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Také o letošním adventu bude v našich farnostech
putovat obraz Svaté rodiny.

Úvodní slovo
Velmi mi uvízla v paměti promluva, při které jsme s dětmi přemýšleli o tom, jak se to tak stalo, že z deseti malomocných,
které Pán Ježíš uzdravil, jen jeden jediný se vrátil a poděkoval
mu. Snad si na to vzpomenete i Vy. Trochu jsme si to zahráli.
Děti vymýšlely, proč asi ten který z těch devíti nepřišel. Já jsem
se jich pak ptal: „Proč nepřišel?“ A dostal jsem vždy odpověď:
„Nemá čas.“ Tázal jsem se tedy: „Proč nemá čas?“ A děti odpověděly ten důvod, který vymyslely: že oslavuje s přáteli své
uzdravení, nebo že se pustil do práce, kterou předtím jako nemocný dělat nemohl atd. V Hejčíně to příliš působivě nevyznělo, ale v Horce mne při těch slovech: „Nemá čas“, která se ozývala znovu a znovu, až mrazilo.
Došlo mi: tak často to říkáme! Někdy právem – je dobře nemít
čas na něco špatného nebo umět i v dobrém zachovat správnou míru. Jenže my to říkáme někdy v situacích podobných té,
ve které byli ti uzdravení. Nemáme čas zdržet se chvíli, nemáme čas poděkovat atd.
Advent je asi nejuspěchanějším obdobím roku. Možná častěji než jindy budeme muset zvažovat, zda máme nebo nemáme
čas. Nebo spíš: na co máme a na co nemáme čas. Přeji nám
všem co nejvíc moudrosti a pokoje, které dává Duch Svatý. Přeji Vám všem požehnaný advent, Vánoce a Nový rok!
P. Gorazd
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Aby u nás Svatá rodina
našla přístřeší…
Vy sami víte lépe než já, jakou tradici má adventní putování obrazu Svaté rodiny po našich domovech, které – nakolik
si já vzpomínám správně – zavedl po vzoru své rodné slovenské farnosti otec Benedikt. Toto „Hledání příbytku Svaté rodiny“
v návaznosti na to, že Betlémané tehdy Josefa s těhotnou Marií
k sobě nepřijali, chce naopak připravit naše srdce a rodiny na
přijetí Ježíše.
Bylo mi líto, že v Hejčíně putuje našimi domovy obraz Svaté
rodiny, na němž je s Marií a Josefem Ježíš vypodoben již jako
chlapec školního věku. S pomocí přátel se mi letos podařilo zajistit pro nás tři obrazy, znázorňující Svatou rodinu opravdu před
narozením Ježíše.
První obraz je kopií originálu, který pro farnost v Praze-Liboci, již spravují bratři karmelitáni, namalovala akademická malířka Jindra Hubková, která je členkou karmelského třetího řádu.
Tištěnou kopii mi velkoryse daroval otec Serafim při mém pobytu ve Vydří letos v létě. V pravém dolním rohu obrazu je datace 19. 3. 2003. Jindra sama
o obraze říká:
„Obrázek jsem kreslila během své týdenní soukromé
duchovní dovolené ve Vydří,
bydlela jsem v pokoji dole
v přízemí s výhledem k Dačickému lesu. Tenkrát mě
o nakreslení »Hledání hospody« poprosil tuším bratr Benedikt. Sama jsem v té době
měla nějaké starosti, bylo to
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krátce po smrti tatínka a maminka na tom také nebyla
zdravotně nejlépe. Tak jsem ty
obavy a úzkost přelila do obrázku. Když život přinese nějaký silný impulz, ať už radostný, nebo bolestný, snažím se
z toho »vymalovat«. Pomáhá
to.“
Druhý obraz namalovala letos na podzim na mou prosbu
mladá malířka Kamila Zemková, která je také příznivkyní Karmelu. Kamila pochází
z Českých Budějovic, ale
v současnosti žije v Praze.
Když jsem jí svěřoval téma obrazu, prosil jsem ji zároveň, aby
obraz nepůsobil smutným dojmem (i když Svaté rodině při hledání příbytku v Betlémě jistě do smíchu nebylo), také aby nebyl příliš velký na přenášení a aby byl pokud možno nerozbitný.
První požadavek Kamila splnila moc hezky, druhý také, jen se
třetím požadavkem se ukázalo, že je trochu potíž. Když se totiž
pokoušela namalovat obraz na dřevěnou desku, nebyla se svou
prací spokojena a nakonec se rozhodla pro materiál velmi prostý – papír na dřevěném rámu. A z různých druhů barev zvolila vaječnou temperu. Podle jejích zkušeností při normálním zacházení nikdo ani papírový obraz neprotrhne a nanesená malba
je odolná i proti otěru. (Ale přece jen zvažuji, že bychom si včas
pořídili tištěnou kopii tohoto obrazu pro případ, že by originál při
putování našimi domácnostmi přece jen došel úhony.)
Třetí obraz je vlastně původně skica, kterou si Kamila vytvořila při své přípravě k malování obrazu. Říká, že jí velmi pomáhá
napřed si udělat podobnou skicu a teprve potom malovat obraz
samotný. A tuto svou skicu mi darovala spolu s obrazem. Podle mého názoru tato skica také „mluví“ tak hezky, že ji můžeme
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vzít za třetí obraz s námětem
„Hledání příbytku Svaté rodiny“ a můžeme ji nechat putovat z domu do domu ve třetí
z trojice farností, o které my
hejčínští karmelitáni pečujeme.
Mám z obrazů velkou radost, a proto jsem vám chtěl
napsat něco málo o tom, kterak k nám přišly…
Úmyslně se zatím střežím,
abych se nepouštěl do výkladu toho, co na obrazech spatřuji. Nechci nikoho z vás totiž
ani v nejmenším ovlivňovat.
Chci vám dopřát plnou radost
z objevování toho, co vše každý jednotlivý obraz sděluje. A radost z toho, jak pomáhají naší modlitbě. Když jsem přebíral obrazy od Kamily, svěřila se mi, že právě toto jí při práci dělalo
zvláštní radost: vědomí, že maluje obrazy určené k tomu, že budou sloužit naší modlitbě.
Děkuji Serafimovi, Jindře i Kamile a všem vám přeji a vyprošuji požehnaný letošní advent a Vánoce!
P. Gorazd

K pastýřskému listu farnostem
olomouckého děkanátu
V září jsme si vyslechli pastýřský list olomouckého arcibiskupa napsaný speciálně pro náš děkanát. Je v něm zmíněno několik věcí, které otci arcibiskupovi leží na srdci. Jestli není ve
městě příliš mnoho bohoslužeb ve všední dny, a jejich návštěvnost je proto malá. Jestli není v Olomouci příliš mnoho kněží
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a jinde by mohli být užitečnější. Jestli každý z nás se cítí být
v nějaké farnosti doma a v ní se zapojuje do života církve a vnímá za tuto farnost zodpovědnost a jestli jsou také jednotlivé
farnosti životaschopné. Už dlouho si nepamatuji, že by některý
z pastýřských listů vzbudil takový ohlas, a to jak mezi farníky,
tak i mezi kněžími. V mnoha farnostech jsem se dokonce setkal
s názorem: „Když u nás nebude dost lidí v kostele, tak nám ho
zavřou.“ Jinde si vyložili list tak, že to je kritika jejich práce, že
mají málo aktivit a že jsou na nějaké „černé listině“. Ani k jednomu z těchto postojů neměl text pastýřského listu vést. Je v něm
vyjádřena především snaha převést celou diecézi přes velmi
obtížné období postupné finanční odluky církve od státu a učinit z ní samostatnou, cílevědomou a soběstačnou instituci, která dostojí se ctí svému poslání.
Abychom si uvědomili, o čem diskutujeme, je potřeba se podívat do nedávné minulosti. To, co se nám zdálo být třeba před
padesáti lety něčím zcela nemožným, stalo se před dvaceti lety
krutou realitou. Jako příklad lze třeba uvést zrušení farnosti Jiříkov na Bruntálsku. Kostel v Jiříkově je významná kulturní památka a snad díky novému majiteli z něj bude alespoň hezké
kulturní centrum. Bohoslužby se tam zřejmě už nikdy konat nebudou. V sousedním Těchanově kostel zakoupila realitní společnost k dalšímu prodeji. Byl nabízen ke koupi asi za jeden
milion korun. K prodeji jsou nabízeny kostely, bývalé márnice
i fary. Je pravdou, že naší diecéze se tyto smutné konce sakrálních objektů mnohdy nevyčíslitelné historické ceny zatím příliš
netýkají. To ovšem neznamená, že tomu tak jednou být nemůže.
V jiné diecézi se zase dnes doporučuje kněžím, aby si našli
další zaměstnání na poloviční úvazek, protože na jejich mzdy
nemá diecéze peníze. Ani zde nemusíme mít zatím obavu.
Naše diecéze má prostředky na to, aby se kněží mohli věnovat svému poslání na plný úvazek. Musíme však být nejen dobrými hospodáři, ale také účelně využívat právě onen duchovní
a pastorační potenciál tam, kde je ho nejvíce potřeba. Do bu6

doucna určitě bude nutné nějakým rozumným a vstřícným přístupem zrevidovat počet bohoslužeb především ve všední dny.
A to tak, aby byly v rámci městské dopravy snadno dostupné,
ale nepřekrývaly se časově v několika kostelích najednou. Tím
by zároveň mohla být posílena pastorační péče ve vesnicích
a okrajových částech města, kde se lidé tak snadno do centra
Olomouce nedostanou. A i když třeba Hejčín je součástí města,
centrum je dostupné v průměru dvěma autobusovými spoji za
hodinu a jedním spojem příměstského vlaku. V samotném centru je pravidelné spojení jednotlivých částí tramvají nebo městskými autobusy v intervalu 8–10 minut.
Samostatnou kapitolou pak zůstává návštěvnost bohoslužeb
v jednotlivých farnostech. Pokud se nám nepodaří udržet si ve
farnosti živé společenství a zájem o společné prožívání nejen
bohoslužeb, ale i dalšího času věnovaného vzdělávání a setkávání se, může se stát, že počet bohoslužeb bude omezen a posílen tam, kde jsou si lidé vzájemně blíž a mají touhu farní rodinu tvořit. I v našem děkanátu jsou některá kritická místa, kde
se obtížně komunikuje a plánuje a přes veškeré úsilí se daří jen
velmi pomalu a obtížně nacházet schůdná řešení.
Zkusme se tedy zamyslet nad tímto pastýřským listem pozitivně. Nejde o počet aktivit a pořádaných akcí. Nikdo nechce
farnosti rušit ani je slučovat, ani zavírat kostely a činit je nedostupnými. Jde o zamyšlení se nad stavem jednotlivých farností
a hledání cest, jak je udržet v dobrém stavu a tam, kde je to třeba, je oživit. V letošním roce proběhlo sčítání lidí přítomných na
bohoslužbách. Každá farnost si měla zažádat o přibližný počet
sčítacích lístků. Mimořádně velké množství farností si požádalo
o menší počet lístků, a to někdy v řádech desítek kusů, než byl
skutečný stav účastníků bohoslužeb. Vysvětlením může být, že
duchovní správci jsou velmi skeptičtí a stav svých „oveček“ podhodnotili (což asi nebude pravděpodobné), nebo se opět probouzí zájem o duchovní život, a to by nás mělo velmi povzbudit.
Jaroslav Hut
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Oprava varhan významně pokročila
Na opravu varhan hejčínského kostela bylo z cílové částky
3.522.570 Kč do 22. 11. 2019 vybráno 1.931.042 Kč, což představuje asi 55 %. Za letošní rok jsme zatím za opravu varhan
zaplatili 1.665.200 Kč.
Odborný dohled nad opravou má diecézní organolog Jan Gottwald. Firma pana Iva Roháče, která opravu provádí, svou práci pro letošní rok ukončila. Nyní jsme uzavřeli smlouvu o dílo
s firmou Dlabal Mettler z Bílska, která jako subdodavatel vyrobí prospekt (čelní píšťaly, které jsou vidět při pohledu na nástroje na kůr). Dodávka prospektu je stanovena nejpozději
k 30. 4. 2020 a cena prospektu je smluvena na 848.694 Kč. Až
bude prospekt nainstalován na své místo, pak pan Roháč ještě
celý nástroj naladí a varhany budou připraveny k slavnostnímu
požehnání a k běžné hře na ně.
Pak budeme splácet zbývající částku zakázky. Použijeme
k tomu zbytek peněz, které měla farnost shromážděny na účtu
předtím, než oprava začala, a částečně také prostředky z farního spoření. Kromě toho budou pokračovat pravidelné sbírky na
opravu varhan, a tak doufám, že se splácení neprotáhne na příliš dlouho. Prosím vás o vytrvalou podporu opravy varhan až do
dokončení prací. Jak to zavedl otec Marian, i nadále je každý
měsíc obětována jedna mše svatá za všechny, kdo opravu varhan jakkoli podpořili.
Všechny, kteří užívají internet, zvu k návštěvě webových stránek https://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz. Kromě důkladných základních informací o našem nástroji a o probíhající
opravě, které jste si přečetli asi již v období, kdy oprava začínala, tam nyní najdete fotografie z posledního benefičního koncertu a mnoho poutavých fotografií, dokumentujících jednotlivé
etapy prací a pořízených samotnými varhanáři. Velmi zajímavá jsou krátká videa, ukazující výrobu a intonaci nových píšťal
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a představující zvukovou zkoušku opraveného nástroje, kterou
vykonal varhaník od svatého Mořice pan Karel Martínek.
Při této příležitosti chci poděkovat Martinu Hejnarovi za jeho
spolupráci na těchto webových stránkách i za další formy propagace opravy hejčínských varhan na sociálních sítích. A přeji
mu houževnatost, radost a Boží pomoc při jeho startu do varhanické služby v naší farnosti.
P. Gorazd

Smějeme se s redakční radou

Takhle má vypadat vánoční stromeček...
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ATEST – ATLANTIK – BIČOVKA – BLONDÝN – DIÁŘ – HNIS
– HOUSLISTKA – INAK – KMITNA – KRYSA – LAKÝRKY –
LAOS – LITANIE – NERVÓZA – NITĚ – PODNOS – POETIKA
– PRASKNOUT – RAIS – REOSTATY – ROUROVOD – RUČITELÉ – ŘEZY – SALTA – SEDATIVA – SCHOPNOST – SKLA –
SLAVIT – SNĚHULÁK – SPOJKA – SPOLEČNOST – SRST –
STALAGNÁT – ŠANONY – ŠPIČÁKY – TĚLO – TLOUK – ÚNIK
– URAN – ÚTLÝ – ÚTOK – VĚRNOST – VODA – VOLI – YZOP
Řešením osmisměrky jsou slova z písně, kterou v adventu zpíváme velmi často.
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Ještě k volbám do pastorační
rady farnosti Hejčín
Oproti informacím, které jste četli v listopadovém čísle Hejčínského oka, došlo ke změně termínu konání voleb. Protože
je to změna důležitá, chci ji blíže vysvětlit. Rozhodli jsme se tak
při řádném setkání volební komise, kterou jsem jmenoval, jak
to předpisují Stanovy pastorační rady farnosti arcidiecéze olomoucké. Spolu se mnou komisi při nynějších volbách tvoří Vojtěch Černý, Dana Hutová a Jana Werdichová.
Pro změnu termínu voleb jsme se rozhodli ze tří důvodů:
1) Abychom naplnili požadavek zmíněných Stanov, že ode
dne vyhlášení kandidátů se mohou volby konat nejdříve za
14 dní; to by při časovém plánu, který jsem stanovil původně,
nebylo dodrženo.
2) Nová pastorační rada se tak bude moci sejít v klidu až po
Novém roce (podle Stanov má rada povinnost sejít se do jednoho měsíce po svém zvolení, a to by – kdyby volby byly na konci
listopadu – připadlo do vánočních a novoročních dní).
3) Abychom voličům dali více času na promyšlení volby.
Zopakuji tedy konečné rozhodnutí: Volby do pastorační
rady hejčínské farnosti se budou konat v neděli 8. prosince
po každé mši svaté a náhradní termín pro ty, kdo nebudou
moci volit v tuto neděli, je ve středu 11. prosince po mši
svaté, která bude v 17.30 hodin v kapli Panny Marie.
Právo volit má každý katolík starší 15 let, který sám sebe počítá k farnosti Olomouc-Hejčín.
Z vašich návrhů, které jste během určené lhůty podali, vyšli jako kandidáti do voleb: Lenka Nejeschlebová, Veronika Vymětalová, Helena Mikušková, Oldřich Chytilík, Blanka Jemelková, Jana Werdichová, Alena Rosová, David Coufal, Vojtěch
Černý a Daniel Dehner. Jejich fotografie a informace o jejich
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věku a povolání najdete na webových stránkách farnosti nebo
na nástěnce v předsíni kostela.
Z těchto deseti kandidátů bude moci každý volič volit nanejvýš čtyři osoby. Volební lístky dostanete v den volby při svém
příchodu do kostela na mši.
Ke kandidátům, kteří budou zvoleni, pak podle Stanov mohu
jmenovat další členy pastorační rady, ale nanejvýš v tom počtu,
kolik je volených členů rady.
A ještě připojím dvě čísla a jedno povzbuzení: návrhy kandidátů do voleb podalo celkem 33 osob. Podle nedávného sčítání bylo na první říjnovou neděli u nás na obou mších svatých
celkem 274 osob. Ano, je třeba samozřejmě počítat s tím, že tu
tehdy byli na mši i lidé odjinud a že v celkovém počtu jsou i děti
pod 15 let. Ale přece si dovolím vás nyní povzbudit: zapojte se
do volby, volte. Možná víc než kvůli kandidátům (všem jim jde
o dobro farnosti a nevedou žádné předvolební agitace a boje) je
to důležité kvůli vám samým: ukážete tím – sami sobě na prvním
místě – své pouto s touto farností. A tím ho ještě víc upevníte.
P. Gorazd
Řešení osmisměrky: pluant iustum.

Informace
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB: V pátek 27. prosince a v sobotu
28. prosince nebudou mše svaté v Hejčíně a v Horce nad Moravou.
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Pravidelné adorace, které bývají v pátek po mši svaté do
21 hodin v kapli Panny Marie, už jsou nyní přesunuty do místnosti nad sakristií hejčínského kostela.
Úmysly mší svatých v Hejčíně na první pololetí roku 2020
je možné zapisovat v sakristii kostela, nejlépe po mši svaté.
Společenství mládeže (středoškoláků) se schází v neděli od
19.15 do 20.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela a je otevřené i dalším zájemcům. Setkání vede P. Gorazd.
Modlitby matek bývají v úterý od 18.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela, případně v kapli Panny Marie. Další informace vám může podat Saša Šťastná, tel.
723 606 605.
Na opravu hejčínských varhan je k 25. listopadu 2019
z celkové částky 3.522.570 Kč již vybráno 1.943.191 Kč. Všem
dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše svatá. Příští bude sloužena v pondělí
9. prosince v 17.30 hodin v kostele (na ten den je letos přeložena slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu).
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 farnosti www.farnost-olomouc-hejcin.cz nebo na
http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz.
I v letošním adventu se můžete začlenit do putování obrazu Svaté rodiny po rodinách ve farnostech Hejčín, Horka nad
Moravou a Křelov. Podrobné informace najdete v kostele nebo
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na internetových stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz
a https://farnosthorka.webnode.cz.
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli
1. prosince v 19 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela. Další setkání bude v neděli 5. ledna 2020.
K adventu patří roráty a k nim se můžete přidat na webové stránce www.roraty.jednoduse.cz. Každodenní ranní modlitba bude obsahovat žalmy, četbu z Písma, rozjímání, přímluvy
a další modlitby, ale především tradiční adventní zpěvy.
V adventu bude v hejčínském kostele každé úterý v 6.30 hodin (3., 10. a 17. 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.
Letos budou roráty také v Horce nad Moravou: vždy ve
čtvrtek (5., 12. a 19. prosince) v 6.30 hodin bude v kostele mše
svatá, po ní v sakristii jednoduchá snídaně, teplý čaj a poté se
odejde do školy.
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince,
další pak ve čtvrtek 2. ledna 2020.
V Horce nad Moravou v den památky svatého Mikuláše,
v pátek 6. prosince, bude mše svatá v 16.15 hodin obětována
na úmysl za školu a školky v Horce. Po mši svaté přijde svatý
Mikuláš přímo do kostela.
Adorační den hejčínské farnosti 8. prosince připadá letos
na neděli. Příležitost k adoraci bude po ranní mši svaté v kostele do 9 hodin a po druhé mši svaté opět v kostele. Do kolika ho-
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din adorace potrvá, záleží na tom, kolik modlitebníků se zapíše
do rozpisu. To bude ještě oznámeno v ohláškách.
Svatý Mikuláš navštíví hejčínskou farnost v neděli 8. prosince v 15 hodin. Zveme všechny děti k setkání s ním do místnosti nad sakristií.
Adorační den farnosti Horka nad Moravou bude v neděli
15. prosince. Pokud se přihlásí dost modlitebníků, adorace začne hned po mši svaté. To bude ještě oznámeno v ohláškách.
Adorace potrvá do 15.30 hodin. Od 14 do 15.30 hodin bude
zároveň s adorací i příležitost k předvánoční svátosti smíření
(P. Norbert).
V neděli 15. prosince se uskuteční při bohoslužbách v Hejčíně farní spoření a sbírka na opravu varhan a v Horce nad
Moravou sbírka na opravu krovu kostela.
V úterý 17. prosince papež František slaví 83. narozeniny.
Modleme se za něho a za celou církev.
V úterý 17. prosince bude v Křelově v kostele sv. Jiljí ve
20 hodin modlitba chval.
Setkání seniorů proběhne ve středu 18. prosince v 10 hodin
v místnosti nad sakristií hejčínského kostela.
Předvánoční úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 21. prosince od 9 hodin. Je možné přijít uklízet už v pátek
20. prosince od 18.15 hodin, pokud se to někomu hodí více. Děkujeme za vaši pomoc!
Zdobení stromků v kostele v Hejčíně bude v sobotu 21. prosince od 14.30 hodin.
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V neděli 22. prosince se uskuteční při bohoslužbách v Hejčíně potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé a sbírka vánoček a vánočního cukroví na charitní štědrovečerní stůl.
Betlémské světlo si bude možné vyzvednout v hejčínském
kostele v úterý 24. prosince od 14 do 16 hodin.
Přehled bohoslužeb o Vánocích naleznete na přiloženém
letáčku uvnitř zpravodaje.
Obnova manželských slibů v den svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa bude v neděli 29. prosince při všech bohoslužbách.
Ve středu 1. ledna 2020 je slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše svaté budou v 7 a 10 hodin. V tento den je možné za
obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Je to také
Světový den modliteb za mír.
Od středy 1. ledna do úterý 14. ledna 2020 proběhne v celé
České republice Tříkrálová sbírka. S koledníky se setkáme
i v našich farnostech.
V pondělí 6. ledna 2020 o slavnosti Zjevení Páně budou mše
svaté: v Horce nad Moravou v 16.15 hodin a v Hejčíně v 17.30 hodin v kostele. Při nich budou také požehnány voda, křída
a kadidlo.
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