Hejčínské OKO

Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

ÚNOR 2018

Srdečně zveme na duchovní obnovu farnosti ve dnech
16.–18. února na Svatém Hostýně. Nezapomeňte se
přihlásit a už teď modlit za hojný duchovní užitek obnovy.

Úvodní slovo
Letos začne doba postní v polovině února. Hned první postní
víkend, 16. až 18. února, se uskuteční tradiční duchovní obnova farnosti na Svatém Hostýně pod vedením karmelitána otce
Jeronýma Ertelta. Není nic lepšího, než začít čas svatopostního snažení duchovní obnovou, zastavit se a naslouchat Bohu.
Ještě se můžete přihlásit. Pojďte a uvidíte! Kdo nebudete moci,
přesto Vám vřele doporučuji a povzbuzuji: udělejte si v době
postní den s Pánem – Vy a Ježíš. Využijte nabídky v Olomouci, např. postní jednodenní duchovní obnovy pro muže v sobotu 10. března v klášteře dominikánů. Nebo si zajeďte na poutní
místo. Když máte malé děti a nemáte, kdo by vám je pohlídal,
vystřídejte se. Půl den jeden, půl den druhý. Abyste okusili, jak
dobrý je Pán a jak je pro nás blahodárné být v jeho přítomnosti.
Svatý papež Jan Pavel II. jednou na Popeleční středu řekl:
„Když zapomeneme, že potřebujeme pokání, sebezapření
a oběť, zapomeneme na skutečnost vlastní hříšnosti. Když zapomeneme, že jsme hříšníci, zapomeneme, že potřebujeme
Krista. A když zapomeneme, že potřebujeme Krista, ztratili jsme
všechno.“ Pokání, umrtvování, odříkání si nikdy nebylo populární, a tím méně dnes. I když se to nenosí, nezapomeňme na
slova našeho Učitele: „Nebudete-li činit pokání, zahynete!“ Otec
Pio říkal: „Sebezapření není náš dar Bohu, ale svolení k tomu,
aby pro nás Bůh mohl vykonat ještě víc.“ Dovolte tedy Bohu,
aby mohl být ve Vašem životě víc přítomný a vykonat větší věci.
Až přijde čas, přeji Vám požehnaný vstup do doby postní.
P. Marian
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Tříkrálová sbírka 2018
HEJČÍN
Mým třem králům
Mohu jen díky vzdát a snad modlitbu dát
Kamarádům, přátelům, i dětem neznámým
Jiskřička, plamínek, ba oheň začal plát
Zasažen kdo chtěl být novým to poznáním
Kdepak jste! Čekáme od rána na vaši návštěvu!
Pomalu otvírá duše ta spanilá
Trvalo, než jsme se vydali na dlouhou výpravu
Povídám: „Dřív nešlo to!“ paní má rozmilá
Však už jdem, Moravou jdou jich snad tisíce
Semknuti myšlenkou z doby té dnešní
Potřebným pomoci, na to jen myslíce
Připoj se k jich snaze modlitbou mešní
Mohu jen díky vzdát a snad modlitbu dát
Nemohu víc, leč Bohu vás poručím
Prosbu, dík a poklonu Otci chci vzdát
Aby vás objal dnes svým žhavým náručím
Děvčata, kluci, mámy i tátové!
Obdiv vám, úctu vám a povím vám do očí
Jste svatí a není to snění jen bláhové
Dal jsi víc než chléb, Bůh ti to zaručí
V hejčínské farnosti se letos vybralo při Tříkrálové sbírce na
Charitu rekordních 64.937,- Kč. Věřte, Bůh vám to odplatí…
Olin Chytilík
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SKUPINKY V HEJČÍNĚ:
Hubičková Dagmar: Blanka Skálová, Leontýnka a Ondřej
Benýškovi, Natálka Hubičková, Edvard Sotorník, Marek Kulveit
Koupilová Ema: Florián a Šebestiánek Koupilovi, Štěpánek
Nejeschleba
Šatánek Josef: sobota – Jakub a Martin Šatánkovi, Anna Pospíšilová; odpoledne – Leontýnka a Ondřej Benýškovi; neděle –
Jakub a Martin Šatánkovi; další sobota – Jakub Šatánek, Jana
a Richard Budínovi, Petr Vařeka
Šramová Wanda: Jakub, Kateřina a Vojta Kovářovi z Tatenice
Chytilík Oldřich: Vendulka Živělová, Kristýna Lehká, Michaela Pálková
Kaňovská Michaela: Andrej, Lukáš a Šárka Chrenovi, Natálka Hubičková, Blanka Skálová, Anička Klimčáková
Coufalová Věra: Agátka, Berenika, Martička a Juditka Coufalovy
Černý Vojtěch: Petr a Anička Tomečkovi, Adam Hilsar
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HORKA NAD MORAVOU
Po ranní mši svaté o svátku Zjevení Páně, kde obdrželi požehnání pro svůj úkol předávat radostnou zvěst z Kristova narození, vyšli koledníci v rámci Tříkrálové sbírky do prosluněných
horeckých ulic a vybrali 37.362,- Kč.
Přičinili se o to: Marie Vepřková, Vít Andrle, Jaroslava Krejčí, Jan
Dvorský, Miroslav Vepřek, Lenka Adamcová a Ladislava Klásková
jako vedoucí skupinek. A dále Marie, Jan a Klára Vepřkovi, Martin
a Jiří Krejčí, Ondřej a Šimon Andrlovi, Markéta, Anežka a Petr Kučerovi, Jiří, Štěpán a Anna Popelkovi, Barbora Šturcová, Vít Dvorský, Anežka Fráňová, Pavel Hornák, Matyáš Mrtvý, Markéta Braik,
Johana Hořínková a Petr Klásek jako tři králové.
Děkujeme nejen všem koledníkům, ale taktéž těm, kteří otevřeli své domovy a přispěli potřebným.
Jaroslava Krejčí

Světec měsíce
SLZY ZA ÚSMĚVEM
Služebnice Boží1 Carolina Mancinell Scampone
(18. 11. 1877 – 5. 2. 1951)
Carolina se narodila ve střední Itálii v kraji Lazio jako prvorozená ze čtyř dcer v rodině stavitele. Rostla v klimatu zbožnosti. Byla bystrá, měla krásný hlas, a proto zpívala sóla. Z dětství
je zachována příhoda, jak na ni žárlila jiná dívka v kostele a během zpěvu koled ji kopala do nohou, aby zkazila zpěv. Její kamarádka chtěla, aby to žalovala katechetce, ale Carolina odpověděla: „To není způsob, jak získat zásluhy. Máme vždy dělat
1

Služebník Boží – titul pro kandidáta svatořečení od oficiálního zahájení
diecézního procesu.
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dobro a varovat se zla a Pán nám to odplatí na věčnosti.“ Jako by to byla předzvěst jejího života v dospělosti.
Neměla v plánu manželství, i když není
jisté, zda myslela na řeholi. Poslechla
otce a provdala se ve 20 letech. Otec jí
vybral za manžela svého zaměstnance,
kterého si vážil a doufal, že spolu s ním
povede podnik; spíš než zetě hledal tedy
spolupodnikatele. Manžel Rocco Antonio Scampone byl velký pracant, poctivý,
ale byl vznětlivý, měl obtížnou povahu a žít s ním vyžadovalo
mnoho trpělivosti a snášenlivosti. Carolina schovávala slzy za
úsměvem. Po dvou letech se jim narodila dcerka Erminie. Po
porodu dcerky manžel odmítl vstoupit do pokoje a roky odmítal
dcerku vzít do náruče, protože byla dcera, a ne syn. Neobměkčil se, ani když se za dva roky nato narodil syn Felice, pak další syn, který ve dvou letech zemřel, a pak ještě dva kluci Benedito a Placido. On prostě chtěl prvorozeného syna a jeho vůle
se nesplnila. To stačilo. Manžel onemocněl v r. 1909 rakovinou
a po 8 letech manželství v r. 1911 zemřel. Zanechal čtyři sirotky
a páté dítě bylo na cestě.
Carolině zprvu pomáhali rodiče. Ale brzy onemocněla její
matka a pak zemřela a její otec musel pro slabost zanechat
práce. Nakonec se tak musela starat o děti i nemocnou matku
a pak otce, který zemřel r. 1919. Sestry byly provdané daleko
a nemohly jí pomoci. Nastala bída. Pracovala manuálně, například při sklizni oliv, sbírala dřevo a prodávala ho, aby mohla vůbec koupit mouku na další den apod. Malé děti musela přitom
nechat v péči nejstarší dcerky. A přicházely další rány. Nejprve
zemřel její nejmladší syn, pohrobek. Nejstarší syn Felice vstoupil už ve 14 letech k četníkům a svým platem podporoval rodinu.
V r. 1927 byl nešťastnou náhodou střelen při hře s kamarády
četníky odraženou kulkou do břicha a zemřel. Carolina oslepla na levé oko, protože neměla peníze na léčbu zánětu. Dru6

hý syn Benedito odplul do Ameriky a nebyla o něm roky žádná
zpráva; víme, jaké je to pro matku. Nejmladší Placido vstoupil
k radosti matky po velkých obtížích k paulínům v Albě, ale vrátil
se za nějakou dobu pro nemoc domů a zemřel v matčině náručí ve svých 24 letech. Dcera studovala díky dobrodinci v Římě
a vstoupila pak r. 1921 k chudým sestrám sv. Kateřiny ze Sieny. Carolina tak zůstala sama. Sílu dostávala jedině od Boha.
Stále se modlila a někdy i zpívala. Za války ji dokonce sebrali Němci při zátahu a internovali v koncentračním táboře v Breda u Říma. Podezírali ji mylně ze spojení se Spojenci. V táboře
zakusila mnoho hladu. Po válce se u ní projevila epilepsie a horečnaté krize. Vrátila se do Říma.
Posledních 6 let života strávila v Institutu S. Maria della Providenza v Římě. Během Svatého roku 1950 ještě s dcerou a synem Beneditem, který se mezitím vrátil z Ameriky, putovala po
římských bazilikách, aby získala odpustky. Od prosince 1950
byla už nepohyblivá, ochrnula. Kněz, který ji duchovně doprovázel, jí vystavil svědectví, že je hluboce zbožná a přes své nemoci příklad trpělivosti, a zajistil tak mimořádné povolení, aby
mohla Carolina vstoupit mezi karmelské terciáře, jak si přála.
Zakrátko poté, 5. 2. 1951 zemřela.
Po její smrti ji mnoho lidí prosilo o přímluvu a informovalo pak
o milostech na její přímluvu. Karmelská farnost požádala o proces blahořečení a roku 1998 bylo uděleno nihil obstat (nic nebrání diecéznímu procesu).
• Nerozlišuji mezi svými dětmi podle pohlaví, nadání či čehokoliv jiného? Dávám jim všem stejnou lásku? Mají základní poselství do života: „Jsem milován, vítán, chtěn“?
• Netrvám na své představě o tom, jaký má být jejich partner?
Nelámu jejich vůli nebo je neženu do vzpoury?
Pramen:
Jitka KRAUSOVÁ, Manželství cesta ke svatosti. Svatí manželé 20. století. Centrum pro rodinný život, z.s., Olomouc 2017,
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str. 106–108. Publikaci lze zakoupit v Centru pro rodinný život Olomouc (e-mail: rodina@arcibol.cz, tel. 585 405 250) a je možné požádat o podpis a osobní věnování. V časopise Rodinný život, který
vydává CPR, vychází v každém čísle jeden životopis už několik let.

Střípky z misií
TENTOKRÁT Z GHANY
Ghana patří k největším vývozcům kakaa na světě. Má asi
29 milionů obyvatel. Křesťanů je 70 %, z toho 15 % katolíků.
V druhém největším městě Kumasi byla Institutem pro světovou
evangelizaci – ICPE Misie postavena nemocnice, která v roce
2016 začala svůj provoz. ICPE Misie zde funguje již od roku 1997.
Pod vedením misionáře Dominika Osei-Kofi zde misionáři už dvě
desetiletí přinášejí radostnou zvěst do různých koutů země.
Minulý rok jsem měla možnost jet na měsíční misie do Ghany. Hlavní náplní mé práce byla formace nových misionářů, seminář pro vedoucí chval, kemp pro mládež a přednášky pro dospělé v modlitebních společenstvích a ve farnostech.
Je pravda, že jsem v této zemi strávila pouze měsíc a pohybovala jsem se především ve městech, ale musím říct, že jsem
byla nesmírně povzbuzena vírou místních lidí. A právě o to bych
se s vámi chtěla podělit.
Jedním z překvapení pro mě bylo, jak vážně lidé (laici) berou modlitbu, kolik času jí věnují a kdy se modlí. Běžné jsou například celonoční vigilie organizované ve farnostech každý měsíc, a k tomu 1–2x za měsíc v modlitebních společenstvích. Ve
městě Navrongo na severu Ghany se jedno modlitební společenství schází každé pondělí od 3 do 5 hodin ráno, aby se modlilo za požehnání pro sebe a celou farnost v nadcházejícím týdnu. Další společenství ve městě Kumasi se modlí každý den od
4 do 5 ráno přes skype před odchodem do práce. Zdá se, že
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čas pro osobní modlitbu je běžný v těchto ranních hodinách,
protože po večerech jsou lidé aktivně zapojeni ve farnostech
nebo mají povinnosti v rodinách.
Zjistila jsem, že každý večer, až do pozdních hodin, probíhají
ve farnostech setkání několika modlitebních společenství, kapel
a rozličných organizací. Když jsem šla do jednoho společenství
přednášet, bylo mi řečeno, že tam bude asi 30–40 lidí. Nakonec
se jich tam sešla stovka (70 dospělých a 30 dětí), a to prý nebyli
všichni. A takových společenství je v této farnosti několik.
Jak víme, v Africe se obecně liturgie slaví velmi živě, s úžasným zpěvem, tancem a trvá mnohem déle. V Ghaně je kapela
s bicími nástroji samozřejmou součástí každé farnosti a mše
svatá v neděli trvá minimálně 2–3 hod. Je to skutečné slavení
s neskrývanou radostí. Když jsem přišla na první nedělní mši
svatou, zjistila jsem, že lidé nejdříve ve skupinkách půl hodiny
rozjímají nad liturgickými texty, a teprve potom začíná mše svatá.
Velkým povzbuzením pro mě bylo také vidět, jaký lidé mají
vztah k Božímu slovu. Nejen to, že od dětství jsou schopni

Děti z Tepy
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Děti z Adopce na dálku

Misionář z Ghany
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citovat spoustu veršů z Písma zpaměti a pořád si je mezi sebou
připomínají, ale hlavně jim skutečně věří a staví na nich svůj každodenní život. To asi působí, že jejich víra je pevná a oni jsou
schopni radovat se, přestože jejich životní situace jsou velice
těžké. Ve svých problémech verše citují a snaží se tak zaměřovat svou pozornost na Boha.
Ghana je také místem, kde je Boží slovo hlásáno „na každém
rohu“. Kazatele různých církví, kteří hlásají evangelium za pomoci svých amplionů, slyšíte v autobuse, na tržnici i na křižovatkách. V neděli zase můžete každou hodinu slyšet zpěvy chval
z různých kostelů a shromáždění.
Celkově jsou místní lidé velice přátelští a je vidět, jak si na ulici navzájem pomáhají, i když se neznají. Jejich dobrotivosti si
člověk nemůže nevšimnout.
A na závěr jedna zajímavost. V Ghaně má každý člověk kromě jména také přezdívku. A ta se používá nejčastěji. To by ještě
nebylo nic zvláštního. Překvapilo mě ale, že každý má přezdívku podle dne, ve kterém se narodil. Takže já jsem byla Čtvrtek.
Nejvíc mě ale dostalo, když jsem přišla do jednoho kostela, ve
kterém byly lavice v sedmi řadách a nad každou řadou nápis:
Pondělí, Úterý, Středa… Poslušně jsem si sedla pod Čtvrtek
a myslela si svoje :-).
Jsem velice vděčná i za tak krátký čas strávený v Ghaně
a hlavně za svědectví víry našich bratří a sester v pro nás dalekých krajích.
Jitka Svozilová

Minianketa
Na naši minianketu tentokrát odpověděl pan František Dvořák (58 let, technik).
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Co máte v naší farnosti nejraději a proč?
Společenství lidí, kteří jsou „naladěni na stejnou notu“ a dobré vztahy mezi nimi. Předpoklad absence lsti, klamu, lži, úskoku, podvodu a nečestného jednání.
Co by vám udělalo ve farnosti radost?
Dělá mi radost růst počtu farníků, jejich angažovanost v životě farnosti i zdárný postup prací při opravách a zvelebování našeho kostela i fary a poměrně vysoká úspěšnost při zabezpečování finančních prostředků, spojených s těmito opravami.
Co vás v poslední době zaujalo při četbě?
Koncem minulého roku jsem v našem kostele, na stolečku
„volně k rozebrání“ ukořistil kapesní knihu od Alfonse Pereiry
„Myšlenky a modlitby“. Tato kniha není určena k tomu, aby ji čtenář přečetl a odložil. Má provázet čtenáře dlouho, jak v úvodníku píše sám Pereira.
Kromě mnoha jiných hodnotných modliteb a citací je v knize
obsažen i tento zajímavý a srozumitelný text, který sem na první pohled jaksi nepatří a koliduje s chápáním lenosti jako jednoho z hlavních hříchů. Lenost – hřích malomyslnosti, nedostatek
víry v sama sebe, víry v Boha, snahy cokoliv zlepšit. Budiž těchto pár následujících řádků (str. 78) povzbuzením těm, kterým
i krátké zpomalení či pozastavení připadá nepřístojné:
Dopřej mi, abych mohl lenošit.
Chtěl bych se na několik dní obrátit zády ke světu továren,
obchodů a úřadů a prchnout na nějaké místo, kde bych směl lenošit.
Chtěl bych se potulovat a dívat se, jak si děti hrají, poslouchat, jak spolu rozmlouvají ptáci, jen tak tiše sedět a dívat se
na řeku.
Chtěl bych se procházet zahradou, trhat květiny a jíst ovoce.
Chtěl bych spát, opravdu dobře se vyspat.
Pak bych se chtěl koupat a nechat se unášet vodou.
Dopřej mi, abych mohl lenošit.
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Kdo je váš oblíbený světec a proč právě on?
Je to poměrně nedávno zesnulý (1955) francouzský náboženský myslitel a vědec, geolog, paleontolog, člen Tovaryšstva
Ježíšova (jezuita) Pierre Teilhard de Chardin. I když není prozatím prohlášen za svatého, je hoden pozornosti i následování.
Jako významný představitel a zastánce křesťanského evolucionismu předkládá originální syntézu biblické představy stvoření
a konce světa s posledními poznatky přírodních věd. Mimo jiné,
např. „lásku“, kterou všichni chápeme především v její citové
a vztahové rovině, považuje také za základního hybatele evoluce a to i ve formě hmotné (vesmírné) lásky – gravitační interakce.
Děkujeme za zodpovězení otázek.

Informace
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Pravidelné mše svaté nebudou v pondělí 5. února a v sobotu 17. února.
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 pátek 16. února adorace nebude –
z důvodu konání duchovní obnovy farnosti.
Každou středu se v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií koná společenství mládeže (15–17 let) v 18.30 hodin.
Podrobnosti k opravě hejčínských varhan najdete na webových stránkách http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz.
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Výsledky Tříkrálové sbírky najdete na http://www.trikralovasbirka.cz. V olomouckém děkanátu se vybrala rekordní částka
1,650.184 Kč. Výtěžek tak převýšil loňskou sumu o 213.150 Kč.
Koledníci z farnosti Olomouc-Hejčín vykoledovali rekordní částku 64.937 Kč, v Horce nad Moravou 37.362 Kč a v Křelově
30.747 Kč. Více uvnitř zpravodaje.
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli
4. února v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Další setkání bude v neděli 4. března a 8. dubna.
U příležitosti Světového dne nemocných, který připadá na neděli 11. února, bude ve středu 7. února v dominikánském kostele sloužit mši svatou olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler v 18 hodin za nemocné, lékaře a zdravotníky. Po
mši svaté následuje v 19 hodin v dominikánském klášteře setkání s otcem biskupem. Součástí večera bude i diskuse nad
vybranými tématy (doprovázení pozůstalých, čas na rozhovor
s pacientem v množství pracovních úkolů…).
Hejčínská farnost se připojila k organizátorům Lidového
bálu, který pořádají křesťanské organizace v Olomouci. Ples se
koná v sobotu 10. února v pavilonu A Výstaviště Flora. Vstupenky lze získat na http://lidovybal.com nebo se můžete napsat na
papír vzadu v kostele – a farnost by měla svůj stůl. Ceny vstupenek: 300 Kč dospělí a 180 Kč studenti.
Popeleční středa a začátek postní doby připadá letos na
středu 14. února. Při mši svaté, která bude v kostele v 17.30 hodin, se bude udělovat popelec. Tento den (podobně jako Velký
pátek) je dnem přísného postu. Půst zdrženlivosti od masa
zavazuje od 14 let, půst újmy (možnost najíst se jedenkrát za
den dosyta) zavazuje od 18 do 60 let.
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Společná modlitba křížové cesty v hejčínském kostele bude
o postních nedělích v 17.30 hodin, v Horce nad Moravou v 15 hodin.
V době postní budou opět v kostele k dispozici schránky pro
Postní almužnu, do kterých můžete střádat svoji postní almužnu. Schránky budou vybrány v kostele na Květnou neděli. Více
informací naleznete na přiloženém letáku u schránek.
Duchovní obnova farnosti proběhne ve dnech 16. až
18. února 2018 na Svatém Hostýně. Bude nás provázet otec
Jeroným Ertelt, O.Carm. Přihlášky najdete v kostele. Prosíme
o jejich odevzdání nejpozději v neděli 4. února.
V neděli 18. února se uskuteční při bohoslužbách farní spoření a sbírka na opravu varhan.
Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 20. února v 19.30 hodin.
Setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 22. února v 10 hodin
v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 24. února od
9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 23. února
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. Další úklid kostela bude v sobotu
24. března a 21. dubna.
Sbírka Haléř sv. Petra se koná v neděli 25. února.
Přihlašování na JUMP 2018 probíhá od středy 28. února
od 20 hodin do středy 7. března do 20 hodin. Přihlásit se lze
na http://jump.cho.cz. JUMP je tábor s duchovním obsahem
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pro mladé od 15 do 23 let organizovaný v klášteře karmelitánů
v Kostelním Vydří.
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 1. března, další pak bude mimořádně v pátek 6. dubna.
V pátek 2. března je 71. výročí úmrtí arcibiskupa Prečana.
Po večerní mši svaté v den jeho úmrtí a také v neděli 4. března
po mši svaté v 7 a v 10 hodin bude umožněn přístup do krypty
za účelem osobní modlitby u jeho hrobu.
V sakristii kostela, nejlépe po mši svaté, je možné zapisovat
úmysly mší svatých na první pololetí roku 2018.
O letních prázdninách, ve dnech 6. až 10. srpna 2018, proběhne
v hejčínské farnosti příměstský tábor pro děti ve věku 7 až 13 let.
Podrobnosti budou zveřejněny až v březnovém Hejčínském oku.
***
Informace z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého:
V rámci Národního týdne manželství pořádá olomoucké Centrum pro rodinný život pouť zamilovaných. Uskuteční se v sobotu 10. února od 14 hodin v Dubu nad Moravou a kromě mše
svaté či přednášky se účastníci mohou těšit také na zvěřinové hody. Pouť je určena mladým párům, snoubencům i manželům všeho věku, mladším i starším. Program a přihlášky na
www.rodinnyzivot.cz. Je zajištěno i hlídání dětí.
Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně.
Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, 779 00 Olomouc 9,
tel.: 585 425 025, mobil: 775 970 461, e-mail: olomouc@karmel.cz, internet: www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
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