Hejčínské OKO

Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

LISTOPAD 2017

Připravuje se generální oprava varhan
v hejčínském kostele. Více uvnitř zpravodaje.

Úvodní slovo
Začátek listopadu máme neodmyslitelně spojen s dušičkami. Navštěvujeme hřbitovy, hroby svých příbuzných
a přátel. Pro nás křesťany je to intenzivní čas modlitby za
zemřelé. Jak je dobře, že je člověk pochován na hřbitově
a ne rozptýlen někde v přírodě, byť v krásném prostředí.
Protože má naději, že se za něho vždycky bude někdo modlit i poté, co zemřou ti, kdo ho znali. Ve společnosti narůstá počet rozloučení v úzkém rodinném kruhu nebo bez jakéhokoliv obřadu. Je škoda, že se vytrácí možnost přijít se
rozloučit se svými zemřelými sousedy, kamarády, spolužáky nebo jen známými. Díky rozšiřující praxi rozptylu, která
se děje z různých důvodů, pak ani nevíme, kde je jejich poslední místo odpočinku, a ztrácí se možnost pomodlit se aspoň u jejich hrobu. Přijde mi, že se tím zmenšuje viditelná
připomínka zemřelého nejen pro jeho blízké, ale i pro okolí. Když není žádný pomník, jméno, datum narození, úmrtí,
je snadnější zapomenut i pro společnost. To byla praxe StB
v 50. letech minulého století, když popravené pohřbívali neznámo kde nebo sypali jejich popel podél cest, aby znemožnili jakoukoliv připomínku. Naštěstí u Boha není nikdo zapomenut.
„Já jsem tě utvořil, u mne nebudeš zapomenut.“ (srov.
Iz 44,21)
P. Marian
P.S.: Prosím věnujte pozornost článkům věnujícím se plánované opravě hejčínských varhan.
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Světec měsíce
Svatý Klement I., papež a mučedník
(nezávazná památka 23. listopadu)
Dr. Johannes Gamperl
Papež Klement I. (92–101), třetí následník svatého Petra – stal
se nástupcem Lina a Kléta, kteří oba obětovali svůj život pro Krista – je kanonizovaným svatým jako jeho dva předchůdci.
Jak oznamuje Irenej, byl Klement věrným učedníkem od té
doby, co byl obrácen apoštoly Petrem a Pavlem: „Klement ještě
spatřil oba svaté apoštoly, stýkal se s nimi, naslouchal jejich kázáním a nadto měl před očima jejich tradici.“ Když byl učený Říman Klement dosazen na římský biskupský stolec, věděl, že
v čase nejhoršího pronásledování křesťanů zemře jako mučedník.
Ale jako muž živé víry a vroucí lásky k Bohu a k lidem úřad
odvážně převzal. Jeho jméno znamená „mírný, dobrotivý“, a tak
také všude vykonával skutky milosrdenství. Neohroženě zastával svůj zodpovědný úřad a podařilo se mu rozbouřené římské
společenství provázené hrůzným obdobím pronásledování nejen udržet pohromadě, ale také dodávat pevnost tak, že mladá církev přes všechny útrapy byla stále silnější. Nepochybně
pravý dopis římské obci Korinťanů byl zhotoven papežem Klementem I. (rok 93/97) a brzy se dočkal obrovského rozšíření
a vážnosti. Dopis chce utišit nepokoje v korintské obci, kde byli
sesazeni někteří bezúhonní biskupové. Papež Klement obhajoval nesesaditelnost starších církve a biskupů. Proto mají být
sesazení znovu dosazeni. V závěru vyjadřuje naději, že se doručitel dopisu brzy vrátí se zprávou o zjednání míru. Neboť představení se ve své autoritě odvolávají na Boha, jsou nesesaditelní
a odlišní od laiků. Existuje jen přísně právní následnictví
v úřadě na cestě k dosazení jiného vykonavatele úřadu. Vedle hlavního tématu dopisu se rozepisuje o mučednících
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apoštolech Petrovi a Pavlovi, dobrých
skutcích Božích v jeho stvoření a o vzkříšení těl. Ospravedlnění pochází z víry, ne
z lidského výkonu. Na konci dopisu je napsána dlouhá modlitba, pravděpodobně podobná té v římské liturgii běžné mezi obdobím novozákonním
a poapoštolským a je nanejvýš významná jako nejstarší svědectví římského společenství. Dopis tímto představuje jeden
z nejranějších dokumentů římského primátu. Pisatel jej vyhotovil s velikou moudrostí a diplomatickou
obezřetností. Vyzařuje živou, svěží víru a apoštolskou sílu. Ještě dlouhý čas je pak tento dopis čten při bohoslužbách prvotních křesťanů.
Když pronásledování načas pominulo, pokusil se tento vrchní
pastýř města udílet zcela přesné organizační pokyny. Tak rozdělil Řím do sedmi okrsků a ustanovil pro každý okrsek jednoho
notáře, který musel zaznamenat ctnosti, činy a svědectví těch,
kteří prolili svou krev pro Krista. Tyto spisy jsou známy jako „Akta
svatých mučedníků“. Bylo z nich předčítáno pro oživení a vybudování mladého společenství. Jak se odehrávaly životní osudy
papeže Klementa, není dosvědčeno. Prvotní křesťanská tradice vypráví o poutavých událostech, které slouží jako legenda.
Svatý Klement Římský bývá zobrazován s papežským křížem
a tiárou. Bývá vzýván při dětských nemocech a bouřkách.
Legendy mohou vyprávět něco více. Tento svatý obrátil mnohé příslušníky římské šlechty, mezi nimiž se nacházela i císařova sestra Flavia Domitilla. Když se křesťané tajně scházeli,
aby slavili svou bohoslužbu, tu se vplížil její manžel, aby viděl,
co tam dělají. Bůh ho ale kvůli jeho zvědavosti omráčil slepotou. Když se aristokrat již sám nemohl vzdálit, nechal se poznat. Tu k němu přistoupil svatý papež Klement, modlil se nad
ním a navrátil mu zrak. Tímto zázrakem se mu podařilo otevřít nejen oči udiveného pohana, nýbrž i srdce, takže se nechal
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pokřtít. Jeho příkladu následovalo mnoho ostatních. Avšak císař, kterému toto bylo oznámeno, nechal Klementa zajmout
a vypovědět na pustý poloostrov Chersonés (dnes Sevastopol na
Krymu). Tam se nacházelo přes dva tisíce křesťanů. Museli vykonávat těžké práce, lámat kameny, kutat železnou rudu. Mnozí
z nich zemřeli. I římský biskup musel přes svůj vysoký věk pracovat v horách. Snášel s radostí všechny útrapy a povzbuzoval
spoluvězně k trpělivosti. Nejhorší byl nedostatek vody a ukrutná
žízeň, která je sužovala. Dojat soucitem, padl Klement na kolena a snažně prosil Boha o pomoc v této nouzi. Když se modlil, spatřil na vysoké skále beránka, který pozvedal svou nohu,
jako by chtěl ukázat na určité místo. Klement vyšplhal nahoru
a udeřil svou motykou do skály, a hle, vtom vytryskl jasný pramen vody skvělé chuti. Udiveni tímto zázrakem obrátili se všichni ti vězni, kteří dosud Krista neznali, ano, dokonce obyvatelé
ostrova následovali jejich příkladu a strhli pohanský chrám, aby
jej nahradili křesťanskou modlitebnou.
Když se to doslechl císař, vyslal tam zemského správce Ausidiána, který měl křesťany od jejich víry odvrátit. Ale ten viděl, že jsou ve svých strastech stále znovu posilňováni římským
biskupem, který je podněcuje k vytrvalosti. Tu nechal Klementa vyvézt lodí na moře, dal mu přivázat na krk kotvu a utopil ho
v moři, aby křesťané jeho tělo nemohli nalézt. Obrácení, kteří
stáli na břehu, se ale neustále modlili – Bůh nemůže připustit,
aby tělo svatého zůstalo na dně moře. A hle, sotva se zemský
správce se svými biřici vzdálil, tu moře ustoupilo a objevila se
krásná, z mramoru vystavěná kaple. Udivení křesťané sestupovali k této kapli a nalezli kamennou rakev se světcovým tělem.
O mnoho let později nalezl svatý Cyril Klementovy kosti a přinesl je do Říma, kde byly uloženy v kostele sv. Klementa (San
Clemente), který byl již ve 4. století zasvěcen památce svatého
papeže a stojí dodnes.
Z Oase des Friedens 5/2016 přeložil Jiří Novotný
(Převzato z týdeníku Světlo 46/2016)
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Chlapi sobě očima nováčka
V Olomouci jsem asi rok a přiznám se, že v neděli jsem
z praktických důvodů častějším návštěvníkem „konkurence“,
ale do kostela v Hejčíně jdu vždycky moc rád. Mimo jiné mě
uchvacuje ta nažloutlá záře z horních oken na fialově se blyštící mozaice a celkově se mi líbí moderní vzhled kostela, který je
po všech těch barokních buclatých andělíčcích prostě osvěžující. No, a jednou cestou zpátky domů jsem zahlédl na nástěnce plakát Víkend mužů aneb Chlapi sobě. Řekl jsem si, že nebude špatné poznat nějaké místní farníky, když už tu bývám na
návštěvě. Tak jsem spolu s dalšími ve středu 27. září vyrazil
na faru ve Vysokých Žibřidovicích u Hanušovic, kde jsme byli až
do neděle 1. října.
Program měl duchovní rámec modliteb, mší a rozjímání, ale
mezi tím byla samozřejmě uspokojena naše trávicí soustava
a probralo se spoustu světských věcí, řeklo mnoho vtipů a chlap-
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ských životních pravd. Spolu s P. Norbertem jsme se však celý
pobyt důsledně zamýšleli nad tématem vděčnosti a proč je dobré pěstovat a uchovat si spiritualitu vděčnosti až do konce. V pěti
malých přednáškách a následných diskusích jsme dostali impulsy k promýšlení toho, jak vděčný život pozemský předjímá život budoucí v Božím království, který je sám celý prožíván v atmosféře vděčnosti.
Krásnou podzimní krajinu v kopcovitém terénu Hanušovické vrchoviny jsme si prošli ve čtvrtek. To jsme se vydali pěšky
z Podlesí přes Severomoravskou chatu (kde jsme se vydatně
posilnili) a přes vrch Jeřáb až na Horu Matky Boží v Dolní Hedeči. Zde totiž 28. září 2017, o slavnosti sv. Václava, byla jako
součást oslav letošního fatimského jubilea vystavena milostná
socha Panny Marie. Ta z Cova d’Iria v portugalské Fatimě putovala po katedrálách a poutních místech českých a moravských
diecézí až do poloviny října. Klášter na Hoře Matky Boží se nachází asi 1,5 km východně od města Králíky. Jeho součástí je
kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde byla socha Naší Paní vystavena a kde k té příležitosti byla sloužena mše svatá, kterou
koncelebroval i P. Norbert.
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Prodloužený chlapský víkend byl velmi pohodový a od ostatních, kteří se převážně dobře znali, bylo velmi milé, jak vstřícně
mě přijali. Poděkování tak patří nejen Jirkovi Hubičkovi za bezproblémovou organizaci akce, P. Nortbertovi za duchovní vedení a našim ženám za napečení dobrot na společný stůl, ale
všem účastníkům, kteří tuto pohodu vytvořili.
Jan Havelka

8

Minianketa
Na naši minianketu tentokrát reagovali manželé Pavel (pastorační asistent, 68 let) a Marie (v důchodu, 64 let) Mléčkovi.
Co máte v naší farnosti nejraději a proč?
Pavel: Vřelé vztahy mezi lidmi ve farním společenství, které se odvíjejí od pěkného vztahu našich karmelitánů k lidem.
Opravdu se na nedělní bohoslužby těším.
Marie: Moc se mi líbí, že nedělní mši svatou můžeme oslavit
ještě společnými chvilkami po mši.
Co by vám udělalo ve farnosti radost?
Pavel: Kdyby se nedělní kázání nahrávalo a umístilo se pak
třeba ve formátu mp3 na webovou stránku naší farnosti.
Marie: Dětské mše svaté, ale v provedení hlavně pro děti
a s dětmi.
Co vás v poslední době zaujalo při četbě?
Pavel: Na četbu mi v poslední době nezbývá moc času, ale
nejraději sahám po Františkánských pramenech.
Marie: Deníček sv. Faustyny, básně Bohuslava Reynka.
Kdo je váš oblíbený světec a proč právě on?
Pavel: Už jsem to naznačil v předchozím bodě – svatý František z Asissi a jeho schopnost radovat se i z těch nejmenších
a nejpřirozenějších věcí.
Marie: Svatá Terezie z Lisieux a její duchovní malá cesta. Prožívat okamžiky všedního dne ve světle její malé cesty. A také
svatá Faustyna Kowalská a její obrovská důvěra v Boha.
Děkujeme za zodpovězení otázek.
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Oprava hejčínských varhan
V duchovní hudbě hrají varhany velmi významnou roli. Nejenže podporují při bohoslužbách zpěv lidu, ale umocňují i duchovní atmosféru. Varhany, považované za „královský nástroj“,
vznikaly po staletí. Od řecké Panovy flétny z doby před Kristem
až po dnešní velmi složité nástroje. To vyžaduje velké mistrovství stavitelů, neustálou údržbu a případně i obnovení nástroje.
Musíme si uvědomit, že materiál je velmi rozmanitý – kov, dřevo, kůže, různé další materiály a v současné době i citlivé elektromagnety. Nástroj by měl být v klimatizovaném prostředí. To
však v chrámech a kostelích nelze docílit. Proto varhany vlivem
klimatických podmínek často velmi trpí. Značně nepříznivé prostředí má i hejčínský kostel. Velké tepelné rozdíly mezi zimním
a letním obdobím, včetně kolísání vlhkosti vzduchu, způsobily
krajně neuspokojivý stav nástroje. Varhanám také velmi uškodila havárie v roce 1980, kdy při
průtrži mračen zatékalo přes věž
přímo do varhan. Navíc v poválečné době po I. světové válce,
asi ani v roce 1932 nebylo ještě
dostatek ušlechtilých kovů, proto i renomovaná varhanářská firma vyrobila velké kovové píšťaly
z tenkého plechu, ty se bortí
a znehodnocují. Proto se musejí zhotovit nové. Musí se také vyměnit zastaralý a komplikovaný pneumatický systém přenosu
ovládání píšťal z hracího stolu za
systém digitální. Při tak rozsáhlé
rekonstrukci by se mělo pamato10

vat i na malé rozšíření barevnosti zvuku varhan o v současné době užívané „jazykové píšťaly“. V současném symfonickém
orchestru se také objevují nové nástroje. To jsou v podstatě „neduhy“ našich varhan po 85 letech užívání, což je obvyklá doba
životnosti nástroje při dobré údržbě.
Měli bychom si uvědomit, že hejčínský kostel byl postaven na
okraji města s výhledovým předpokladem výstavby sídliště. Ten
se v blízké budoucnosti začne realizovat a kostel bude součástí
nového sídliště s novou generací obyvatel. Bude plnit pastorační poslání nejen podle způsobu života křesťanů, ale i podle veřejné činnosti v rámci kostela. Moderní varhany mohou být příležitostí, jak mladé generaci křesťanství přiblížit. Mise sv. Cyrila
a Metoděje může být příkladem i pro dnešní dobu, aby se národy Západu i Východu sblížily.
Velkým problémem však jsou finanční prostředky. Bez zapojení širokého okruhu dárců se neobejdeme. Cena 3,5 mil. Kč
není tak veliká. Shodou okolností se obnovují varhany také
v katedrále sv. Víta za cenu 80 mil. Kč. Jsou sice větší, ale ne
tak, jak cenový rozdíl. Věřím, že s pomocí Boží i tak náročný
úkol zvládneme.
Pavel Majer, varhaník

Financování opravy
hejčínských varhan
Pozorný návštěvník hejčínského kostela určitě zaregistroval
vzadu v kostele tabuli s informacemi o plánované opravě hejčínských varhan. V létě 2017 byla vybrána ve výběrovém řízení olomoucká varhanní firma pana Roháče (http://www.organ-service.cz). Náklady na celkovou opravu jsou ve výši
3 522 570 Kč. S opravou se začne po Velikonocích 2018, kdy
budou varhany rozmontovány a odvezeny do varhanní dílny.
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Místo nich bude v kostele instalován varhanní pozitiv. Oprava
varhan je plánována na tři roky v závislosti na výši dostupných
finančních prostředků. Pokud by se podařilo zajistit potřebnou
částku s předstihem, varhany se samozřejmě rozezvučí dříve.
I když hejčínský kostel je kulturní památkou, tak varhany
samy o sobě nejsou. Proto na ně nelze žádat dotace na opravu
kulturních památek, jako tomu bylo u opravy fasády či restaurování výmalby. Jsme odkázáni sami na sebe. Sice byla možnost
nechat varhany prohlásit za kulturní památku, ale po domluvě
s diecézním organologem jsme od toho upustili, protože by to
výrazně zvýšilo cenu opravy a také by ji zkomplikovalo. Takže
efekt by byl nepatrný.
Jak je možné přispět? Ve farním účetnictví byl zřízen fond na
opravu varhan, kde se budou shromažďovat všechny finanční prostředky určené na opravu varhan. V této chvíli na konci října je na něm již 33 100 Kč. Pravidelná měsíční sbírka na
opravu kostela, která bývá zpravidla třetí neděli v měsíci, bude
od listopadu 2017 určena na opravu varhan a půjde do fondu. Dále je možné své dary na varhany dávat do kasičky
vzadu v kostele, odevzdat v sakristii kostela nebo převést
na účet farnosti 158624892/0300 s uvedením textu „dar na
varhany“. Všem dárcům rádi na požádání vystavíme potvrzení
o daru k daňovým účelům. Stačí napsat na e-mail farnosti
faolomouc-hejcin@ado.cz s uvedením svého jména a příjmení,
data a místa narození a adresy trvalého bydliště. U právnických
osob název společnosti, IČO a sídlo. U větších darů bude uzavřena darovací smlouva. Dárci nad 10 000 Kč, pokud budou chtít,
budou zveřejněni v seznamu dárců v kostele a na webu farnosti.
Celkové náklady na opravu varhan byly rozpočítány na celkový počet píšťal, a to různých velikostí. Lze tak darovat finanční obnos na konkrétní píšťalu, jednu či několik, nebo rovnou
na celý rejstřík. Dárce tak může darovat peníze na určitou píšťalu v ceně 4 000, 2 500, 1 500, 800 či 500 Kč, nebo na více
píšťal či celý rejstřík (v manuálu to činí 109 600 Kč a v pedálu
87 000 Kč). Na nástěnce v kostele a také na webu farnos12

ti (http://www.farnost-olomouc-hejcin.cz) lze sledovat, na kolik
píšťal je již vybráno.
Protože se jedná o skutečně velkou investici, bude nutné
oslovit co nejširší okruh veřejnosti a firem. Během měsíce listopadu se objeví v kostele informační leták k opravě varhan,
na kterém budou všechny potřebné informace. Prosíme, abyste si jej vzali a předali svým přátelům, sousedům, podnikatelům
s prosbou o podporu.
Pro širší veřejnost chceme organizovat benefiční koncerty.
Nejbližší bychom rádi uskutečnili ještě v letošním adventu. Jeho
termín v době uzávěrky listopadového Hejčínského oka nebyl
ještě znám. Prosím sledujte ohlášky v kostele a web farnosti
a pozvěte své přátelé na benefiční koncert. Pokud byste měli
kontakt na umělce, který by přitáhl širší veřejnost a byl by ochotný pro nás udělat benefiční koncert či vystoupení, sdělte nám
to.
Podpořit opravu hejčínských varhan lze i jiným způsobem
než penězi. Například modlitbou, dobrým slovem ve svém okolí, širší propagací, pomocí s organizací benefičních koncertů nebo jiným dobrým nápadem, který zašlete na farní e-mail
faolomouc-hejcin@ado.cz.
Ekonomická rada farnosti a P. Marian

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.
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Až 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 během
roku 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.
V neděli 5. listopadu bude ve 14.30 hodin ve hřbitovní kapli
ústředního hřbitova v Olomouci-Neředíně dušičková pobožnost. Na hřbitově v Horce nad Moravou a v Křelově bude dušičková pobožnost rovněž v neděli 5. listopadu, a to v 15 hodin.
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 5. listopadu v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Další pak bude v neděli 3. prosince.
Společenství mládeže (15–17 let) probíhá každou středu
v 18.30 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 11. listopadu
od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 10. listopadu v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Uklidila by se
část kostela a v sobotu zbytek. Prosíme o pomoc všechny, kdo
mohou přiložit ruku k dílu. Děkujeme. Předvánoční úklid kostela
bude v sobotu 16. prosince.
Setkání seniorů bude ve čtvrtek 16. listopadu v 10 hodin
v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií, další pak ve čtvrtek 14. prosince.
Farní spoření a sbírka na opravu varhan bude v neděli
19. listopadu.
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Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 21. listopadu v 19.30 hodin.
Poslední neděle liturgického mezidobí se slavností Ježíše
Krista Krále letos připadá na 26. listopadu. Tento den bude po
mši svaté obnova zasvěcení lidstva (s možností za obvyklých
podmínek získat plnomocné odpustky), v hejčínském kostele
pouze po mši svaté v 10 hodin.
V sobotu 2. prosince před 1. neděli adventní si bude možné vyrobit v místnosti nad sakristií v hejčínském kostele od
14 hodin adventní věnec pro sebe a také pro benefiční prodej. Letošní benefiční prodej adventních věnců bude určen
na podporu jedné vdovy, která bydlí v naší farnosti a stará se
o svou 86letou maminku – cizinku bez zdravotního pojištění. Minimální cena jednoho věnce je 250 Kč. Kdo by měl zájem zakoupit benefičně vyrobený adventní věnec, zapište se na papír vzadu v kostele nebo se přihlaste Dáši Hubičkové na e-mail
sspl@centrum.cz, abychom věděli, kolik věnců se má vyrobit.
Adventní doba začíná v neděli 3. prosince. Při každé mši svaté v tento den bude žehnání adventních věnců.
V adventu bude opět probíhat putování obrazu Svaté rodiny po rodinách ve farnostech Hejčín, Horka a Křelov. Podrobné informace najdete v kostele nebo na internetových stránkách
farnosti www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
O první neděli adventní 3. prosince v 15 hodin proběhne
v kostele sv. Mikuláše v Horce nad Moravou adventní koncert.
Všichni jste srdečně zváni!
Svatý Mikuláš navštíví hejčínskou farnost v neděli 3. prosince v 15 hodin. Zveme všechny děti k setkání s ním v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
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V adventu bude v hejčínském kostele každé úterý v 6.30 hodin (5., 12. a 19. prosince) rorátní mše svatá s lampičkami.
Po skončení bohoslužby je možné před odchodem do školy
a do práce posnídat a vypít teplý čaj v místnosti nad sakristií.
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince,
další pak ve čtvrtek 4. ledna 2018.
V neděli 17. prosince se uskuteční při bohoslužbách potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé a sbírka vánočního
cukroví na charitní štědrovečerní stůl.
Zdobení stromků v hejčínském kostele bude v sobotu
23. prosince ve 14 hodin. Prosíme zvláště školáky a studenty,
kteří mají prázdniny, aby se zapojili do zdobení stromků. Děkujeme.
***
Informace z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého:
Zveme všechny na poslední letošní pouť za víru v našich
rodinách, která se uskuteční v neděli 12. listopadu 2017. Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá asi 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Sraz
ve 12.50 hodin před katedrálou. Bližší informace najdete na
www.rodinnyzivot.cz. Kontakt: Peter Markovič, mobil 720 110 750,
tel. 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz.
Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně.
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