Hejčínské OKO

Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

ČERVENEC – SRPEN 2020

Ježíš v domě Marty a Marie,
obraz na kazatelně v Horce nad Moravou

Úvodní slovo
Vy, kdo používáte facebook,
jste si asi všimli, že se tam teď
o dění v naší farnosti objevuje více zpráv než dřív. Péče
o to se před nedávnem ujala
Veronika Vymětalová s vydatnou technickou podporou svého syna. Chtěl bych jim za to
na tomto místě moc poděkovat. Aniž jsme na to mysleli
předem, v době, kdy jsme byli
od sebe izolováni opatřeními
proti šíření pandemie, nabyly tyto prostředky šíření informací a vzájemné komunikace
ještě většího významu.
Martin Hejnar ze své vlastní
iniciativy – řekl mi to až později a jen příležitostně – napsal
na facebook informace o aktuální situaci opravy hejčínských
varhan a prosbu o podporu zakončované opravy. Projevilo se
to už několika dary, které přišly na účet farnosti od lidí, jejichž
jména jsou mezi dárci úplně nová. I Martinovi proto za nás za
všechny děkuji.
A Vám ostatním chci nabídnout, abyste – pokud facebook
nebo jiné moderní komunikační prostředky používáte – i skrze
ně sledovali a podpořili dění ve farnosti. Mnozí, zvláště ti starší z nás, tyto prostředky sami nepoužíváme a už se do toho asi
nepustíme. Ale třebas máte možnost poprosit tu a tam nějakého svého vnuka nebo vnučku, aby Vám na svém chytrém tele2

fonu našli a ukázali, co se tam o farnosti píše. Mohlo by to potěšit Vás a mohlo by to snad zaujmout i je. Možná nečekají, že
i touto cestou se lidé informují a sdílejí o víře a o životě ve farnosti a v církvi.
Zvu Vás na poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje, při níž bude
naším hostem P. Marian, který opravu hejčínských varhan odvážně rozběhl. Přeji Vám všem požehnané léto, hezký odpočinek v pravý čas a nové inspirace. Ať Vás provází důvěra v Boží
blízkost a pomoc!
P. Gorazd

Noc kostelů
HORKA NAD MORAVOU
I když se dlouho zvažovalo, zda se letos zapojit do Noci
kostelů, nakonec převládlo rozhodnutí zkusit to. A tak v pátek
12. června úderem 18. hodiny přivítal Víťa Andrle v kostele svatého Mikuláše v Horce první návštěvníky, kteří si následně poslechli pásmo skladeb v podání houslí a varhan. Mezitím už ale
stoupali další příchozí na kostelní věž, kde obdivovali krásný výhled do okolí, ale i zvony či hodinový stroj. Děti se zase zapojily do hry, která je seznámila s několika světci. Zájemci o historii
kostela a jeho interiér se s tištěným průvodcem prošli vnitřními prostory chrámu. Vrchol programu představoval výklad
P. Gorazda o obrazu z kazatelny, na němž je vyobrazena scéna
s Marií a Martou. Přednáška byla zakončena přednesením apokryfu Karla Čapka o těchto dvou ženách v podání Máji Vepřkové, Verči Dvorské a Markéty Kučerové. Dále bylo připraveno
promítání dokumentu Církev za oponou, možnost tiché modlitby či hovoru s knězem. Závěr patřil společné modlitbě za obec.
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Všechny organizátory příjemně překvapila hojná účast této
akce nejen z řad dospělých, ale i dětí. Zároveň je to však výzva
pro další roky. Děkuji všem, kdo se na Noci kostelů v Horce podíleli a otevřeli náš chrám i společenství všem návštěvníkům.
Jaroslava Krejčí
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HEJČÍN
Noc kostelů v našem chrámu sv. Cyrila a Metoděje představila kostel jako prostor k modlitbě a ke ztišení.
Měli jsme radost, přišlo téměř 300 poutníků, navíc byl příjemně teplý páteční večer. V programu byla v nabídce v 17 hodin
společná modlitba růžence a po ní mše svatá. Návštěvníky našeho chrámu jsme u vstupu uvítali, měli možnost kromě prohlídky chrámových prostor, kaple Panny Marie a hrobky arcibiskupa
Prečana také napsat na lístek modlitební úmysl a na tyto úmysly byla obětována mše svatá další středu.
Pro děti školou povinné jsme připravili hru, takové pátrání
s doplňovačkou, kde co je v kostele. Někdy i dospělí se zapotili
a lámali si hlavu, jak se jmenuje „to“, na co se hraje nohama na
varhany. (Kdybyste si nevzpomněli, je to „pedál“...) Za úspěchy
i snahu byla menší sladká odměna.
Na osobní ztišení jsme kolem 21 hodin navázali zpěvem a modlitbou chval. Krásné chvíle! Díky hudebnímu doprovodu scholy nejen naše ústa zpívala chvály, ale i naše srdce se radovala
v Boží přítomnosti! A když jsme kolem 22.30 hodin zakončovali Noc kostelů modlitbou, nejen nám se ani moc nechtělo odejít...
Dům Páně – Dům modlitby – Dům Boží blízkosti.
Vojtěch Černý

Jedno je potřeba...
OBRAZ NA KAZATELNĚ V HORCE NAD MORAVOU: PÁN
JEŽÍŠ V DOMĚ MARTY A MARIE
Před časem mne velmi zaujal výjev, který zdobí kazatelnu
v Horce (obr. 1): Pán Ježíš je hostem na návštěvě domě Marty a Marie (obr. 2). Tato událost z jeho života je zmíněna pouze
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obr. 1

v evangeliu podle Lukáše (Lk 10,38–42).
Můžeme si ji připomenout v překladu Bible 21. století.
Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho
k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její
sestra Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však
byla zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla: „Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“
Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, staráš
se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno
je však potřeba. Marie si vybrala správně
a to jí nikdo nevezme.“
Marta je zmíněna jako paní domu. Ale
vypravěč hned upíná pozornost na Marii

obr. 2
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a na to, jak ona přijala Ježíšovu návštěvu: zaměřila se na jeho
slova, poslouchala jeho učení. Marta se věnovala tomu, aby Ježíše obsluhovala.
Prokazovat pohostinnost bylo a je v Orientě – mohli bychom
říci – svatou povinností. Marta se tím ovšem nechala příliš pohltit. Svědčí o tom jednak to, že se neudržela a požádala Ježíše, aby Marii pobídl, ať jí s obsluhováním pomůže, a jednak dvě
slovesa, která Ježíš ve výtce, s níž Martě odpověděl, použil: „staráš se“ a „trápíš se“. Také to, že Pán Ježíš Martino jméno opakuje, napovídá, že ji napomíná naléhavě.
Domysleme do důsledku: Marta vytkla Ježíši, že ji v tom, co
pro něj dělá, nepodporuje, a žádala ho, aby Marii vlastně „zvedl“
od svých nohou, aby ji vytrhl z naslouchání jeho slovům a ona
aby se připojila k Martě v její práci s pohoštěním.
Ježíš ale odpověděl překvapivě v opačném smyslu: napomenul pracovitou Martu a pochválil to, co dělala Marie. Vyslovil přitom několik protikladů:
• Marta si dělá starost pro „mnoho věcí“, ale zapotřebí je jen
„jedno“.
• Ta jedna věc (na kterou se zaměřila Marie) „je potřeba“,
z čehož ale plyne, že to ostatní „mnohé“ není nezbytné.
• Marie „si vybrala správně“ (doslova: vybrala si „dobrý úděl“).
Tedy není třeba se bát, že si zvolila něco špatného nebo něco
nedostačujícího, nebo že své volby bude litovat.
• Marii ten úděl, který si vybrala, „nikdo nevezme“, z čehož ale
plyne, že to „mnohé“ naopak člověku vzato bude.
Důraz na to, abychom poslouchali Ježíšovo učení a nedávali před tím přednost jiným starostem a činnostem, nacházíme
v Novém zákoně i na mnoha jiných místech.
Lk 8,14 (výklad podobenství o rozsévači): Co padlo do trní, to
jsou ti, kdo slovo vyslechnou, ale pak jdou a dusí ho starostmi,
bohatstvím a požitky, takže nedozrají k užitku.
Lk 12,29–31: Neshánějte se po tom, co budete jíst a pít, a neznepokojujte se tím. Po tom všem se shánějí ve světě pohané;
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váš Otec přece ví, že to potřebujete. Hledejte spíš jeho království, a to ostatní vám bude přidáno. https://auto.bazos.cz/inzerat/121821521/maringotka-tiny-house.php
Mt 4,4: Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které
vychází z Božích úst.
Pán Ježíš nás nevede k pohrdání pohostinností, pracovitostí nebo starostmi o hmotné zabezpečení života. Jde ale o pořadí hodnot. V posledku jsou duchovní hodnoty důležitější než
materiální starosti. A jde o způsob, jakým své úsilí o obživu
a o službu druhým prožíváme. Marta představuje příliš ustaraný, úzkostný život na úkor otevřenosti pro to, co nám přichází
nabídnout Ježíš.
***
Je zajímavé poznat, jak byl tento námět vyobrazován ve světovém malířství. V barokní době byly Martina kuchyně a domác-

obr. 3
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nost obvykle představovány
velmi realisticky a do mnoha
podrobností. Uvedu jediný příklad, obraz asi z roku 1650,
jehož autory jsou Erasmus
Quellinus II. (mladší) a Adriaen
van Utrecht (obr. 3). Jejich
Marta je obklopena spoustou
surovin (maso, zvěřina, ovoce), ze kterých by mohla Ježíši
připravit pohoštění. Což vlastně – buď neúmyslně, nebo naopak provokativně – protiřečí
Ježíšovu napomenutí: malíři od toho neviditelného „jednoho“, co upřednostňují Ježíš
obr. 4
a s ním Marie (tedy od přijetí jeho učení), obracejí svou i naši pozornost k „mnoha věcem“,
kterými se zaměstnávala Marta. Velmi mne zaujalo, že téměř na
všech vyobrazeních tohoto námětu se setkáme s jedním společným detailem – s průhledem do další místnosti v pozadí (vidíme v ní služebné, nádobí apod.). Na našem obraze v Horce
to nacházíme také.
Všimněme si ještě toho, že obraz Pána Ježíše v domě Marty
a Marie je v horeckém kostele vyobrazen právě na kazatelně.
Je to jen náhoda? Kdysi pro mne jedna moje známá vystřihla
z nějakého stolního kalendáře obrázek s kazatelnou v Kratonohách, která má tvar velryby. Ukazovala mi ho a srdečně jsme se
tomu smáli (obr. 4). Až letos při přemýšlení o kazatelně v Horce mi došlo, že to má jasnou myšlenku: podle Bible přece velryba spolkla proroka Jonáše a pak ho vyplivla. On pak kázal v pohanském velkoměstě Ninive jeho obyvatelům, že se mají obrátit
k Bohu, a oni poslechli! Když tedy kněz při kázání stál na kazatelně, která vypadala jako tlama velryby, připomínalo to jeho posluchačům, že i oni mají slova, která od tohoto muže slyší, vzít
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vážně. Takže kazatelny a jejich výzdoba mnohdy napovídají nějakou myšlenku!
Není těžké poznat, co chtěli naši předkové vyjádřit tím, že na
kazatelnu v Horce umístili právě obraz Pána Ježíše, jak kárá Martu a chválí Marii. Ačkoliv jsem se s tím zatím nikde jinde nesetkal,
toto téma se na kazatelnu velmi hodí! I my potřebujeme obracet
mysl od „mnoha věcí“ k jednomu „dobrému údělu“, kterým je Boží
království, zvěstované nám Pánem Ježíšem v evangeliu.
A dovolte mi ještě žertík na závěr: když se stane, že vás kázání nezaujme (ať už kněz dřív mluvil přímo z kazatelny, nebo
dnes k vám káže od ambonu), v Horce si během jeho řeči vždycky můžete prohlížet obrázek na kazatelně a rozjímat o něm. Ten
obraz samotný už je vydařeným kázáním!
P. Gorazd

První svaté přijímání

Olomouc-Hejčín

Křelov
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Olomouc-Hejčín (foto © Filip Kotek)
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Přijměte pozvání na oslavu slavnosti

patronů kostela sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně
s poděkováním za dokončení generální opravy varhan

v neděli 5. července 2020
PROGRAM:
7:00 mše svatá (P. Gorazd)

10:00 obřad požehnání opravených varhan
a slavnostní mše svatá
(P. Marian Petr Masařík, O.Carm.)

doprovázená zpěvem z Kancionálu
a zpěvem pěveckého sboru Cantio z Valašského Meziříčí:
• Ordinarium: Zdeněk Lukáš – Missa brevis
• Obětování: Ola Gjeilo – Ubi caritas et amor
• Svaté přijímání: Petr Zavičák – U tebe je pramen života
Varhanní doprovod: Petr Zavičák
Po mši svaté:
Krátký varhanní koncert: Petr Zavičák
Možnost prohlídky kůru a varhan
Možnost navštívit hrobku arcibiskupa Leopolda Prečana
„Farní kafe“ před kostelem
Smíšený pěvecký sbor Cantio vznikl v roce 2014 ve Valašském Meziříčí pod vedením současného sbormistra Petra Zavičáka. Repertoár
souboru zahrnuje skladby z období od poloviny 17. století do současnosti. Sbor vystupuje příležitostně při mších svatých, koncertuje o Vánocích nebo o Noci kostelů. V Hejčíně podpořil opravu varhan benefičním koncertem 29. září 2019.
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Informace
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE: Pravidelné bohoslužby nebudou od pondělí 24. srpna do soboty
29. srpna (exercicie bratří karmelitánů).
Každý pátek po skončení večerní mše svaté je příležitost do
21 hodin k tiché adoraci v kostele, kromě pátku 28. srpna.
Na opravu hejčínských varhan je k 22. červnu 2020 vybráno z cílové částky 3.522.570 Kč již 2.269.661 Kč. Všem dárcům
upřímné Pán Bůh zaplať!
Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše
svatá – nejbližší termín je v pondělí 6. července v 17.30 hodin. Další potom v pátek 21. 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.
Úterý 30. června je výročním dnem posvěcení olomoucké
katedrály. V tento den při návštěvě katedrály lze získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky.
Ve středu 1. července oslaví 25. výročí kněžského svěcení P. ThLic. Norbert Jaroslav Žuška O.Carm. Blahopřejeme
a vyprošujeme Boží požehnání do další služby.
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Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 2. července,
další ve čtvrtek 6. srpna a ve čtvrtek 3. září.
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v Hejčíně v neděli
5. července. Mši svatou v 10 hodin bude sloužit P. Marian Petr
Masařík, O.Carm. Na začátku bohoslužby požehná opravené
varhany.
Pobožnost u kapličky Navštívení Panny Marie v Chomoutově se bude konat v neděli 5. července v 15 hodin.
Farní spoření a sbírka na opravu varhan bude v neděli
19. července a v neděli 23. srpna.
V sobotu 25. července slaví narozeniny pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík (54 let). Pamatujme na
něho v modlitbě.
Prázdninová cyklopouť s trasou Olomouc – Velehrad –
Dechtice (SK) – Svatý Hostýn – Olomouc se uskuteční od neděle 26. července do pátku 31. července. Ubytování bude na farách a v poutních domech, batohy poveze doprovodné vozidlo
s držákem na kola. Přihlásit se a dozvědět se další podrobnosti
můžete u Jirky Hubičky, mobil: 736 458 520.
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 1. srpna od
9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 31. července v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Další úklid proběhne
v sobotu 5. září (a v pátek 4. září). Děkujeme všem za pomoc!
Letní příměstský tábor pro děti od 7 do 13 let se uskuteční od pondělí 3. srpna v hejčínské farnosti. Přihlášky s informacemi najdete v kostele. Chcete-li děti přihlásit, udělejte to prosíme co nejdříve.
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V pondělí 17. srpna v 17.30 hodin bude mše svatá v Hejčíně obětovaná za zemřelého P. Aloise Juráně, O.Carm.
(† 17. srpna 2011).
V sobotu 22. srpna se bude připomínat Mezinárodní den
obětí náboženského násilí.
Arcidiecézní pouť rodin na Svatém Hostýně se koná v sobotu 29. srpna.
V sobotu 29. srpna má narozeniny olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner (72 let). Pamatujme na něho v modlitbě.
V neděli 30. srpna při mši svaté v Horce nad Moravou a při
mši svaté v 10 hodin v Hejčíně bude žehnání školních tašek,
tj. požehnání školákům a pedagogům.
Den pro farnost v Horce nad Moravou bude v sobotu
19. září (přesunuto z 30. května).
Víkend pro ženy se letos bude konat od pátku 25. září do
neděle 27. září. Ubytování je zajištěno v Bělé pod Pradědem.
Přihlašujte se na e-mailové adrese janawerdich@seznam.cz
– uveďte jméno, příjmení, telefonní číslo. Další podrobnosti se
dozvíte později.
Víkend pro muže Chlapi sobě se uskuteční opět v Moravském Berouně, a to od pátku 2. října do neděle 4. října 2020.
Hostit nás bude místní fara a duchovní správce farnosti P. Jiří
Schreiber. Bude mít také připravené téma k povídání: Muž –
hlava rodiny. V případě zájmu se přihlašujte u Jiřího Hubičky na
tel. 736 458 520 nebo na e-mail: hubickovi@volny.cz.
V sakristii kostela je možné zapisovat úmysly mší svatých
na druhé pololetí roku 2020 nejlépe po mši svaté.
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ÁMOS – BOJE – BRKO – BROŽ – DCEŘ – EPOS
ESKALÁTOR – ESO – CHLOR – CHMEL – KARI – KEMP
LIBŮSTKA – OŽEH – POET – PORÁŽEČ – SLUCH – ŠKÁLA
ŠOSÁCI – ŠTĚDŘENEC – TOMBOLA – TRYSK – ÚMRTNOST
ÚPON – ÚSTA
Řešení naleznete v příštím čísle Hejčínského oka.
Zpravodaj římskokatolických farností Olomouc-Hejčín, Horka nad Moravou a Křelov.
Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, 779 00 Olomouc 9,
tel.: 585 425 025, mobil: 775 970 462, e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz,
internet: www.farnost-olomouc-hejcin.cz, www.facebook.com/farnosthejcin.
Redakční rada: P. Gorazd Cetkovský, O.Carm., Daniel Dehner,
Ondřej Koupil, Jaroslava Krejčí, Jiří Popelka.
Tisk Matice cyrilometodějská s.r.o., Olomouc 2020.
Příští číslo: 30. srpna 2020, redakční uzávěrka: 16. srpna 2020.

