho nejživějšího kluka ve třídě a ptá se: „Řekni,
Karle, napadlo tě někdy vzít nůž a zkusit vyndat v kostele ze
štěrbiny pokladničky peníze?“
„Ne, pane faráři,“ odpoví popravdě hoch. Hned se mu však
rozzáří tvář a dodává: „Ale špatný nápad to není.“
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