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Úvodní slovo
V letošní postní době mi často přichází na mysl gruzínský film
Pokání natočený v roce 1984. Asi je to i kvůli 70. výročí od nástupu komunistického režimu k moci v naší zemi. Mnozí možná tento film znáte. V 80. letech se promítal dokonce v kinech – neuvěřitelné, protože film popisuje totalitní režim, který ničí člověka a víru
v Boha. Pojednává o nutnosti přiznat se k chybám a činit z nich pokání. Zápletka – Varlam Aravidze, který symbolizuje různé diktátory 20. století, úctyhodný starosta, který celý svůj život zasvětil budování lepších zítřků, byl se všemi poctami pochován, ale někdo
jeho tělo opakovaně vykopává z hrobu. Nedopřává pokojný odpočinek jemu ani jeho rodině. Vykopává ho žena, jejíž rodiče byli
oběťmi Varlamova režimu. Obviňuje rodinu a společnost, že žijí
v klidu v tom, co bylo budováno na lidském utrpení a bolesti. Je
třeba činit pokání. Nelze žít tak, jako by se nic špatného nestalo.
Omlouvat se, že taková byla doba, že to nešlo jinak, není řešení.
Je třeba činit pokání.
Pokud chceš férově žít, je třeba činit pokání za hříchy své
i druhých. Prostředky jsou stále stejné: modlitba, půst, milosrdenství. Udělat něco pro Boha – skrze modlitbu investovat
do vztahu k Bohu. Udělat něco pro sebe – zříkat se toho, co je
v mém životě špatné, neuspořádané. Udělat něco pro druhé – prokázat druhým laskavost, pozornost, slitování. V jedné prefaci se
v době postní modlíme, abychom se pokáním „otvírali tobě, Bože,
protože jenom v tobě je naše budoucnost“. Bez pokání není šťastná budoucnost.
Přeji Vám požehnaný a plodný čas pravého pokání.
P. Marian
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Duchovní obnova farnosti
DĚJSTVÍ 1
Pátek 16. února.
Škrábeme se bílou, zledovatělou stopou na Svatý Hostýn – začíná naše víkendové dobrodružství... Pokračuje v chladné kapli – aspoň
jsme byli bdělí – a teplou večeří. Bůh si nás zavolal na toto mariánské poutní místo a my se otevíráme naplno duchovnímu dobrodružství
s Ním při společné adoraci... Ale nezapomínáme ani na tělo – ukládáme se na lože dříve než obvykle, čeká nás dlouhý spánek.
DĚJSTVÍ 2
Sobota 17. února.
Po tiché adoraci, ranních chválách, posilnění pokrmem je čas na
setkání s P. Jeronýmem a jeho podněty k zamyšlení se nad svým
životem a vztahem k Bohu. Potkáváme Ježíše při rozhovoru se samařskou ženou (Jan 4). „Člověk není Bohem milován, protože je
láskyhodný, ale proto, aby byl láskyhodný.“
Posvátný okamžik dne – mše svatá. A odpoledne pobožnost křížové cesty – zima nám zalézá pod bundy a kabáty, ale při pohledu
na obrazy Jano Köhlera (autora hejčínské oltářní mozaiky) a trpícího Krista nebylo možné pomyslet na nesnáze.
Následuje vysvobození z Egypta – již v teple poutního domu.
Nepřítel naší duše má strach, aby se člověk stal tím, kým je –
v tom okamžiku totiž ztrácí nad ním moc. Jaký je můj Egypt?
Může to být život bez Boha, bez naděje, život výkonu, užívání si života... Je rozdíl v tom, co je zlé v očích Božích a v očích
mých. A co je nejmocnější zbraní nepřítele – ďábla? Strach, jenž je
důsledkem hříchu. List Židům (2,14–15) nám ukazuje cestu. Na
kříži nám Bůh ukázal, že mu můžeme věřit...
A opět obvyklý večerní program.
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Společná fotografie většiny účastníků duchovní obnovy

P. Jeroným Ertelt, O.Carm. obdržel na závěr duchovní obnovy medicínu
nejen na své hlasivky
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DĚJSTVÍ 3
Den Páně, 18. února.
Ještě přede mší svatou v bazilice poslední setkání s P. Jeronýmem v sále poutního domu č. 3. Děkujeme, důstojný otče! Byl jste
nejen svědkem pravé víry, ale i důkazem, že modlitba spravedlivých bývá Bohem vyslyšena: po několikadenním mlčení jste mohl
promluvit, i když to šlo zpočátku ztěžka. Jsme opravdově Bohu
vděčni, neboť víme, že nemáme automaticky nárok na Boží požehnání. Ale On nás rád štědře obdarovává, nekonečně více, než
si umíme představit!
DĚJSTVÍ 4
Pondělí 19. února, úterý 20. února, středa...
Naplněná nádrž duše se vyprazdňuje. Ne, to se nesmí stát!
Vždyť jsme čerpali u studny věčného života, opustili svůj Egypt, přijali nesčetné milosti. Nezapomínejme a buďme bdělí, nepřítel naší
duše nespí...
Daniel Dehner
(Foto Oldřich Chytilík)

Světec měsíce
Mučedník víry v Jednoho ze ztraceného kmene Izraele
Bl. Tshimangadzo Samuel Benedict Daswa (Bakali),
mučedník (16. 6. 1946 – 2. 2. 1990)
Daswa se narodil v Mbahe, v provincii Limpopo na severu Jihoafrické republiky. Ano, slavná řeka Limpopo, známá z dobrodružných románů o Africe. Daswa dostal jméno Samuel. Pocházel
z podivuhodného kmene Lembů. Lembové žijí na severu Jihoafrické republiky a v Zimbabwe, dnes jich je asi 80 tisíc. Hovoří sice
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jazykem z bantuské skupiny
a na první pohled jsou černoši, ale podle nich jsou původem
Židé. Podle jejich tradice po
zboření jeruzalémského chrámu někteří Židé odešli do Jemenu do města Sena (dodnes je
blízko Saná) a odtamtud šli dál
do Etiopie a další ještě dál na
jih. Sedm mužů dorazilo až sem
a zde se oženili s domorodkami,
a tak založili Lemby dávno
před naším letopočtem. Jméno Lemba ve svahilštině znamená snad cizinec. Lembové
věří v jednoho Boha Stvořitele,
dodržují jeden den v týdnu jako svatý bez práce, mají lunární kalendář, nejedí vepřové, ani maso s krví, ani spolu mléko a maso,
tedy dodržují základy košer stravy, chlapci mají obřízku, jenom ne
po narození, ale až v 8 letech, ženy se rituálně očišťují, na hrobech mají šesticípou hvězdu. Berou se jen mezi sebou. V modlitbě užívají i některá hebrejská a arabská slova. Považují se za
ztracený kmen Izraele, dokonce dodnes mají určitě tělesné rysy odlišné od okolních černošských kmenů. V 90. letech britský genetický výzkum potvrdil, že u víc než poloviny členů kmene má mužský chromozom svůj původ na Blízkém východě, a v malé skupině
mužů, a to v jedné určité podskupině kmene, našli genetickou příbuznost se skupinou Kohanim, tedy potomků starozákonních kněží
z kmene Levi, od Árona (dodnes se po otci určuje posloupnost kněžská a každý Kohn z vtipů je potomkem starozákonních kněží, stejně jako pan Lévy je z kmene Levi). Kmen žádá
o uznání židovství, ale zatím to nebylo přijato. Dnes je část kmene křesťany, část muslimy, ale jsou hrdí na svoji příslušnost ke starému Izraeli a kulturu. Nicméně 3,5 tisíce let je dlouhá doba, takže
není divu, že přejali i mnohé rysy víry v duchy a magické praktiky,
jak jsou v Africe běžné. Ostatně ani starý, ani moderní Izrael není
vůči magii imunní.
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Samuel měl tři mladší bratry a jednu sestru. Jako dítě byl pasákem, ještě dříve než v 11 letech začal chodit do školy. Vystudoval i školu druhého stupně, ale pak otec přišel o život při
nehodě a na Samuelovi bylo, aby se postaral o rodinu. Šel pracovat, aby sourozencům zajistil vzdělání, a povzbuzoval je, aby
ve škole vytrvali. Když pracoval v Johannesburgu, poznal katolickou víru. Začal se každou sobotu učit katechismus a po dvou
letech katechumenátu byl 21. dubna 1963 pokřtěn. Přijal jméno Benedikt, protože ho tento světec inspiroval, a jeho heslo
„Ora et labora“ (Modli se a pracuj) přijal za své životní motto. Za
tři měsíce přijal svátost biřmování. Stal se aktivním členem církve. Vystudoval dálkově na pedagogické koleji a v r. 1973 získal kvalifikaci učitele. Stal se učitelem i katechistou. Pracoval
s mládeží a s rodinami žijícími v tvrdých ekonomických podmínkách, navíc v době apartheidu, rasové segregace, která trvala
v Jihoafrické republice od r. 1948 do r. 1989! Obyvatelstvo se dělilo na černé, barevné a bílé a každá rasa byla oddělena a nesměly se mísit.
„Černí“ byli v určitých oblastech, rezervacích – bantustanech
s určitou mírou samosprávy nebo v bílých územích jako dělníci bydlící zvlášť. Benedikt byl ve své místní komunitě velmi vážen pro čestnost, pravdomluvnost, byl v radě náčelníka a ten si
vážil jeho názorů. V r. 1979 se stal ředitelem školy. Svoji práci
chápal jako poslání. Přesvědčoval rodiče o potřebnosti vzdělání.
Jednou se mu podařilo, aby otec, který chtěl vzít dceru ze školy
a provdat ji za starého muže, ji nechal dokončit vzdělání.
Oženil se r. 1974 s Shadi Eveline Monayai, s níž nejprve žil dva
roky jen v civilním sňatku, než přijala křest. Měli spolu osm dětí od
prvorozeného Lufuna (nar. 1977) po Benedikta (nar. 1990). Benedikt postavil rodině cihlový dům a pečoval o výchovu dětí. Pomáhal
dokonce doma manželce s prací, což bylo a je v Africe neslýchané.
Vždyť mnohde se ženy starají nejen o děti, domácnost, přinesení vody, ale i o pole atd. a muži jen o vybrané mužské práce, jako
pastvu, lov, stavbu apod. Benedikt se starými zvyky nenechal svázat. Zavedl doma dokonce den oslavy rodiny Daswa (16. 12.), kdy
si vzájemně dávali dárky.
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Pomáhal postavit budovu prvního kostela v jejich oblasti, vedl modlitby. V obci také založil fotbalový tým, ale opustil ho
v r. 1976, když hráči sáhli k nošení amuletů a talismanů, aby si
zajistili výhru. Pokusil se zřídit druhé mužstvo bez těchto praktik.
Jako opravdový křesťan nemohl souhlasit s žádnými magickými
praktikami.
V listopadu 1989 velké deště a bouřky ničily celou oblast.
V lednu se situace opakovala a došlo po bouřkách k několika požárům. Místní obyvatelé myslící magicky v tom viděli nadpřirozený
jev, za kterým musí být nějaký viník. Starší obce rozhodli, že všichni mají dát peníze na platbu pro „sangoma“, čaroděje uzdravovatele, který zjistí viníka a odstraní příčinu. Benedikt rozhodně odmítl
a vysvětloval, že bouřky nejsou nadpřirozený jev. Ovšem marně.
Obrátil proti sobě hněv obce. Dne 2. 2. 1990 byl přepaden tlupou
mladíků. Kamenovali jej, zbili kyji a polili vařící vodou, lili mu ji do uší,
do nosu a volali: „Uvidíme, zda jej přijde ten jeho Bůh vysvobodit.“
Snad ani netušili, jak opakují posměch Kristu z evangelia. Benediktova poslední slova byla také jako Kristova: „Bože, do tvých rukou
poroučím svého ducha.“
Pohřeb byl 10. 2. 1990 a kněz už tehdy řekl, že byl zabit z nenávisti k víře. Byl pohřben na hřbitově. Jeho rodina vrahům odpustila. Benediktova matka později také konvertovala ke katolické církvi
a ze své penze zaplatila r. 2000 náhrobek pro syna.
Diecézní proces proběhl v r. 2009 a po římské fázi se konala 13. 9. 2015 slavnostní beatifikace v Limpopo, předsedal jí pověřený kardinál v zastoupení papeže. Předtím v srpnu byly ostatky vyzvednuty a přeneseny do kostela v Nweli. Na beatifikaci byla
přítomna jeho matka a děti i kněz, který ho křtil. Jen manželka zemřela už dříve, v r. 2008. 35 tisíc přítomných vyslechlo slova místního biskupa o Benediktovi: „Je hrdinou pro všechny křesťany, kteří v Africe a kdekoli na světě usilují o vysvobození z poroby magie.“
• V Evropě není magie stejného typu jako v Africe, nehrozí pronásledování albínů, dvojčat a lidské oběti. – Ale i křesťané podléhají u nás často okultním praktikám, věštění a zejména esoterickým druhům léčby,
zkoušejí metody nepodložené vědou, ale s duchovním pozadím New
Age. Jak je tomu se mnou? Ruku na srdce, pokud by přišla těžká nemoc
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moje nebo blízkého či dítěte, byl bych ochoten nesáhnout po prostředcích, které ke křesťanství nepatří, anebo bych si myslel, že když je to
z dobrého úmyslu, „pro zdraví“, tak je to v pořádku? Kde mám v hodnotovém žebříčku víru, Boha a kde zdraví? Není náhodou zdraví na
prvním místě, tam, kde má být Bůh? Prosím, přečtěte si KKC § 2115–
2117.
• Nemyslím si, že když něco „funguje“, tak je to tím dobré? On
Zlý taky „funguje“…
• Nezahrávám si „ze zvědavosti“, „jen tak“ s něčím okultním?
Nedávám příčinu k pohoršení? A co pověry – od zaklepání na dřevo? Víra nebo pověra, opravdová víra se s pověrou vylučuje.
• Neprojevuje se u mne magické myšlení (hledání nadpřirozené
příčiny za vším, viníka, „to nemůže být náhoda“, nezralý egocentrismus, kdy vše musí mít spojitost se mnou atd.) či demonocentrismus ve víře, kdy centrem víry není Bůh, ale Zlý a Bůh je tu jen jako
prostředek proti Zlému?
Pramen:
Jitka KRAUSOVÁ, Manželství – cesta ke svatosti. Svatí manželé
20. století. Centrum pro rodinný život, z.s., Olomouc 2017, str. 318–321.
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.

Minianketa
Na minianketu nám tentokrát odpověděli manželé Vojtěch (40 let,
živnostník) a Věra Šubrtovi (40 let, lékárnice).
Co máte v naší farnosti nejraději a proč?
Díky tomu, že se nenachází v centru Olomouce, není účast na jejím dění anonymní, ale naopak zde vnímáme jistou stabilitu a sounáležitost členů farnosti. Máme rádi všednodenní mše svaté v kapli pro
jejich rodinnou atmosféru a varhanní „dohry“ po nedělní mši svaté
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v 7 hodin. Jsme vděčni za komunitu bratří karmelitánů, kteří nás dokážou povzbudit svým slovem a nově oslovujícím pohledem založeným na jejich spiritualitě, jež se odráží v jejich všedním životě. To není
v mnohých moravských farnostech samozřejmé. Vážíme si také vzájemné otevřenosti mezi bratry a farníky.
Co by vám udělalo ve farnosti radost?
Vojtěch: Jako nově příchozímu do Olomouce by mi udělalo radost,
kdyby spolupráce bratrů a členů farnosti neochabovala a abychom všichni v rámci svých možností měli touhu dál rozvíjet život farnosti – například připravenost se zájmem reagovat na nově příchozí a hledající lidi.
Věra: Kdybych se já sama více zapojila do farních aktivit. (úsměv)
Aby současná schola mohla dál rozvíjet svou službu i společenství.
Aby i nadále byl dostatek farních akcí (obnovy apod.), které pomáhají
ke stmelení i duchovnímu obohacení kaž- dého z nás.
Co vás v poslední době zaujalo při četbě?
Vojtěch + Věra: Jan Heller: „Na čem mi záleží (Rozhovory nad Biblí)“ – Jan Heller není pro nás jen dobrý biblista, ale především moudrý
člověk, který z Božího slova žije a rozdává, je pro něj opravdu „živou
formou komunikace mezi Bohem a člověkem“. Oslovila nás jeho znalost různých křesťanských církví, jeho schopnost s nimi vést dialog
a tvořit, a tak přispívat k jednotě křesťanů. Krátká citace z knihy: „Kde
jinde máte knížku, kterou když čtete, můžete si být jist, že je v každém
slovu a na každé stránce vlastně o vás samých?“
Vojtěch: Elias Vella: „Výstup na horu manželství“ – tuto knihu jsme
si koupili před svatbou a od té doby si v ní rád listuji a čtu jednotlivé
kapitoly. Otec Elias ze své pozice kněze, který se zabývá pastorací a službou vnitřního uzdravení, v této knize popisuje různé situace
a dává mnoho zajímavých podnětů pro zdravější manželský život.
Řešení staví na pilířích lásky, vzájemné úcty, věrnosti a ochoty sloužit jeden druhému, avšak velmi se mi líbí, že nepíše jen o „ideálním
stavu“, ale o konkrétních problémech v komunikaci a chybách soužití. Nabízí povzbuzení a nasměrování na „Boží pohled“. Myslím si, že
tuto knihu mohu doporučit nejen novomanželům, ale spoustu zajíma10

vých nových pohledů zde mohou najít i zasloužilí manželé a ti, kteří
se na společný život teprve připravují.
Kdo je váš oblíbený světec a proč právě on?
Vojtěch: Svatí Zélie a Louis Martinovi, protože z jejich příkladu je možné se inspirovat. Dokázali propojit svůj vztah s Bohem
v rodinném životě, v práci a podnikání i zapojením do života církve.
Věra: Oblíbila jsem si mnoho světců, v poslední době je to svatá Alžběta Uherská (Durynská). A to pro pokoru, s kterou přijala celý
svůj život, jak ten v bohatství, tak ten v utrpení a chudobě, s pohledem
upřeným na Krista dokázala s láskou vždy sloužit potřebným.
Děkujeme za zodpovězení otázek.

Mladí misionáři z Francie
v naší farnosti
Po několika letech opět zavítá do naší farnosti skupina mladých
lidí z mezinárodní evangelizační školy Jeunesse-Lumière (česky
Mládí – Světlo). Budou v ČR na misiích.
Do této školy přicházejí mladí lidé ve věku mezi 18 a 30 lety,
aby prožili intenzivní zkušenost s Bohem v mezinárodní komunitě,
aby prohloubili svoji víru a poté se o ni dělili s druhými lidmi.
Já sama jsem v oné škole prožila dva roky a dodnes tento čas
vnímám jako veliký dar, který mě obohatil na celý život.
V naší farnosti se tito misionáři ve středu 14. března zúčastní mše svaté v 17.30 hodin a po ní od 18.30 hodin proběhne
v místnosti nad sakristií setkání, při němž se s námi podělí o své
zkušenosti ze života v evangelizační škole, o svoje svědectví
a nebude chybět ani chvíle společné modlitby.
Udělejte si ve středu 14. března večer čas a přijďte se nechat
povzbudit, obohatit a možná nově setkat s Bohem...
Alena Rosová
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Letní příměstský tábor
Milí rodičové!
Víme, že prázdniny jsou dobou odpočinku a zasloužených dovolených, ale velice často i časem, kdy přemýšlíme, jak zabavit naše děti.
Jak jsme již v minulých číslech Hejčínského oka avizovali, chystáme
v naší farnosti první příměstský tábor. V termínu od 6. do 10. 8. 2018
nabízíme „Dobrodružství se svatými“. K němu zveme děti od 7 do
13 let. V době od 8 do 16 hodin se bude o vaše děti starat náš tým –
hlavní vedoucí Dagmar Hubičková, pomocníci Marie Tomečková, Klára Werdichová a další mladí nadšenci z farnosti; o nasycení v této době
se postará Jana Werdichová. Nad vším děním bude bdít otec Marian.
Kapacita tábora je omezena počtem 20 dětí, proto neváhejte
a co nejdříve děti přihlaste. Přihláška bude v kostele nachystána od
1. 4. 2018. Cena tábora je stanovena na 500,- Kč za dítě.
Již se moc těšíme!
Za tým Jana Werdichová

Informace
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Pravidelné mše svaté nebudou ve středu 4. dubna, ve čtvrtek
5. dubna a ve čtvrtek 12. dubna.
Společná modlitba křížové cesty v hejčínském kostele je o postních nedělích v 17.30 hodin, v Horce nad Moravou v 15 hodin.
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Každou středu se v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií
koná společenství mládeže (15–17 let) v 18.30 hodin.
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.
Podrobnosti k opravě hejčínských varhan najdete na webových
stránkách http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz.
V době postní jsou opět v kostele k dispozici schránky pro Postní
almužnu, do kterých můžete střádat svůj postní finanční příspěvek.
Schránky budou vybrány v kostele na Květnou neděli. Více informací
naleznete na přiloženém letáku u schránek.
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli
4. března v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
Další setkání bude v neděli 8. dubna a 6. května.
Ve čtvrtek 8. března je adorační den farnosti Křelov. Od
15 hodin bude v sakristii adorace a v 16 hodin bude tamtéž mše svatá.
V pátek po 3. neděli postní, 9. března, se z podnětu papeže koná
24 hodin pro Pána: adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření. V Olomouci bude u sv. Mořice od 9 do 12 hodin, u sv. Michala od
15 do 16 hodin, u kapucínů od 16 do 22 hodin.
V úterý 13. března je výroční den zvolení papeže Františka (2013). Pamatujme na něho a na celou církev v modlitbách.
Ve středu 14. března zavítá do naší farnosti skupina mladých lidí z mezinárodní evangelizační školy Jeunesse-Lumière
(česky Mládí – Světlo). Zúčastní se mše svaté v 17.30 hodin
a po ní od 18.30 hodin proběhne v místnosti nad sakristií setkání, při
němž se s námi podělí o své zkušenosti ze života v evangelizační
škole, o svoje svědectví a nebude chybět ani chvíle společné modlitby.
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V neděli 18. března se uskuteční při bohoslužbách farní spoření
a sbírka na opravu varhan.
Týden modliteb za mládež proběhne ve dnech od 18. do
25. března. Motto, které papež vybral pro letošní rok, zní: „Neboj se,
Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.“ (Lk 1,30)
Slavnost sv. Josefa je v pondělí 19. března. Mše svatá
v 17.30 hodin bude v kostele.
Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad
sakristií v úterý 20. března v 19.30 hodin.
Setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 22. března v 10 hodin
v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 24. března od
9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 23. března
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 21. dubna.
Děkanátní setkání mládeže se koná v sobotu 24. března. Podrobné informace o programu se během měsíce března objeví v kostele.
V sobotu 24. března je den modliteb a postu za misionáře-mučedníky.
Změna času se uskuteční v neděli 25. března, kdy se ve 2.00 hodiny posouvá čas ze zimního na letní, tedy o hodinu dopředu na 3.00 hodinu.
Na Květnou neděli 25. března bude při bohoslužbách žehnání ratolestí s následným průvodem do kostela pouze na začátku mše
svaté v 10 hodin. Z tohoto důvodu tato bohoslužba začne před vchodem do kostela. Při bohoslužbách proběhne sbírka velikonočních
beránků a mazanců na charitativní velikonoční stůl a také sbírka
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Krajíc chleba pro chudé. Taktéž se v kostele v tento den odevzdávají schránky s Postní almužnou.
Přehled bohoslužeb ve Svatém týdnu a o Velikonocích najdete
na přiloženém letáčku uvnitř zpravodaje.
V Olomouci se opět uskuteční Čtení Bible v průběhu 24 hodin. Začíná se v pondělí 26. března v 17 hodin v kapli sv. Jeronýma
(1. patro olomoucké radnice). Organizátoři děkují za modlitby obětované zvláště za ty, kteří se s Božím slovem při této příležitosti setkají poprvé. Více informací o způsobu zapojení se do čtení najdete na
www.paschaliaolomucensia.cz.
Na Zelený čtvrtek (29. března) bude Missa chrismatis v katedrále sv. Václava v 9.30 hodin. Je to koncelebrovaná mše svatá otce arcibiskupa s kněžími, při které se žehnají oleje a kněží obnovují své kněžské závazky.
Na Velký pátek (30. března) bude v hejčínském kostele ve 14.30 hodin společná modlitba křížové cesty. 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.
Na Velký pátek a na Bílou sobotu (31. března) bude možné finančně podpořit křesťany ve Svaté zemi. Pokladnička bude umístěna
u Božího hrobu v kapli Panny Marie.
Kdo by měl zájem o odvoz na velikonoční vigilii a zase zpátky,
prosíme, napište se na arch papíru v kostele nebo napište na farní
e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz. Prosíme ochotné řidiče, kteří by
takto posloužili, aby se přihlásili. Děkujeme.
O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v neděli 1. dubna bude mše svatá v 7 a v 10 hodin. Při bohoslužbách proběhne sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář a také budou tradičně požehnány pokrmy.
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Návštěva nemocných se uskuteční
6. dubna, další pak ve čtvrtek 3. května.

mimořádně

v

pátek

Národní pochod pro život a rodinu se koná v Praze v sobotu
7. dubna. Zajišťuje se speciální vlak do Prahy. Bližší informace najdete na http://pochodprozivot.cz.
V sobotu 7. dubna je výroční den biskupského svěcení arcibiskupa Jana Graubnera a biskupa Josefa Hrdličky. Pamatujme na
ně v modlitbě.
Druhá neděle velikonoční (8. dubna) je ustanovena jako neděle Božího milosrdenství. Připravujeme se na ni modlitbou korunky k Božímu milosrdenství – začíná se na Velký pátek a končí právě v neděli Božího milosrdenství. O neděli Božího milosrdenství je pak možné
získat plnomocné odpustky. Proto se v tento den budeme přede mší
svatou modlit kromě růžence také korunku k Božímu milosrdenství.
Modlitba růžence začne v 9.25 hodin a modlitba korunky v 9.50 hodin.
Benefiční koncert na opravu hejčínských varhan se uskuteční
ve čtvrtek 12. dubna v 18 hodin v hejčínském kostele. Vystoupí hudebníci a zpěváci z Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci.
V tento den mimořádně nebude mše svatá.
Slavnost Zvěstování Páně, která letos připadá na Květnou neděli, je přesunuta na pondělí 9. dubna. Mše svatá bude
v 17.30 hodin v kostele. Tento den je dnem modliteb za úctu
k počatému životu a za nenarozené děti.
V sakristii kostela, nejlépe po mši svaté, je možné zapisovat úmysly mší svatých i na druhé pololetí roku 2018.
Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně.
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