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Úvodní slovo
Milí farníci,
při posledním setkání pastorační rady farnosti jsme hodně
přemýšleli a mluvili také o tom, že někteří z Vás se do kostela
– kvůli přetrvávajícím těžkostem z důvodu pandemie nebo s ní
spojeného strachu – nedostanou často nebo vůbec. Proto Vám
prostřednictvím těchto řádek chci nabídnout možnost návštěvy
u Vás doma, rozhovoru o věcech víry, možnost svaté zpovědi
a přijetí Eucharistie.
V současné epidemiologické situaci, na kterou každý z nás
reagujeme jinak – podle věku, zdraví apod. –, je tomu jako v jiných náročnějších obdobích: těžší věci v životě se nesou lépe
společně a s duchovní oporou. Mohu Vás navštívit osobně nebo
spolu můžeme mluvit jen po telefonu, nebo – pokud by Vám
to bylo milejší – zprostředkuji, aby Vás navštívil nebo se Vám
ozval někdo jiný z farnosti, kdo je Vám blízký. Neostýchejte se
napsat mi nebo zavolat a domluvíme se.
Když mi dáte vědět, rádi Vám někdo z kostela doneseme
domů do Vaší poštovní schránky Hejčínské oko, Katolický týdeník, můžeme Vám nakoupit, vyzvednout léky...
Pokud víte o někom jiném, kdo toto uvítá, dejte to prosím vědět mně nebo komukoli jinému, o kom víte, že se ve farnosti angažuje.
Přeji nám všem, aby letošní zvláštní okolnosti v posledku
upevnily naši důvěru v Boží moc, moudrost a dobrotu. Přeji
a vyprošuji Vám i Vašim blízkým Boží požehnání!
P. Gorazd
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Už vás nenazývám služebníky...
Není to tak dávno, co otec
Norbert Žuška oslavil krásné
jubileum ve službě Boží. Nedalo nám to a položili jsme mu
při té příležitosti pár otázek.
Čtvrtstoletí kněžské služby... Co tě, otče Norberte,
napadne při vyřčení těchto
slov jako první?
Jako první mě napadá, že
bych už mohl mít rozum…
(úsměv) Jako druhé, že možná bude důležitější zůstat maličkým, protože před „moudrými a rozumnými“ nebeský
Otec některé důležité věci skrývá, ale odhaluje je právě maličkým… A jako třetí, že bych měl být asi nesmírně vděčný za dar
povolání ke kněžství a za pětadvacet let služby – ani minuta
není samozřejmostí, ale že to neumím a že velikost daru, který
jsem přijal (jako i ostatní kněží), zatím neumím ani dohlédnout
ani docenit. Asi jsem ještě příliš mladý! Kněžsky je mi teprve
pětadvacet let. (úsměv)
Již jsi pro čtenáře Hejčínského oka vyprávěl o své cestě
ke kněžství a do karmelitánského řádu. Ale je to již spoustu
let, a proto: Můžeš nám to podstatné připomenout?
Přiznám se, že si sám nepamatuji, co jsem psal tehdy, ale
možná to nevadí. Dnes bych řekl, že se stalo něco podobného,
co prorok Jeremiáš popisuje slovy: „Svedl jsi mě, Hospodine,
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a dal jsem se svést.“ Pak už šlo vše samo. Je ale pravdou, že
o kněžství a řeholním životě, nebo možná přesněji: o tom, jak
mi to jako knězi a řeholníkovi půjde, jsem měl jiné představy…
a jak známo, nenaplnění vlastních představ působí tu a tam určitou nepohodu, napětí, nespokojenost apod. Jsou ale okamžiky milosti, kdy mohu prožít, že kněžství a řeholní život ke mně
patří a jsem jako kněz a řeholník šťastný a vděčný.
Vystřídal jsi za tu dobu několik farností, byl i studijní pobyt v zahraničí. Co všechno ti to dalo a co případně vzalo?
Pokud si to jen nenamlouvám, pak jsem střídal farnosti a stěhoval se častěji než ostatní spolubratři karmelitáni. Určitě mi to
doposud pomáhalo udržovat množství mého řeholního majetku
(úsměv) v takovém rozsahu, abych stěhování zvládl a aby mě
nestálo příliš mnoho sil. Mohl jsem sbírat nové zkušenosti, což
mě docela baví, mohl jsem opakovaně prožívat milost nového
začátku. A v neposlední řadě: když působíš jako kněz v některé
farnosti příliš dlouho, musíš se (měl by ses) mnohem pečlivěji
připravovat na kázání, abys neříkal pořád dokola totéž. (úsměv)
Když se stěhuješ a říkáš totéž, na novém místě jsi – aspoň nějakou dobu – neoposlouchaný... Za možnost pobytu a studia
v Německu jsem velmi vděčný. Rozšířilo mi obzory jak v oblasti
studovaných oborů, tak v oblasti řeholního života. Karmel není
jen český Karmel. Mentalita bratří odjinud je jiná než naše, často i důrazy ve spiritualitě jsou jiné. Nutí tě to rozšiřovat, někdy
i korigovat svůj obraz Karmelu, a to není vždy snadné.
Na co nejraději při ohlédnutí zpět na svoji kněžskou službu vzpomínáš?
Rád vzpomínám na okamžiky, kdy jsem byl, nebo alespoň se
cítil použit Pánem. Nejde o nějaké etapy v kněžské službě, spíše o momentky bez ohledu na konkrétní službu či působiště.
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Jistě jsi za těch 25 let poznal mnoho vzácných kněžských osobností. Máš mezi
nimi nějaký svůj vzor, anebo se držíš spíše dědictví
minulosti a světců?
Nejen poznal! S řadou vzácných osobností jsem žil a žiji
dodnes pod jednou střechou.
Ovšem když člověk žije s někým pod jednou střechou,
společný život nás zpravidla
snese na zem z pomyslných
piedestalů a vzhlížení musí
nahradit snášení. (úsměv) Vážím si zvláště těch bratří, kteří, ač viditelně obdarováni a v očích mnohých vzácní a ctihodní,
se neberou příliš vážně. A nad to rád přemýšlím o tom, že každý člověk, bez ohledu na povolání, je vzácnou osobností a mrzí
mě, že to umím zahlédnout jen na nepatrném zlomku lidí.
Srovnej svůj pohled na kněžství po vysvěcení a dnes.
Své kněžství vnímám – dnes jako po vysvěcení – jako důsledek osobního vyvolení Ježíšem a jako jeho poslání: „Ne
vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem
vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek…“ Když se ale dívám zpět a srovnávám, jak jsem prožíval své služebné kněžství tehdy a jak ho prožívám nyní, zdá se mi, že po vysvěcení bylo pro mne spíše břemenem a jhem. Uvědomuji si, že
můj relativně intenzivní modlitební život byl minimálně spolumotivován obavou, abych toto břemeno vůbec unesl. Dnes
prožívám své kněžství spíše jako milost a dar. Kéž by můj modlitební život byl tím intenzivnější a naplněný stálou chválou
a díkůvzdáním!
5

Kým by podle tebe měl kněz být a naopak kým by být neměl? Můžeš to vůbec říci?
Řeknu, co mě právě napadá! Kněz by měl být Ježíšovým přítelem. „Už vás nenazývám služebníky, ale nazval jsem vás přáteli…“ Přátelství s Ježíšem umožňuje „pást jeho ovce“ v jeho duchu a podle jeho vůle. A také by měl být lidský. Jestliže se Bůh
stal v Kristu člověkem, měl by se i ten, kdo se kněžským svěcením stal „druhým Kristem“ (alter Christus), stávat víc a více
člověkem. Když se knězi nedostává lidskosti, je to malér. Kněžská důstojnost, kněžská role nebo kněžský šat lidskost rozhodně nemohou nahradit.
Co bys vzkázal těm, kdo mají pocit, že je Bůh volá do své
služby?
Aby se nebáli tento „pocit“ přijmout, pracovat s ním, rozlišit –
za pomoci někoho zkušeného –, zda jde o autentické povolání,
či nikoli. A v případě, že dojdou k přesvědčení, že „Pán je to“,
kdo je volá, aby na jeho volání rozhodně odpověděli. Člověk nemůže učinit lepší a šťastnější životní volbu, než když přijme Ježíšovu výzvu: „Pojď za mnou!“ a vydá se za jeho hlasem.
A na závěr: Co můžeme udělat my farníci pro to, aby kněží a všechny zasvěcené osoby měli pocit, že jsou ve své
službě neseni Bohem, a aby je žádná krize nepřemohla?
Mně osobně velmi povzbuzuje a posiluje, někdy i zahanbuje, když vidím, jak třeba manželé poctivě zápasí o věrnost vzájemnému vztahu lásky, jak se nechtějí spokojit s životem „vedle sebe“, jak se snaží komunikovat, odpouštět si opakovaná
zraňování a obnovovat vzájemnou důvěru a lásku, jak nevzdávají úsilí o naplnění svého poslání, zvláště pokud jde o vytvoření bezpečného a láskyplného prostředí pro život a výchovu
dětí. Mám za to, že přinášejí mnohem více obětí než my kněží a řeholníci. Dále když jsem svědkem, jak lidé staří, nemocní,
osamělí, životem všelijak postižení nesou své kříže s pohledem
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na Ukřižovaného… a jak se modlí… i za nás kněze a řeholníky. Díky vám všem! Kéž bychom vám nezůstali dlužni horlivost,
obětavost, modlitbu a lásku!
Chtělo by se říci: „Amen.“ Děkuji za rozhovor a ať ti, otče
Norberte, Hospodin žehná, abys byl ryzím knězem podle
řádu Melchizedechova.
Daniel Dehner

Hejčínské varhany požehnány
O letošní slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (5. července)
jsme v hejčínském kostele nejen slavili jejich patrocinium,
ale také jsme mohli být přítomni požehnání restaurovaných varhan P. Marianem Masaříkem, O.Carm. Jemu patří
obrovské poděkování, že našel odvahu a pustil se do tak
rozsáhlého projektu.
Abychom přiblížili, co vlastně taková akce obnáší a čím
jsou hejčínské varhany specifické, položili jsme několik otázek arcidiecéznímu organologovi, panu Janu Gottwaldovi, kterého si tímto také trošku
představíme.
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Nejprve, prosím, řekněte pár slov o sobě a o tom, jak jste
se dostal k varhanám a k práci arcidiecézního organologa?
Pocházím z rodiny s uměleckými kořeny a o varhanní hudbu jsem se zajímal od mala. Na klavír jsem začal hrát až
v 10 letech u soukromého učitele a později jsem docházel na
ZUŠ Žerotín i do varhan k Vladimíru Sobotkovi. Od roku 1995
jsem v Olomouci činný jako varhaník, později i jako sbormistr
a dirigent. Studoval jsem na konzervatoři v Brně a Ostravě, poté
jsem studoval muzikologii a také chvíli teologii. Deset let jsem
působil jako druhý varhaník a sbormistr u sv. Mořice a od roku
2012 jsem regenschorim na Svatém Kopečku; začínal jsem ve
farnosti na Nových Sadech, kde tehdy působil P. Alois Juráň,
který není hejčínským farníkům neznámý. V roce 2007 jsem byl
osloven panem biskupem Hrdličkou k práci arcidiecézního organologa, téměř rok jsem váhal, ale nakonec jsem kývl. Zajímavostí je, že u nás neexistují žádná organologická studia, je to
vlastně směs muzikologické nauky o nástrojích, techniky a přes
zpracování různých materiálů vše směřuje k umění, hudbě, která celý tento komplexní obor korunuje.
Kolik varhan máte na starosti a kolik se jich ročně opraví? Co je vlastně přesnou náplní práce organologa? Je to
něco jako lékař varhan?
V Arcidiecézi olomoucké je okolo jednoho tisíce varhan. Ročně se jich opraví zhruba třicet (od údržby přes opravy až k náročným restaurováním). Prakticky jsem často v terénu; „nemocný“
nástroj musím předně zdokumentovat, následně sepsat návrh
opravy, který se vždy konzultuje s duchovními a členy farních
rad a velmi často se musí rozsah plánovaných úkonů přizpůsobit možnostem farností. Následně probíhá výběr varhanáře,
řada dalších jednání a konzultací a poté se začne dílo provádět.
Často probíhají kontrolní dny, na kterých opět probíráme různé technologické postupy (často i se zástupci státní památkové
péče) opravy varhan; na závěr se varhany kolaudují. Když si to
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všechno sečtete, tak zjistíte, že i nad malým nástrojem z některého, třeba i filiálního kostela lze strávit i desítky hodin.
Hejčínské varhany potřebovaly generální rekonstrukci již
velmi nutně. Co jste si na začátku pomyslel, když vás P. Marian oslovil s tímto záměrem?
Že to bude náročná práce pro všechny – nejen pro varhanáře,
kteří se budou muset vyrovnat se specifiky hejčínského kostela
(střídání teploty a vlhkosti), ale i pro všechny hybatele opravy,
zvláště při shánění prostředků na tak rozsáhlou rekonstrukci.
Co bylo největším úskalím rekonstrukce, nad čím se bylo
potřeba nejvíce zamyslet a nalézt vhodné řešení?
Zlepšit technické zázemí nástroje, tzn. vymyslet jakousi přidanou hodnotu k významnému nástroji. Proto byla zvolena například cesta výměny pneumatické traktury (pneumatického
trubičkového spojení hracího stolu s vlastním nástrojem) za
elektrickou, která je pro hejčínský kostel rozhodně spolehlivější.
Dále, vzhledem k tomu, že se nástroj plánuje používat i koncertně, bylo rozhodnuto o jeho rozšíření o několik rejstříků – zvukových barev – díky kterým bude celková pozdně romantická dispozice v duchu doby obohacena.
V čem se liší zrekonstruované hejčínské varhany oproti
těm původním?
Jak jsem uvedl, díky elektrifikaci traktury budou spolehlivější
a hrací stůl dovoluje i spoustu dalších možností, které lze při hře
využít, například tzv. volné kombinace, které lze navolit dopředu
(klidně i několik koncertů) a následně stiskem jednoho tlačítka
lze sekvenčně tyto předvolby používat.
Jaká specifika mají hejčínské varhany?
Jedná se o mistrovský nástroj meziválečného varhanářství na
našem území. Krnovská firma bratří Riegerů postavila od své9

ho vzniku v roce 1873 takřka 4 000 varhan do celého světa, je
škoda, že před pár lety nadobro zanikla. Naštěstí se stačila ještě řada výborných pracovníků – varhanářů zavčas osamostatnit
a vytvořit vlastní živnosti, které dnes patří k páteři tohoto specifického podnikání.
Kolik generací opravené varhany vydrží bez větší opravy?
Aby byly varhany v bezproblémovém stavu a připravené na
koncertní provoz, měly by se asi dvakrát do roka servisovat, tzn.
zavolat třeba před Vánocemi a Velikonocemi varhanáře, který
pár píšťal doladí, některé věci seřídí a prohlédne nástroj, jestli
neplesniví nebo se v něm nenachází červotoč.
Je běžné, aby farnost vybrala tak velkou částku na rekonstrukci varhan? Myslím, že je třeba ocenit štědrost našich
farníků...
Určitě patří všem dárcům upřímný dík. Dokončení rekonstrukce hejčínských varhan v letošním roce řadím mezi nejvýznamnější současné počiny v oboru na Moravě. Opravy varhan se pohybují od desetitisícových částek k milionovým; není
vždy jednoduché tak finančně náročné projekty „dotáhnout“
v tak krátké době, jako u vás v Hejčíně. Náročná restaurování
se táhnou i desetiletí; byl jsem moc rád, že varhany po rekonstrukci poprvé slavnostně zazněly liturgicky na hodech a předtím koncertně, přímo v den kolaudace 30. 6., kdy je rozezněli
čtyři žáci – absolventi ze ZUŠ Žerotín. To také člověka naplňuje nadějí, že varhany má cenu opravovat i pro mladou generaci, aby ty tisíce píšťal mohly i v budoucnu hrát k větší cti a slávě Boží!
Občas v hejčínském kostele zpíváte se sborem – jak hodnotíte akustiku chrámového prostoru?
Velice jsem si vážil hudebně-organizačních schopností paní
dr. Hejnarové, která stála dlouhé roky za Hejčínskými hudeb10

ními slavnostmi, na kterých se pravidelně vybíralo na stavební
práce na kostele. Vzpomínám si na setkání i hudební spolupráci s dr. Pavlem Majerem i dr. Janem Frydrychem, kteří se snažili i za mnohých obětí navázat na známý (až proslulý za pana
dirigenta Preisslera) hejčínský hudebně-liturgický provoz z dřívější doby. Hejčínský kostel má vynikající akustiku a největší olomoucký kůr – pamatuji si i na akce, kdy jsem se sborem
a orchestrem byl schopen k varhanám „napresovat“ i 70 účinkujících...
Na závěr ještě osobní otázka: Je něco, co vás na hejčínském chrámu obzvlášť přitahuje?
Hejčínský kostel má svého genia loci, je významnou architektonickou dominantou města a magnetem moderní architektury.
Řadu věcí (mozaiky, mramory, kameny...) uvidíte právě jen zde.
Rád na toto místo přivádím na exkurze i své studenty ze Slovanského gymnázia, jsou vždy překvapeni, možná až zaskočeni pestrostí, krásou a velikostí celé stavby.
Děkuji za rozhovor a přeji vám ještě mnoho zdárných „vyléčení“ kostelních varhan, aby mohly i nadále sloužit k větší cti a slávě Boží. Bůh žehnej také vám a vašim blízkým!
Daniel Dehner

Řešení osmisměrky z minulého čísla:
PATROCINIUM (patrony hejčínského kostela jsme oslavili
5. července).
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Pozvání na společenství
Milí farníci, rádi bychom vytvořili nové společenství dospělých (bez rozdílu věku) a nabídli vám účast v něm. Chtěli bychom se scházet jednou měsíčně, vždy ve třetí středu v měsíci
v 19.30 hodin v místnosti nad sakristií. Poprvé se sejdeme ve
středu 16. září 2020. Náplň setkání bude tvořit modlitba a sdílení nad biblickými čteními následující neděle a potom v dalším
čase prosté popovídání si navzájem. Nejpozději ve 21 hodin
bude setkání končit. Srdečně zveme ty, kdo do žádného společenství nechodí a mají za to, že toto by jim vyhovovalo.
Manželé Bohouš a Jana Třískovi a P. Gorazd

Informace
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB: Pravidelné mše v Hejčíně, v Horce
nad Moravou a v Křelově nebudou v týdnu od 7. do 12. září.
V Hejčíně nebude mše svatá také na slavnost sv. Václava
v pondělí 28. září.
Každý pátek po skončení večerní mše svaté do 21 hodin je
příležitost k tiché adoraci v kapli Panny Marie.
Modlitby matek bývají v úterý od 18.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela, případně v kapli Panny
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Marie. Další informace vám může podat Saša Štastná, tel.
723 606 605.
Na opravu hejčínských varhan je k 20. srpnu 2020 vybráno z cílové částky 3.711.034 Kč již 2.328.083 Kč. Všem dárcům
upřímné Pán Bůh zaplať!
Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše
svatá – nejbližší termín je ve čtvrtek 24. září v 17.30 hodin. Další potom ve středu 14. října 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.
Jsou vám k dispozici úmysly mší svatých ve zbývajících
měsících letošního roku. Je možné si je nechat zapsat v sakristii, nejlépe po mši svaté. K životu katolické rodiny tradičně patří výroční mše svatá za zemřelé příbuzné, na kterou přijde, kdo
z rodiny může. A samozřejmě lze tímto způsobem prosit i za aktuální záležitosti – osobní, v rodinách nebo obecné.
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 3. září a v příštím měsíci ve čtvrtek 1. října.
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 5. září od
9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 4. září
v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Prosíme o vaši pomoc.
Děkujeme. Další úklid kostela bude v sobotu 10. října.
Cherubínek se od 6. září opět bude věnovat dětem při každé
nedělní mši svaté v 10 hodin během bohoslužby slova.
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Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi se letos koná
v sobotu 12. září v katedrále. V 10 hodin začíná pontifikální mše
svatá s předáním ocenění zasloužilým diecezánům. Od 12 hodin bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci
(ulice Na Hradě). Za farnost Hejčín jsme v pastorační radě farnosti navrhli k ocenění Dášu Hubičkovou a Janu Werdichovou,
za farnost Horka nad Moravou paní Annu Šuchtovou z Horky
a pana Stanislava Bezu z Chomoutova. Arcibiskup Jan srdečně
zve všechny kněze a věřící a povzbuzuje nás, abychom zasloužilé farníky doprovodili svou hojnou účastí na této bohoslužbě.
Dny evropského dědictví se letos budou konat od 12. do
20. září. Významnou součástí této akce jsou Dny otevřených
památek, které připadají na víkend 12. a 13. září. Hejčínský
kostel bude otevřený po oba tyto dny od 14 do 17 hodin. Můžete pozvat někoho, kdo nechodí na bohoslužby, ale kostel by
si rád prohlédl. Jen upozorňujeme, že nebude přístupná věž
kostela.
Náboženství se bude v letošním školním roce vyučovat
takto:
Hejčínský kostel, místnost nad sakristií:
1. a 2. třída – středa 16 až 17 hodin. Učí Eliška Kubešová,
e-mail: eliska.kubesova@seznam.cz.
Příprava na první sv. přijímání (3. a 4. třída) – čtvrtek 16 až 17 hodin. Učí Marcela Koupilová (kontakt viz níže).
3. až 5. třída (děti, které už chodí ke sv. přijímání) – čtvrtek
15 až 15.45 hodin. Učí Marcela Koupilová (kontakt viz níže).
6. až 7. třída – pátek 15.30 až 16.15 hodin. Učí Marcela Koupilová, e-mail: marcela.koupilova@seznam.cz.
8. až 9. třída – úterý 15.45 až 16.30 hodin. Učí P. Gorazd,
e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz.
Výuka začne v týdnu od 14. září.
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Prosíme, přihlaste děti nejpozději do neděle 6. září. Přihlášky jsou v kostele vzadu na stolku. Pokud by v něčem došlo
ke změně, ohlásíme ji v kostele a na webu farnosti.
O výuce náboženství na ZŠ Helsinská a na ZŠ v Horce nad
Moravou zatím nedokážeme uvést bližší informace.
Středa 16. září je Dnem církevních škol. Pamatujme na ně
v modlitbě.
Den pro farnost v Horce nad Moravou bude v sobotu
19. září (přesunuto z 30. května).
Farní spoření a sbírka na opravu hejčínských varhan se
uskuteční při bohoslužbách v neděli 20. září.
Setkání seniorů proběhne ve středu 23. září od 10 hodin
v místnosti nad sakristií hejčínského kostela.
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.
Příští ministrantská schůzka v Hejčíně bude v sobotu
26. září od 9 hodin a bude mít podobu společné pouti ke
sv. Václavu. Schůzku povede bratr Dominik.
V pondělí 28. září o slavnosti svatého Václava bude
v 10 hodin v olomoucké katedrále pontifikální mše svatá,
spojená s poutí Arcibiskupského kněžského semináře. Při návštěvě katedrály je možné v tento den (patrocinium kostela) získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky. Zároveň je
to výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera olomouckým arcibiskupem (1992). V Hejčíně v tento den mše svatá
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nebude (bude v katedrále), v Horce bude mše svatá jako v neděli v 8.20 hodin a v Křelově v 18.30 hodin.
Ve čtvrtek 1. října v 17.30 hodin bude v kostele mše svatá ze
svátku sv. Terezie z Lisieux a po ní bude následovat modlitba se svatou Terezkou a žehnání růží. Kdo můžete, přineste
si vlastní růži.
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. Přihlašujte se u Jiřího Hubičky na tel. 736 458 520
nebo na e-mail: hubickovi@volny.cz.
Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 4. října v 19 hodin v místnosti nad sakristií v hejčínském kostele. Setkání budou pokračovat vždy v první neděli v měsíci v týž čas.
Z Centra pro rodinu:
Zveme ženy všech životních stavů na setkání spojené
s procházkou, modlitbou a poznáváním míst v Olomouci, která jsou spojená s osobností sv. Jana Sarkandera. Setkání se
uskuteční v úterý 8. září. Sraz je v 16 hodin před vstupem do
kaple sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci. Společně dojdeme po pár zastaveních do katedrály sv. Václava, kde naše setkání před 18. hodinou ukončíme. Zasvěcenou a zkušenou průvodkyní nám bude paní Jitka Štěpánková.
Na setkání není třeba se dopředu hlásit, stačí přijít. Všechny zájemkyně jsou srdečně zvány.
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