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Úvodní slovo
Milí farníci,
rád bych se s Vámi místo vlastních slov podělil o slova otce
arcibiskupa, která nyní napsal nám, kněžím a zaměstnancům
arcibiskupství, v úředním věstníku Acta curiae. Jeho myšlenky
mne zaujaly a nevím, jestli se k Vám dostanou jinou cestou. Cituji pouze výňatek z delšího textu:
S koronavirem ohrožujícím zdraví je to podobné jako s mravně narušeným prostředím, které nás obklopuje už dlouho. Říkat, že virus neexistuje, že se ho nebojíme, či jen opovážlivě
spoléhat na Boží ochranu, by bylo podobně nemoudré, jako
prohlašovat, že jsme imunní vůči jakémukoliv pokušení a nemravnosti.
Zabarikádovat se, zastavit činnost a izolovat se od světa jen
z úzkostlivosti, by bylo stejně nezdravé jako utíkat z mezilidských vztahů či ze světa médií. Moudrý a zdravý křesťan žije
v dnešním světě s vnitřní svobodou a radostí, užívá média
a rozvíjí vztahy, ale nechá se při tom vést Božím hlasem, dovede rozpoznat nebezpečí a nevstupovat do jistých oblastí. Dodržuje vnitřní kázeň, která svobodu neomezuje, ale chrání, aniž
by zmenšovala radost či štěstí.
Za sebe na tomto místě připojuji jen přání mocné Boží ochrany a požehnání Vám i Vašim rodinám.
P. Gorazd
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Vzpomínky paní Anny Šuchtové
z Horky
Vloni, zdálo se, Vás, čtenáře Hejčínského oka, zaujaly vzpomínky paní Ludmily Stodolové z Horky nad Moravou, které jsme
otiskli u příležitosti ocenění její služby pro horeckou farnost otcem arcibiskupem při pouti do katedrály ke svatému Janu Sarkandrovi v květnu 2019. Letos 12. září byli za horeckou farnost
takto oceněni pan Stanislav Beza a paní Anna Šuchtová.
Pan Beza byl v době přípravy tohoto čísla Hejčínského oka nemocný, a tak jsme zatím poprosili o několik vzpomínek jen paní
Šuchtovou.
Narodila jsem se v roce 1938 v Horce na Skrbeňské. Tady
v kostele v Horce jsem byla pokřtěná a tady jsem přijala první svaté přijímání. Tehdy bylo ještě povinné náboženství; a bylo
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to dobře. Pro děti to bylo do života důležité. Jsem ze čtyř dětí,
bratr již zemřel. Bratr tehdy ministroval na mši ráno každý den,
než šel do školy. Nás tatínek byl zaměstnaný na dráze. Maminka pracovala na poli u jednoho rolníka, my jsme měli jen maličké hospodářství. Pak byla v domácnosti, starala se o nás děti
a až později i ona pracovala na dráze.
Můj stařeček, maminčin tatínek Bedřich Dostál, byl léta letoucí v Horce kostelníkem. Zemřel v roce 1954. Moje maminka
s tetou při různých příležitostech zpívaly na kůru – první a druhý
hlas. Kromě nich tam zpívaly ještě další ženy. To bylo za pana
varhaníka Bubeníčka. Potom můj strýc, maminčin bratr František Dostál, dělal v Horce varhaníka. Po něm nastoupila současná varhanice, Vlaďka Fialová, rozená Machátová.
Každý z těch mých předků se pro horecký kostel nějak obětoval. Když jsem teď dostala to ocenění, na všechny jsem si vzpomněla a říkala jsem si, že jsem to dostala za ně za všechny. Za
všechny, kdo se pro horecký kostel obětovali a kdo do něj chodili.
Za mého mládí tady bývával pan farář Stanislav Havlík. Pamatuji si hlavně průvody na Velikonoce a růžovou slavnost. To
byla horecká zvláštnost. (Její jméno není odvozené od růží ani
od růžence, ale od růžové barvy.) Děvčata při ní měla bílé šaty
a na hlavě růžové věnečky. Chlapci měli na klopě růžovou kytičku. Na vsi se udělal oltářík, z jedné strany stáli chlapci, z druhé děvčata. Pan farář (myslím si, že společně se starostou) vybral a vyhlásil, kdo je z vesnice nejhodnější děvče a chlapec.
Pamatuji si, že v jednom roce to byli Eliška Pospíšilová a Vlastimil Hruška. Toho mládence a dívku pak vedli v průvodu spolu
do kostela a tam následovala mše. Po mši se šlo na zábavu do
hostince tancovat.
Také jiného zvyku v Horce jsem se zúčastnila. Jako poslední jsem v roce 1955 „vynášela Pánbučka“. Měla jsem to dělat
až následující rok, ale protože ta, která to tehdy měla dělat, se
chtěla záhy vdávat, odmítla to. Ony s tím totiž byly spojené i nějaké výdaje (na šaty a podobně) a ona šetřila na svatbu. A tak
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to vynášení svěřili mně. Vážím si toho dodnes. Tím víc, že příští
rok už to pak nebylo – už se to konat nesmělo.
V kostele v Horce jsem pak měla 15. února 1958 svatbu. Oddával nás pan farář Beránek.
Z lidí, kteří mi ještě utkvěli v paměti pro jejich vztah ke kostelu, bych vzpomněla kostelnici paní Hladišovou, to byla moc hodná žena. Vždycky mi říkala: „Aničko, nauč se strojit betlémek,
abys – až to nebudu moct dělat já – to mohla dělat ty.“ A pak
jsem to opravdu roky dělala! Můj manžel všechny sošky z betléma postupně opravil a ponatíral. Byly už mnohde potlučené, poškozené. A květinami kostel zdobívala paní Čundrlová. Neměla
děti, pěstovala květiny doma a moc hezky kostel strojila. Dnes
už mnozí tyto lidi, které jmenuji, nebudou znát, ale je dobře na
ně vzpomínat.
P. Stanislav Havlík byl velice lidský. Říkával, že původně chtěl
studovat na lékaře, ale z nějakého důvodu nakonec studoval na
kněze. A z očí uměl poznat nemoc. Když jsme o školní přestávce sedávali na schodech školy, pozval nás a dal nám nějakou
hrušku, byl velice přístupný a měli jsme ho jako děti rádi. Nedělal rozdíl, které dítě je katolík a které „čechoslovák“, ovoce od
něj dostali všichni.
Moc hodný byl taky P. Zajíc. Byl ze Skrbeně, chodíval do Horky a učil nás náboženství. Dostala jsem od něj obrázek Panny
Marie s věnováním: „za hojnou účast na májových pobožnostech“. Chodila jsem na ně ráda, nevynechala jsem tehdy ani
jednu. Vlastně jednou ano – to mne maminka nepustila. Když
totiž už byl čas jít do kostela, maminka vyběhla na ulici a zahnala mne domů, protože bylo vidět, že se blíží veliká bouřka.
A maminka se o mne samozřejmě bála. Ten obrázek mám dodnes schovaný… Z dalších kněží, kteří v Horce působili později, jsem měla velice ráda ještě P. Mariana, i on je tolik lidský. Připomínal mi mého syna, který zemřel v šestnácti letech, když jel
na kole z Křelova. Nějak spadl (víc se nevyšetřilo) a na následky nehody zemřel.
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Jak jste teď prožila tu slavnost s předáním ocenění?
To nemělo chybu, jsem z toho úplně unešená. Bohoslužba
v katedrále byla nádherná. I jsem si zaplakala. Krásné varhany
a trubky při začátku bohoslužby mě velice dojaly. Po mši svaté
nás pozvali na pohoštění do arcibiskupského paláce, byla jsem
tam poprvé v životě. Ani jsem nevěděla, jak to tam máme krásné. Tam jsem se s biskupy vyfotila. Sebrala jsem odvahu. Říkala jsem si, že tu příležitost musím využít. Kdyby tam nebyl
Vítek Andrle, tak by to nebylo. On mne tam vyfotil s panem kardinálem i s panem arcibiskupem. A přitom to, že tam Vítek byl,
byla náhoda. Protože zrovna když mne nedávno u nás u kostela
P. Gorazd znovu zval, Vítek u toho byl a já jsem ho požádala,
aby mne na tu slávu doprovodil. Původně chtěla jet moje dcera, ale nakonec by asi nemohla, protože musela do práce. No,
a tak Vítek nás – pana Bezu i mne – tam zavezl, doprovázel nás
a taky nás vyfotil. Byl to pro mne nezapomenutelný zážitek.

Změna ve vedení hejčínské scholy
Kateřinu Friedlovou teď v září vystřídala ve vedení hejčínské
scholy Markéta Danišová. Položili jsme při té příležitosti oběma
několik otázek.
Kačko, před rokem – v říjnu 2019 byl v Hejčínském oku
s tebou krátký rozhovor. Tehdy ses ujala vedení scholy
v našem kostele. Letos v létě ses rozhodla odstěhovat se
do Brna a s tím pravidelné působení ve schole u nás ukončit. Co tě ten uplynulý rok naučil nového?
Naučil mě dát na názor ostatních a lépe přijmout dobře míněnou kritiku. Rozhodně mě posunul jak osobně, tak profesně
a jsem za tuto příležitost velmi vděčná.
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A v čem se realita ukázala jiná než tvé původní představy?
Doufala jsem, že schola bude fungovat alespoň v takovém
počtu jako za vedení Emy Koupilové, což se bohužel nestalo.
Mrzí mě to, ale myslím si, že
i tak stál výsledek za to. Zároveň v to nepřestávám doufat
a přeji Markétě, aby jí zpěváci a hudebníci chodili, protože
bez nich to prostě nejde.
Před rokem jsi zmínila, že podle tebe hudba, kterou schola při mši svaté hraje a zpívá, má všem pomoci „plně se pohroužit do modlitby“. Mohla jsi to tak prožívat i ty sama na
vlastní kůži, nebo vítězila starost o to, abyste hráli a zpívali dobře?
Ze začátku jsem řešila jen to, abychom správně nastoupili,
aby mikrofony fungovaly tak, jak mají, a aby nám to ladilo. Postupem času jsem se trochu uklidnila a mohla se více ponořit do
modlitby, byť i teď mi někdy myšlenky utečou k nadcházejícímu
žalmu nebo písničce.
Jsou nějaké písničky nebo skladby, které jsi za ten poslední rok „objevila“ a které ti díky zpívání ve schole přirostly k srdci? Které to jsou?
Rozhodně ano. Nejvíce mě chytily písničky Korunovaná hvězdami, V dlaních Tvých a Zůstaň s námi, Pane. Předtím jsem je
neznala a teď patří mezi mé nejhranější.
Moc ti za tvou práci ve schole děkujeme a přejeme ti Boží
požehnání ve tvém studiu a v životě vůbec. A pevně věříme,
že příležitostně budeš v naší schole „hostovat“ i dál!
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V tajence najdete událost spojenou s památkou Panny Marie Růžencové
(7. října). Řešení najdete v příštím čísle Hejčínského oka.
VODOROVNĚ: A. přespání – sladidlo – římsky 550 • B. název hlásky – iniciály politika Erbana
– anglicky sůl – francouzsky smích • C. americká farma – SPZ Kroměříže – had z Knih džunglí
– šachové zakončení • D. německy východ – severští savci – hlavice sloupů • E. knižní zkratka
– pobídka – volební schránka – hrdina • F. ukazovací zájmeno – usazenina – zkratka Rukopisu
královédvorského – mravní základy • G. na jiném místě – indické teritorium – osivo • H. turecký důvěrník – léčka – šlágry • I. anglicky vzduch – kvalita – dehet • J. cizí mužské jméno – část
dveří – název písmene „f“ – zjev • K. tento den – váhová jednotka – anglicky tramvaj • L. ozdoba šatů – norský státník a spisovatel – věk • M. tamten – spojka – kvantový zesilovač záření •
N. bodná zbraň – bol – 1. ČÁST TAJENKY.
SVISLE: 1. minerál – SPZ Jeseníku – Einsteinovy iniciály – velký stepní pták • 2. tuk (nářeč.) –
dusíkatá sloučenina – teď • 3. střední útočník – vous pod nosem – náš dirigent • 4. avšak (knižně) – možná – mosambické jezero – tu máš • 5. název hlásky „s“ – 2. ČÁST TAJENKY – spojka
• 6. německé město – čin – loketní kost • 7. francouzský filmový režisér – šikmo – sumersko-babylónský bůh • 8. zhotovené na stavu – zkratka rakouského šilinku – solmizační slabika – mezinárodní kód Šalamounových ostrovů • 9. hlas vrány – ranec – citoslovce troubení – čínské jezero • 10. italský spisovatel 16. stol. (Cesare) – kropit – loupit • 11. anglický mořeplavec – zasívané
– spisová značka – křik • 12. cesty vzduchem – pohyb kyvadla – iniciály Reniéra – přemíra (řídce).
NÁPOVĚDA: Rire, emín, Aall, Clair.
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***
Markéto, můžeš se krátce představit těm, kdo tě neznají?
Hezký den. Je mi 20 let
a momentálně jsem v maturitním ročníku na Střední škole designu a módy v Prostějově. Od malička se věnuji tanci,
hudbě a (teď už spíš pasivně)
skautu.
Můžeš nám říci něco bližšího o svém vztahu k hudbě? Jak se vyvíjel?
K hudbě jsem přišla už jako
malá díky rodičům, kteří často doma něco poslouchali, ať už to byly nahrávky violoncellisty
Jiřího Bárty, nebo našich oblíbených bratrů Ebenů. Rodiče mě
pak přihlásili do ZUŠ Žerotín na tanec a klavír, kde jsem absolvovala před dvěma lety. Na klavír mě učila skvělá učitelka Hana
Švajdová. Nikdy jsem nebyla soutěžní typ, takže se mi místo
přípravy na soutěže snažila najít to, co by mi nejvíc vyhovovalo – nakonec jsme skončily na polích improvizace a skladby, při
které jsem vždycky zapomněla na čas. Od 16 let pomáhám každým rokem jako dobrovolník dětského týmu na Katolické charismatické konferenci. Tam jsem zjistila, že hudbou můžeme
Boha chválit a můžeme si s Ním skrz hudbu mimo jiné dokonce vytvořit velmi osobní vztah. Začala jsem vnímat, jakou sílu
hudba při bohoslužbě má. Později jsem i díky tomu s kamarády
z konference vyjela do Vsetína na křesťanský multižánrový hudební festival UNITED. Tam zas nebylo důležité, kdo je evangelík a kdo katolík, ale to, že všichni věříme v jednoho Boha
a všechny nás spojuje hudba, která Ho má oslavit. Taky jsem
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zažila slovenský hudební projekt GODZONE nebo prožila Velikonoční fórum pořádané komunitou Emmanuel v bavorském
poutním městě Altötting. V Altöttingu mě odzbrojilo zjištění, jak
živá a radostná může víra skutečně být. Vybavuje se mi jeden okamžik, když jsme byli na sobotní vigilii a oznámilo se, že
„Christus ist auferstanden“. Všichni začali zpívat a vyloženě jásat a jeden stařeček se stařenkou – manželský pár –, co stáli
vedle nás, se radostí objali a políbili.
Jakou podobu má tvůj vztah k hudbě dnes? Co ti přináší?
Pořád ještě tancuji v ZUŠ, učím hrát na klavír dvě moje malé
sousedky, ráda chodím na koncerty filharmonie, do divadla…
Často si ráda jen tak pouštím do sluchátek chvály, jak anglické,
tak i ty české. Taky se u toho skvěle běhá.
Co mi přináší? Spojení s Bohem, radost, povzbuzení, důvěru,
svobodu, naději, lásku… To je na delší povídání...
S jakými ideály do svého působení ve schole vstupuješ?
Každý z nás se narodil s nějakým darem od Boha, tak mi přijde škoda, aby například někdo s krásným hlasem stál vzadu
v koutě, protože se bojí chyby. Hudba je modlitba a podle toho
by se k ní podle mě mělo i přistupovat. Totiž, že nezpíváme pro
lidi, ale pro Boha. Neumím si představit, že by mě Bůh, ve kterého věřím, přišel po mši pokárat: „Víš, ale v téhle písničce jsi
zahrála jeden akord úplně špatně. Nevím, nevím, jestli se někdy
naučíš hrát… Co z tebe bude?...“
Co očekáváš od společenství farnosti?
Líbí se mi, že jsou ve farnosti lidé všech věkových kategorií –
to s sebou přináší spoustu názorů a úhlů pohledu. Myslím, že si
toho máme navzájem hodně co předat... Očekávám, že co se
hudby týče, tak se budeme snažit najít nějakou zlatou střední
cestu. Byla bych moc ráda, kdyby se lidé z farnosti třeba i nebáli po mši ozvat a mít připomínky nebo nápady, kterými by mohli přispět.
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Děkujeme ti za tvou ochotu takto sloužit našemu společenství a naší modlitbě. Chceme tě podporovat a přejeme ti
hojné Boží požehnání!
Připravil P. Gorazd

Cyklopouť 2020
Letošní farní cyklopouť byla namířena do Dechtic na Slovensku. Tato malá vesnička je především ve své zemi známá jako
místo, kde se od roku 1994 do dnešních dnů zjevuje Panna
Maria. Tedy neuvěřitelných 25 let! Jiná podobná místa na Slovensku – Turzovka (okr. Čadca) nebo Litmanová (okr. Stará Ľubovňa), jsou u nás známá, ale o Dechticích se neví a nemluví.
Nejen úcta k Panně Marii, ale i tato skutečnost ovlivnila volbu
cíle naší poutě. Každý si s sebou nesl v srdci prosby, úmysly
či poděkování a byl připraven podstoupit tuto pouť se vším, co
cestování přináší.
Přestože letošní farní cyklopouť se konala už počtvrté, k jejímu „pevnému základu“ – Jiří H., organizátor, Olda Ch. a Alenka R. – se moc lidí nepřidalo. Připojil se opět Pavel B., který nás
stejně jako minulý rok obětavě doprovázel vozidlem po celou
dobu. V autě se vezly všechny batohy účastníků, a také bylo
využíváno průběžně jako místo poskytující odpočinek, pokud to
bylo nezbytné. Bylo to právě doprovodné vozidlo, které dávalo
záruku všem, kteří o své fyzické zdatnosti pochybovali, že bude
možné doputovat až do cíle.
Přidala se i Mirijam, moje kamarádka, i když naši farnost nenavštěvuje.
Plánovaná vzdálenost 353 km se ve skutečnosti protáhla na
400 km. Celkem jsme na to měli šest dní.
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Vyrazili jsme v neděli po sedmé ranní mši svaté s požehnáním na cestu od otce Gorazda. Cestou na Velehrad, kde jsme
měli zajištěn první nocleh v poutním domě Stojanov, jsme se
zastavili v Dubu nad Moravou. Potěšilo nás letmé a srdečné setkání s páterem Janem Kornekem a zastavili jsme se na hřbitově u hrobu P. Cyrila Vrbíka, o kterém nám povyprávěla Alenka
(kněz působící v Dubu n. M., v roce 2002 zavražděn před svou
farou).
Na Velehradě, při ranní mši mohl každý využít možnosti plnomocných odpustků, které je umožněno získat během celého
roku individuálně při splnění požadovaných podmínek.
Během cesty do obce Vrbové (okr. Piešťany) nás čekalo překvapení v podobě Baťova kanálu. Jak jsme na něho narazili,
kochali jsme se jeho pohodovou atmosférou. K pocitu radosti nechybělo ani pěkné počasí, které nás provázelo letos každý den! To vše se změnilo při zjištění, že jsme sjeli z cesty a že
se těch právě ujetých 10 kilometrů budeme muset vrátit. Z původních 75 km se stalo nakonec něco málo přes 100 km. Tento
den jsme si všichni sáhli na dno svých sil a snažili jsme se znovu nalézt ztracený úsměv. Ve městě Myjava, na kruhové křižovatce dostala Mirijam při nečekané změně směru jízdy na písku
na silnici smyk a v mžiku byla na zemi, přestože nejela rychle. Držela se za hlavu, zrovna neměla helmu, a nevypadalo to
dobře. Rozhodli jsme se odpočinout v blízké kavárně a počkat
na Pavla se záchranným vozidlem. Kromě tohoto pádu se naštěstí nikomu nic nestalo. Únava a horko nám ztěžovaly cestu.
Dál jsme jeli roztroušeni. Já s Oldou jsme se zastavili v malé
obci Košariská pod Malými Karpaty. V domě, kde se narodil
M. R. Štefánik, je nyní muzeum věnované jeho osobnosti.
Slováci ho mají ve velké úctě, obdobně jako se jí těší u nás
T. G. Masaryk. Oba tito státníci se setkávali a stáli u zrodu naší
Československé republiky. Muzeum je velmi zajímavé, měla
jsem možnost ho vidět minulý rok.
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Do Vrbového na faru jsme dorazili o několik hodin později,
než jsme zamýšleli. Na tomto místě jsme setrvali i celý další
den, abychom si pohodově prochodili Dechtice a místo zjevení Panny Marie. V úterý se nám v Dechticích podařilo zastihnout faráře Miroslava Kováče, a tak jsme mohli uschovat kola
ve dvoře. P. Kováč se nám velmi věnoval, zavedl nás do místního kostela sv. Kateřiny Alexandrijské a do opravené barokní kapličky zasvěcené Panně Marii Karmelské, která měla na
krku i karmelitánský škapulíř! Otec nám pověděl mnoho zajímavého a poradil nám zajít za panem starostou, aby nám otevřel
i malý kostelík Všech svatých se zachovanou původní rotundou
z roku 1172 na vzdálenějším hřbitově, což je významná kulturní
památka. Akustika této stavby i dojem tohoto místa rozezpíval
Alenku, která nás všechny strhla ke zpěvu. Za hřbitovem jsme
pomalu stoupali vinicí do kopce a modlili se u jednotlivých zastavení křížovou cestu. Byl nejteplejší den týdne a my jsme vítali, že nejedeme na kole a jsme kryti korunami stromů. Přesto
teplo bylo jen málo snesitelné. Všechno vonělo, hmyz lítal. Vystoupali jsme k mohutnému kříži, který v roce 1950 obyvatelé
obce postavili na poděkování za přežití 2. světové války.
I na tomto místě se zjevila Panna Maria. Poseděli jsme na lavičkách v tichu voňavého borového lesa pohrouženi do svých
myšlenek a využili chvíle k rozhovoru s Bohem a Pannou Marií.
Postupně jsme se zvedli a pokračovali k dalšímu kopci nazývanému Svatodušnica, na kterém se tyčí sloup se sochou Panny
Marie. Zde se konají setkání poutníků, sem nyní přichází i Panna Maria se svými poselstvími vizionářům. Celkem se zjevuje
sedmi vizionářům od roku 1994, každému jinak i na jiných místech. Tehdy to byly děti od 10 do 15 let. Panna Maria se zde nazvala Královnou pomoci a toto místo Vrchem pokoje. Vyzvala
lidi, aby zde prosili za pokoj v duši, v rodinách, za pokoj ve světě. Slavnost Nanebevzetí 15. srpna si Panna Maria vybrala, aby
se zde slavila výročí zjevení každý rok. Jako nás každý den provázela krátká poselství Panny Marie sdělená vizionáři z Dechtic, která jsme si cestou četli, tak i tady přímo na sloupu bylo jed13

no z nich: „Moje děti, jste pozvané ke svatosti. Pro spasení je
potřebná mše svatá, svatá zpověď a svaté přijímání. Moje srdce
a moje mateřská ruka vás přivádí k eucharistickému Srdci mého
Syna. Otevřete se mu v modlitbě a vaše modlitba s mou mateřskou přímluvou způsobí vylití Ducha Svatého do srdcí všech
národů. Modlitba a půst jsou největší zbraní proti satanovi. Tady
na Svatodušnici budu neustále rozdávat svou lásku a vaše srdce otevírat Duchu Svatému, aby je zapaloval ohněm živé víry.
Zasvěcujte se Božskému Srdci mého Syna a mému Neposkvrněnému Srdci – naší spojené lásce. Díky tomuto zasvěcení
budete chráněni v bouřkách vašeho života. Naše Srdce vám
budou lodí, která nikdy neztroskotá, i když bude moře rozbouřené.“ Návštěvu tohoto malebného místa jsme zakončili modlitbou svatého růžence a ubírali se zpět do obce. Pramen, který se zde má nacházet, jsme nenašli. Odpoledne jsme navštívili
8 km vzdálený bývalý klášter a kostel sv. Kateřiny Alexandrijské z počátku 17. století. Překvapila nás roztomilá funkční úzkokolejka s vláčky, které slouží nyní jako atrakce, dříve k přepravě dřeva. Klášter patřil františkánskému řádu od roku 1618.
Podle legendy se zde zjevovala sv. Kateřina mladému „grófovi“
a poustevníkovi Jánu Apponyimu. Byl významným poutním místem. Roku 1786 byl klášter císařem Josefem II. zrušen a františkáni byli nuceni ho opustit.
Plni dojmů jsme se vrátili do Dechtic na mši svatou. Po ní nás
čekalo velké překvapení. P. Kováč se nás zeptal, zda jsme už
mluvili s některým z vizionářů. Po naší zamítavé odpovědi oslovil poblíž stojící maminku s kočárkem a přivedl ji k nám. Byla to
vizionářka Simonka. Nechala nás, ať se jí ptáme, co nás zajímá. Zapůsobil na nás její klid a vstřícnost. Samotný pan farář
se k událostem nevyjádřil. Možná čeká na vyjádření komise pro
zkoumání zjevení Panny Marie v Dechticích, která byla zřízena v roce 1998 při trnavském arcibiskupství. Bohatí na zážitky
jsme sedli na kola a jeli zpět do Vrbového s vidinou odpočinku
v našich spacácích.
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Ve středu ráno už s rutinní samozřejmostí balíme své věci
a opět sedáme na kola, vyrážíme do České republiky, konkrétně
Horního Němčí u Uherského Brodu. V obci Strání jsme zašli ke
hrobu P. Josefa Olejníka (zhudebnil žalmy, ordinárium, duchovní písně, znalec gregoriánského chorálu, sbormistr, pedagog na
UP), který dlouhé roky působil v Olomouci. Obec Strání je také
rodištěm současného pomocného biskupa Mons. Josefa Nuzíka.
Před farou jsme se dočkali nečekaného opětovného setkání
s P. Kornekem z Dubu nad Moravou, který zde působil jako farář a k tomuto místu přilnul i díky své myslivecké vášni, takže se
sem rád vrací. Rádi jsme s ním povečeřeli.
Ve čtvrtek jsme se rozhodli pro odvážnější variantu cesty přes
Svatý Hostýn. Výraznější zastávkou na cestě byla Napajedla.
Už potřetí na naší cestě jsme zamířili na hřbitov, kde jsme vyhledali hrob Aničky Zelíkové, narozené v Napajedlích. Byla členkou třetího řádu karmelského. Rozhodla se obětovat svůj krátký
život za děti, kterým nebylo dovoleno se narodit. Další výbornou
zastávkou byla cukrárna na náměstí v Bystřici pod Hostýnem.
Dál už nebyl důvod odkládat výstup na Svatý Hostýn. Opět jsme
se jeden druhému postupně ztratili z dohledu a bojoval každý
sám se sebou. Na nejnižší převod s notnou dávkou trpělivosti
jsme šlapali, až jsme kopec zdolali, někdo částečně s pomocí
doprovodného vozidla. Postupně jsme se setkali u baziliky Nanebevzetí Panny Marie položené 736 metrů n. m. Opět jsme si
sáhli na dno svých sil. Ale čekala nás večeře a pohodlná postel
poutního domu.
Spokojenost z dosažených cílů cesty byla znát na každém
z nás. Nezbývalo než jen děkovat za Boží ochranu a požehnání na cestě. To jsme mohli udělat i na časné ranní mši svaté. Po
snídani se všichni rychle sbalili. Někteří z nás už měli naspěch,
mysleli na to, co je čeká doma v následujících dnech. Dosažením Svatého Hostýna naše pouť skončila, ale bylo třeba dostat
se ještě domů a zase na kole. Jak byl výstup nahoru náročný,
tak sešup z hory zase nebezpečný. Zpáteční cesta proběhla nečekaně rychle, bez obtíží.
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Po společném obědě ve Velké Bystřici jsme pokračovali porůznu samostatně domů a vpluli opět do svých běžných životů.
Znovu se nám potvrdilo, že to stálo zato. Člověk by se neměl
bát i náročnějších poutí.Celkem jsme najeli asi 400 km dlouhou
vzdálenost a vystoupali celkem 4 km.
Připojuji odkaz na webové stránky ohledně Dechtic, kde se můžete dozvědět více: https://www.zivcakova.sk/dechtice-slovensko.
Marie P.

S bratrem Petrem o jeho
výletě po Dunaji
Bratr Petr byl o prázdninách na zajímavém výletě, který dostal jako dárek od našich farníků, a souhlasil s tím, že nám
o tom poví něco víc...
Petře o prázdninách jsi vyrazil na výlet i do sousedních
zemí. Můžeš nám přiblížit do jakých a v čem byl tento výlet
specifický?
Navštívil jsem při tomto výletě tři země: Rakousko, Maďarsko
a Slovensko. Byl jsem na vodáckém zájezdu pořádaným cestovní kanceláří s názvem Ramena Dunaje v Maďarsku a Slovensku. Bylo to šest dní na vodě. První den byl na rozpádlování
z rakouského Hainburgu do Bratislavy. Další čtyři dny jsme projížděli maďarská ramena Dunaje a kempovali v různých kempech například Kisbodak a Asványráro. Tam měli nejhezčí jez.
Poslední den jsme se přesunuli na Slovensko a splavili jsme
slovenská ramena Dunaje. Snad jsem na nic nezapomněl.
Určitě vás bylo více. Máš nějaké zážitky s těmi, kdo s tebou Dunaj splavovali? Pokud se nemýlím, tak na lodi, jakou
jsi měl ty, se plaví většinou dva.
19

Jeli jsme na pěti lodích a šestou loď měl instruktor. Další instruktor měl na starosti doprovodný vůz. Já sám jsem jel s Láďou. Byl to řekněme rozvážný mladý muž, který se nerad pouštěl do bezhlavých akcí. To znamená, že nerad jezdil přímo do
větších vln na jezu, což je škoda nevyužít. Je to, jako když jsi
zadarmo na horské dráze a nevyužiješ toho, aby ses svezl.
Často to znamená, že se může člověk i vykoupat.
Co tě během plavby po Dunaji nejvíce zaujalo či překvapilo?
Překvapilo mě, že prvních několik dnů nebylo po komárech
ani stopy. Až poslední dva dny se objevili, ale asi jenom jako
v Hejčíně na zahradě. Také jsem byl překvapen, že zatímco
Češi si v kempu opékají klasicky buřty nad ohněm, Maďaři si
půjčí velký kotlík, a ať už je jich pět nebo patnáct, vrhnou se na
přípravu jakéhosi guláše.
Na závěr ti položím otázku, kterou čtenáři Hejčínského
oka jistě neočekávali: Jak se ti plavba po Dunaji líbila?
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Byla to zajímavá zkušenost – poprvé s cestovkou a poprvé ve
stylu nikam nespěcháme a vyjíždíme až v 10 hodin. Poprvé na
„pohodu“. Instruktoři byli fajn a nakonec jsme si sedli se všemi
účastníky. Na ponorkovou nemoc nebyl čas. Ani tak mi v hlavě
neutkvělo to, co bylo v terénu, ale spíše vlastně ono přátelské
setkání s lidmi, kteří rádi jezdí na vodu. Ještě přidám, že termín
„jedem na pohodu“ tam snad zazněl každé ráno.
Děkuji za odpovědi a jsem spolu s farníky rád, že se ti
plavba líbila.
Připravil bratr Dominik

Den pro farnost v Horce nad Moravou
Již popáté jsme se v naší horecké farnosti sešli k práci, zábavě a společnému setkání,
ke Dni pro farnost. Tentokrát
v podzimním čase kvůli jarnímu problému s covidem. Počasí nám přálo a atmosféra byla
vynikající. Do práce se zapojili všichni od nejmenších až po
tzv. „zkušené“. Po dobře odvedené práci si děti užily společné hry a všichni příjemného setkání u ohně. Zase jsme udělali
krůček k tomu, abychom byli
jedna velká farní rodina. Díky
Pánu za to!
Víťa Andrle
21

Nová společenství
Minulé číslo Hejčínského oka obsahovalo pozvání na setkání nového společenství dospělých, které se bude scházet jednou měsíčně, vždy ve třetí středu v měsíci v 19.30 hodin v místnosti nad sakristií k modlitbě a sdílení nad biblickými čteními
následující neděle. Jak jste pak slyšeli v ohláškách následující neděli, protože se sešel povzbudivý počet zájemců, z toho
dva páry mladých manželů, rozhodli jsme se založit společenství ještě jedno – právě pro okruh mladých párů (ať už mají po
svatbě, nebo před svatbou). Toto společenství se poprvé sejde
v úterý 6. října od 19 hodin v sakristii kostela. Společenství dospělých bez rozdílu věku se sejde třetí středu v říjnu, tj. 21. 10.
v 19.30 hodin v místnosti nad sakristií.
Kdo byste se chtěli k jednomu nebo druhému připojit, přijďte. Kdo byste nás chtěli „jen“ podpořit modlitbou, budete našimi
dobrodinci a upřímně vám děkujeme.
P. Gorazd

Večery chval
Zveme Vás ke společné modlitbě chval v hejčínském kostele každé třetí úterý v měsíci od 19.30 hodin. Termíny pro tento
kalendářní rok: 20. října, 17. listopadu, 15. prosince 2020. Večer chval je otevřený pro kohokoliv, kdo má chuť chválit Pána
slovem i písněmi. Modlitba bude probíhat v místnosti nad sakristií, v případě většího počtu účastníků se operativně přesuneme do prostor kostela.
Na společnou modlitbu se těší Alena, Hela, Saša, Jana, Míša,
br. Petr a spol.
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Časopis Rodinný život 4/2020
– Krize mužství
Krize… Slovo, které se na nás v letošním roce v různých podobách valí ze všech stran. Známe krize ekonomické, krize manželské, krize víry, krizi středního věku. Zdá se, jako by všechno,
co se na světě děje, čas od času nevyhnutelně zakolísalo. Krize se samozřejmě netýká jen finančních trhů, mnohem častěji,
i když méně nápadně, postihuje i jednotlivce. Potkat může
každého z nás. V aktuálním čísle časopisu se podíváme na krize
z pohledu „našich“ mužů. Jak je vnímají, jak je prožívají a co jim
pomáhá je překonat?
CO V TOMTO ČÍSLE NAJDETE?
• Nepostradatelný a trefný úvodník P. Karla Skočovského
o krizi opravdových chlapů.
• Oblíbenou rubriku rozhovorů, ve které si povídáme o různých typech krizí, např. s jáhnem Ladislavem Kincem, manželi Karlem a Andreou Rakušanovými, P. Janem Rybářem
nebo Romanem Jurečkou.
• Mgr. Petra Kučerová nabídne v rubrice Téma návod, jak
přežít krizi vlastního muže. Seznámíme vás s činností iniciativy
Chlapi, která už dvacet let pomáhá s formací mužů.
• V Anketě najdete zajímavé postřehy na dané téma od našich čtenářů.
• Rubrika Vztahy a výchova opět přináší krátká zamyšlení
Luboše Nágla a Magdalény Strejčkové o podobnosti mezi křížem a krizí.
• Své místo v aktuálním čísle má také Poradna, kde se můžete zeptat na věci, které vás v současnosti zajímají.
• V Duchovním životě najdete kromě laskavé a osvědčené
Babiččiny teologie také zamyšlení P. Norberta Žušky nad krizí duchovních povolání.
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• MUDr. Jitka Krausová Vás seznámí s inspirujícím životním
příběhem manželů Micheletových, s P. Martinem Sklenářem
pokročíme v objevování významu svátostí, tentokrát se zaměřením na kněžství.
Na stránkách časopisu najdete i chutné recepty (tentokrát na
Werichovu dědovku), tipy na zajímavé knihy k tématu nebo anketu. Svou činnost představí Centrum pro rodinu Zlín.
Další nápady, plná znění článků, inspirativní texty a podněty
pro svůj rodinný život najdete na našich webových stránkách –
www.rodinnyzivot.eu. Ukázkové číslo i předplatné si můžete
objednat poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2,
779 00 Olomouc), telefonicky (587 405 250–3) nebo e-mailem
(rodinnyzivot@arcibol.cz). Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.

Informace
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB: Pravidelná mše svatá v Hejčíně nebude v pondělí 5. října.
Každý pátek po skončení večerní mše svaté do 21 hodin je
příležitost k tiché adoraci v kostele.
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.
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Od září bývá opět v neděli po mši svaté v 10 hodin farní kafe,
ale ne pravidelně. Kdo by byl ochoten někdy pomoci při přípravě, ať se obrátí na Richarda Klimčáka, tel. 777 589 792.
Na opravu hejčínských varhan je k 23. září 2020 vybráno
2.406.657 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
V červnovém Hejčínském oku bylo uvedeno: „... k 28. květnu 2020 je 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.“
Nakonec ale celková cena vzrostla na 3.711.034 Kč, tedy
o 188.474 Kč. Proto i když jsme od konce května vybrali už
262.005 Kč, zbývá k plnému uhrazení celé zakázky vybrat ještě
asi 175.000 Kč. Prosíme vás tedy ještě o tuto finanční podporu
a děkujeme vám.
Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše svatá – nejbližší termín je ve středu 14. října v 17.30 hodin. Je
možné adoptovat konkrétní píšťaly. Rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru k daňovým účelům. Připomínáme, že
je možné podpořit opravu hejčínských varhan také nákupem
v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Podrobnosti
k opravě hejčínských varhan najdete na webových stránkách
http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.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 4. října v 19 hodin v místnosti nad sakristií v hejčínském kostele. Setkání budou pokračovat vždy v první neděli v měsíci v týž čas.
V předvečer svátku Panny Marie Růžencové (úterý 6. října)
bude i letos v klášterním kostele Neposkvrněného Početí Panny
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Marie v Olomouci (u dominikánů) zahájena čtyřiadvacetihodinová modlitba posvátného růžence. Organizátoři zvou
k aktivnímu zapojení se do modlitby všechny věřící z kterékoliv farnosti olomouckého děkanátu. Více informací najdete na
ruzenec24.op.cz.
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 10. října od
9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 9. října
v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Prosíme o vaši pomoc.
Děkujeme. Další úklid kostela bude v sobotu 14. listopadu.
V neděli 11. 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.
Mše svatá v Horce nad Moravou zaměřená více pro děti
bude v neděli 11. října a bude při ní pokřtěn Tobiáš Svozil.
Ve středu 14. října je výroční den biskupského svěcení
(2017) Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka. Pamatujeme také na ně ve svých modlitbách.
Charita Olomouc zve všechny tříkrálové koledníky na Den
pro malé a velké krále, který se uskuteční v náhradním termínu v sobotu 17. října. Program začne společnou mší svatou
u Panny Marie Sněžné a poté bude pokračovat v kině Metropol.
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Je třeba se předem elektronicky přihlásit. Podrobnosti jsou uvedeny na letáčku nebo na webu Charity Olomouc.
Den modliteb za misie (misijní neděle) bude 18. října. Sbírka při všech bohoslužbách v ten den bude věnována na misie.
Společná modlitba chval bude v úterý 20. října od 19.30 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií (v případě většího počtu účastníků se operativně přesune do prostor kostela).
Setkání seniorů proběhne ve středu 21. října od 10 hodin
v místnosti nad sakristií hejčínského kostela.
V noci ze soboty 24. října na neděli 25. 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 25. října při mši svaté v 10 hodin bude v hejčínském
kostele společné udílení svátosti pomazání nemocných.
Týž den bude společně udílena tato svátost také v Horce nad
Moravou při mši svaté v 8.20 hodin a v Křelově při mši svaté
v 9 hodin.
Farní spoření a sbírka na opravu hejčínských varhan se
uskuteční při bohoslužbách v neděli 25. října.
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 pro duše
v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen
v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné. Odpoledne 1. listopadu a po celý
den 2. listopadu je možno tytéž plnomocné odpustky získat při
návštěvě kteréhokoli kostela či kaple, kdy kromě tří zmíněných
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podmínek je ještě podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a Vyznání víry. Plnomocné odpustky mohou věřící v naší zemi za
splnění obvyklých podmínek (zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) získat při návštěvě hřbitova už od
25. října, a to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu
nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitov.
Dušičkové pobožnosti budou v neděli 1. 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.
O slavnosti Všech svatých v neděli 1. listopadu bude
v 19.30 hodin v hejčínském kostele (tentokráte ne v kapli Panny
Marie) modlitba ke všem svatým. Při ní bude možné si vytáhnout jméno světce jako průvodce na následující rok.
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu
a potom 3. prosince.
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