Hejčínské OKO

Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

ČERVENEC – SRPEN 2018

P. Marian odchází do Kostelního Vydří. Ať mu Hospodin
na novém působišti žehná! (Foto Věra Coufalová)

Úvodní slovo
Asi se k Vám dostala zpráva, že začátkem července dojde ve
farnosti ke změně. Já odcházím do našeho kláštera v Kostelním
Vydří a místo mě bude farářem v Hejčíně a v Horce nad Moravou otec Gorazd Cetkovský, který přichází z Kostelního Vydří,
aby byl blíže svým stárnoucím rodičům.
Odcházím od rozdělané práce. Rád bych dokončil, co jsem
započal – opravu hejčínských varhan, krovů kostela v Horce
a opravu horecké fary. Říkám si, že je to nácvik na to, až jednou Pán zavolá: „Pojď domů!“ Abych neodmlouval, že se mi nechce, že musím udělat ještě tohle a tamto, ale šel s radostí za
hlasem svého Pána.
Ke změně dojde také u sester voršilek. Místo sestry Alžběty Ladnarové, jejíž kroky zamíří do pražské komunity, přijde na
konci prázdnin sestra Bernadetta Pěstová a sestra Uršuľa Žáková.
Vzhledem k mému odchodu najdete uvnitř Oka ohlédnutí za
končící výmalbou hejčínského kostela a za rozbíhající se opravou hejčínských varhan.
Apoštol Pavel říká: „Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh
dal vzrůst; a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá,
nýbrž Bůh, který dává vzrůst.“ (1 Kor 3,6) Stojí za to si přečíst
celou příslušnou kapitolu.
Ať ve Vašich srdcích roste Boží království a stále více patříte Kristu!
P. Marian
Redakce Hejčínského oka děkuje P. Marianovi za jeho
skvělou spolupráci a svědectví pravé křesťanské naděje
a radosti. Kéž mu to vše s pomocí Boží vydrží i v Kostelním
Vydří a všude, kam ho Pán pošle!
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Oprava hejčínských varhan
I když mi pan varhaník Pavel Majer několik let ustavičně připomínal, že je potřeba myslet na generální opravu varhan, protože zlobí, mnohé součásti jsou za hranicí použitelnosti, bortí se prospektové píšťaly a hrozí dosloužení elektroventilátoru,
tak se mi do opravy varhan nechtělo jít. Říkal jsem, že nejprve
musíme dokončit restaurování výmalby. Jde přece jen o obrovskou investici. Na rozdíl od opravy fasády a restaurování výmalby u varhan nemůžeme počítat s dotacemi, protože i když kostel je kulturní památka, tak varhany jako movitý inventář nejsou.
Zdráhal jsem se do toho jít. Laik si říká, varhany hrají, je to dobré. Ale nechtěl jsem, aby to s našimi varhanami dopadlo jako
s manželstvím, kdy si člověk říká, že je to dobré, ještě to jde, nic
se neudělá a pak se to najednou rozsype.
Po několika letech vzdálených příprav, kdy se vedla odborná
diskuze o rozsahu opravy, byl v minulém roce zpracován projektový záměr a následně v létě byla vybrána ve výběrovém
řízení olomoucká varhanní firma pana Roháče Organ Service
(http://www.organ-service.cz). Na podzim byl zveřejněn záměr
opravy hejčínských varhan, byly zprovozněny webové stránky, které informují o opravě (https://oprava-hejcinskych-varhan.
webnode.cz), proběhly dva benefiční koncerty (v prosinci před
Vánoci a v dubnu po Velikonocích). Je k dispozici leták informující o opravě varhan a možnostech financování, odpočtu z daní,
adopci píšťal, podpoření při nákupu přes internet, aniž by Vás
to stálo korunu navíc. Z celkové částky 3,522.570 Kč je ke konci června vybráno již 869.687 Kč, což je úctyhodná částka. Na
všechny dárce a dobrodince je pamatováno v modlitbě a každý
měsíc je za ně sloužena mše svatá.
Možná se ptáte: Tak kdy konečně se s opravou varhan začne? Říkalo se po Velikonocích, a zatím varhany hrají a pořád
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se vybírá. Protože se však zdržely práce na opravě varhan
v kapli sv. Anny u katedrály, na
kterých varhanní firma, která
bude opravovat i naše varhany, pracuje a bude se moci naplno věnovat našim varhanám
až na konci léta, domluvili jsme
se, že posuneme začátek prací právě až na konec léta. Od
července se nejprve rozeběhnou přípravné dílenské práce.
Definitivní odstavení varhan,
jejich rozmontování a převezení do varhanní dílny proběhne
začátkem října. Nejzazší termín dokončení opravy varhan
je stanoven na konec roku 2020. Po rozmontování varhan bude
sloužit pro doprovázení bohoslužeb zapůjčený varhanní pozitiv, který se v červnu přemístil do hejčínského kostela. Je nenápadný, ale výkonný, a možná jste si ho ani nevšimli. Jen pozorné oko zjistilo, že v kostele je nový inventář. Kdepak asi je?
Kdo ho najde?
Ještě před odstavením varhan proběhne v září v kostele benefiční varhanní koncert, kterým se s našimi varhanami rozloučíme. Dále se můžeme těšit na vystoupení Moravské filharmonie Olomouc v našem kostele v květnu roku 2019 v rámci
festivalu Dvořákova Olomouc. Protože se jedná o kvalitní koncerty, již nyní s předstihem Vás chci povzbudit: Nebojte se pozvat své přátelé, sousedy, kolegy.
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.
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Ti, kteří mě povzbuzovali k opravě varhan a také ji finančně významně podpořili ještě před oficiálním vyhlášením, stanuli
před Boží tváří. Spoléhaje i na jejich přímluvu, věřím, že se podaří opravu varhan zdárně dokončit a nádherná varhanní hudba bude pozvedat naše srdce k Pánu.
P. Marian

Ohlédnutí za výmalbou kostela
Během letošního léta proběhne poslední etapa restaurování
výmalby hejčínského kostela – stropu předsíně hlavního vstupu
do kostela. Protože se jedná o uzavřený prostor, nemělo by se
prášit do kostela a neměla by být zvýšená potřeba úklidu kostela před nedělní bohoslužbou. V předsíni kostela bude jen omezenější prostor pohybu. Dbejte proto, prosím, zvýšené opatrnosti, zvláště budete-li s dětmi. Náklady na tuto část jsou ve
výši 124.986 Kč. Z toho dotace Ministerstva kultury z Programu
podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností činí 90.000 Kč. Tím se zakončí obnova výmalby interiéru hejčínského kostela, která začala v roce 2013.
Stojí za to udělat malé ohlédnutí a shrnutí proběhlé obnovy výmalby kostela.
Když jsem přišel před šesti lety do farnosti, tak se právě dokončovala oprava fasády kostela. Po ní zůstal dluh necelý milion korun. Vůbec se nepočítalo, že by se začaly nějaké další
práce na kostele, dokud se nesplatí dluh po opravě fasády. Objevil se však sponzor, který chtěl věnovat na kostel větší dar, ale
měl podmínku – chtěl dát peníze na konkrétní projekt. Zvažovali jsme v ekonomické radě, do čeho konkrétního bychom se
pustili, a volba padla na výmalbu kostela, neboť byl předchůdci zpracován restaurátorský záměr. V časové tísni se podařilo
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připravit a dokončit výběrové řízení a podat žádosti o dotace.
Protože bylo zrovna 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů, instituce nám byly nakloněny a získaly se větší finanční prostředky, díky nimž se započala výmalba kostela. Každým
následujícím rokem se udělala další část kostela. Neplánovaným, ale potěšujícím počinem během výmalby presbytáře bylo
čištění mozaiky. Ta nově zazářila v celé své kráse a barevnosti.
Restaurátorské práce prováděli manželé Miroslav a Magda
Bodanští ze Zlína. Celkové náklady na restaurování výmalby
(včetně roku 2018) činily 2,032.305 Kč. Z toho dotace byly ve
výši 1,291.000 Kč (Olomoucký kraj 550.000 Kč, Ministerstvo
kultury 491.000 Kč, město Olomouc 250.000 Kč), vlastní zdroje 741.305 Kč. Kdo byste si chtěl připomenout, jak kostel vypadal před výmalbou, navštivte farní webové stránky (http://www.
farnost-olomouc-hejcin.cz), na nichž je odkaz na virtuální prohlídku hejčínského kostela, která vznikla ještě před výmalbou
kostela.
Děkuji všem, kteří v uplynulých letech během výmalby pomáhali s úklidem kostela před nedělními bohoslužbami. Bylo to někdy náročné, ale bez Vás by to nešlo. Děkuji také všem, kteří
jste podpořili toto dílo dary, modlitbami a oběťmi. Pán Bůh o Vás
ví a nepřijdete o jeho odměnu.
P. Marian

Farní guláš
V neděli 17. června se uskutečnila v hejčínské farnosti tradiční bohulibá akce nazvaná „farní guláš“. Nejenže zúčastněným
chutnalo, ale celková atmosféra se ani nedá popsat slovy, takže raději předkládáme pár fotografií. A ti, kdo by chtěli ochutnat
nejlepší sladkosti z této akce, mají zde recepty – stačí jediné,
pustit se do pečení...
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Výsledky tradiční soutěže o nejlepší buchtu:
1. místo: Masarykovo cukroví, Eva Šnevajsová
2. místo: Čokoládovo-cuketová buchta, Jemelkovi
3. místo: Tvarohový strouhaný koláč, Martina Friedlová
MASARYKOVO CUKROVÍ
Na 50 ks tohoto vděčného cukroví je potřeba: 150g lískových oříšků • 300 g hladké mouky • 100 g moučkového cukru • 200g másla + 1 žloutek.
Postup přípravy:
1) Lískové oříšky asi na dvě hodiny namočíme ve studené
vodě. Pak vodu slijeme a oříšky usušíme. Já oříšky dám do
trouby (nebo udělám na pánvi), opražím a pak v utěrce zbavím
slupek, potom teprve namáčím.
2) Mouku s cukrem prosejeme, přidáme změklé máslo a žloutek. Vypracujeme hladké těsto, pak do něj zapracujeme oříšky.
3) Z těsta vytvarujeme válečky, každý váleček zabalíme do
alobalu a necháme v ledničce ztuhnout.
4) Ze ztuhlých válečků krájíme kolečka. Pokládáme na plech
s papírem a pečeme při teplotě 180 °C dorůžova.
Do těsta je možné přidat kakao, oříšky máčet v rumu nebo
ještě obalovat v cukru.
Dobrou chuť!
Eva Šnevajsová
ČOKOLÁDOVO-CUKETOVÁ BUCHTA
Suroviny: 2 hrnky cukety nastrouhané na struhadle •
3 vejce • 1 hrnek rostlinného oleje nebo rozpuštěné Hery •
½ hrnku mléka • 1 balíček vanilkového cukru • 1 prášek do
pečiva • 3 hrnky polohrubé mouky • 2 lžičky skořice • 1 lžíce
9

kakaa • 2 hrnky cukru • 1 čokoláda na vaření • 1 lžíce tuku
Omega.
Postup přípravy:
1) V míse smícháme za sucha mouku, vanilkový cukr, kakao,
skořici a prášek do pečiva.
2) V jiné misce zašleháme cukr s vejci a přidáme tuk.
3) Oloupeme a na struhadle nastrouháme střední cuketu.
4) Všechny přísady v míse promícháme, pekáč s vyšším
okrajem vymažeme tukem a vysypeme hrubou moukou nebo
jen vyložíme pečícím papírem. Do pekáče nalijeme těsto a pečeme při 170 °C asi 1/2 hodiny.
5) Po vychladnutí polejeme čokoládou na vaření rozpuštěnou
na vodní lázni. Aby se čokoláda nelámala, přidáme při rozpouštění trochu tuku Omega.
Dobrou chuť!
Jemelkovi

Loučení sestry Alžběty
s naší farností
V naší farnosti působí sestry voršilky, které se, podobně jako
karmelitáni, čas od času vyměňují a Bůh si je povolává na jiné
místo. Již téměř pět let (občas si odběhla do Polska) s námi žije
sestra M. Alžběta Ladnarová, která však přišla „na řadu“ a z naší
farnosti odchází. Ještě než nás opustí, položili jsme jí pár otázek.
Začněme nezvykle od konce: Co vám pobyt v naší farnosti dal? Jak budete na něj vzpomínat?
Za tento čas jsem Pánu, i vám všem, velmi vděčná. Byly to
krásné chvíle. Ráda sloužím Pánu a nejraději právě skrze podávání svatého přijímání (i paní Božence Škodové) a udělová10

ní požehnání (křížku na čelo).
S radostí jsem se podle možností zapojovala i jiným způsobem – při čtení v kostele, výuce náboženství, praní
a žehlení kalichového prádla či výjimečně při úklidu kostela. Nejvíce budu asi vzpomínat na naše pěkné vztahy
a páteční oázu u Pánových
nohou při večerní adoraci.
A určitě také nezapomenu na
naši společnou pouť na Cvilín
k Panně Marii Sedmibolestné.
Odkud jste k nám přišla a kam nyní směřují vaše kroky?
Přišla, či spíše jsem přijela z Kutné Hory. Nyní mé další kroky
míří do našeho pražského kláštera.
Jak jste dospěla k rozhodnutí stát se voršilkou?
V krátkosti se to těžko vysvětluje, ale pokusím se: Poznávám,
že Pán mě doopravdy znal už od matčina lůna… ještě dříve.
Úplně první volání k zasvěcenému životu jsem vnímala během
farní pouti do Krakova – Łagiewnik ke sv. Faustyně Kowalské
a „po stopách“ svatého Jana Pavla II. v červnu 2005. Tatínkova příkladná rada (chodit do kostela i tehdy, když nemusím) už
tedy začala nést plody. Potom svoji úlohu sehrálo i celosvětové setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem, kde jsem se poprvé
setkala se sestrami voršilkami – do té doby jsem je vůbec neznala. Po příjezdu jsem začala ještě více zvažovat svoji životní cestu. V té době jsem v našem červenokosteleckém kostele svatého Jakuba uviděla na nástěnce pozvánku na duchovní
obnovu k sestrám voršilkám do Olomouce. Podařilo se mi na
ni přijet a zúčastnit se jí. Od té chvíle jsem byla různými způsoby se sestrami v kontaktu. Jednoho dne jsem byla v Jiřetíně
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pod Jedlovou (výlet s žáky naší voršilské školy z Prahy) a opět
jsem vnímala Pánovo volání. Tak jsem s Ním uzavřela „dohodu“ (úsměv): „Pane, jak mi nějaká sestra něco (na toto téma)
řekne, tak to budu zvažovat, jinak s tím končím.“ A stalo se,
že když jsem byla u sester, tak jedna moje kamarádka si tam
s nějakou sestrou povídala. Po chvíli si pro nás přišla sestra, že
už musíme jít, jinak nám ujede autobus. Tak jsme se rozloučily
a chtěly jít. Tehdy jsem Pánu v srdci říkala: „Tak tedy asi nic.“
V tu chvíli nás potkala sestra Fidelis, která nám na rozloučenou pověděla: „Jestli cítíte, že vás Pán volá, tak se nebojte. Je
to krásná cesta.“ Mluvila ještě něco dále, ale to už si nepamatuji. Já jen přemýšlela, jak Pánu odpovím. Přicházely různé chvíle, ale ve Špindlerově Mlýně v neděli 30. 7. 2006 někdy okolo
16 hodin jsem řekla Pánu své „ANO“. On se tak konečně dočkal
mé odpovědi. Naplnila mne radost a pokoj. Postupem času se
toto mé povolání stále upevňuje a roste – jak přes těžkosti, tak
i skrze krásné chvíle.
Proč tedy zrovna sestry voršilky?
Tady budu už stručná – máme misie, jsme mezinárodní
a uchvátila mě naše zakladatelka svatá Anděla Merici.
Jistě byly základy položeny v dobách vašeho dětství,
mládežnického věku... Snad i nějaký vzor?
Když jsem byla ve druhé třídě, tak jsme měli u nás ve farnosti
úžasného pana kaplana, a když jsem viděla, jak slouží mši svatou, tak jsem řekla, že chci být knězem. Postupem času jsem
zjistila, že to nejde, a teď jsem za to i ráda. (úsměv) Později, jak
jsem se už zmínila, mě tatínek povzbuzoval, abych chodila na
mši svatou i v jiné dny než jen v neděli, nebo v pátek s mládeží.
Tak jsem to zkusila i v jiné dny. Kázání našeho pana faráře mne
tak zaujala, že jsem se pak snažila chodit téměř každý den (to
si pak některé osoby vysvětlovaly tak, že se tím vyhýbám práci
okolo domu) – když to nešlo u nás (v úterý je mše svatá ráno),
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tak jsem šla ráno v Náchodě, kam jsem dojížděla na střední
školu. V té době ve mně začala růst láska k adoraci, na kterou
dodnes chodím velmi ráda.
A vzor? V dětství to byli kněží, pak sestry, a to především
moje sestra novicmistrová (zodpovědná na začátku formace). Teď mám za vzor své rodiče a svaté – sv. Andělu Merici,
sv. Jana Pavla II. a další; avšak největším vzorem je pro mne
sám Pán a jeho milosrdná láska k lidem.
Co třeba misie? Nelákají vás? Kde?
To by byl další příběh. (úsměv) Dalo by se říci, že úplně na
začátku jsem po ničem jiném netoužila. Misie v Africe – to bylo
moje. Čas v Kutné Hoře mi dal uvidět misie ještě trochu jinak,
zjistila jsem, že mohou být pro mě všude tam, kde se právě nacházím.
Už se blížíme k závěru: Můžete nám připomenout, z kterého města pocházíte, a vysvětlit, proč máte ve svém jménu M.?
Můj rodný kraj je v Podkrkonoší – přesně pocházím z Červeného Kostelce. A proč M.? Protože každá sestra je Marie. Dostáváme Pannu Marii jako svou patronku a průvodkyni. Podepisujeme se tak na oficiální dokumenty, v běžném životě ale toto
jméno nepoužíváme. Nicméně nás Matka Boží stále provází
a slavíme všechny také jeden společný svátek 12. září.
Sice jste v minulém čísle odpovídala na naši minianketu,
přesto: Slovo na odchodnou...
Jsme lidé, proto vás chci poprosit o odpuštění toho, čím jsem
vám způsobila bolest – neuvážené slovo či gesto – a velmi vám
děkuji za vaše přijetí, spolupráci, společný čas a modlitby (věřím, že i těch bylo hodně).
Ještě bych vás ráda pozvala na své věčné sliby, které budu
mít 8. září 2018 ve 14 hodin v Červeném Kostelci (u Náchoda).
Kdybyste měli cestu okolo, tak vás ráda uvidím.
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Nadále vás nosím ve svém srdci a pamatuji v modlitbách.
Pán ať vám všem žehná a Matka Boží provází na všech vašich
cestách. A kdyby se chtěl někdo zasvětit Pánu, ať už v kněžství, nebo v řeholním životě, tak se nebojte, je to krásná cesta –
i s dobrodružstvím. (úsměv)
„Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš, ty víš, …“ (Žalm 139)
sr. M. Alžběta Ladnarová, osu
(Rozhovor připravil Daniel Dehner)

Křesťanské osobnosti měsíce
LIBERTÉ ANEB SVOBODA OD NENÁVISTI
Služebníci Boží Edmond a Marie Micheletovi
Edmond: 8. 10. 1899 – 9. 10. 1970
Marie: 25. 1. 1900 – 1. 9. 1989
Edmond se narodil v Paříži v rodině obchodníka, dětství a mládí ale prožil v Pau
v Akvitánii na jihu Francie
blízko Španělska. Při vojenské službě za 1. světové války poznal v Brive-la Gaillarde
svou lásku, o rok mladší Marii Valleé. V roce 1923 se vzali a usadili se v Brive, které leží ve střední Francii a má asi
50 000 obyvatel. Měli spolu 7 dětí. Edmond od mládí pracoval v různých křesťanských organizacích a angažoval se také
v politice. Od počátku se stavěl rozhodně proti nacismu. Prohlásil: „Protože jsem křesťan, musím odporovat nacismu.“
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Rozeznával nebezpečí stejně dobře jako Follerau a další. V jejich domě byli přijímáni uprchlíci ze Španělska, němečtí Židé
a další uprchlíci před nacismem. Pomohl např. filosofu Dietrichu
von Hildebrandtovi. Za okupace se účastnil hnutí odporu a roku
1940 vyzval letáky k boji proti nacismu. Na počátku roku 1943
byl zrazen a 25. 2. zatčen. Šest měsíců byl vězněn ve Fresnes,
kde si vytvořil režim, jako by byl v klášteře. Modlitba růžence,
breviáře, četba Písma, rozjímání, mše svatá recitovaná a ve
spojení na dálku (asi jako za totality se mnozí ve vězení spojovali na dálku se mší svatou slouženou venku a recitovali zpaměti), tělesné cvičení.
V dopise manželku prosil, aby nalezla lidi, kteří ho zradili,
a vyřídila jim jeho odpuštění, a žádal ji, aby jim také ona odpustila. Citoval Písmo: „Milujte své nepřátele, modlete se za ty, kdo
vás pronásledují“ a připomínal, že jsou povoláni k dílu smíření.
V jiném dopise napsal: „Ach, kéž bych mohl říci, že mám tolik
víry jako Claudelovi hrdinové. Hladovím po Boží vůli.“ Později po válce mu de Gaulle vytýkal, že odpustil agentovi gestapa.
Tehdy odpověděl článkem Nenávist je zima srdce a opakovaně vyzýval: Odzbrojte nenávist! Sám byl svobodný od nenávisti, svobodný křesťan.
Po půl roce vězení byl odeslán do Dachau. Tam se snažil
sloužit spoluvězňům, odvážně jim od kněží přinášel Eucharistii,
čímž riskoval smrt. Když vypukla tyfová epidemie, ošetřoval nemocné a samozřejmě se i sám nakazil, ale uzdravil se. Po osvobození Dachau dál ošetřoval nemocné, a odešel proto z tábora
domů jako jeden z posledních. Roku 1946 se stal ministrem armády ve vládě de Gaulla, byl senátorem a v letech 1959–1961
ministrem spravedlnosti. V politice také sloužil. Roku 1965 prohlásil: „Státník nemůže oddělit svůj politický a soukromý život,
má žít tak, jak myslí.“
U něho byla opravdu jednota mezi jeho duchovním a „světským“ životem. Byl věrný vlasti a církvi. Na politické cestě v Číně
překvapil hostitele, když se chtěl účastnit mše svaté. Smýšlel
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podobně jako tzv. otcové sjednocené Evropy: Schumann, Adenauer, de Gasperi, které všechny spojovalo to, že byli katolíci a odporovali nacismu a fašismu. Jak daleko od nich došla
EU! Jeho silou po celý život byla Eucharistie a Panna Maria.
Byl také spolupracovníkem A. Vereideho, amerického protestantského zakladatele křesťanských organizací jako International Christian Leadership (Mezinárodní fórum křesťanských vůdců) a modlitebních snídaní v Bílém domě. Snažil se uplatňovat
jeho myšlenky v politice a v péči o rodiny.
Edmond s Marií měli 7 dětí a 40 vnoučat. Někteří z vnuků
svědčili o tom, že dědeček s babičkou se stále milovali jako zamlada a byli jim velký příkladem. Vytvářeli spolu ve všem jednotu a s láskou se věnovali velké rodině. Brávali třeba každý rok
několik vnoučat na cestu do Říma. Syn Claude se stal spisovatelem, autorem řady románů. Jeden z vnuků byl komunálním
politikem v Brive a otcem 12 dětí, takže rodina se rozrůstá i ve
čtvrté generaci.
Edmond zemřel na mrtvici roku 1970, Marie zemřela skoro
o 20 let později, v roce 1989. Na náhrobku má Edmond citát
svatého faráře arského: „Zeptá se nás, jestli jsme použili své
síly, abychom sloužili bližnímu.“
Edmondův diecézní proces v diecézi Toulouse proběhl mezi
lety 2006–2015. U Marie byla roku 2006 podána oficiální žádost. Její kauzu lze samozřejmě těžko oddělit od manželovy.
• Svoboda – co mi tento pojem říká? Svoboda dělat si, co se
mně chce? (otroctví vlastního chtění‚ starodávně chtíče) Svoboda nevázat se atd.? Svoboda OD čeho? a K čemu?
• Co je svoboda křesťana, co za ni považuji?
• V čem nejsem svobodný, co mne znesvobodňuje? Kde
a jak hledám já svobodu?
(Redakčně upraveno)
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Pramen:
Jitka KRAUSOVÁ, Manželství – cesta ke svatosti. Svatí manželé 20. století. Centrum pro rodinný život, z.s., Olomouc 2017,
str. 181–183.
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 naši anketu tentokrát reagovali manželé Miroslava
(69 let) a Jan (75 let, projektant) Borkovi, oba důchodci.
Za dobu, kdy minianketa v Hejčínském oku vychází, zaznělo
na dané otázky mnoho odpovědí. Je čím dál obtížnější vyslovit
originální názor a při tom neopakovat to, co již v předešlých odpovědích zaznělo...
Co máte v naší farnosti nejraději a proč?
Miroslava: Kostel sv. Cyrila a Metoděje je pro mne srdeční záležitost. V této farnosti jsem vyrůstala, zde jsme se sestrou a rodiči navštěvovali bohoslužby, v tomto chrámu jsme měli s manželem svatbu, rodiče zde oslavili zlatou svatbu, obě děti zde
jsou pokřtěny, syn Tomáš v kostele ministroval a dcera Karolína měla svatbu.
Jan: Letos je to 40 let, co jsme se i s manželkou přestěhovali do Olomouce a zdejší farnost se i mně stala farností domácí. Prvních 12 let v době totality se v chrámu mnoho mladých lidí neobjevovalo. Mám radost, že s příchodem svobody
v roce 1989 a pozdějším příchodem karmelitánů v roce 1991 se
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z hejčínské farnosti stala postupně „živá farnost“ plná příjemných, milých a také mladých lidí.
Chci pochválit Cherubínka, i když k němu mám malou připomínku – pravidelný dospělý průvodce dětí přichází o skvělé homilie otců karmelitánů!
Jeden z minulých účastníků miniankety pochválil hejčínské
jesličky a měl rozhodně pravdu. Také já je řadím k nejlepším
v Olomouci.
Taktéž se připojuji k poděkování všem karmelitánům, kteří
v naší farnosti od roku 1991 úspěšně působili a působí a kteří farnost neskutečně pozvedli. Všichni mladí karmelitáni k nám
přišli jako studenti teologie v Olomouci i jim věk přibývá, již čtvrtstoletí zde působí a můžeme si klást otázku, zda za ně bude za
dalšího čtvrtstoletí náhrada. Studentů teologie ubývá. Pán Ježíš
nás ujišťuje, že církev nezahyne, ale nikde není psáno, že zůstane přítomna v Evropě anebo v určité části Evropy.
Co by vám udělalo ve farnosti radost?
Miroslava: Jsem v naší farnosti velmi spokojena. Patří za to
velký dík bratrům karmelitánům. Snad bych jen uvítala více duchovních koncertů, ale vím, že jejich organizace i uskutečnění
není jednoduché.
Jan: Ve farnosti by mohlo být během církevního roku více
poutí a nemusí být všechny mimo Olomouc. Kolik našich farníků zná zdejší chrámy například v Holici, Slavoníně, Hodolanech, Chvalkovicích, na Nové Ulici a další – všechny jsou poměrně snadno dostupné a recipročně možno písemně pozvat
věřící z těchto farností na sv. Cyrila a Metoděje do Hejčína.
A co tak alespoň 1x ročně povzbudit naší početnou účastí menší společenství věřících v Horce a v Křelově!
Chtěl bych upozornit na to, že pouhých 10 let po slavnostním
vysvěcení tohoto chrámu v roce 1932 bylo ve válečném roce
1942 zničeno, rozbito a odvezeno 9 zvonů, které byly součástí
zvonohry. Bylo by krásné, kdyby se po náročné opravě varhan
18

soustředilo úsilí všech na obnovu této zvonohry, aby z kostelní věže opět zaznívalo pět písní chválících Hospodina a Pannu Marii.
Součástí všech našich katolických kostelů jsou často nádherné kazatelny, na které asi v dnešní pokoncilní době často jen
sedá prach. Pokud to není proti nějakému nepřekročitelnému
nařízení, uvítal bych, aby alespoň 1x do roka, třeba na slavnost
sv. Cyrila a Metoděje, byla i naše sněžníkovským mramorem
obložená kazatelna většinou s významným slavnostním kazatelem středem pozornosti.
Co vás v poslední době zaujalo při četbě?
Miroslava: Zaujala mě knížka od Ladislava Heryána s názvem „Exotem na této zemi“ s podtitulem „Boží milosrdenství
mezi námi“. Jednotlivé příběhy o citlivosti, lidskosti a velké pokoře samotného autora. Ráda si čtu v knížce Marka Orko Váchy „Neumělcům života“. Líbí se mi jeho vhled do života, bez
příkras, do života plného reality.
Jan: Křesťanská nakladatelství jsou v současnosti přeplněna
tituly s náboženskou tematikou. Kdyby člověk chtěl přečíst alespoň část z tohoto množství, musel by žít dlouho jako například
biblický Metuzalém. Svatým otcem Františkem jsme v českém
vysílání Rádia Vatikán, které dříve na krátkých vlnách, nyní na
křesťanské stanici Proglas již několik desetiletí pravidelně sleduji, vyzýváni k četbě Bible. A oprávněně, vždyť pro křesťana je
to vlastně totéž jako v občanském životě státu Ústava, ke které
se odvolávají nespokojení občané. Číst celou Bibli je pro mnoho lidí příliš náročné, přečtou část a pak Bibli odloží. Pro tyto lidi
mám doporučení. Ve stolním křesťanském kalendáři je na každý den v roce uvedeno liturgické čtení a evangelium na daný
den, vyhledejte si pravidelně v Bibli příslušnou pasáž i s příslušnými vysvětlivkami. Doporučuji též číst pravidelně „Katolický týdeník“ a jeho přílohu „Perspektivy“ s odpovědnou na dotazy čtenářů.
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Jinak pokud jde o oblíbené autory, mohu doporučit knihy karmelitána Vojtěcha Kodeta, Marka Orko Váchy, profesora Tomáše Halíka, Aleše Opatrného, Ladislava Kubíčka a další.
Kdo je váš oblíbený světec a proč právě on?
Miroslava: Určitě moje biřmovací patronka Panna Maria pro
mateřskou lásku, ochranu a útěchu, kterou mi trvale poskytuje.
A také sv. Zdislava, patronka rodin, nemocných, chudých a postižených pro svou nezištnou pomoc a obětavost.
Jan: Především Panna Maria a sv. Josef, sv. Jan Bosco – můj
křestní patron (letos uplynulo 130 let od jeho úmrtí v roce 1888).
Dále Otec Pio – doporučuji se pravidelně modlit růženec Otce
Pia, který není v našich končinách příliš znám. Tento růženec je
obětovaný Nejsvětější Trojici a blahoslavené Panně Marii, Matce Boží a Matce naší.
Děkujeme za zodpovězení otázek.

Letní čtení pro duchovní povzbuzení
Briege McKennová: Zázraky se opravdu dějí
(Karmelitánské nakladatelství, 2016)
Útlá knížečka vypráví o životní cestě irské řeholnice sestry Briege, která se věnuje vedení exercicií pro kněze a jáhny
na celém světě (vloni na konci léta přijela
také za premonstráty do Želiva).
Kromě působivého vyprávění o jejím
životě (v dětství přišla o maminku; byla
zázračně uzdravena z těžké nemoci
a sama dostala dar uzdravovat) kniha při20

náší mnoho podnětů pro to, jak každý můžeme ve svém životě objevovat Boží blízkost a setřást ze sebe ospalost a vlažnost
víry. Na mnoha příkladech ze svých „služebních“ cest sestra
Briege čtenářům ukazuje, že Bůh opravdu uzdravuje, že uzdravuje tady a teď a že tady a teď je s každým z nás.
„Chtěla bych se podělit o poučení, kterého se mi dostalo, když
jsem jednou seděla před Pánem. Jen jsem se dívala na Nejsvětější svátost, adorovala Ježíše a říkala jsem mu, že nemám moc
co říci kromě toho, že ho miluji.
Cítila jsem, jako by mi Pán říkal: »Ale copak nevíš, že mně
nemusíš říkat nic? Jenom se mnou buď. Pojď do mé přítomnosti. Nejde o to, co ty děláš pro mě, jde o to, co já chci udělat pro
tebe.«
A pak jsem uviděla obraz člověka, který vyšel ze svého domu
a posadil se na slunce. Jak tak seděl ve sluneční záři, nic nedělal, ale začala se měnit jeho barva. Lidé, kteří ho viděli, věděli,
že byl na slunci – bylo to vidět na jeho kůži. A ten člověk to věděl
také, protože cítil účinky slunce: teplo a světlo.“ (s. 31)
Timothy Radcliffe OP: Ponoř se!
(Krystal OP, 2017)
Kniha anglického dominikána, někdejšího generálního představeného řádu
a nositele čestného doktorátu oxfordské
univerzity, krok za krokem prochází obřad křtu a biřmování a mimořádně svěžím způsobem poukazuje na to, jak jsou
tyto dvě svátosti neustále přítomny v životě každého křesťana.
Jedním z hlavních témat je také slovo,
jeho váha, jeho moc ničit, anebo naopak
dávat růst.
(Kniha je součástí autorovy „trilogie“, ve které Radcliffe
z mnoha úhlů pohledu zkoumá a promýšlí, jaká je úloha
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křesťanů a křesťanství v dnešním světě. Vydává ji dominikánské
nakladatelství Krystal OP; Proč být křesťan a Ponoř se! vyšly
v roce 2017, poslední díl s názvem Proč chodit do kostela by
měl vyjít do konce roku 2018).
„Při dopolední mši na Zelený čtvrtek, kdy v katedrále biskup
světí oleje, zpíváme irský hymnus ze 6. století [Blest by the Sun,
the Olive Tree], který popisuje olej jako plod slunce:
Požehnán sluncem olivový strom
zplodil hrozny dobrých plodů.
Zralé je teď nesem s modlitbou,
Pane Ježíši, vykupiteli země.
Cyril Jeruzalémský říká, že jsme naroubováni na Krista, olivový strom. Olivový olej je destilovaný sluneční svit. Je to radost léta. Nepředpokládám, že v Irsku v 6. století nějaké olivovníky byly, ale v tomto pomazání máme podíl na středomořském
teple Kristovy rodné země. Je to jakýsi druh opalovacího krému. Na dovolenou si bereme olej na opalování, který nás chrání před sluncem, zatímco náš svatý olej nás chrání před temnotou. Jsme celí pomazáni olejem Krista, který je vycházejícím
sluncem, jež přemohlo moc noci.“
Jack Frost: Zakusit Otcovo objetí
(Karmelitánské nakladatelství, 2018)
Jack Frost byl celý život zaměřen na
výkon a úspěch. Šťastný ale nebyl. Hluboko v nitru to byl stále malý chlapec, který touží a volá po uznání a objetí svého
otce. Když se jednou se svou rybářskou
lodí v bouři ztratil v Atlantiku, Boží přítomnost se ho dotkla tak, že otřásla jeho životem v základech. Frost se pak vydal na
cestu kazatele a podařilo se mu zachránit
manželství i vztahy s dětmi.
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Kniha je určena pro všechny, kdo se nedočkali uznání a objetí od svého otce, na které však, jak ukazuje autor, čeká objetí Otce, který cenu člověka nepoměřuje jeho výkony a úspěchy.
„Základem pro důvěrný vztah s Bohem je uvědomit si, že jsme
jeho šťastnou myšlenkou a že nic, co řekneme nebo uděláme,
to nikdy nemůže změnit. Nemůžete udělat nic, co by Boha přimělo milovat vás víc, než jak vás miluje právě teď. Nemůžete
udělat nic, co by Boha přimělo milovat vás méně, než jak vás
miluje právě teď. Bezpodmínečná láska se nikdy neodvíjí od zásluh toho, kdo ji dostává; má své základy v milující povaze toho,
kdo ji dává.“ (s. 59)
„Jestliže budeme přesně chápat povahu našeho nebeského
Otce, nezdravý strach z něj k nám nemá přístup; nemusíme dělat žádné kejkle, abychom si jeho lásku vysloužili. Pochopíme-li ji, nemůže se nás zmocnit náboženství strachu; a dokonce
i když zhřešíme, můžeme vylézt Bohu Otci na klín a hledat tam
jeho lásku a odpuštění.“ (s. 55)
***
P. S. Nebudu zapírat, že s těmito knihami nemám nic společného. Mám. Všechny jsem je přeložila. Ale protože je zároveň
beru jako dary, které mi ve správný čas Pán poslal, abych si je
důkladně prostudovala (totiž: neznám důkladnější způsob čtení
než ten, při kterém se člověk snaží cizojazyčnou knihu co nejvěrněji přeložit do svého mateřského jazyka) a aby byly k užitku dalším, s klidným svědomím vám je doporučuji k přečtení,
i když je to trochu reklama. Ať poslouží dobře i vám!
Marcela Koupilová
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Rozlučka s P. Marianem
v hejčínském kostele
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Informace
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
ZMĚNA BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Pravidelné bohoslužby nebudou od pondělí 27. srpna do soboty
1. září.
Každý pátek po skončení večerní mše svaté je příležitost
do 21 hodin k tiché adoraci v kapli Panny Marie, kromě pátku
31. srpna.
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Na opravu hejčínských varhan je k 26. červnu vybráno
z cílové částky 3,522.570 Kč již 869.687 Kč. Všem dárcům
upřímné Pán Bůh zaplať! Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše svatá – nejbližší termín je v neděli 8. července v 7 hodin. Další potom v pátek 10. srpna v 17.30 hodin. Je možné adoptovat konkrétní píšťaly. Rádi na požádání
vystavíme potvrzení o daru k daňovým účelům. Připomínáme,
že je možné podpořit opravu hejčínských varhan také nákupem
v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Podrobnosti
k opravě hejčínských varhan najdete na webových stránkách
http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz.
V sakristii hejčínského kostela je rozpis na zpívání žalmu
a ordinária během prázdnin při nedělní mši svaté v 10 hodin. Prosíme zpěváky, aby se napsali k této službě. Děkujeme.
V sakristii kostela, nejlépe po mši svaté, je možné zapisovat
úmysly mší svatých na rok 2018.
Návštěva nemocných se uskuteční mimořádně ve středu
4. července, další v úterý 31. července a ve čtvrtek 6. září.
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v Hejčíně ve čtvrtek 5. července mší svatou v 17 hodin. Hlavním celebrantem
bude otec Gorazd Cetkovský, O.Carm.
Farní spoření a sbírka na opravu varhan bude v neděli
15. července a v neděli 19. srpna.
Na pondělí 16. července připadá svátek Panny Marie Karmelské. Mše svatá v 17.30 hodin bude v kostele.
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 28. července od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek
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27. července v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Uklidila by
se část kostela a v sobotu zbytek. Další úklid proběhne v sobotu 25. srpna od 9 hodin a komu to vyhovuje více, může přijít již
v pátek 24. srpna v 18.15 hodin. Prosíme o pomoc všechny, kdo
mohou přiložit ruku k dílu. Děkujeme.
Letní příměstský tábor pro děti od 7 do 13 let se uskuteční
od 6. do 10. srpna 2018 v hejčínské farnosti. Přihlášky s informacemi najdete v kostele. Kapacita tábora je omezena počtem
20 dětí. Ještě jsou volná místa. Proto neváhejte a co nejdříve
děti přihlaste.
Během léta proběhne poslední etapa výmalby hejčínského kostela. Zbývá zrestaurovat výmalbu stropu předsíně kostela. Protože se jedná o uzavřený prostor, nemělo by se prášit
do kostela a neměla by být zvýšená potřeba úklidu kostela před
nedělní bohoslužbou. V předsíni kostela bude jen omezenější prostor pohybu. Dbejte proto, prosíme, zvýšené opatrnosti,
zvláště budete-li s dětmi. Děkujeme za pochopení.
Ve středu 29. srpna olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner oslaví své 70. narozeniny, za které bude děkovat při mši
svaté v katedrále v sobotu 1. září v 10.30 hodin. Pamatujme na
něho ve svých modlitbách.
Sobota 1. září je Dnem modliteb za péči o stvoření. Můžeme se v tomto modlitebním úmyslu spojit s celou církví.
V neděli 2. září při mši svaté v 10 hodin bude žehnání školních tašek, dětí školou povinných a pedagogů.
Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně.
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