Hejčínské OKO

Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

ČERVENEC – SRPEN 2021

Místo připravené k osobní modlitbě při letošní Noci
kostelů (oltář sv. Anežky České v hejčínském kostele)

Úvodní slovo
Milí farníci,
po dlouhé přestávce opět vychází náš farní časopis. Jeden
náš bratr (z jiné komunity) rád zlobí – v dobrém – malé děti tak,
že je tahá za hračku, kterou mají v ruce, jako by jim ji chtěl vzít.
Ale dělá to s úsměvem a provází to vlídným slovem, takže to
dítě se obvykle nerozpláče, pouze svou hračku stiskne v ruce
o to pevněji a projeví tak svoje odhodlání, že se jí nevzdá.
Minulé období, kdy jsme se nemohli setkávat a omezovalo
nás tolik různých zákazů a opatření, nás také pozlobilo. A mnohé předtím samozřejmé činnosti nám na dlouhý čas přiškrtilo
nebo i vzalo. Teď prožíváme období, kdy se k nim postupně můžeme vrátit. Chci nám všem popřát, abychom si i my s pevnějším odhodláním podrželi nebo znovu uchopili to, co jsme možná doposud drželi jen ledabyle, ale o čem jsme si teď uvědomili,
že je to pro nás důležité a že se toho vzdát nechceme. A od
toho, co jsme poznali jako nadbytečné, prázdné a nesené jen
setrvačností, abychom se očistit nechali.
Krásný, požehnaný čas prázdnin a léta Vám všem! I když teď
budeme opět víc cestovat a méně se zdržovat doma, prosím:
zůstávejme spolu spojeni v modlitbě; pamatujme na sebe navzájem a na celou farnost. Díky!
P. Gorazd
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Noc kostelů
HEJČÍN
I v letošním roce plném různých omezení byl náš kostel sv.
Cyrila a Metoděje otevřen pro návštěvníky (poutníky) k prohlídce a ke ztišení u příležitosti Noci kostelů. Všichni byli zváni i do
krypty arcibiskupa Prečana a do kaple sv. Jana Nepomuckého
na Mrštíkově náměstí v Hejčíně.
Kostel navštívilo asi 250 lidí, pro které byla připravena prezentace z historie kostela a farního příměstského tábora. Nejmladší účastníci měli možnost si vyluštit křížovku, dozvědět se
tak jméno zakladatele našeho chrámu a ještě si k tomu odnést
sladkou odměnu. Mnozí také využili možnosti zapálit svíčku za
někoho blízkého u oltáře sv. Anežky České a zanechat tam své
prosby, které byly zahrnuty do večerní modlitby chval.
Děkujeme všem, kdo se jakkoliv zapojili do zajištění Noci kostelů v našem chrámu. Speciální poděkování patří všem hudebníkům a zpěvákům.
V. C.
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KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Letošní Noc kostelů proběhla v pátek 28. května. V naší farnosti jsme návštěvníkům nabídli nejen obvyklou prohlídku kostela sv. Cyrila a Metoděje, ale i kaple sv. Jana Nepomuckého
na Mrštíkově náměstí (toto náměstíčko je historickým středem
Hejčína). Ta v letošním roce slaví 200 let od svého postavení.
Kaplička byla postavena v roce 1821 uprostřed nejstarší části
Hejčína (do roku 1945 se náměstí jmenovalo Hejčínské sady).
Prošla dvěma staletími plnými obléhání, válek a mocenských
tahanic. Z důvodu nedostatku a neochoty financování památek byla kaplička v roce 1886 obnovena za finančního zapojení hejčínských občanů. Byla stále mimo pozornost, a proto se
její stav neustále zhoršoval. V posledních letech se ale situace
mění a přičiněním Komise městské části č. 3 se jí dostává náležité pozornosti. V posledních letech byly opraveny vstupní dveře, schody a podlaha. V letošním roce by mohlo dojít na opravu
oken a v příštím roce doufejme i střechy.
Mrštíkovo náměstí se může pochlubit i několika významnými
osobnostmi, které zde žily a tvořily. Nechci hodnotit, která z nich
byla významnější. Každý člověk je
důležitý a nás může jejich odkaz jen
povzbuzovat a inspirovat. Ve svých
„Vzpomínkách“ se o náměstíčku
a kapličce zmiňuje spisovatelka Božena Mrštíková, v hospůdce U Pelikána zde odstartovala stoletá historie Kašpárkovy říše Olomouc, žil
zde i legionář František Dastich.
Více se o tomto koutu našeho města můžete dozvědět na webových
stránkách www.hejcin.cz, na které
odkazuje ve svém příspěvku o kapli
také P. Gorazd.
Jana Werdichová
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HORKA NAD MORAVOU
Kostel sv. Mikuláše v Horce otevřel své brány v rámci akce
Noc kostelů v pátek 28. května v 18 hodin. Příchozí si mohli prohlédnout interiér chrámu, kůr s varhanami, místnost s hodinovým strojem, vystoupat na věž, sklonit hlavu pod zvony
a podívat se na Horku z výšky. Byl také promítán film Církev
za oponou a na závěr zaznělo pásmo písní s kytarami. Pro děti
byla nachystána hra, v níž se seznámily s nejznámější babičkou
české historie – svatou Ludmilou. V letošním roce totiž uplyne
1100 let od její smrti, tak je připravena řada akcí či aktivit, které
přibližují život této kněžny a světice (více informací lze najít na
webové stránce www.svataludmila.cz).
Děkujeme všem, kteří do horeckého kostela zavítali a zapojili se do připraveného programu, i všem, kdo se podíleli na jeho
organizaci.
Jaroslava Krejčí
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Kaple sv. Jana Nepomuckého
na Mrštíkově náměstí
NĚKOLIK STŘÍPKŮ Z HISTORIE
Roku 1821 vystavěla obec Hejčín kapli sv. Jana Nepomuckého.
Dne 14. 11. 1831 generální vikář olomoucké arcidiecéze vydal
písemný příkaz, aby z důvodu epidemie cholery byl do Hejčína
ihned vyslán pomocný duchovní ze Slatinic.
Aby zde tento kněz mohl sloužit nemocným a umírajícím, dostal svolení sloužit v kapli mši svatou a uchovávat v ní také proměněné hostie, které potřeboval pro zaopatřování umírajících. Kněz
z Klášterního Hradiska byl tehdy pověřen, aby kapli k tomuto účelu požehnal.
Později (prokazatelně od roku 1864) bývala v kapli sloužena
mše svatá dvakrát ročně. Farním kostelem bylo Klášterní Hradisko.
V roce 1886 hejčínští občané uspořádali sbírku a z výtěžku kapli
opravili.
Podle vzpomínek spisovatelky Boženy Mrštíkové (1876–1958),
která žila v domě nedaleko kaple, patřilo dění v kapli ke společenskému životu obce.
V posledních letech o kapli ze své osobní iniciativy svědomitě pečuje pan Aleš Vánský. Prostřednictvím komise městské části zařídil už několik oprav. Pan Vánský se také věnuje webovým
stránkám www.hejcin.cz, na nichž se můžete dočíst další informace z historie.
Letos na podzim, v neděli 12. září v podvečer, půjde-li to, se
bude konat oslava 200. výročí zbudování této kaple.
Z poznatků získaných Mgr. Janou Oppeltovou, Ph.D.,
sepsal P. Gorazd
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Farní knihovna
Pokud jste někdy zavítali do sakristie hejčínského kostela,
možná jste si všimli, že na jedné straně jsou police plné knih.
O možnosti zapůjčit si některý z titulů domů už asi ví jen málokdo. Knihovna stála nehybně bez jakékoli známky života dlouhou dobu. Jen ohmataný sešit výpůjček dává znát, že byl kdysi
opravdu používán, že o knihy byl nějaký zájem. První záznamy
v tomto sešitě jsou z roku 2000 a poslední z roku 2014. Později jsem se dotazovala na knihovnu mezi farníky a zjistila jsem,
že knihovna vznikla za působení otce Aloise Juráně na počátku
90. let minulého století. Jedním z knihovníků byl Jirka Hubička.
Když před časem osamocený vypůjčitel pan Červenka přišel
vrátit jednu z přečtených knih, vzešel od něj podnět k obnově
zájmu o knihovnu. Otec Gorazd na začátku roku oslovil Hanku
Dehnerovou, zda by bylo možné udělat soupis titulů v knihovně.
Daly jsme se tedy dohromady a se zapojením dalších členů rodiny jsme seznam knih připravily.
Tento první časově náročný krok nás nakonec motivoval k oživení knihovny. A to proto, že by bylo škoda nechat ležet ladem
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duchovní bohatství, které se v ní nalézá. Současně bychom tím
chtěli povzbudit farníky (velké i malé) k četbě, která ve stále více
virtuální době není už běžnou činností. Jak může četba knih farní
knihovny obohatit život člověka, jsem si vyzkoušela v Neděli Božího milosrdenství. Vím, že tento svátek souvisí se sv. Faustinou
Kowalskou. Mám doma malou brožurku s novénou a modlitbami,
ale ve farní knihovně jsem našla jinou brožurku, kde je vylíčen dosti podrobně celý její život. Vzala jsem si ji domů a po obědě jsme
si v rodině životopis přečetli. Hned jsme věděli více a s větším
uvědoměním jsme se pomodlili korunku Božího milosrdenství.
To je jeden praktický příklad. Člověk si může půjčit třeba i jen
knížečku s křížovou cestou a vydat se na křížovou cestu do
Mladějovic, Rudy či do Dolan (směrem na Kartouzku je zcela
nová křížová cesta) a pomodlit se ji, nebo jinou knihu vzít s sebou na prázdniny apod. Věřím, že už pouhé nahlédnutí do seznamu bude někoho inspirovat k výběru titulu ze zájmu nebo ze
zvědavosti. Knihovna obsahuje samizdaty z období komunismu, nejvíce knih vydaných v 90. letech, kdy konečně bylo možné duchovní literaturu bez omezení vydávat a byla žádaným
artiklem, stále nedostatkovým. Je velmi pravděpodobné, že obsahuje i tituly, které možná jsou zcela nezajímavé nebo do farní
knihovny se nehodící. Vzhledem k tomu, že není v našich silách
všechny knihy před znovuoživením knihovny přečíst, necháváme je tam, aby se samotní čtenáři mohli k nim po jejich přečtení
vyjádřit. Počítáme s tím, že půjčování knih povede ke sdělování dojmů z četby, nejlépe i malým příspěvkem, „knižním okénkem“ do Hejčínského oka a povede k povzbuzení zájmu dalších
o četbu konkrétních titulů nebo naopak výměny nezajímavých
knih za jiné – mnohem zajímavější. A právě vás i tímto vybízíme, pokud víte o „perlách“ duchovní literatury nebo nejen duchovní literatury, které vás silně oslovily a rádi se k nim vracíte,
nenechávejte si to pro sebe a sdělte nám to. Jak to jen umožní
police nevelké knihovny, rádi bychom je do ní přidali.
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Praktické fungování knihovny
Máme představu, že by knihovna fungovala samoobslužně.
Předpokládáme, že to v dobré společnosti je možné...
Dříve zapůjčené knihy
Pokud někdo stále máte doma knihu zapůjčenou z farní
knihovny ještě z dřívějšího fungování a chtěli byste ji vrátit, nezařazujte ji prosím zpět do knihovny, ale nechejte ji někde stranou položenou, přidám ji do nového seznamu a zařadím.
Vypůjčení a vrácení knihy
U knihovny je umístěna Kniha výpůjček, kde se každý čtenář zapíše: jméno, příjmení, uvede název knihy, kterou si půjčuje, datum vypůjčení a kontakt na sebe. Při vrácení zapíše datum
vrácení. Knihy by bylo dobré vracet do jednoho, maximálně do
tří měsíců po přečtení (doporučení). Dvakrát do roka bude probíhat inventura knih, aby se knihovna udržovala v pořádku. Pokud
si nebudete vědět rady nebo nebudete mít zrovna čas zařadit
knihu do knihovny, položte ji stranou s lístkem „zařadit“ v knize.
Největší část knih je řazena abecedně podle příjmení autora
knihy, případně (pokud autor není uveden) podle názvu knihy.
Jedna police knihovny je vyhrazena pro malé drobné knížečky, je označena „řada XS“ (inspirace velikostí oblečení, neboli „malé a hubené“). Tyto brožurky jsou označeny čísly a řazeny
podle čísel. Existují tedy také dva seznamy knih: jeden abecední a druhý číselný (řada XS). Seznamy knih budou umístěny na
webových stránkách farnosti, pokud vše půjde podle předpokladů, tak již v době vydání tohoto čísla zpravodaje je tam najdete – v okénku „ze života farnosti“. Seznamy jsou rovněž vytištěny a pověšeny na pravém boku knihovny (4 vyhotovení – i pro
případ, že by si někdo chtěl prohlédnout seznam v klidu doma
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nebo ho nabídnout k nahlédnutí někomu staršímu, kdo do kostela nedojde).
Pro sdělování např. žádostí o zatím vypůjčený titul nebo nejrůznější sdělení knihovníkovi (nápady k fungování, sdělování
nedostatků) je umístěna průsvitná složka na pravé boční straně
knihovny. Pro rychlou komunikaci je kontakt na knihovníka Marii Polepilovou uveden na vnitřní straně desek Knihy výpůjček.
Malá část knihovny (polička uprostřed nahoře, označená „Filmy“) je vyhrazena pro filmy. Zatím jsou tam jen 4 filmy a DVD s příměstským táborem z roku 2020, které jsou dány k dispozici s tím,
že majitel je na DVD uveden. Myslím si, že každý má nějaký dobrý film, ke kterému se rád vrací nebo který má rád, ale jen tak leží
doma nevyužit. Proč ho nedat k dispozici dalším? Pokud i vy jste
stejného názoru a chcete se přidat, přineste své DVD, ale nezapomeňte si ho podepsat. Ovšem je třeba počítat s rizikem, že se vám
třeba nevrátí nebo se poškodí. Tak zvažte, čemu dáte přednost.
Knihovna obsahuje jen několik titulů pro děti. Pokud víte
o „perlách“, které by naše děti mohly obohatit, dejte vědět, rádi
je obstaráme (stejně tak i „perly“ pro dospělé).
Ve spodní části knihovny je police, kde se budou objevovat
knihy k rozebrání. Pokud máte doma nějaké (ale ne prosím úplný brak) nebo je máte ve vícero kusech, je možné je dát do oběhu mezi lidi.
Chcete-li se podělit, ať starý nebo mladý či dítě, o své dojmy
z četby nějaké knihy, neváhejte a zašlete malý příspěvek o několika větách Danielu Dehnerovi. Pokud to bude možné, uveřejní ho v následujícím vydání Hejčínského oka v rubrice „Knižní
okénko“. Svůj stručný komentář ke knize bude možné uveřejnit
také přímo k titulu v seznamu na webových stránkách, jakmile
tuto funkci aktivujeme.
Jen čas ukáže, nakolik může být knihovna pro farnost prospěšná, kolik se najde lidí, kteří její existenci ocení ... Kdo třeba
začne díky ní číst knihy?
Marie Polepilová ml.
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První svaté přijímání
Ačkoli nám koronavirus házel doslova klacky pod nohy, s Boží
pomocí se 6. června 2021 podařilo dovést ke stolu Páně osm
dětí, které tak poprvé přijaly Pána Ježíše v Eucharistii.
Podívejte se, milí farníci, na minifotoreportáž z velkého finále.
(Skupinka čítala osm dětí, čtyři šly k prvnímu svatému přijímání v Hejčíně, tři v Křelově, jedna dívenka šla se svými spolužáky u voršilek.)
V pátek před samotnou slavností přijaly děti svátost smíření
(v pořadí druhou) a v rámci tzv. „nácviku“ si jak hejčínské, tak křelovské děti vyzkoušely, co se kdy bude při obřadu dít (i tak rozrušení velkého dne obvykle působí, že je mnoho informací z nácviku, odhaduji tak 50 procent, zapomenuto...).
V sobotu jsme se vydali na tradiční pěší pouť na Svatý Kopeček. Otec Gorazd nám před odchodem od kostela požehnal
s tím, že nás kolem poledne dožene ve Chválkovicích.
První větší zastávka, se svačinkou a jedním desátkem, byla
u černovírské vodárny.
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Počasí bylo vlídné, slunečné, ale nikoli tropické. Otec Gorazd
za námi opravdu dorazil na chválkovické „obědiště“ – hřiště se
spoustou trávy, kde jsme se naobědvali a děti odpustily přebytečnou energii při honičkách a jiných akčních hrách.
Pochod po staré poutnické cestě za Chválkovicemi měl na
děti překvapivý účinek – přestaly se ptát, kdy bude svačina, kdy
tam budeme, koho taky bolí nohy… Určitě k tomu přispělo i vyprávění otce Gorazda (až se budete chtít zasmát, zeptejte se
otce Gorazda, jak dělá nastydlá kočička…).
Závěrečný „krpál“, prudké stoupání ve stínu lip, některé děti
doslova vyběhly. A když jsme se na chladivé trávě nedaleko baziliky uvelebili všichni, děti si daly svačinu (někdo druhou, někdo
pátou…) a pomodlili jsme se další desátek.

Před 15. hodinou za námi dorazili rodiče a sourozenci budoucích prvokomunikantů a otec Gorazd pro nás sloužil mši svatou (v zářící bazilice bez lešení!). Poté následovalo malé agapé
v ambitech svatokopeckého areálu.
A v neděli se nám zase pootevřelo nebe… Pevně věřím, že
Pán sám doplní, co jsme nezvládli při letošní netypické přípravě. A dál se za děti modlím – aby pro ně Eucharistie vždycky
byla pramenem živé vody a aby se v ní celý život setkávaly s živým Pánem.
Marcela Koupilová
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V Horce nad Moravou přistoupil poprvé
ke stolu Páně v neděli 20. června Martin Krejčí.

Modlit se lze všude – a Bůh slyší
V Olomouci na dómě se mohly v úterý 11. května od 16 hodin
sejít k modlitbě ženy každého věku pod vedením emeritního pomocného biskupa Josefa Hrdličky. Chtěla jsem tam jít alespoň
na chvíli, do našeho odpoledního odjezdu. Náš zeť se totiž vracel ze služební cesty a chtěl nás ten den zavézt do jejich nového bydliště za Brnem.
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Telefonovala jsem kamarádkám, jestli by se přidaly a šly na
setkání. Nemohly. Jedna měla domluvenou návštěvu v domově
důchodců mimo Olomouc, druhá byla nemocná. Dcera mě upozorňovala, že budeme muset z katedrály odejít dřív a budeme
rušit předčasným odchodem, navíc že kostel je studený na mé
starobní neduhy.
A tak jsme nakonec situaci přehodnotily a modlily se na lavičce u rybníka v Neředíně. Bylo teplo před deštěm. Růženec, tmavé hřbety ryb pod hladinou, zpěv ptáků... Měla jsem z toho tak
nádherný pocit, že mě přešla lítost nad tím, že nebudu se všemi
v katedrále. Byla to modlitba v duchovním spojení se společenstvím na dómě. Modlitba tolik potřebná za nemocné, ošetřující,
za zemřelé a ukončení tísně minulého celoročního období. Působil na mě otevřený chrám přírody a jeho všudypřítomný Stvořitel. On slyší. Kéž by nás vyslyšel.
M. P.

Výuka online
„Paní učitelko, mně nejde mikrofon!“
Byla jsem požádána, abych napsala pár slov o tom, jak jsem
učila náboženství během lockdownu.
A musím se přiznat – nijak.
Ze tří skupinek dětí, které mi byly svěřeny, jsem se za lockdownu věnovala jen jedné z nich, a to dětem, které se připravovaly
na první svaté přijímání. Moje péče ale spočívala v tom, že jsem
pravidelně rodičům posílala materiály, podle kterých si mohli své
děti doma připravovat sami. A když mi jeden z tatínků řekl: „Víte,
ono to mělo něco do sebe. Člověk je zvyklý na ten servis, a když
jsme ho teď neměli, museli jsme se snažit sami. A prospělo to
celé rodině!“, ulevilo se mi – jádro přípravy na Eucharistii přece
spočívá v rodině!
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Ostatním skupinkám jsem se (bohužel) nevěnovala. Jednak
proto, že taková péče je časově hodně náročná a já na ni v takové podobě bohužel při péči o svou rodinu a zaměstnání neměla prostor, ale také proto, že jsem – i podle vlastních dětí –
vyhodnotila, že není v jejich online životě dobré přidávat ještě
nějakou další online aktivitu, byť je tak důležitá jako náboženství. Všechny děti prožívaly každý den před monitory počítačů
mnoho hodin … Myslím, že i koukání do stropu by v tu chvíli
bylo lepší než online výuka náboženství.
Nicméně angličtinu jsem online učila, a proto přidávám pár postřehů pro ty, kteří ji doma nezažili s vlastními dětmi.
Díky lockdownům se ukázalo, že je možné takto na dálku leccos naučit. Ale musíme počítat s tím, že děti – čím menší, tím
více – u takové výuky po čase začnou vadnout. Jak běžel týden
za týdnem, kdy byli všichni zavření doma, nemělo už smysl začínat hodiny konverzací o uplynulém týdnu. Nic se totiž nikde nedělo. A jedním z nejtěžších úkolů pro mě bylo najít v sobě energii
a předat ji dětem a přesvědčit je, že má cenu vytrvat…
Lockdown také změnil můj vztah k mikrofonům (míněno na
počítači). Nemám je ráda. Hrozně nám komplikovaly život. Myslím, že nejčastěji opakovaná hláška, kterou jsem od studentů
slýchala, byla věta z nadpisu: „Paní učitelko, mně nejde mikrofon!“ – „Tak se, Anežko, odpoj a zase připoj.“ Možná to pomohlo, možná ne, rodiče daleko, učte angličtinu bez fungujícího mikrofonu…
Navíc je nutné, aby studenti měli mikrofony vypnuté a zapínali si je, jen když se chystají promluvit (jinak to ani nejde,
protože pak slyšíte i to, co byste slyšet neměli nebo co slyšet
nechcete – hádání sourozenců, mixér v kuchyni, klarinet z vedlejšího pokoje, řemeslníky z vedlejšího bytu…). Jenomže to
znamená dlouhé časové prodlevy v hovoru – vyzvete studenta,
aby vám odpověděl na otázku; chvíli trvá, než zmáčkne správnou klávesu, aby mikrofon zapnul… jsou to vlastně dlouhé vteřiny, které ten hovor zbavují života. (Představte si to jako ping16

pong, při kterém hráči každý míček na chvíli chytí do ruky: pink
– 5 až 10 vteřin ticho – pink – 5 až 10 vteřin ticho… Je to dřina. A nuda.)
I přes jeden milý aspekt online výuky, kterým je to, že díky
kamerám poznáte všechny domácí mazlíčky a zvědavé mladší
sourozence a nahlédnete do pokojů svých svěřenců, jsem přesvědčená, že monitory počítačů pohlcují lidské teplo, které si
všichni potřebujeme navzájem předávat a doplňovat.
Sečteno a podtrženo – online výuka je/může být dobrá, ale –
jak se říká v mých rodných Čechách – „vocuť pocuť“, tedy do určité míry. Může to být dobrý sluha výuky, ale neměl by to být její
pán. I to nám totiž lockdown ukázal – ve výuce, ve škole, nejde
jen o znalosti a jejich kvantum, ale také – a možná především –
o vztahy. A na ty online nestačí.
Marcela Koupilová

Informace
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE:
Pravidelné bohoslužby nebudou od pondělí 19. července
do soboty 24. července (dovolená komunity) a od pondělí
23. srpna do soboty 28. srpna (exercicie bratří karmelitánů).
Každý pátek po skončení večerní mše svaté je v hejčínském
kostele příležitost do 21 hodin k tiché adoraci, kromě pátku
23. července a 27. srpna.
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Na opravu hejčínských varhan stále ještě můžete přispět,
případně i adoptovat píšťalu. Všem dárcům upřímné Pán Bůh
zaplať!
Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše svatá
- nejbližší termín je v neděli 25. července v 10 hodin, následující pak ve čtvrtek 19. srpna v 17.30 hodin. Podrobnosti k opravě
hejčínských varhan najdete na webových stránkách http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz.
Pobožnost u kapličky Navštívení Panny Marie v Chomoutově se bude konat v neděli 4. července v 15 hodin.
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v Hejčíně v pondělí 5. července mší svatou v 17 hodin, kterou bude sloužit
P. Mgr. Adrián Pavel Zemek, O.Praem., farář na Svatém
Kopečku. Přijměte srdečné pozvání!
V pátek 16. července je slavnost Panny Marie Karmelské.
Modleme se zvláště v tento den za rozvoj karmelitánského řádu
i za jeho konkrétní potřeby.
Farní spoření bude v neděli 18. července a v neděli 22. srpna.
V neděli 25. července slaví narozeniny olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Nuzík (55 let). Pamatujme na něho
v modlitbě.
Prázdninová cyklopouť nebo jako druhá varianta pěší
pouť s trasou Olomouc – Stará Voda se uskuteční od čtvrtka 29. července do soboty 31. července. Spát se bude v areálu kostela ve Staré Vodě. Zájemci mohou zůstat do neděle 1. srpna 2021. Začínáme mší svatou v hejčínském kostele
ve čtvrtek 29. července v 8 hodin a po ní je odjezd (odchod).
Doprovodné vozidlo pro převoz věcí je zajištěno. Přihlásit se
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a dozvědět se další podrobnosti můžete u Jiřího Hubičky, mobil: 736 458 520.
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 31. července
od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek 30. července v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Další úklid proběhne v sobotu 4. září (a v pátek 3. září). Děkujeme všem za
pomoc!
Letní příměstský tábor pro děti od 7 do 13 let se uskuteční od pondělí 2. srpna do pátku 6. srpna v hejčínské farnosti. Cena je 600,- Kč, ve kterých je zahrnuto vše, včetně jídla
a pitného režimu. Pro bližší informace a přihlášky si napište
na e-mail werdichovi@volny.cz. Chcete-li děti přihlásit, udělejte to, prosíme, co nejdříve.
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 5. srpna, další pak ve čtvrtek 2. září.
V pondělí 16. srpna v 17.30 hodin bude mše svatá v Hejčíně obětována za zemřelého P. Aloise Juráně, O.Carm.
(† 17. srpna 2011).
Arcidiecézní pouť rodin na Svatém Hostýně se koná
v sobotu 28. srpna. Podrobnější informace najdete na webu
www.rodinnyzivot.cz.
V neděli 29. srpna má narozeniny olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner (73 let). Pamatujme na něho ve svých
modlitbách.
V neděli 29. srpna při mši svaté v Horce nad Moravou a při
mši svaté v 10 hodin v Hejčíně bude žehnání školních tašek,
požehnání školákům a pedagogům.
19

Na podvečer v neděli 12. září plánujeme oslavu 200. výročí
postavení kaple sv. Jana Nepomuckého v Hejčíně (na Mrštíkově náměstí). Přesnější program teprve připravíme, ale už teď
oznamujeme termín, abyste s ním mohli počítat.
V sakristii kostela je možné zapisovat úmysly mší svatých
na druhé pololetí roku 2021 – nejlépe po mši svaté.
***
V průběhu července se do hejčínské komunity bratří karmelitánů přistěhuje P. Melichar Jozef Markusek, O.Carm., který bude
kaplanem farností Olomouc-Hejčín a Horka nad Moravou.
Přejeme mu do nového období jeho života a služby v našich
farnostech pevné zdraví a Boží požehnání!

Smějeme se s redakční radou
Rodina se vrací autem z diecézní poutě rodin ze Svatého
Hostýna. Malý Kryštof je u vytržení z toho, že poprvé viděl
tolik věřících rodičů a dětí pohromadě.
Vyptává se: „Maminko, a ti všichni věří v Boha?“
Když ho maminka ujistí, že ano, Kryštof si slastně povzdechne: „No jo, bez Pána Boha a bez počítače se nedá
žít!“
Zpravodaj římskokatolických farností Olomouc-Hejčín, Horka nad Moravou a Křelov.
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