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Farní guláš 5. září 2021 (foto © Oldřich Chytilík)

Úvodní slovo
Kvůli tomu, jaký způsob přihlašování se na mše jsme zvolili
v době, kdy počet účastníků bohoslužeb byl striktně omezený,
jsem s mnohými z vás tehdy komunikoval pomocí SMS, a tím
jsem přišel k vašim telefonním číslům. Nedávno jsem chtěl komusi zavolat, hledal jsem jeho číslo a řada těch kontaktů se mi
tím dostala před oči. A byl jsem překvapený dojmem, který mi
vyvstal: že možná někteří z těch, kteří se tehdy houževnatě přihlašovali na bohoslužby, už do našeho kostela nechodí. Nevídám je. Jistě se mohl někdo odstěhovat, a naopak možná tehdy
k nám chodil někdo, komu vyhovoval tento způsob přihlašování a jinde bylo obtížnější se na mše dostat. A teď chodí jinam –
tam, kde je doma. Takové domněnky ale pro mne v této chvíli
nejsou příliš důležité.
Chci zde zmínit, že jsem si díky těmto myšlenkám znovu uvědomil, že společenství farnosti není něco stálého, neměnného, ale
v průběhu času se mění. Výrazně jsem si to uvědomil ve své rodné farnosti, když jsem odešel na studia a pak nastoupil do semináře. Během několika let se stalo, že jsem v našem kostele znal již
jen část z těch, které jsem tam kolem sebe viděl. Ostatní byli noví.
A v menší míře je tomu možná i u nás teď: společenství naší
farnosti se proměňuje. Někteří se vytratili, jiní – noví – vyvstali,
přišli. Proč na to poukazuji? Vůbec ne, abych v nás probouzel
nějaké nostalgické nálady. Naopak. Žijme přítomnost, která se
děje dnes. Chci vás i sebe povzbudit a poprosit vás: vytvářejme
dnes společenství této farnosti. Právě my. Právě v těchto týdnech, měsících, v tomto školním a kalendářním roce. A důvěřujme, že Pán Ježíš je své církvi stejně blízko, jako byl apoštolům
a prvním učedníkům, jako byl svaté Ludmile, jako byl zdejší farnosti před dvaceti lety nebo před dvěma lety.
P. Gorazd
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Svědectví sv. Terezie z Lisieux
K námětu oltářní mozaiky v hejčínském kostele
Když jsme si v minulém čísle Hejčínského oka podrobněji
všimli modlitby Confiteor (Vyznávám se...), jejíž obsah arcibiskup Prečan nechal vypodobnit na mozaice na čelní stěně v našem kostele, chci nás také upozornit na mystický zážitek, který
měla díky této modlitbě svatá Terezie z Liseux.
Na konci července roku 1897 bylo vážně nemocné Terezce
tak zle, že byla přesvědčena o své brzké smrti (zemřela ovšem
až za dva měsíce, 30. září). Ale od 6. srpna se jí ulevilo a nastalo několik klidnějších dní (až do slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna).
Do této poklidnější doby spadá příhoda, kterou zmiňuje ve
„Žlutém zápisníku“ matka Anežka. Ráno 12. srpna přinesl kněz
Terezce svaté přijímání a ji velmi zasáhla modlitba Confiteor,
kterou se přítomné sestry modlily. Ta byla totiž tehdy pevnou
součástí obřadu přijetí Eucharistie mimo mši svatou. Podle zápisků matky Anežky prý Terezka pak řekla:
„Ale jak velká je ta nová milost, kterou jsem dostala dnes
ráno, ve chvíli, kdy kněz, předtím než mi podal svaté přijímání,
začal Confiteor, ve kterém všechny sestry pokračovaly!
Tu jsem viděla Ježíše, jak je zcela připravený, aby se mi dal,
a toto vyznání se mi jevilo jako opravdu nutné pokoření: »Vyznávám se všemohoucímu Bohu, blahoslavené a ustavičné Panně
Marii, všem svatým, že jsem velmi hřešila...« Ó ano, řekla jsem
si, dělají dobře, že v této chvíli prosí za odpuštění pro mne Boha,
všechny svaté... Jako onen celník (Lk 18,13) jsem se cítila velkou hříšnicí. Shledávala jsem, že Bůh je tak milosrdný!
Zdálo se mi tak dojemné obracet se na celý nebeský dvůr,
abych jeho přímluvou dosáhla od Boha odpuštění. Ach, opravdu
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nechybělo mnoho a byla bych se rozplakala, a když byla svatá
hostie na mých rtech, byla jsem velice dojata.
... Jak je to zvláštní, že jsem to zakoušela při Confiteor! Myslím, že příčinou je můj současný stav; cítím se tak uboze! Moje
důvěra se nezmenšila, naopak, a slovo »ubohá« není to pravé,
protože jsem bohatá všemi božskými poklady; ale právě proto
se tím více pokořuji. Když myslím na všechny milosti, které mi
Bůh dal, mám se co držet, abych stále neplakala vděčností.
... Myslím, že slzy, které jsem dnes ráno uronila, byly slzy dokonalé zkroušenosti. Ach, jak je to opravdu nemožné, navodit
si sama sobě takové pocity! Duch Svatý je dává! Ten, který
»vane, kde chce« (Jan 3,8).“
Modlíme se někdy při mši tutéž modlitbu: Vyznávám se...
Můžeme se při ní spojovat i s Terezkou a vzpomenout si na její
zkušenost. I nás při slovech této modlitby někdy může Duch
Svatý zaplavit velkou vděčností, pokorou a úžasem nad Božím
milosrdenstvím.
P. Gorazd

Svatováclavské putování v Horce
Před několika měsíci jsme začali věnovat pozornost žalostným zbytkům kříže za vesnicí mezi Horkou nad Moravou a Skrbení. Farní kronika stručně uvádí, že kamenný kříž
na křižovatce polních cest mezi katastry obcí Horka, Křelov,
Břuchotín a Skrbeň byl postaven na místě staršího kříže dřevěného a posvěcen horeckým farářem Stanislavem Havlíkem dne 20. listopadu 1938.
Dohledané dokumenty z archivu ukázaly, že iniciativa postavit nový kamenný kříž vycházela od horeckých obyvatel,
a když arcibiskupství předtím, než k posvěcení dalo souhlas,
položilo otázku, kdo bude o kříž pečovat, představitelé obce
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se k tomu za obec zavázali. Usilovnost horeckých občanů
v této záležitosti souvisela s politickými událostmi těch měsíců: ačkoli mnozí byli odhodláni jako vojáci statečně bránit
ohroženou vlast proti rozpínavosti Německé říše, Mnichovská dohoda evropských velmocí přinutila v září 1938 československou vládu odstoupit pohraničí bez boje, přijmout
okleštění a ponechat zbytek republiky jako ještě snazší kořist nepřátelům do budoucna.
Nápisy na podstavci kříže projevují tíživou a vypjatou atmosféru podzimu 1938: „V těžké chvíli On dodá útěchu,
On dodá síly.“ – „Požehnání vlasti dej, žehnej ji a zachovej.“
– „Za tento kraj, za domov můj, až přijde čas, dám rád život
svůj.“
Když jsme toto vše poznali, rozhodli jsme se putovat na svátek svatého Václava k torzu tohoto kříže a pomodlit se tam za
naši vlast, za všechny její obyvatele. Velmi se to vyplatilo, protože až tam jsme poznali, jak krásné je to místo. Mírná terénní
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vlna tu poskytuje krásný rozhled do všech stran a dává možnost uvědomit si krásu naší země. Původně tu byla křižovatka
cest mezi přilehlými obcemi. Později byly cesty zaorány a kříž
se ocitl uprostřed pole. Někdo o něj pak těžkým zemědělským
strojem zavadil, to je na podstavci kříže dobře patrné. Ale stojí dál, i když samotný kříž byl uražen. Ale nápisy jsou dobře čitelné.
Počasí nám přálo, nenáročné putování se hezky vydařilo,
dalo bohatší obsah svátku svatého Václava, doplnilo ranní mši
svatou ve farním kostele. Kromě modlitby za vlast jsme se u kříže pomodlili také litanie ke svatému Václavu a přečetli báseň
Václava Renče.
P. Gorazd
Podzim v Čechách 1938
Václav Renč
Prořídlá břízo, jak ti závidím
tvůj pláč, jenž může zlato na zem stlát,
zatímco mně na keři viničním
dozrává jenom hrozen ztrát.
Oblačná vlasti, vítr mi tě dal
a vítr mi tě k ránu vezme zas.
Nacházím, co jsem nikdy nehledal,
a živím oheň, který zhas.
Země mé viny, zradím-li tě já,
kdo učinil by plamenem tvůj dým?
Komu tě svěřím, země zrazená?
Těm ještě nenarozeným.
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Farní guláš
FOTOREPORTÁŽ Z 5. ZÁŘÍ 2021

Hádejte, co je uvnitř!

Tak co, která buchta je nejlepší?
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Guláš hrou aneb Kdo si hraje, nezlobí.

A už je to tady – losy, losy...!

8

Před losováním je třeba tombolu dobře zkontrolovat,
jeden nikdy neví...

A posledním farářem jsem tady já.
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Komu asi tleskají?

Pánové, držte, jinak si nabiju...!
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Který z vás mě to pustil první?!

Balíííme!!!
Foto Oldřich Chytilík a Karel Rakušan, text Daniel Dehner
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RECEPTY VÍTĚŽNÝCH BUCHET
Ořechovo-mrkvové řezy
(1. místo – Marie Klimčáková)
Suroviny: 300 g mouky pšeničné hladké (polovinu můžete
nahradit hladkou špaldovou moukou), 2 čajové lžičky kypřicího
prášku do pečiva, 300 g třtinového cukru, 2 čajové lžičky skořice, 500 g mrkve nastrouhané najemno, 250 g vlašských ořechů
nadrobno nasekaných, 200 g rozinek (nejlépe sultánky), 4 vejce,
250 ml slunečnicového oleje, máslo na vymazání plechu.
Na krém: 175 g krémového sýru (např. lučina, Philadelphia,
žervé), 100 g moučkového cukru, 75 g másla, 1 čajová lžička
vanilkového extraktu.
POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 170 °C. Vyšší plech vymažte máslem. Mouku prosejte do mísy s kypřicím práškem, přimíchejte
cukr a skořici. Přidejte mrkev, ořechy a rozinky. Vejce ručním
šlehačem vyšlehejte do pěny a pak do nich po částech zašlehejte olej. Vlijte k mrkvové směsi, dobře promíchejte a rozetřete na plech. Pečte asi 40–50 minut, až těsto neulpívá na špejli.
Nechte vychladnout.
2. Utřete dohladka přísady na krém a natřete na vychladlý
moučník. Vidličkou můžete udělat vlnovky.
Dobrou chuť! (Tento moučník můžete i zamrazit.)
Meďáky od paní Josefky
(2. místo – Josefka Skřivánková)
Suroviny: 1 celé vejce, 15 dkg mletého cukru, 2 lžíce mléka,
5 lžic másla, 2 lžíce medu, 1 kávová lžička jedlé sody.
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Tyto všechny suroviny se dají vařit na 3 minuty.
Na vál nasypeme 45 dkg hladké mouky, přidá se uvařená
směs a zpracuje se těsto. Rozdělíme ho na 4 díly, vyválíme na
tenké pláty na celý plech (jsou tenké jako na nudle) a dáme péct
na vymazaný vysypaný plech.
Nádivka: 0,5 l mléka, 3 lžíce hrubé mouky – vše svaříme na
kaši. 20 dkg másla, 15 dkg mletého cukru, 1 vanilinový cukr
utřeme společně, pak přidáme svařenou a vychladlou kaši.
Pláty pomažeme nádivkou, nakonec polijeme čokoládovou
polevou. Necháme odpočinout a druhý den nakrájíme na malé
čtverečky.
Koláč s ovocem
(3. místo – Jana Třísková)
Tady jahodový, já ho dělala s rybízem.
Těsto: 4 vejce, 4 lžíce polohrubé mouky, 4 lžíce cukru krupice, 1 lžička prášku do pečiva.
Jahodová náplň: 800 g jahod, 1 balení jahodového želé,
2 lžíce želatiny, 1 lžíce moučkového cukru – u rybízu určitě přidat víc cukru.
Vrch: 500 ml smetany ke šlehání, 1 a půl lžíce želatiny,
1/3 šálku vařící vody, 3 lžíce cukru krupice, 1 lžíce vanilkového
cukru, 1 lžička citronové šťávy.
POSTUP PŘÍPRAVY:
1. Bílky a žloutky si oddělíme. Bílky si vyšleháme na tuhý sníh,
postupně přidáme cukr a žloutky. Nakonec přidáváme mouku
smíchanou s práškem do pečiva a promícháme. Takto připravené těsto si navrstvíme na plech o velikosti 23 × 28 cm, který jsme
si vystlali papírem. Pečeme při teplotě 180 °C asi 20 minut.
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2. Připravíme si jahodovou nádivku. Želatinu si rozpustíme
v horké vodě a necháme ji vychladnout. Jahody pomocí mixéru rozmixujeme a dáme je do hrnce. Přidáme cukr a přivedeme
do varu. Odstavíme z ohně, přidáme želatinu a necháme mírně
vychladnout. Přidáme jahodové želé a necháme v chladničce
odstát cca půl hodinu. Když vidíme, že nám nádivka houstne,
navrstvíme ji na upečený plát těsta a pěkně uhladíme.
3. Připravíme si vrchní vrstvu. Želatinu si rozpustíme v horké vodě a necháme ji vychladnout. Smetanu ke šlehání si vyšleháme s cukrem na hustou hmotu, přidáme vanilkový cukr
a citronovou šťávu. Nakonec přidáme želatinu a spojíme. Hotový krém si navrstvíme na ztuhlou jahodovou nádivku. Dáme do
lednice ztuhnout.
4. Vrch ozdobíme jahodami. Nakrájíme na úhledné řezy
a podáváme. Dobrou chuť!

Nové rozdělení péče
o úklid kostela
Není žádným tajemstvím, že se už dlouhou dobu snažíme najít cestu, jak zapojit do úklidu našeho kostela širší okruh farníků, aby neuklízelo pořád jen pět či deset stále týchž největších
obětavců. Nejrůznější vyhlašování v kostele zatím nepřineslo
valný výsledek.
Rozhodl jsem se teď pro způsob, který vychází ze vzpomínky
na dětské hry. Někdy jsme mezi sebou určili kapitány (mohli to
být i ti nejslabší) a ti si na střídačku vybírali do svého týmu spoluhráče z ostatních dětí… A tak chci do budoucna oslovit vždy
někoho z Vás a poprosit ho, aby jednorázově byl takovým „kapitánem“. Jeho úkolem bude najít si k sobě další čtyři pomocníky a domluvit si pro úklid takový termín, který právě jim bude
vyhovovat. Pak mi kapitán termín sdělí a já ten termín vyhlásím
v ohláškách při nedělních bohoslužbách, aby se mohli zapo14

jit i další ochotní lidé. Předpokládám tedy, že by mohlo na úklid
přijít pokaždé minimálně pět, ale spíše doufám aspoň sedm
osob. Třeba i proto, že úklid bude bývat v různou dobu v průběhu týdne.
Pokud bude kapitánů a jejich skupinek dost, domnívám se, že
bych téhož kapitána nemusel prosit o pomoc dřív než až tak za rok.
A tak Vás prosím: když se na Vás obrátím, mějte odvahu přijmout roli „kapitána“, nebo se mi i přímo nabídněte. A nenechte takového kapitána, když Vás požádá o pomoc, na holičkách.
Díky! Pán Bůh každému z Vás každou Vaši službu pro farnost
odplať hojným požehnáním Vám i Vaší rodině!
P. Gorazd

Čtěte Nezbedu a Cvrčka
Nabízíme dětem i jejich rodičům dva křesťanské časopisy,
které mohou být jejich tištěnými průvodci v objevování duchovních hodnot i formování jejich postojů k lidem i světu.
NEZBEDA je zaměřen na děti ve věku od 7 do 12 let a vychází již třicet let. Jeho obsah tvoří například rozhovory se zajímavými a inspirativními lidmi, příběhy, články o lidech, kteří nám
mohou být příkladem vytrvalosti, poctivosti a víry, komiksová
zpracování životopisů světců, rubriky pro šikovné ruce a bystré
hlavy, zajímavosti z přírody i techniky a oblíbená stránka humoru. Svým obsahem také reaguje na aktuální liturgickou dobu, ve
které je časopis vydáván.
Nezbeda vychází 11krát ročně, prázdninové dvojčíslo je rozšířeno.
CVRČEK je volitelnou přílohou Nezbedy a je zaměřen na
předškolní děti. Každé číslo je tematicky zaměřeno na rozvoj
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některé vlastnosti nebo dovednosti. Spolu se svými rodiči tak
může malý čtenář pomocí kreativních článků i aktivit formovat
svůj vztah k Bohu, lidem i ke světu.
Další informace i ukázky: www.casopisnezbeda.cz. Na vyžádání zdarma zasíláme ukázkové výtisky.
Leoš Hrdlička, šéfredaktor Nezbedy
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Informace
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE:
V úterý 2. listopadu bude mimořádně v Hejčíně mše svatá
v 17.30 hodin – slaví se Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
Každý pátek po skončení večerní mše svaté je do 21 hodin
příležitost k tiché adoraci v kostele.
Modlitby matek bývají v úterý od 18.30 hodin v místnosti nad
sakristií hejčínského kostela, případně v kapli Panny Marie. Další informace vám může podat Saša Šťastná, tel. 723 606 605.
Společenství mládeže se schází v neděli od 19.15 do
20.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela. Setkání vede P. Gorazd.
Říjen je tradičně měsícem modlitby svatého růžence. Připomínáme, že společná modlitba růžence v našich farnostech
začíná vždy půl hodiny přede mší svatou.
Čtvrtek 14. října je výroční den biskupského svěcení (2017)
Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka. Pamatujme
na ně ve svých modlitbách.
Farní spoření se uskuteční při bohoslužbách v neděli 17. října. V tuto neděli bude v Horce nad Moravou sbírka při bohoslužbě věnována na opravu krovu.
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Mše svatá za všechny dárce na opravu hejčínských varhan bude sloužena ve středu 20. října v 17.30 hodin. Další potom ve čtvrtek 18. listopadu v 17.30 hodin.
Letošní víkend pro muže Chlapi sobě se uskuteční v Písařově od pátku 22. října do neděle 24. října, za účasti otce Melichara. Téma víkendu: Dějiny spásy jsou mými vlastními dějinami.
V případě zájmu kontaktujte Jiřího Hubičku, tel. 736 458 520,
e-mail: hubickovi@volny.cz.
Den modliteb za misie (misijní neděle) bude 24. října. Sbírka při všech bohoslužbách v ten den bude věnována na misie.
Kašpárkova říše (Slovanský dům, vchod od Zimního stadionu) uvede v neděli 24. října v 15 hodin inscenaci pohádky Broučci. Od tohoto data budou pohádková představení ve stejný čas každou neděli.
V noci ze soboty 30. října na neděli 31. října nastane změna letního času na zimní. Ve 3.00 hodiny se posouvá čas
o hodinu zpět, tedy na 2.00 hodiny. Budeme spát o hodinu
déle!
O slavnosti Všech svatých v pondělí 1. listopadu v 17.30 hodin bude v hejčínském kostele pravidelná mše svatá a na ni
v kostele naváže již tradiční modlitba ke všem svatým. Při ní
bude možné si vytáhnout jméno světce jako průvodce na následující rok.
Odpustky pro duše v očistci: Od 1. do 8. listopadu je možno po splnění tří obvyklých podmínek – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce – denně získat
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za ze18

mřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
K získání plnomocných odpustků je zároveň nutné hluboké obrácení a nemít zalíbení v žádném hříchu, jinak jsou odpustky
pouze částečné.
Na žádost České biskupské konference bylo Apoštolskou
penitenciárií prodlouženo dovolení, na jehož základě věřící
v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše
v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit
hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky
pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení
se uděluje do roku 2026.
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu.
Mše svatá zaměřená více na rodiny s dětmi bude v Horce
nad Moravou a v Hejčíně (v 10 hodin) v neděli 7. listopadu.
***
Rozvrh vyučování náboženství v hejčínském kostele
(místnost nad sakristií):
1. a 2. třída – středa 16 až 17 hodin. Učí Eliška Kubešová,
e-mail: eliska.kubesova@seznam.cz.
Příprava na 1. svaté přijímání (3. a 4. třída) – čtvrtek 16 až
17 hodin. Učí Marcela Koupilová (kontakt viz níže).
5. a 6. třída – čtvrtek 15 až 15.45 hodin. Učí Marcela Koupilová, e-mail: marcela.koupilova@seznam.cz.
7. a 9. třída – úterý: první skupina 14.15 až 15 hodin, druhá
skupina 16 až 16.45 hodin (každý si zvolí tu, jejíž čas mu vyhovuje). Učí P. Gorazd, e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz.
***
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Výuka náboženství na základní škole v Horce nad Moravou:
2. třída – úterý od 12 do 12.45 hodin.
5. třída – úterý od 13 do 13.45 hodin.
Ohledně dětí z jiných ročníků je to zatím složitější. Učí Zita
Kotková: zitakotkova@seznam.cz.
***
Veronika Vymětalová poprosila o uvolnění z členství v pastorační radě farnosti Hejčín. Z funkce předsedy pastorační
rady jsem její prosbě vyhověl. Jménem svým i ostatních děkuji
Veronice za práci, kterou v pastorační radě vykonala, a za
otevřenost pro spolupráci s pastorační radou a pro službu ve farnosti, o které nás – ostatní členy pastorační rady –
ve své prosbě o uvolnění zároveň ujistila.
P. Gorazd

Smějeme se s redakční radou
E-mail: „Jsem albánský počítačový virus, ale s ohledem na
slabé možnosti mojí země ti nemohu nic udělat. Prosím, smaž
si jeden soubor a pošli mě dál.“
Rybce se konečně podařilo dostat ven z rybářské sítě.
Z posledních sil doplave pod kámen, zapne mobil a zděšeně čte: „Vítejte zpátky v síti...“
Zpravodaj římskokatolických farností Olomouc-Hejčín, Horka nad Moravou a Křelov.
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