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Anděl, detail oltářní mozaiky v Hejčíně (foto Filip Kotek)

Úvodní slovo
Vstupujeme do adventu, který mi přijde, že je jedním z nejuspěchanějších období roku. Abychom adventem proběhli křesťansky, doporučuji: scházejte se doma u adventního věnce
k modlitbě. Kdyby nic jiného než toto, máte základ. Rodina, která se společně modlí, obstojí, když přijdou těžkosti. (Srov. Ježíšovo podobenství o dvou stavitelích: Mt 7,24–27.) Ke křesťanskému adventu patří rorátní mše svaté. Naplánujte si letos zajít
aspoň na jednu, v Olomouci máte na výběr. V Hejčíně budou
rorátní mše svaté v úterý ráno v 6.30 hodin s možností snídaně a občerstvení po skončení mše svaté v místnosti nad sakristií před cestou do školy a práce. Díky účasti na rorátní mši svaté můžeme udělat zkušenost, jak je skutečně dobré začít den
s Pánem. Je možné také během adventu přivítat doma obraz
Svaté rodiny, abychom si více uvědomili, že Bůh nechce čekat,
až budeme v ideální pozici, ale chce přijít do toho, čím žijeme,
ať je to jakékoliv.
Přijměte pozvání na benefiční adventní koncert na opravu
hejčínských varhan, který bude v neděli 10. prosince v 17 hodin v hejčínském kostele. Prosím, pozvěte své sousedy a známé. Přílohou Hejčínského oka je také letáček se základními informacemi o opravě hejčínských varhan. Využijte možnost, že
dary na varhany si můžete snížit základ daně. Rádi Vám k tomuto účelu vystavíme potvrzení o daru.
Letos vychází Štědrý den na neděli. To znamená, že v neděli
24. prosince budou dopoledne mše svaté ještě ze 4. neděle adventní a odpoledne budou mše svaté již z vigilie Narození Páně.
Striktně vzato, aby člověk splnil povinnost účasti na nedělní bohoslužbě, stačí, když v neděli je na jedné mši svaté a je jedno,
v kterou dobu se koná, zda je to ráno, dopoledne, večer či
v noci. Po dlouhé úvaze a konzultaci s pastorační radou a ně2

kterými farníky jsem se rozhodl, že o letošní 4. neděli adventní, která je zároveň Štědrým dnem, bude v Hejčíně mše svatá
dopoledne jen v 7 hodin ráno, která bude sloužena ze 4. neděle adventní. Mše svatá v 10 hodin, na kterou chodí spousta rodin s dětmi, na Štědrý den nebude, přesněji řečeno přesune se
na odpoledne v 15 hodin, kdy bude sloužena jako „půlnoční“
pro rodiny s dětmi. Tradiční půlnoční mše svatá ve 22.30 hodin
v Hejčíně zůstává. Tak jako vloni i letos bude 25., 26. prosince
a také 1. ledna mše svatá i v 7 hodin ráno.
Pokud budete mít dojem, že Váš advent je uspěchaný, přeji Vám, abyste spěchali se stejným postojem v srdci, s jakým
Panna Maria nesoucí Ježíše pod srdcem spěchala za Alžbětou!
(srov. Lk 1,39)
P. Marian

Ztracený advent
a nečekané Vánoce
Slyšel jsem nedávno promluvu, ve které se kazatel
shromážděných lidí na úvod
zeptal: „Jak se vám daří prožívat advent, jak se připravujete na oslavu Kristova narození,
byli jste nebo jste bdělí? Daří
se vám prožívat dobu adventní
jako čas modlitby a čekání, připravovat cestu Pánu?“
Posluchači byli zjevně potěšeni tím, že nemuseli na tyto otázky osobně odpovídat. Většina
z nás totiž žije úplně stejně, ať
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advent je, nebo advent není. Možná se někdy vzchopíme jít
na ranní roráty, ale pro většinu současníků je období adventu jedním z nejhektičtějších v roce. Komplikuje se nám to i tím,
že jsme na konci kalendářního roku, v práci děláme uzávěrky,
účastníme se vánočních večírků a vánočních koncertů. Z období přípravy se stalo období slavení a honění se, abychom po
Vánocích mohli odjet na dovolenou. Advent se nám nějak ztratil.
Je před Vánocemi a máme mnoho starostí s tím, co je třeba
ještě udělat, zařídit. Chceme stihnout koupit nějaký dárek pro
své nejbližší, uklidit a někdo do toho ještě peče cukroví. Některým ještě k tomu leze na nervy, že mnohde už svítí vánoční stromek a v obchodech zní koledy. My kněží se můžeme tvářit, že
jsme nad věcí, ale ve skutečnosti jsme dětmi své doby. Sice nekupujeme dárky a nepečeme cukroví, ale také chceme mít uklizeno a hlavně máme kněžské služby až nad hlavu. Z určitého
pohledu se tomu nevyhnou ani sestry v klauzurovaném klášteře. Možná jen v sobě nemají tu zvláštní touhu, aby už konečně
byl svátek svatého Štěpána, a tím vlastně po Vánocích...
Z kazatelen zní slova o tom, jak se nemáme honit a nepropadnout předvánočnímu shonu, jak máme bdít na modlitbách
a připravit cestu Tomu, který přichází. Přitom už nikdo není
zvědavý na jakékoliv další požadavky, natož na moralizování.
I mnozí z těch, kdo mají v srdci upřímnou touhu s Pánem žít
a Jemu sloužit, se cítí při poslechu těch slov tak bídně, jako by
na ně bylo nakládáno jen další břemeno, které prostě v tom
množství povinností a úkolů konce roku v práci i doma už nejde
unést. Co s tím? Jak nežít v iluzi a přitom nerezignovat na jakékoli prožívání adventu? Co vlastně od nás v této situaci Pán
očekává? Zdá se, jako by bylo vše hlavou dolů, ale možná je to
jen jinak a uprostřed změn se rodí něco nového. Jedno je jisté.
Nejprve musíme vzít vážně historickou a kulturní realitu, ve které se ocitáme, a přestat mentorovat a naříkat. Nemohu jít přece
na náměstí podříznout vánoční strom se slovy, že ještě nejsou
Vánoce, nemohu ignorovat zvyky, které dnes patří do předvánočního období, a násilně lidi vracet do doby minulé. Budu-li
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v sobě živit vnitřní naštvanost a otrávenost, nikomu tím neprospěji. Musí přece být řešení, abych i v této uspěchané době
zcela nerezignoval na duchovní hodnoty spojené s adventem
a Vánocemi a neminul to podstatné.
Povzbudila mne myšlenka, že Ježíš při svém narození přišel do reality společnosti a kultury tehdejší doby, aniž by ji měnil. Naplnil ji prostě svou přítomností. Ačkoli se narodil v chlívku
a v chudobě, jak to nikdo nečekal, nalezli ho prostí pastýři, objevili ho mágové, poznali ho Simeon a Anna v chrámu. Každý
ho poznal v tom svém. Mnozí ho ale nepoznali a nepřijali právě
proto, že se nevešel do jejich představ. Věřím, že advent je dobou čekání, ale domnívám se, že je to On, kdo spíše čeká na
nás, než my na Něho, a že až se přece jen zklidníme a zastavíme, budeme vnímat, že je nám blízko. Věřím, že Ježíš stále
přichází a že se může narodit i v maštali našeho shonu, našich
nákupů, večírků a koncertů. A tak se modlím, abych ho objevil
i uprostřed své práce a starostí, ve své únavě i při setkání s přáteli, a nečekal, až se naplní MÉ představy o Vánocích a přípravě na jejich slavení.
P. Vojtěch Kodet
(Zdroj: www.vojtechkodet.cz, 16. 12. 2014)
Každoročním slavením adventní liturgie církev aktualizuje toto očekávání Mesiáše: tím, že se věřící vžívají do
této dlouhé přípravy na první Spasitelův příchod, oživují vroucí touhu po jeho druhém příchodu. (srov. Zj 22,17)
Oslavou Předchůdcova narození a jeho mučednické smrti
se církev spojuje s jeho touhou: „On musí růst, já se však
menšit.“ (Jan 3,30)
(Katechismus katolické církve, 524)
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Vánoční zastavení
MYSTICKÉ TĚLO KRISTOVO (SJEDNOCENÍ S BOHEM)
Terezie Benedikta od Kříže (Edith Steinová, 1891–1942)
Kam nás toto božské dítě chce na zemi vést, to nevíme a ani
se na to nemáme nedočkavě ptát. Víme jen tolik, že těm, kteří
milují Pána, je všechno ku prospěchu. Dále víme, že cesty, kterými nás vede Spasitel, směřují dál, mimo tuto zemi.
Jaká podivuhodná výměna! Stvořitel lidského pokolení přijímá lidské tělo a tím nám propůjčuje svoje božství. Vždyť Vykupitel přišel na svět právě proto, aby uskutečnil toto přepodivné
dílo. Bůh se stal dítětem lidského pokolení, aby se lidé mohli stát Božími dětmi. Jeden z nás přerušil důvěrný vztah dětství
mezi člověkem a Bohem, jeden z nás jej musel zase navázat
a zaplatit za hřích. Toho nebyl schopen nikdo ze starého, nemocného a zplanělého kmene. Bylo třeba, aby vyrazil nový,
zdravý a ušlechtilý výhonek. Stal se jedním z nás; zároveň však
víc než jen to: splynul s námi. Vždyť na lidském pokolení je podivuhodné právě to, že jsme všichni jedno. Kdyby tomu bylo jinak,
stáli bychom tu jako samostatné a oddělené bytosti svobodně
a nezávisle vedle sebe, pak by nemohl pád jednoho člověka vést
k pádu všech ostatních. Na druhé straně by pak sice bylo možné zaplatit za nás výkupné a přičíst je v náš prospěch, Vykupitelova spravedlnost by však nepřešla na hříšníky, nebylo by možné ospravedlnění. On však přišel, aby byl v jednom tajemném
těle s námi: on naše hlava, my jeho údy. Vložme svoje ruce do
rukou božského dítěte, řekněme své „ano“ na jeho „následuj
mě“, pak jsme jeho a cesta k tomu, aby na nás přešel jeho božský život, je volná.
To je počátek věčného života v nás. Není to ještě blažené patření na Boha ve světle slávy; je to ještě noc víry, ale nepochá6

zí to už z této země, stojíme již
v Božím království. Když Nejsvětější Panna vyslovila své
„fiat“, začalo Boží království na
zemi a ona byla jeho první služebnicí. A všichni, kdo se před
narozením dítěte i po něm slovem i skutkem k němu hlásili – svatý Josef, svatá Alžběta se svým dítětem a všichni,
kdo stáli kolem jeslí –, vstoupili do Božího království. Vypadalo jinak, než jak si lidé podle
žalmů a proroků představovali vládu božského Krále. Římané i nadále zůstali pány
v zemi a velekněží se znalci Písma dál drželi v područí prostý lid.
Každý, kdo se hlásil k Pánu, nesl jeho nebeské království neviditelně v sobě, pozemské břemeno mu nebylo odňato, nýbrž mu
k němu bylo dokonce přidáno leckteré další; avšak to, co měl
v sobě, byla povznášející síla, která mírnila jho a břemeno činila lehkým. Tak je tomu i dnes s každým Božím dítětem. Božský život, který se rozžíhá v duši, je světlo, které přišlo do temnoty, div Svaté noci. Kdo je v sobě nosí, ten rozumí, když se
o něm mluví. Pro ostatní však je všechno, co se o něm dá říci,
jen nesrozumitelné řečnění. Celé Janovo evangelium je takové
povídání o věčném světle, které je láska a život. Bůh v nás a my
v něm, to je náš podíl na Božím království, jehož základy byly
položeny Vtělením.
Úryvek z knihy Vánoční tajemství (kapitola Vtělení lidstva)
od Terezie Benedikty od Kříže (Edity Steinové),
vydané Karmelitánským nakladatelstvím
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Střípky z misií
„KOLEDOVÁNÍ NAOPAK“
Prosinec – čas adventu a Vánoc...
Tady na Filipínách bude naše komunita „ICPE Misie“ už dvanáctým rokem pořádat projekt zvaný „Koledování naopak“.
Všichni známe koledování, při kterém se vybírají peníze. Při
„Koledování naopak“ nic nedostáváme, ale dělíme se. Dělíme
se o radostnou zvěst a o Boží dobrotu a štědrost.
Příprava tohoto projektu začíná už v listopadu, kdy si obvykle vytipujeme kolem 400 nejchudších rodin v různých oblastech,
kde pravidelně pracujeme nebo kde máme kontakty, či tam, kde
v nedávné době došlo k nějaké přírodní katastrofě (tajfun, záplavy, zemětřesení).
K přípravě patří také shánění peněz, nákup a balení dárků.
Každý dárek obsahuje potraviny v hodnotě asi 300 Kč a darované oblečení, někdy i hygienické potřeby, darované hračky či
knížky pro děti.
V prosinci věnujeme tomuto projektu asi dva týdny. Naše komunita je spolu s dobrovolníky z různých částí světa (Nového
Zélandu, Singapuru, Malajsie, Jižní Koreje, Slovenska, jednou
i z České republiky) rozdělena na tři týmy, které v těchto dnech
navštěvují jednotlivé rodiny.
Lidé jsou o naší návštěvě informováni dopředu, aby se nevyděsili, že po nich budeme chtít peníze. V každé rodině se nejdřív představíme a nabídneme jednomu členu rodiny zapálenou svíci jako symbol světla, které chce narozený Ježíš přinést
do této rodiny. Poté zazpíváme pár koled, přečteme a krátce vysvětlíme verš z Písma a pomodlíme se za ně a na jejich úmysl.
Nakonec jim dáme fotku Ježíška, vánoční dárek a s přáním požehnaných Vánoc a nového roku se rozloučíme.
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Vzhledem k tomu, že vybíráme skutečně nejchudší rodiny,
přinášíme radostnou zvěst do rodin žijících na hromadě odpadků, v troskách domků, které se zřítily při zemětřesení, nebo
v bambusových domcích v odlehlých končinách, kam nevedou
žádné cesty a kam se dá dostat jen pěšky s mačetou v ruce. Při
tom zakoušíme různé druhy nesnází, například zpívaní v chatrčích na tlejících odpadcích ve 35 °C s nepopsatelným aromatem a velkým množstvím hmyzu. Při snaze přinést Ježíše těm,
kteří se cítí úplně opuštěni a žijí v naprosté chudobě, hmatatelně zakoušíme střípek Ježíšovy touhy přijít do naší chudoby – ať
už materiální, duchovní nebo duševní – za jakoukoliv cenu. Ježíš sestoupil z nebe, aby nás zachránil. Sám si vybral pro své
narození chudou stáj a chudé rodiče, přestože si mohl vybrat
bohaté a vzdělané prostředí. Ježíš se takto chtěl a chce setkat
s námi tam, kde jsme, v naší bídě, ať je jakákoliv...
„Koledování naopak“ nám nejen pomáhá více pochopit podstatu Vánoc, neuvěřitelnou Boží lásku, ale pokaždé nás naplňuje velikou radostí, když se setkáváme s vděčností, radostí a dojetím lidí, ke kterým nás Pán posílá.
„Koledování naopak“ za hranicemi Filipín
Po opakované účasti dobrovolníků ze Singapuru a Malajsie
se někteří z nich rozhodli rozšířit tento projekt do svých zemí.
Už několik let se takto dělí o poselství Vánoc mezi chudými
a jsou požehnáním pro mnohé v Singapuru a Malajsii.
Prosba o modlitbu a pozvání
Tento rok naše komunita navštíví asi 120 rodin ve dvou různých provinciích na Filipínách. Chtěla bych Vás tímto poprosit
o modlitbu za tento projekt, o naši ochranu, ale hlavně o milost
pro ty, které navštívíme, aby se Pán dotkl jejich srdcí a oni tak
zakusili Boží lásku, radost a pokoj z jeho narození.
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Zároveň bych Vás chtěla pozvat ke „koledování naopak“ ve
Vašem okolí, pokud se Vám tato myšlenka zamlouvá. Třeba
jako rodina, společenství nebo jen skupinka několika lidí si můžete vytipovat s pomocí Ducha Svatého rodinu nebo osamělého člověka ve Vašem okolí, kteří na tom nejsou ani finančně
ani duchovně nejlíp a se kterými byste se chtěli během těchto Vánoc takto podělit o radostnou zvěst. Možná kvůli tomu budete mít o Vánocích o jedno cukroví či o několik dárků méně
nebo nestihnete všechny plánované filmy. Ale věřím, že radost,
kterou během toho prožijete, Vám vše vynahradí. Pokud budete chtít, můžete se o svou případnou zkušenost s námi podělit
v dalším Hejčínském oku. Děkujeme.
Požehnané prožití adventu a opravdovou radost z narozeného Ježíše vám všem přeje
Jitka Svozilová
(Kontakt: jitka22@gmail.com)

Tříkrálová sbírka 2018
A zase je zde doba dlouhých nocí. Brzy tma a chlad. Čím to
i letos prohřejeme a prosvětlíme? Bylo by nošením dříví do lesa,
kdybych na tomto místě vypočítával, co nás čeká v nejbližších
dnech. Advent, první sníh i v Olomouci, běhání kolem dárků, pečení cukroví a já nevím co ještě. A uděláme vše, aby nám bylo
dobře nejen na duši. Těšíme se. Víme, že tak dobře nebude
úplně všem. Nemocným, čekajícím, unaveným, zarmouceným,
těm, co jsou na nekonečné cestě chudobou, hledajícím a osamoceným.
Chystáme se již v těchto dnech, jako každý rok, vstoupit do
tohoto stavu k těmto lidem s pomocí. S pomocí finanční, Tříkrá12

lovou sbírkou. Tradicí Charity léty prověřenou zkouškami všemožnými. A má vlastní zkušenost? Že Tří králů bylo teprve nedávno, vlastně jako včera? Vím. Máte toho všichni hodně. Chtěl
bych nás všechny těmito několika řádky povzbudit k modlitbě. Za počasí, za zdravé děti, obzvláště za radost z koledy, za
úsměvy navštívených, za úsměvy koledníčků a plnější pokladničky. Kdo jste váhali poslat děti, už neváhejte! Kdo jste váhali dělat vedoucí skupinky, honem zavolejte! (tel. 606 719 467)
Zase rozsvítíme v ulicích. Alespoň na chvilku. Dobrými skutky lásky k bližnímu.
„A druhé přikázání? Miluj svého bližního jako sám sebe! Většího přikázání nad tato dvě není.“ (srov. Mk 12,31)
Krásný advent, hezké Vánoce, Boží ochranu a požehnaný
nový rok vám všem přeje
Oldřich Chytilík
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Minianketa
Na naši minianketu tentokrát reagovali manželé Alexandra
(lékárnice, nyní na mateřské dovolené, 27 let) a Antonín
(technolog, 27 let) Šťastní.
Co máte v naší farnosti nejraději a proč?
Alexandra: Především ji máme extrémně blízko, což se s dětmi hodí... (úsměv) Ale vážně, jsem moc vděčná za vedení bratry karmelitány, výborná kázání a lidský přístup. Líbí se mi také,
jak je farnost otevřená rodinám s dětmi (i když je akustika našeho kostela nemilosrdná) a že máme Cherubínka. Dále je fajn,
když se díky farnímu kafi po mši chvíli zastavíme s ostatními
a máme možnost prohodit pár slov.
Antonín: Společné slavení nedělní mše svaté, pestrost a různorodost naší farnosti.
Co by vám udělalo ve farnosti radost?
Alexandra: Kdyby se co nejdřív podařilo vybrat peníze na
opravu varhan. A když by to ve farnosti žilo minimálně tak, jako
dosud. A z kategorie spíš nereálných přání – bylo by fajn, kdyby
rodič s malým dítětem mohl odejít třeba do místnosti nad sakristií, ale zároveň slyšel čtení a kázání. Nejvíc by se mi však líbilo,
kdybychom naše děti dokázali udržet v klidu a tichu celou mši
a nemuseli nikam chodit. (úsměv)
Antonín: Kdybychom se dokázali v nadcházející adventní
době více přiblížit ke Kristu. A z pozemských věcí: kdyby byla
oprava hejčínský varhan přijata jako společný projekt hejčínských farníků a podařila se realizovat v co nejkratším čase.
Co vás v poslední době zaujalo při četbě?
Alexandra: I když už nepatřím do cílové skupiny, velmi mě zaujaly „Nevyžádané rady mládeži“ od Marka Orko Váchy. Nakopá14

vající, místy provokující, povzbudivé. Jako ženě na mateřské se
mi do duchovních potřeb trefila knížka Štěpána Smolena „Buď,
kde jsi“. A poslední inspirací je mi kniha „Stopařem na této zemi“
od Ladislava Heryána. Po přečtení předchozí knihy „Exotem na
této zemi“ jsme volné pokračování museli hned koupit. (úsměv)
Antonín: Knížky od salesiána Ladislava Heryána – „Exotem na
této zemi“ a „Stopařem na této zemi“. Jeho otevřenost a odvaha.
Kdo je váš oblíbený světec a proč právě on?
Alexandra: Určitě moje biřmovací patronka sv. Zdislava, našla si mě tak trochu sama. Inspiruje mě svým povoláním vdané
ženy, matky a zároveň ženy vydané Bohu, přičemž nic z toho
není v rozporu. Ačkoli byla ve své době tzv. za vodou, mohla si
hledět svého, ona si vybrala život ve službě druhým. Od beletristické biografie „Dobývat nebe“ od Louise de Wohla mám také
moc ráda sv. Kateřinu Sienskou. Doporučuji k přečtení, je to velmi povzbudivé.
Antonín: Don Bosco. Důvodů je více: je to můj biřmovací patron, jeho schopnost se radovat, jeho obětavost a zapálení, se
kterým vybudoval salesiánské dílo. V poslední době si rád připomínám jeho heslo, kterým povzbuzoval své spolupracovníky:
„Odpočineme si až v nebi!“
Děkujeme za zodpovězení otázek.

Dětský časopis Nezbeda
Dětský časopis Nezbeda je vydáván celorepublikově již
25 let a pomáhá rodičům, prarodičům i katechetům v práci
s dětmi. Hravou formou podporuje dětskou zvídavost po poznání pravých životních hodnot, tříbí mysl a informuje. Od roku
2010 vychází i s přílohou Cvrček pro předškolní děti. Časopis
vychází 1x za měsíc, o prázdninách dvojčíslo, objednat si ho
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můžete pro rok 2018 bez středového Cvrčka za 220,- Kč
a za 330,- Kč spolu s „pracovní“ vložkou Cvrčkem. Aby
mohla být roční cena za 12 výtisků takto nízká, musí mít redakce nejméně 10 000 předplatitelů. Odrostem dětí se
počet předplatitelů snížil a Nezbeda se vytrácí z povědomí
mladých rodin. Několik kusů
bývá k zakoupení také v kostele v Hejčíně. Podrobnosti
i s ukázkami čísel najdete na
http://www.casopisnezbeda.cz.
-red-

Informace
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: V neděli 24. prosince, která je zároveň 4. nedělí adventní a odpoledne již vigilií ze slavnosti Narození Páně budou mše svaté v 7,
v 15 („půlnoční“ pro rodiny s dětmi) a ve 22.30 hodin. V neděli 24. prosince tedy nebude mše svatá v 10 hodin. Ve dnech
25. prosince, 26. prosince 2017 a 1. ledna 2018 bude mše svatá také v 7 hodin ráno, jak tomu bylo i minulý rok.
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Přehled bohoslužeb o Vánocích naleznete na přiloženém
letáčku uvnitř zpravodaje.
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.
Centrum pro rodinný život vydalo plakát Cestička k Bohu.
Je to pomůcka, která provede rodiny s dětmi jednoduše a časově nenáročně celým liturgickým rokem. Návod k používání plakátu najdete na jeho druhé straně nebo na internetových stránkách www.rodinnyzivot.cz, kde je rovněž i metodika. Plakát je
k zakoupení za 10 Kč v hejčínském kostele.
Podrobnosti k opravě hejčínských varhan najdete na webových stránkách http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz.
Společenství mládeže (15–17 let) probíhá každou středu
v 18.30 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
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.
V neděli 3. prosince v 15 hodin proběhne v kostele sv. Mikuláše
v Horce nad Moravou adventní koncert. Všechny srdečně zveme!
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.
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli
3. prosince v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Další setkání bude v neděli 7. ledna 2018.
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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 a 1. února 2018.
Adorační den hejčínské farnosti bude v pátek 8. prosince o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie. Mše svatá
v 17.30 hodin bude v kostele, po ní následuje adorace do 21 hodin v místnosti nad sakristií.
Benefiční adventní koncert na opravu hejčínských varhan se uskuteční v neděli 10. prosince v 17 hodin v kostele
v Hejčíně. Vystoupí pěvecký sbor Cantabile pod vedením
Mgr. Ester Pelcové. Podrobnosti o pěveckém sboru najdete na
http://sborcantabile.cz.
Ve středu 13. prosince v 19 hodin se uskuteční v kostele sv. Mikuláše v Horce nad Moravou benefiční koncert skupiny Alibaba. Výtěžek poputuje na opravu krovů a střechy kostela sv. Mikuláše v Horce. Více o skupině Alibaba na www.skupina-alibaba.com.
Setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 14. prosince v 10 hodin
v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
Adorační den farnosti Horka nad Moravou bude v pátek
15. prosince. Od 15 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost
oltářní, v 16 hodin následuje svátostné požehnání a v 16.15 hodin mše svatá. V čase adorace bude příležitost k předvánoční
svátosti smíření.
Předvánoční úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 16. prosince od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít
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již v pátek 15. prosince večer v 18.15 hodin (po skončení mše
svaté). Uklidila by se část a v sobotu zbytek. Prosíme o pomoc
všechny, kdo mohou přiložit ruku k dílu. Děkujeme. Další úklid
kostela bude v sobotu 13. ledna, 24. února a 24. března 2018.
V neděli 17. prosince se uskuteční při bohoslužbách farní
spoření a sbírka na opravu varhan.
V neděli 17. prosince proběhne v rámci bohoslužeb potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé a sbírka vánočního
cukroví na charitní štědrovečerní stůl.
Římskokatolická farnost Křelov a Rodinné centrum Křelovský
Kaštánek srdečně zvou na adventní koncert, který se uskuteční v neděli 17. prosince od 16.30 hodin v kostele sv. Jiljí v Křelově. Účinkující: smyčcový kvartet, pěvecký sbor Cantabile a saxofonový kvartet.
V neděli 17. prosince má 81. narozeniny papež František.
Vyslyšme jeho prosby a modleme se za něho a za celou církev,
kterou vede.
Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 19. prosince v 19.30 hodin.
Zdobení stromků v hejčínském kostele proběhne v sobotu
23. prosince ve 14 hodin. Prosíme zvláště školáky a studenty,
kteří mají prázdniny, aby se do zdobení zapojili. Děkujeme.
Betlémské světlo si bude možné vyzvednout v hejčínském
kostele v neděli 24. prosince od 14 do 16 hodin.
Letošní rok vychází svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa na neděli 31. prosince. Mše svaté budou v 7 a 10 hodin, přičemž při mši svaté v 10 hodin bude obnova manželských slibů.
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V pondělí 1. ledna 2018 je slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše svaté jsou v 7 a 10 hodin. V tento den je možné za
obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Je to také
Světový den modliteb za mír.
V sobotu 6. ledna 2018 o slavnosti Zjevení Páně bude při mši
svaté v 8 hodin žehnání vody, křídy a kadidla. Mše svatá bude
v tento den v kostele.
V sakristii kostela, nejlépe po mši svaté, je možné zapisovat
úmysly mší svatých na první pololetí roku 2018.
Duchovní obnova farnosti proběhne v příštím roce ve dnech
16. až 18. února 2018 na Svatém Hostýně.
***
Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého:
Zveme rodiče, kterým zemřelo dítě, před narozením, v raném věku nebo v dospělosti v neděli 10. prosince 2017 na
setkání v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce. Zváni jsou
i příbuzní a přátelé těchto rodin. Prosíme účastníky, aby si
s sebou přinesli svíčku (případně lucerničku), a pokud chtějí,
i fotografii dítěte. Začátek je v 15 hodin, součástí setkání je
mše svatá za tyto děti a jejich rodiny a doprovodný program.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel. 587 405 250 nebo
720 110 750, e-mail: reznickova@arcibol.cz.
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