Hejčínské OKO

Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

ZÁŘÍ 2021

Letos se opět konala farní cyklopouť,
tentokrát do Staré Vody na Libavé (čtěte na str. 12).

Úvodní slovo
Milí farníci,
otec Gorazd mě požádal, abych tentokrát napsal úvodník našeho farního zpravodaje já. Ačkoliv jsem na podobné
výzvy zvyklý, tentokrát jsem poněkud zaváhal. Leč, přikývl
jsem, abych otci Gorazdovi odlehčil před odjezdem na exercicie. A to je téma, kterého bych se „chytil“.
Nejprve však malé odbočení. Jak jste asi většinou zaregistrovali, v srpnu otcové Gorazd a Melichar slavili 30. výročí kněžství. Bohu díky za tak úžasný dar! Ale také díky jim,
že tak dlouho věrně vytrvali ve službě Boží! Není to zdaleka
samozřejmé a ani snadné. Když kněží prosí o modlitby, dobře vědí, že volání věřících k Bohu o pomoc pro ně je jedním
z pilířů jejich kněžské služby. Je úžasné sledovat, kolik našich farníků se za kněze modlí! Tyto modlitby jistě nezůstanou oslyšeny...
Každý člověk potřebuje čas od času načerpat v tichosti
a rozjímání Boží sílu a také důkladně prozkoumat hlubiny své
duše. K tomu velmi dobře slouží právě exercicie. A nutno podotknout, že pro kněze jsou o to důležitější. Nejen proto, aby
slepý nevedl slepého... (srov. Mt 15,14) Avšak i proto, aby pak
mohl jako dobrý pastýř o to přesvědčivěji ukazovat Boží lásku, milosrdenství i spravedlnost svým ovečkám. Čím více totiž srdce kněze hoří láskou k Bohu, tím větší oheň této lásky
zapálí v lidských duších. A po tom, ať už vědomě, či nevědomě všichni toužíme: aby srdce naše i našich kněží hořelo láskou k Bohu. Rovněž však o tento dar musíme prosit, neboť
jak víme, bez milosti Boží nedosáhneme sami ničeho.
Nezapomínejme se tedy za své kněze modlit nejen tehdy,
když slaví nějaké výročí, ale každý den, třeba přede mší svatou anebo i po ní – klidně i společně. Anebo při modlitbě růžence – měsíc říjen nás k tomu vybízí, vždyť Panna Maria je
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Matkou kněží. Oni to potřebují a nám se to skrze jejich službu vrátí. Třeba i tím, že prostor úvodníku bude zase plně v jejich rukou...
Daniel Dehner

Vyznávám se všemohoucímu Bohu
Myšlenka k námětu oltářní mozaiky v našem kostele
Jistě jste už slyšeli, že námětem mozaiky na čelní stěně
v hejčínském kostele je modlitba Vyznávám se všemohoucímu
Bohu... (latinsky Confiteor), kterou recitujeme (jen někdy, jako
jednu z možných variant takzvaného úkonu kajícnosti) na
začátku mše svaté. Podle dochovaných svědectví si sám zakladatel našeho kostela, arcibiskup Leopold Prečan, přál, aby
umělec Jano Köhler na mozaice ztvárnil právě tento námět.
Potíž pro nás je v tom, že od té doby prošel text této modlitby proměnou. Byl zkrácen a byla z něj vypuštěna jména
světců. V době vzniku naší mozaiky zněla tato modlitba (v dobovém překladu do češtiny) takto:
„Vyznávám se Bohu všemohoucímu, blahoslavené Marii,
vždy Panně, svatému Michalu archandělu, svatému Janu Křtiteli, svatým apoštolům Petru a Pavlu, všem svatým a vám, bratří, že jsem zhřešil převelice myšlením, slovy a skutky – svou
vinou, svou vinou, svou převelikou vinou.
Proto prosím blahoslavenou Marii, vždy Pannu, svatého Michala archanděla, svatého Jana Křtitele, svaté apoštoly Petra
a Pavla, všechny svaté a vás, bratří, orodujte za mne u Pána,
Boha našeho.“
Když poznáváme toto znění zmíněné modlitby, hned víme,
které postavy a proč právě ony jsou na naší mozaice vypodobeny. Přesněji: v její horní části.
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V dolní části jsou – jako zástupci oněch zmíněných „všech
svatých“ – znázorněni patroni našeho kostela svatý Cyril
a Metoděj a za nimi takzvaní „čtyři velcí církevní otcové křesťanského Východu“: svatý Atanáš, svatý Basil Veliký, svatý Řehoř
Naziánský a svatý Jan Zlatoústý. (Zatím nevím o tom, že by
Jano Köhler tyto čtyři světce nějakými atributy specifikoval. Domnívám se, že v této skupině postav neupřesnil, kdo je kdo.)
A v levé dolní části mozaiky jsou „čtyři velcí církevní otcové
křesťanského Západu“, ty snadno rozpoznáme konkrétně:
svatý Augustin s hořícím srdcem, svatý Řehoř Veliký s papežskou tiárou na hlavě, svatý Ambrož s úlem (symbolem jeho výmluvnosti) a svatý Jeroným (jediný mezi nimi, kdo není
biskupem).
Ale vraťme se k horní části mozaiky. Zařadil jsem letos do exercicií, které jsem vedl, také zamyšlení o úkonu
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kajícnosti ve mši svaté. Když jsem si je připravoval, dozvěděl jsem se další myšlenku, o kterou se s vámi chci
podělit. Původně v modlitbě Vyznávám se... byli světci
zmíněni jen povšechně slovy „všem svatým“. Později pak mnozí kněží při mši svaté vkládali do této modlitby jména celé řady světců. A proto třetí koncil v Ravenně (v roce 1314) stanovil, že kromě Panny Marie tu
mají být jmenováni pouze archanděl Michael, Jan Křtitel
a apoštolové Petr a Pavel.
A ta myšlenka, která mne velice zaujala, zní: všimněte si,
že jména právě těchto postav nám výtečně představují nebeskou církev v její slávě a svatosti, vysvobozenou z moci
hříchu. Řečeno prostěji: k našemu vyznání naší hříšnosti, k probuzení lítosti nad tím, že jsme Bohu nebyli věrní,
a k prosbě o jeho smilování se velmi hodí připomenout si
právě tyto svaté! Maria je naprosto nedotčená hříchem.
Archanděl Michael je v Bibli zmíněn jako vítězný vůdce nebeského vojska andělů v boji proti satanovi a padlým andělům (srov. Zj 12,7). Jan Křtitel vyzýval k obrácení, lidé
se vyznávali z hříchů a dávali se pokřtít (srov. Mt 3,1–12)
a Jan se statečně snažil odvrátit od hříchu i krále Heroda.
Apoštolové Petr a Pavel jsou obětavými hlasateli evangelia, ale také jsou oba příkladem člověka, který sám prožil
velké obrácení: Petr bolestně zradil Ježíše, Pavel byl kdysi horlivým pronásledovatelem „Ježíše“ (srov. Sk 9,1–6).
Tedy máme v nich ve všech velmi povzbudivý příklad.
Těší mne, že nám tyto myšlenky mohou pomoci, když
máme – nebo spíš vy máte – mozaiku při mši svaté na
očích (já ji mám za zády). Rozumíme jí, o čem k nám chce
promlouvat, a inspirujeme se jí při své modlitbě – tak jak
to zamýšleli zakladatel kostela i umělec, kteří stáli u jejího
zrodu.
P. Gorazd
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Studium br. Dominika v Irsku
Zdravím všechny farníky z Hejčína, Horky a Křelova!
Za několik dní opět zmizím, ale nebojte se, nebude to na
dlouho. Pojedu totiž na půl roku studovat v rámci programu
Erasmus+, který Univerzita Palackého nabízí studentům,
aby zakusili a poznali nové země a možnosti studia v rámci
mezinárodní spolupráce napříč univerzitami a vysokoškolským
prostředím.
Já sám pojedu studovat do Irska, konkrétně do městečka
Maynooth na Pontifikální univerzitu St. Patrick’s College. Možná
se budete ptát, proč zrovna do Irska. Možností bylo více, ale já
sám jsem chtěl poznat jak Irsko samotné, tak bratry karmelitány, kteří žijí v hlavním městě
Irska, tedy v Dublinu, kde budu i bydlet. Měl jsem také možnost tato místa krátce
navštívit ještě před situací
s covidem-19, takže už trochu znám i místní poměry
a některé bratry karmelitány.
Dalším a důležitým důvodem,
je také snaha nás bratří
na Karmelu být spojeni se
světem, protože budoucnost
určitě přinese mnoho výzev
a bude třeba vnímat je nejen
u nás v Česku, ale v rámci
karmelského řádu na celém
světě.
Nyní se tedy na krátkou
dobu loučím a budu se těšit
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na shledání s vámi se všemi po mém návratu na začátku
února 2022.
Všechny vás povezu s sebou v modlitbách a rovněž prosím
o vaše modlitby nejen za mě, ale za celý karmelský řád
a všechny studenty, protože studium v zahraničí přináší
mnoho výzev.
br. Dominik, O.Carm.
P.S. Zapomněl jsem dodat, že pokračuji ve studiu 4. ročníku.
Studium je na pět let.

Zpod pokličky hejčínské pastorační rady
Poté, co byl zveřejněn pastorační plán arcidiecéze, vyslovil
otec arcibiskup přání, aby také jednotlivé farnosti měly svůj
pastorační plán, který má vytvořit pastorační rada dané
farnosti. Tak se při našich setkáních o to v pastorační radě
snažíme. (Kromě plánování a přípravy konkrétních akcí.)
Hodně nás zaujala výzva: „Hlavním cílem není dokonalý
dokument, ale společná práce na něm.“ Tak to řekl otec
arcibiskup při poradě děkanů v květnu.
Už jsme se shodli na tom, že důležité téma pro nás je
otevřenost. Mezi námi v pastorační radě, otevřenost pro přítomnost dětí na nedělní bohoslužbě, otevřenost pro všechny,
otevřená atmosféra ve farnosti. Otevřenost v hledání a nalézání
potřeb farnosti.
Myšlenku otevřenosti se můžeme snažit vkládat do všeho,
co děláme. A ona nám pomůže to, co děláme, dělat tak,
abychom skutečně otevření byli.
V diskusi o pastoračním plánu farnosti chceme dál
pokračovat.
P. Gorazd
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Ohlédnutí za
farním příměstským táborem
Milí farníci, rád bych vás krátce zpravil o již čtvrtém
ročníku našeho farního příměstského tábora, který se
konal v prvním srpnovém týdnu a kterého se účastnilo
19 dětí ve věku od 7 do 13 let. Celotáborovým tématem
byl příběh z knihy Popoupo aneb podivuhodná pouť
pouští od Zuzany Holasové. Děti tak všech pět dní
následovaly Alžbětku, Tomáše, Michala a Otíka (hlavní
hrdiny knížky) na cestě plné překážek a dobrodružství
za dobrým pastýřem. Ač jsme všechny aktivity prováděli
v okolí kostela nebo v místnosti nad sakristií, naše fantazie
nás přenesla na vyprahlou poušť, kde se příběh odehrává.
Hned první den (pondělí) se děti mezi sebou i s vedoucími
Anežkou Jemelkovou, Čendou Kubešem, Danem Hutem,
Jančou Pavlišovou, Klárkou Werdichovou a mnou seznámily
díky seznamovacím hrám. Také si vyzkoušely správně třídit
odpad, když podle příběhu uklízely na chalupě strýčka
Ladislava a nakreslily si plán hry, podle které postupovaly
v dalších dnech a která je přenesla na již zmiňovanou poušť.
Další den jsme po vykonání dobrého skutku objevili osvěžující
pomerančovníkový háj, kde si děti ozdobily své šátky, které
je po zbytek cesty chránily před neúprosně žhnoucím
sluncem. Po úmorném putování jsme došli do Zeleného údolí,
ve kterém jsme si odpočinuli a udělali piknik. Děti se na tuto
část úterního programu velice těšily, a když se dočkaly, bylo
pěkné vidět, jak na rozložených dekách v příjemném stínu
stromů s kamarády a kamarádkami štědře sdílí dobroty, které
si donesly z domu.
Ve středu děti čekal přechod dračí stezky a boj s drakem.
Při hrách zaměřených na spolupráci drak zesílil vždy, když
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došlo k hádce nebo nepěknému chování a o to bylo těžší
ho porazit. Nakonec to ale dokázaly. Den jsme zakončili mší
svatou, kterou sloužil otec Gorazd. V kázání nám vyprávěl
o životě svatého Jana Vianneye. Zmínil jeho nesnadnou
cestu ke kněžskému povolání a vyzdvihl jeho odhodlání
a opravdovost, díky kterým se stal vyhlášeným knězem,
za kterým se scházely zástupy lidí.
Ve čtvrtek jsme měli naplánovaný celodenní výlet na Velký
Kosíř, ale počasí nám nepřálo, a tak jsme ho museli přesunout
na pátek. Zůstali jsme v místnosti nad sakristií, kde jsme hráli
různé hry, a také jsme tam ze čtvrtka na pátek přespávali.
Abychom si protáhli nohy a užili deště a kaluží, vyrazili jsme
i na krátkou procházku.
V pátek děti čekala poslední část cesty za dobrým pastýřem. Tu symbolizoval výlet na Velký Kosíř, na jehož vrcholu
si (hladové) děti opekly špekáčky a vystoupaly na
rozhlednu, odkud byl krásný výhled. Po příjezdu zpět do
Hejčína děti dostaly od dobrého pastýře poklad, který jim
má připomínat téma letošního tábora i jeho spojitost s naší
křesťanskou vírou a skrytou symboliku v příběhu, který
s námi prožily.
I přes nepěkné počasí, které nám ve čtvrtek zasáhlo
do programu, si troufám říct, že se letošní příměstský farní
tábor vydařil a že byly děti a snad i rodiče spokojení.
Chtěl bych moc poděkovat vedoucím, kteří obětovali spoustu času, energie i nervů při přípravě a organizaci tábora. Dále
bych rád poděkoval paní Werdichové, která plnila neustále
hladové žaludky dětí i nás vedoucích chutnou a výživnou
stravou. Děkujeme také všem, kteří svou modlitbou přispěli
k bezproblémovému průběhu tábora.
Na závěr ještě přidávám krátky rozhovor s Aničkou
a Alžbětkou Hutovými, který vám snad poskytne pohled
na tábor očima účastníků. Za zodpovězení otázek jim moc
děkuji.
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Jak se vám letošní farní příměstský tábor líbil a účastnily
jste se ho poprvé?
Anna: Tábor se mi líbil a účastnila jsem se ho po třetí.
Alžběta: Hodně se mi líbil.
Zaujalo vás celotáborové téma, které vycházelo z příběhu v knížce „Popoupo“ a znaly jste tuto knížku již před
táborem?
Anna: Knížku už jsem znala, to téma bylo dobré, také se mi
líbily scénky z příběhu.
Alžběta: Knížku jsem znala, téma se mi líbilo.
Máte nějaký táborový zážitek, příhodu nebo část tábora,
na které budete ještě dlouho vzpomínat?
Anna: Asi jak jsme přenášeli vedoucí, jak jsme se je snažili
chytit do lasa a jak jsme skládali ten klíč.
Alžběta: Hra buldoci.
Jakou myšlenku si z tábora odnášíte?
Anna: Hospodin je můj pastýř.
Které jídlo vám na táboře nejvíce chutnalo?
Anna: Buchtičky s krémem.
Alžběta: Buchtičky s krémem.
Byly jste spokojeny s vedoucími, jejich přístupem a nasazením?
Anna: Ano, bylo to s nimi vtipné.
Alžběta: Ano.
Za táborový tým Václav Kubeš
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Cyklopouť 2021
Možná to znáte, celou dobu víte, kdy se akce uskuteční,
a celou dobu promýšlíte, co je třeba zařídit, co nezapomenout,
co vzít s sebou, jídlo, spaní, kdo pojede a kdo by ještě mohl
jet… Připadá vám, že ten den je daleko. Ale čas utíká bez
povšimnutí, stále stejným tempem a najednou je to tady!
Už není čas a člověk se vrhá do akce: věci balí a zase
některé vytahuje, ale čas nedovolí více se rozmýšlet. Jede
se! Všichni cyklopoutníci se setkáváme ve čtvrtek 29. 7. na
ranní mši v osm hodin ráno v Hejčíně, kterou nám slouží otec
Norbert. Uvádí nás do duchovní roviny poutě a s otcovským
požehnáním se s námi loučí. Než vyjedeme, nesmí chybět
foto před farou. Jiří H., organizátor celé poutě, je obdarován
speciálním trikem s nápisem: Možná jsem starý muž, ale když
jsem na kole, jsem mladý jako teenager. Přejeme mu k jeho
kulatým narozeninám. Je nás celkem osm; sedm nás vyráží
na kole: Jiří H., Alenka R., Olda Ch., já, letos také poprvé
Romana T. a Vojta Č. se svým synem Michalem. Pavel B.
řídí spolehlivě, jako již minule a předminule, doprovodné
vozidlo naložené až po strop batohy a věcmi. Auto je tak
plné, že nedává moc pomyšlení na případné svezení. Snad
jen jedné osoby kromě řidiče. I toto vědomí je motivací cestu
prostě zvládnout. Míříme do poutního místa ve Staré Vodě za
Městem Libavá. Před týdnem se tam uskutečnila oficiální pouť
ke svaté Anně, my jedeme naši farní pouť. Je krásný slunečný
den, vše vypadá radostně. Projíždíme vedlejšími cestami
nebo po cyklostezkách, občas potkáme další cyklisty. Spolu
mezi sebou občas prohodíme pár slov, když se vzájemně
různě potkáváme nebo občas při zastavení nutného k tomu,
abychom se opět všichni sjeli. Olda s Michalem se postupně
dostávají do špice našeho pelotonu. Svou přední pozici si
upevnili ještě více se stále stoupajícím terénem za Dolany,
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směrem na Pohořany a Jívovou. Vojta svého syna, pro jeho
sílu, láskyplně nazýval „Temelínem“ – nedivili jsme se.
Vydat se od Olomouce směrem na sever znamená také
vydat se do kraje dřívějších Sudet. Čím hlouběji do této krajiny
pronikáte, tím méně civilizace zde je a s tím i méně veřejné
vybavenosti. Místo oběda jsme slupli každý nějakou malou
svačinku posazeni u již zavřené nefunkční restaurace. Zato
příroda je zde krásná, svěží a občerstvující. Delšího posezení
jsme si dopřáli u Těšíkovské kyselky s pramenitou vodou. Při
poslechu četby života jednoho z karmelských světců z knihy
Svatí Karmelu od A. M. Sicariho (možnost zapůjčení ve farní
knihovně) nám bylo dobře. Nechyběla ani nanuková zastávka
u další funkční známky civilizace – samoobsluhy v Domašově
nad Bystřicí. Za Městem Libavá už nás čekal jen kopec
s kostkami dlážděnou širokou silnicí vedoucí do vojenského
prostoru téměř ke kostelu sv. Anny a sv. Jakuba Většího,
který jako jediný ze zaniklé obce zůstal zachován. A právě
tento poslední úsek jsme zvládli opravdu jen díky vědomí
blízkosti našeho cíle. Za nekonečným kopcem se vynořily dvě
věžičky, ke kterým jsme s radostí sjeli dolů, a byli jsme tam...
Čekala nás otevřená brána a Pavel, který už sem dorazil
dříve s autem i s čerstvými chleby, které měl za úkol cestou
koupit. Zašli jsme do kostela poděkovat za šťastný dojezd do
cíle dnešní cesty. Na každého zapůsobila mohutná stavba
kostela zbavená veškeré výzdoby, zašlé stěny místy popsané
nezřetelnými nápisy v azbuce, namísto oltářního obrazu visí
alespoň jeho vytištěná reprodukce, místo kostelních lavic
jsou zde sedačky z nějakého kinosálu. Jednoduchý dřevěný
obětní stůl i ambon jsou už nové. Celý prostor je obestřen
tajemstvím všeho, co se zde událo.
(Tento den ujeto 49 km, stoupání 17 km, převýšení 690 m.)
Všichni si promýšlí, kde a jak budou spát, neboť úsloví
„jak si kdo ustele, tak si lehne“, bude brzy aktuální. Většina
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staví stany v prostoru ohraničeném zdí okolo kostela, někdo
se rozhodne spát pouze pod stříškou malého dřevěného
domku. Nevypadá to, že by mělo pršet. Před pátou hodinou
usedáme na lavice před kostelem a prohlížíme si příchozího
pana Jindřicha Machalu, který nám přišel povyprávět o historii
tohoto místa, o kraji, ve kterém vyrůstal. S velkým zápalem
vypráví a vypráví, odpovídá na naše občasné dotazy, nechává
nám kolovat knihu Kronika Libavska, kterou napsal. Přestože
téma nebylo vyčerpáno, únava obou stran i pokročilá hodina
přiměly toto milé setkání ukončit. Čekal nás večer u ohně
s opékáním špekáčků a s písněmi všeho druhu, které mohly
zaznít díky Alence s doprovodem její kytary, a pochopitelně
modlitba.
Následující den, v pátek 30. 7., jsme se kupodivu probudili
všichni dost brzy. Možná to bylo i vědomí, že přijede otec
Norbert sloužit nám mši svatou v 7 hodin ráno! Pro účastníky
to bylo milé překvapení. Když otec váží takovou cestu kvůli
nám, nemůžeme být nepřipraveni! Brzy se objevilo jeho auto
před branou. Za chvíli se prostor kostela rozezněl zpěvem
a mše začala. Otec byl zasažen tímto místem, kde byl poprvé.
V kopuli se občas prolétly poštolky. Netušili jsme, jak bude pro
nás tento den aktuální otcova promluva, při které nás nabádal
k vcítění se do Ježíšova utrpení během křížové cesty během
dnešního dne.
Po vydatné snídani jsme vyrazili směr poutní místo Panna Maria ve Skále u Spálova vzdáleného přibližně 18 kilometrů. Občerstveni spánkem jsme radostně vyrazili. Olda
s Michalem se mi brzy ztratili z dohledu. Vychutnávala jsem si
krásnou (spíše překrásnou) krajinu a snažila se zdolat silnici
stále nahoru a dolů. Najednou telefon… Alenka volá, prý ať
to otočím, že jedeme špatně. Brzy nato mě předjíždí Pavel
autem, že uvědomí kluky na „špici“. Tak se stalo, že jsme se
nečekaně rozdělili. Olda s Michalem už byli natolik vepředu, že
se jim nevyplatilo se vracet a vydali se svou trasou. Romča se
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rozhodla tento den odpočívat, proto jela s Pavlem v autě. Já,
Jiří, Alenka a Vojta jsme tedy vyrazili podle původního plánu.
Cesta, která nevedla přímo po silnici, měla být příjemnější.
Sluníčko nás provázelo neustále, časem už bylo i na obtíž. Pili
jsme a pili a častěji se zastavovali, neboť cest bylo stále více
a bylo třeba si stále upřesňovat, kde se vlastně nacházíme.
Vojta častěji sahal po své zásobě instantní kávy a s požitkem
si připravoval svou „ledovou kávu“. Navigace nás vedla, ale
zastavili jsme se před cedulí „Vojenský prostor Libavá, zákaz
vstupu“. Zjistili jsme, že ve skutečnosti je všude více cest,
než nabízí elektronické mapy. Za nějakou chvíli bylo zřejmé,
že si nejsme úplně jistí, jestli jedeme správně. Po další době
bylo jasné, že jedeme špatně. Trávili jsme stále více času
pohledem do mobilů a přemýšlením, kudy se zase vydat. Jeli
jsme už polními cestami. V jednu chvíli jsem si všimla, že se
mi těsně před kolem něco divoce zmítá. Uvědomila jsem si,
že to byl had. Ale to už jsem byla o kus dál a Alenka přede
mnou ani nevěděla, že nějakého hada přejela. No, bylo to
čím dál zajímavější. Měli jsme hlad, lákaly nás maliny kolem,
kterých jsme si trošku natrhali – kdo by odolal. Přemýšleli
jsme, kde se stala chyba… Vysvětlovali jsme si situaci tím, že
my bloudící jsme naši pouť věnovali takovým úmyslům, které
vyžadují větší oběť, a zde také přichází na řadu promluva
otce Norberta, abychom se lépe vcítili do utrpení Ježíše,
který se za nás obětoval… Ježíšova oběť byla pro záchranu
lidstva zásadní, tudíž i každá oběť nesená za druhé má
nezpochybnitelnou hodnotu. Je to jako s modlitbou, láskou
(vztahem). Je to součást duchovní dimenze pro člověka tak
těžko pochopitelné, přesto existující a fungující.
Už jsme nejeli ani po cestě, ale přes louku a potom lesem,
kopřivami… hurá, cesta! Ale kam vede? Zahlédli jsme řeku,
nějak jsme se díky tomu zorientovali. V blízkém dětském
táboře jsme se zeptali a ujistili, že tentokrát jedeme opravdu
správným směrem. Zbývalo přebrodit řeku a už jsme se ubírali
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s jistotou a s o to větší rychlostí vpřed. Už jsem poznávala
okolí a „hup!“ ocitli jsme se u poutního místa a u restaurace,
kde nás čekala druhá skupina poutníků. Následovalo přivítání
za bujarého vtipkování. Díky Oldovu vyprávění se druhá
skupina poutníků naštěstí nenudila. Přesto čekání na nás,
kteří jsme se měli každou chvíli vynořit, muselo být trýznivé.
Čekali na nás celé tři a půl hodiny! My jsme místo původních
18 kilometrů najeli více než dvojnásobek. Po vydatném
obědě jsme se pomodlili růženec před sochou Panny Marie
ve Skále, občerstvili se vodou přímo z pramene a načerpali
si ji do zásoby. Toto místo, jak je vidět, navštěvuje hodně
lidí. Evidentně zde hledají naději v uzdravení, ať jsou, nebo
nejsou věřící. Viděli jsme zde během krátké chvíle člověka na
vozíčku, další lidi s postiženou dívenkou…
Cestu zpět už jsme jeli po silnici. Kochali jsme se krásným
prosluněným večerem a nádhernými výhledy na kopcovitou
krajinu. Zastavili jsme se ve Vítkově v krásném novogotickém
kostele Nanebevzetí Panny Marie, projeli jsme kolem Budišova
nad Budišovkou. Měl to být pohodový den, ale pro obě skupiny
poutníků to byl den náročný.
Přijeli jsme a už nás čekala uvařená večeře Pavlem
a Romčou. Úžasný závěr dne!
(Ujeto celkem 60 km, stoupání 23,5 km, převýšení 1 000 m.)
V sobotu ráno jsme vyčkávali – koho jiného než otce
Norberta! Během ranní mše svaté venku zapršelo a pršelo
trošku i uvnitř kostela. Bylo natolik zataženo, že bylo velmi
těžké uvnitř kostela něco přečíst. Od rána už účastníci začali
přemýšlet o svém návratu. Nejvíce Pavel, který to měl nejdále
až do jižních Čech. Nutilo nás to navzdory všudypřítomnému
mokru se rychle sbalit, napakovat auto, aby mohlo co nejdříve
vyjet do Olomouce. Kostelem zazněla děkovná píseň. Všichni
jsme ještě zajeli ke Královské studánce u kaple sv. Anny
vzdálené asi 300 metrů od kostela. S Pavlem jsme se rozloučili
16
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jako s prvním. Bohu díky za jeho provázení i jeho laskavou
přítomnost. Jiří se v Libavé odpojuje, že musí odevzdat klíče
od areálu kostela panu starostovi, který však není přítomen
ani k zastižení na telefonu. Jiří nám připadá více zdrcen, než
bychom čekali. Po chvíli se dozvídáme, že mu bylo oznámeno
úmrtí maminky. Smutek zasáhl i nás. Je sobota, připomínka
Panny Marie, rozhodujeme se svěřit vše v modlitbě do jejích
rukou. Jiří se rozhodl pokračovat zpět o samotě.
V Domašově nad Bystřicí jsme si neodpustili zmrzlinové
zastavení a duchovní chvilku. A potom jsme se už jen řítili
z kopce dolů až do Olomouce. Cesta byla ukončena před
kostelem závěrečnou fotografií.
(Ujeto 42 km, stoupání 9,5 km, převýšení 456 m, max.
rychlost 71 km/hod.)
Vrátili jsme se všichni bez úrazu, za což musíme děkovat,
neboť Jiří byl ještě nedávno adeptem na operaci kolena (už
měl termín operace, který byl kvůli covidu-19 zrušen) a Olda
jel s ochromenou paží. Věřím v Boží přízeň...
M. P.
Ohlédnutí některých účastníků poutě
„Cyklopouť byla Božím požehnáním, sdílením v rozhovorech
a v modlitbě a radostí i bolestí cesty. Radostí z krásného počasí a nikdo neměl poruchu na kole! Trochu jsem se snažil
před cyklopoutí trénovat, abych to vůbec fyzicky zvládl...
Vždyť jsem za tyto tři dny jsem ujel skoro tolik kilometrů,
co se mi ani za posledních 15 let nepodařilo... Analytickým pohledem by se dalo naši cyklopouť definovat jako 7K
(čti sedm Ká) – kolo, kopec, kostel, kotlík, kytara, karimatka,
kadibudka...“
Vojta
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„Bylo to fajn a suprově jsem se projel.“

Michal

„Na začátku pro mě bylo velikým dilematem, zda se jako
»sváteční« cyklista vydat na cyklopouť. V mysli jsem se spíše
zabývala myšlenkou vydat se pěším putováním. Nicméně se
ukázalo, že nikdo se tentokrát pěšky nevydá. Povzbuzena
některými cyklopoutníky jsem se nakonec rozhodla vyjet. Pohodové tempo a pravidelné zastávky byly vítaným společníkem na
cestě ke stanovenému cíli. Cíle se podařilo statečně dosáhnout
a na místě byl zasloužený odpočinek pro nabrání sil do další
dobrodružné jízdy. Den jednodenního odpočinku mi pomohl
připravit se na zpáteční cestu. Teď už vím, že rozhodnutí
přemýšlet o následující cyklopouti není nemožné… jen trochu
více tréninku...“
Romča
***
Několik informací k navštíveným poutním místům
Panna Marie ve Skále (Spálov)
O původu tohoto poutního místa je známo pouze
z dochovaných legend. Za třicetileté války (1618–1648) se
po bitvě mezi Švédy a císařským vojskem několik zraněných
vojáků ukrylo v jeskyni. Jen jeden z nich přežil na přímluvu
Panny Marie, kterou v modlitbě prosil o pomoc a která se mu
zjevila. Na základě této skutečnosti mlynář ze spálovského
mlýna pořídil obraz Panny Marie a umístil ho ve skále. Lidé
sem začali přicházet a prosit o pomoc v nemocech i strastech.
Obraz byl později přenesen do farního kostela sv. Jakuba ve
Spálově. Podle legendy se třikrát znovu přemístil na původní
místo. To bylo považováno za znamení k jeho uchování.
Obraz byl později nahrazen sochou Panny Marie zhotovenou
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v polském Gurawě v Haliči. Každým rokem se ze Spálova
k tomuto místu tradičně koná pouť vždy v neděli blíže k svátku
Narození Panny Marie (8. 9.).
(Čerpáno z vývěsky u poutního místa.)
Stará Voda – kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího
a úcta ke sv. Anně
Už v 16. stol. stála ve Staré Vodě kaple sv. Anny v blízkosti
kostelíka sv. Jakuba. Byla postavena nad vrbou, ve které
podle pověsti nalezl pastýř sošku sv. Anny vypodobňované
jako stará žena s malým Ježíškem na levé ruce. Už od roku
1500 sem olomoučtí minorité vodili poutní procesí. Poutě
byly stále početnější, až biskup František Dietrichstein dal
podnět k postavení většího kostela. Ke stavbě však došlo
až v letech 1680–1690.
Úcta ke sv. Anně, matce Panny Marie, přišla do Evropy
z Orientu, je zaznamenána už v 5. až 6. stol., nejvíce se
potom šířila ve 14. až 15. stol. Oficiálně byl její svátek
zaveden na počátku 15. stol. i v olomoucké diecézi.
Roku 1306 přivezl český král Václav III. relikviář s paží sv. Anny. Po králově smrti zůstal relikviář v Olomouci. O jeho vrácení do rodinného pokladu bezvýsledně usilovala královna
Eliška Přemyslovna v roce 1327. Kaple sv. Anny vedle dómu
sv. Václava byla pravděpodobně místem, kde byl relikviář uchováván. Jeho existence měla pravděpodobně velký vliv na šíření
úcty sv. Anny v olomoucké diecézi. Oficiálně byl svátek sv. Anny
ustanoven papežem Sixtem IV. roku 1481 na 26. července, na
den její smrti.
Olomoučtí minorité přisuzovali záchranu kostela sv. Františka,
ve kterém působili a který stával na místě dnešního kostela
Panny Marie Sněžné, právě sv. Anně. Požár vypukl na její svátek
dne 26. července 1497. Z vděčnosti k této události velmi ctili
sv. Annu. Na slavení jejího svátku navázali později také jezuité
působící v tomto místě. Oltář ke sv. Anně z kostela sv. Františka
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byl přenesen do jezuitského kostela, v 18. stol. byl nahrazen
současným oltářem.
Několik střípků z historie slavných poutí
Roku 1601 kardinál Dietrichstein při cestě na Starou Vodu
půl míle před obcí vystoupil ze svého vozu a bosý putoval
do kostela, kde měl české kázání. Osobně zde vařil maso
a naděloval poutníkům. Navíc daroval kapli sv. Anny sto dolarů
a mešní roucho.
V roce 1684 popsal pouť farář P. Johann Thadeus Mauer
biskupovi, že zde zpovídalo devět kněží a konalo se šest kázání,
a to v českém i německém jazyce. Pouti se zúčastnilo na pět tisíc
poutníků.
V roce 1690 na svátek sv. Anny se zpovídalo od časného
rána, v půl sedmé měl české kázání kroměřížský piarista
P. Christophorus a s. Karel Boromejský. Po mši svaté, kolem půl
deváté, odešli fulnečtí, příborští a také hradečtí poutníci, kteří
se potkali s přicházejícím procesím z Opavy a malým procesím
z Libavé. Ještě v srpnu přišlo procesí z Libavé, čítající kolem
pěti set osob. Opavské procesí vedli čtyři jezuité, kteří již cestou
zpovídali. V devět hodin byla zpívaná mše svatá a německé
kázání v kostele, zatímco venku kázal česky jeden opavský
jezuita. Jezuité vedli také odpolední slavné nešpory, po nich
následovalo líbání šatu milostné sošky sv. Anny. Potom opavské
procesí odešlo a ostatní poutníci, kterých bylo tisíce, se rozešli.
Na svátek sv. Anny bylo celkem slouženo osmnáct mší.
V letech 1758–1768 pěší kroměřížské poutníky doprovázely
povozy. Kočár tažený čtyřmi obecními koňmi vezl městské
radní, za ním jely tři vozy s kněžími, kostelními věcmi a krmením
pro koně, které vezli sedláci z Těšnovic a Bařic. Sedláci, jak se
stalo tradicí, vezli starovodským kněžím kuřata či mladé slepice
i s krmením. Poddaní byli při příležitosti poutí do Staré Vody na
dva dny osvobozeni od roboty.
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V roce 1933 byla na svátek sv. Anny sloužena první mše svatá již
ve čtyři hodiny ráno, další pak každou hodinu, střídavě s českým
a německým kázáním. Poutě se tentokrát zúčastnil arcibiskup
Leopold Prečan a také ministr Jan Šrámek.
V roce 1938 přišly horší časy. 20. května byla vyhlášena
mobilizace a v létě Libavsko zachvátila slintavka a kulhavka
dobytka. Oblast byla uzavřena a poutníků ubylo. Přesto
se 24. až 27. července konala poslední předválečná pouť
kroměřížských. Jako vždy trvala čtyři dny chůze. Napětí
mezi českým a německým obyvatelstvem způsobilo, že
poutníků byl málo. V době od května do září přišla sice
procesí ze šedesáti tří obcí, ale s menším počtem poutníků.
Starovodští němečtí obláti ve strachu před postupující
německou armádou zazdili pod schody svého kláštera
cenná paramenta i milostnou sošku sv. Anny.
V roce 1942 přišlo do Staré Vody pět až šest tisíc poutníků.
Procesí ke Královské studánce se konalo bez svící, protože jich
bylo nedostatek.
V roce 1945 přišli obyvatelé Města Libavá v počtu až osm set
osob a jiné německé procesí kolem sedmi set osob. Do roku
1992 to bylo poslední německé procesí do Staré Vody.
V roce 1947 p. Josef Nakládal z Města Libavé zaznamenal,
že se na pouť jelo nákladními automobily, protože platil zákaz
volného pohybu po vojenském prostoru.
Poslední pouť se konala ještě v roce 1949 obyvateli z Litovle,
potom už byl vojenský prostor pro civilní veřejnost uzavřen až do
roku 1989.
K obnovování poutí došlo až od roku 1990 za olomouckého
arcibiskupa ThDr. Františka Vaňáka.
Původně obec Město Libavá byla obydlená převážně
německými obyvateli. Po ukončení 2. světové války došlo
k odsunu původních obyvatel, obec Stará Voda zanikla a stala
se součástí vojenského prostoru Libavá. Po roce 1968 zde pobývala vojska ruské armády. Z celého území, které bylo zničeno
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vojenskou technikou a výcvikem armády, se dochovala pouze
stavba kostela, která byla v roce 1990 částečně restaurována.
Zdroj: Jana Krejčová, Poutě do Staré Vody u Libavé, 2003
(Redakčně upraveno)
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Slavnostní připomínka
200. výročí
zbudování kaple
sv. Jana Nepomuckého
v Hejčíně
(na dnešním Mrštíkově náměstí)

se uskuteční v neděli
12. září 2021 v 17.30 h.
na prostranství před kaplí samotnou.

PROGRAM:
 Stručné seznámení s historií kaple
(Aleš Vánský, správce kaple)
 Slovo o historických zajímavostech Mrštíkova náměstí
(Miloš Havrda, amatérský historik, průvodce Olomoucí)
 Modlitba za obec a její obyvatele
(P. Gorazd Cetkovský a římskokatolická farnost Hejčín)
 Pak možnost jednotlivě si kapli prohlédnout uvnitř
A mezitím krátké chvíle živé hudby k vstřebávání slov a dojmů.
Srdečně Vás zvou všichni pořádající!
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Informace
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE:
Mimořádně bude v Hejčíně mše svatá na svátek Povýšení
svatého Kříže v úterý 14. září v 17.30 hodin. Mše svatá
nebude na slavnost sv. Václava v úterý 28. září – otec
arcibiskup tradičně zve farníky z olomouckých farností na
pouť do katedrály.
Každý pátek po skončení večerní mše svaté do 21 hodin
je příležitost k tiché adoraci v kostele.
Modlitby matek bývají v úterý od 18.30 hodin v kapli Panny
Marie. Další informace vám může podat Saša Šťastná,
tel. 723 606 605.
Setkání seniorů se uskuteční ve středu 8. září od 10 hodin
v místnosti nad sakristií hejčínského kostela.
Úklid hejčínského kostela proběhne tentokrát ne v sobotu,
ale ve čtvrtek 9. září od 18.15 hodin. Prosíme o vaši pomoc.
Děkujeme.
V neděli 26. září během ohlášek po mši svaté v 7 i 10 hodin
bude představen nový způsob úklidu kostela.
Dny evropského dědictví se letos budou konat od 6. do
12. září. Významnou součástí této akce jsou Dny otevřených
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památek, které připadají na víkend 11. a 12. 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.
V sobotu 11. září od 11 do 12 hodin bude přístupná kaple
sv. Jana Nepomuckého na Mrštíkově náměstí. V neděli
12. září v 17.30 hodin se u kaple bude konat slavnostní připomínka 200. výročí zbudování této kaple. Srdečně Vás zveme!
Program akce najdete uvnitř zpravodaje.
Na závěr mše svaté v 10 hodin v neděli 12. září bude
představena farnosti a zahájí svou činnost nová ekonomická
rada farnosti. Jejím předsedou je podle stanov vždy administrátor farnosti, tedy P. Gorazd, pastorační rada do ní
jmenovala ze svého středu Vojtěcha Černého a předseda
P. Gorazd jmenoval v souladu se stanovami další čtyři členy:
ing. Františka Dvořáka, ing. arch. Jana Mléčku, Zdeňka
Kubíčka a ing. Richarda Klimčáka.
Čtvrtek 16. září je Dnem církevních škol. Pamatujme na
ně v modlitbě.
Farní spoření se uskuteční při bohoslužbách v neděli
19. září.
Termíny rodinných mší svatých v hejčínském kostele
v neděli v 10 hodin: 3. října, 7. listopadu a 5. prosince.
Na opravu hejčínských varhan je k 20. srpnu 2021
vybráno z cílové částky 3.711.034 Kč již 2.820.476 Kč. To
představuje asi 76 % z ceny opravy. Tedy ze svých dřívějších
úspor a z jiných zdrojů, než byly přímé dary na tento účel,
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musela farnost při opravě varhan zaplatit asi čtvrtinu celkové
částky. Už je uhrazena i poslední faktura, tedy celá oprava je
zaplacena. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
Za všechny dárce je sloužena jednou za měsíc mše
svatá – nejbližší termín je v pátek 24. září v 17.30 hodin.
Další potom ve středu 20. října v 17.30 hodin.
V úterý 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.
V Hejčíně v tento den mše svatá nebude (bude v katedrále),
v Horce bude mše svatá jako v neděli v 8.20 hodin a v Křelově
v 18.30 hodin.
Úterý 28. září je výročním dnem jmenování Mons. Jana
Graubnera olomouckým arcibiskupem (1992).
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 30. září.
V pátek 1. října v 17.30 hodin bude v hejčínském kostele
mše svatá ze svátku sv. Terezie z Lisieux. Na závěr
mše svaté bude požehnání růží s navazujícím výstavem
Nejsvětější svátosti a modlitbou se svatou Terezkou. Po ní
bude pokračovat obvyklá tichá páteční adorace do 21 hodin.
Kdo můžete, přineste si vlastní růži.
Potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé se uskuteční
v neděli 10. října. Pomoc může mít finanční i materiální
podobu a výtěžek bude použit na zajištění jídla pro lidi bez
domova v Olomouci. Sbírají se zejména potraviny na vaření
polévek – luštěniny, cibule, bramobory, polévkové koření, olej,
sůl, ocet, pepř, těstoviny, rýže, mouka, vejce, zelenina (mrkev,
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celer, česnek apod.). Dále čaj, káva, cukr, sirup, paštiky a jiné
konzervy.
Jsou vám k dispozici úmysly mší svatých ve zbývajících
měsících letošního roku. Je možné si je nechat zapsat
v sakristii, nejlépe po mši svaté.
***
Předběžný rozvrh vyučování náboženství v letošním
školním roce (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 svaté 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 svatému přijímání) –
čtvrtek 15 až 15.45 hodin. Učí Marcela Koupilová, e-mail:
marcela.koupilova@seznam.cz.
7. až 9. třída – úterý: jedna skupina 14.15 až 15 hodin,
druhá skupina 15.15 až 16 hodin (nebo i později, podle
potřeby). Do skupin se rozdělíme podle toho, jak to komu
bude více vyhovovat. Učí P. Gorazd Cetkovský, e-mail:
faolomouc-hejcin@ado.cz.
Výuku zamýšlíme začít v týdnu od 20. září.
Pokud by v něčem došlo ke změně, ohlásíme ji v kostele
a na webu farnosti.
Výuka v Horce nad Moravou zatím není dohodnuta.
Podrobnosti o ní oznámíme později.
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