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Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

LISTOPAD 2021

Úvodní slovo
Milí farníci, náhle jsme byli vyzváni papežem Františkem,
abychom nastoupili „synodální cestu“. Abychom všichni – celá
katolická církev – to, co po nás Bůh chce, hledali víc společně.
V dialogu. Ze všech materiálů, které se k nám zatím v rámci příprav dostaly a chtějí nám pomoci pochopit, o co půjde, mne nejvíc oslovil pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera. Dovolím si na úvod tohoto čísla našeho farního zpravodaje Vám
citovat ta slova otce arcibiskupa, která mne zaujala nejvíc:
Jde především o společné naslouchání Duchu Svatému. Jakou to chce metodu? Prvním krokem je vlastní ztišení a pokorné naslouchání.
Miluji toho, kdo mluví, a proto mu neskáču do řeči, ale nechám ho domluvit. Když mluví, nepřipravuji si svou odpověď,
ale i když má jiný názor, hledám v jeho názoru semena pravdy.
Nechci ho ubít argumenty, ale spolu s ním chci dojít k dozrání
v pravdě.
Kdo mluví, miluje ty, kteří poslouchají, proto jsou jeho slova
upřímná a laskavá.
Tato vzájemná láska je podmínkou každého plodného dialogu
proto, že je znamením otevřenosti Duchu Svatému, který je láska. Pokud ho necháme milovat v našich srdcích, můžeme doufat, že nás povede a dá nám dar moudrosti. Chceme-li správně poznávat Boží vůli, musíme být pokorní, protože jen pokora
očišťuje naše názory a pocity. Podmínky správného poznávání
nám ukazuje Písmo svaté.
Zaujala mne také výzva otce arcibiskupa, abychom se o tento způsob dialogu, nesený láskou, snažili nejdříve v rodinách,
s našimi nejbližšími. A až na druhém místě abychom tak spolu
mluvili ve farním společenství a při synodálním procesu.
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Nabízím Vám, abyste se do synodálního procesu zapojili.
Důvěřujme, že Pán Bůh nás za naši dobrou vůli odmění novými zajímavými a přínosnými zkušenostmi. Přeji a vyprošuji Vám
hodně Božího požehnání!
P. Gorazd

Confiteor v závěru života
arcibiskupa Prečana
K NÁMĚTU OLTÁŘNÍ MOZAIKY V HEJČÍNSKÉM KOSTELE
Připomněli jsme si v posledních dvou číslech Hejčínského oka, že přání, aby na mozaice v hejčínském kostele byla
vypodobena modlitba Vyznávám se všemohoucímu Bohu…
(latinsky Confiteor), vzešlo od samotného zakladatele kostela,
arcibiskupa Leopolda Prečana. Poznali jsme, že svatá Terezie
z Lisieux prožila jednou během této modlitby silný zážitek poznání vlastní ubohosti a Božího milosrdenství. Přidejme ještě
jedno zamyšlení, které nás vrátí k arcibiskupu Prečanovi.
Když jsem pročítal jeden svazek horecké farní kroniky, nadepsaný „Pamětní kniha kostela sv. Mikuláše a fary v Horce nad
Moravou od roku 1945“, zaujal mne v ní zápis z roku 1947. Tehdy kroniku vedl horecký farář P. Stanislav Havlík a před zprávou o úmrtí arcibiskupa Prečana uvedl i podrobnější informace
o posledních pozemských dnech pana arcibiskupa. Zapsal:
„Byla to velmi dojemná chvíle, když stařičký arcibiskup přijal
z rukou světícího biskupa (Stanislava Zely) Tělo Páně a sv. pomazání. Sám pevným hlasem odříkával Confiteor a skládal předepsané vyznání víry, jíž byl celý jeho život zasvěcen. Všichni přítomní slzeli, když udílel své požehnání jim, všem kněžím
a diecésánům, loučil se, děkoval a prosil za odpuštění.“
Z článku Víta Němce v časopise OLDIN č. 3/2017 jsem
dále zjistil, že pan arcibiskup přijal svátost nemocných v úterý 25. února 1947. Tehdy právě „sám pevným hlasem
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odříkával Confiteor“, jak bylo uvedeno. Citovaná slova jsou opsána z článku, který vyšel v olomouckém katolickém listu Osvobozený Našinec ve vydání informujícím o arcibiskupově úmrtí
(4. 3. 1947). U článku je uvedeno, že tyto informace byly zaznamenány podle sdělení arcibiskupského sekretáře Dr. Josefa
Mošťka. Ten působil u pana arcibiskupa až do jeho úmrtí v neděli 2. března. Jsou to tedy informace spolehlivé.
Když pan arcibiskup „sám pevným hlasem odříkával Confiteor“, byl při jasné mysli a my si můžeme v duchu klást otázku:
Nevzpomněl si při této modlitbě také na mozaiku v hejčínském
kostele, který byl jeho chloubou? Nevíme. Já osobně považuji
za pravděpodobné, že když Janu Köhlerovi asi patnáct let předtím zadával pro mozaiku právě tento námět, nepřišlo mu na
mysl, že kromě recitace při mši se modlitba Confiteor používá
také při udílení „posledního pomazání“ a že i on ji jednou – až
bude pomazání přijímat – bude recitovat.
Na druhé straně jsou velmi zajímavá jiná slova z článku, tlumočícího svědectví dr. Mošťka. O tom, jak pan arcibiskup trávil
poslední týdny svého života ve své vile na Svatém Kopečku, se
tam ještě píše: „Sám ještě doufal, že se dočká jara, a posiloval
se pohledem na náboženské obrazy, jež mu sloužily k povzbuzení, když nemohl užívat knih.“ Pokud se díval na obrazy, které měl na stěnách kolem sebe, mohl snad vzpomínat i na jiná
výtvarná díla (včetně mozaiky v hejčínském kostele), které měl
jednoduše vtištěna v paměti.
My vidíme arcibiskupa Prečana zobrazeného v pravém dolním rohu mozaiky při modlitbě na klekátku. Když si odmyslíme
mosaznou kupoli v presbytáři, která nám mozaiku zčásti zakrývá (nebo když se podíváme na historickou fotografii mozaiky
samotné), vidíme, že před jeho zrakem se prostírá město Olomouc a nad jeho hlavou se otevírá velký prostor, ve kterém středem zástupu světců vzhlížíme k Panně Marii a za ní ještě výš
až k samotné Boží Trojici.
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Při umírání se panu arcibiskupovi tento prostor otevřel
skutečně a on, posílen svátostmi, jím prošel. Jeho duše vstoupila do věčnosti. Zápis P. Havlíka v horecké kronice končí: „V sobotu 8. března byl přenešen na dóm, odkudž po bohoslužbách
a obřadech byl převezen do hrobky v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Tam bude očekávat slavné své vzkříšení.“
To vše nám může být pobídkou dívat se na mozaiku na čelní
stěně hejčínského kostela s vědomím, že i před námi se jednou
otevře prostor, který ona znázorňuje, a my předstoupíme před
ty a mezi ty, kteří jsou na ní vypodobeni. Rozjímavý pohled na
výjev na mozaice je nám školou, která nás učí. Pomáhá nám
být připraveni a vzhlížet vstříc věčnému život s důvěrou v Boží
prozřetelnost, moc a lásku.
P. Gorazd
(Foto Filip Kotek)
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Chlapi sobě 2021
V pátek 22. října ve čtyři hodiny odpoledního času jsme se
měli sejít u fary hejčínského kostela. Heslo bylo jednoznačné
– „PÍSAŘOV“. Jirka Hubička jel o hodinku dříve, aby vyzvedl
klíče od fary, kde jsme měli zajištěný nocleh. Já a Ruda, spolu
se Slávkem, jenž byl naším taxikářem, jsme vyrazili podle plánu. Dohromady nás bylo devět. Byl pátek, takže jsme museli počítat s nějakou tou kolonou. Naštěstí byla jen u kruhového
objezdu ke Globusu. Nicméně patnáctiminutové zdržení jsme
hravě dohnali, nemuseli jsme moc spěchat, protože mše svatá
byla stanovena až na 18. hodinu.
Otec Melichar přijel s malým zpožděním po vlastní ose z Kostelního Vydří, takže mše se zpozdila o hodinku. Řekli jsme si, co
je to hodinka proti věčnosti, nic.
Okolo deváté začal otec Melichar svou první promluvu, která
trvala okolo 30 minut. Ve finále se náš páteční den protáhl skoro až do půlnoci. Nechybělo vynikající jídlo, které měl na starosti
Jarda. Touto cestou smekáme před jeho kuchařským uměním,
jež prokazoval po celou dobu pobytu.
V sobotu jsme se museli obejít bez Jirky, který se vrátil do
Olomouce na začátek Kurzu pro pastorační pomocníky. Nicméně neopomenul večer dovézt chlapský mok, který byl příjemným rozptýlením po sobotní druhé promluvě a odpolední osmikilometrové procházce nad Písařovem, na kterou jsme se vydali
po 14. hodině odpolední.
Zprvu nám počasí moc nepřálo, ale okolo 15. hodiny se trochu vyjasnilo. Okolní krajina hrála všemi barvami. Povídalo se,
fotilo a kochalo se krajinou jesenického podhůří, na jejímž horizontu se tyčil komín hanušovického pivovaru spolu s vysílačem
na Pradědu. V údolí se pak rozkládala vesnička Janoušov, v níž
v současné době žije pouhých 44 obyvatel, ale první písemná
zmínka se datuje již do roku 1397.
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A co jsme si z víkendu chlapů odnesli? Byl to především
hluboký duchovní zážitek, jejž nám svou promluvou umožnil
otec Melichar, který se zamýšlel nad slovem z Písma svatého
z 12. kapitoly Geneze: Hospodin řekl Abramovi: Odejdi ze své
země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země,
kterou ti ukážu.
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Každý si z jeho promluvy
vzal s sebou to své a každému
v jeho osobním životě jistě vyvstaly nějaké otázky, nad kterými je potřeba se zamyslet...
Karel Rakušan
(Foto autor
a Rudolf Kuranda)

Informace
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
Každý pátek po skončení večerní mše svaté je v hejčínském
kostele do 21 hodin příležitost k tiché adoraci.
První setkání v rámci tzv. synodální cesty bude v Hejčíně
v úterý 9. listopadu v 17.30 hodin v kostele. V Horce nad Moravou bude setkání ve středu 10. listopadu v 18 hodin v zasedací
místnosti na Obecním úřadě. Na těchto setkáních si domluvíme
termín příštích setkání. Jak bylo v ohláškách: komu tyto termíny nevyhovují a chtěli byste se do synodálního procesu zapojit, ozvěte se P. Gorazdovi e-mailem na adresu farnosti nebo na
jeho telefonní číslo 775 970 462 a domluví se pro vás jiný termín.
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Sbírka na Charitu se uskuteční při všech bohoslužbách v neděli 14. listopadu.
Mše svatá za všechny dárce na opravu hejčínských varhan
bude sloužena ve čtvrtek 18. listopadu v 17.30 hodin. Další potom v pátek 17. prosince v 17.30 hodin.
Odpustky pro duše v očistci: Po celý měsíc listopad 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 zemřelé. Obvykle bylo možné
takto odpustky získat jen v týdnu od 1. do 8. listopadu, nyní vzhledem
k pandemii byla tato výsada rozšířena na celý měsíc listopad.
K získání plnomocných odpustků je zároveň nutné hluboké obrácení a nemít zalíbení v žádném hříchu, jinak jsou odpustky pouze
částečné.
Farní spoření se uskuteční při bohoslužbách v neděli 21. listopadu. V tuto neděli bude v Horce nad Moravou sbírka při bohoslužbě věnována na opravu krovu.
V neděli 21. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále, po mši
svaté v Horce nad Moravou a v Hejčíně po mši svaté v 10 hodin vykonáme obnovu zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Veřejná připomínka lidí pronásledovaných pro víru – takzvaná „Červená středa“ – se letos uskuteční 24. listopadu 2021.
V našich farnostech žádnou aktivitu k tomu nepřipravujeme, ale
všichni, kdo chtějí, se mohou připojit v osobní modlitbě.
V sobotu 27. listopadu bude možnost si v hejčínském kostele
v místnosti nad sakristií od 15 hodin vyrobit adventní věnec.
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Kromě toho se budou vyrábět benefiční adventní věnce. Výtěžek z jejich prodeje bude použit Charitou Olomouc. Materiál
ke zhotovení věnců zajistí Charita. Jste srdečně zváni podpořit
svým tvořením dobrou věc. V případě, že si chcete vyrobit věnec i pro sebe, doneste si prosím vlastní korpus, svíčky a ozdoby. Kdo by měl zájem nějaký věnec si zakoupit, zapište se
prosím do seznamu na stolečku vzadu v kostele. Jen ti, kdo
si takto věnec objednají, jej pak dostanou.
Neděle 28. listopadu je 1. neděle adventní. Při mši svaté požehnáme adventní věnce. Obřad žehnání je hned na začátku
bohoslužby, pohlídejte si tedy, abyste přišli včas.
V neděli 28. listopadu v 15 hodin se v kostele sv. Mikuláše v Horce nad Moravou bude konat tradiční adventní koncert. Všichni jste srdečně zváni!
V adventu bude opět probíhat putování obrazu Svaté
rodiny po rodinách ve farnostech Hejčín, Horka nad Moravou a Křelov. Podrobné informace najdete v kostele nebo na
internetových stránkách: www.farnost-olomouc-hejcin.cz
a https://farnosthorka.webnode.cz.
První adventní rorátní bohoslužba s lampičkami bude v Hejčíně
v úterý 30. listopadu v 6.30 hodin a v Horce nad Moravou ve čtvrtek
2. prosince rovněž v 6.30 hodin. Po mši svaté bude možnost před
odchodem do školy a do práce posnídat a vypít teplý čaj.
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 2. prosince.
Mše svatá zaměřená více na rodiny s dětmi bude v Hejčíně v neděli 5. prosince v 10 hodin. V Horce nad Moravou bude
v pondělí 6. prosince v 16.15 hodin, kdy je mše svatá obětována na úmysl za školu a školky v Horce.
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Setkání se sv. Mikulášem pro rodiny s dětmi bude v Horce
nad Moravou v neděli 5. prosince v 16 hodin v kostele. Zveme
i rodiny, které do kostela nechodí.
Lektorům Božího slova doporučujeme navštívit webové stránky
www.kulturaslova.cz/lektori-boziho-slova/materialy, kde mj. naleznete dvě přednášky P. Petra Chalupy na témata Liturgický rok pro
život křesťana a Liturgický rok v textech Písma.
***
Z Centra pro rodinu děkanátu Olomouc:
Zveme na duchovní cvičení pro muže „Advent 2021“ – začátek 28. listopadu: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky...
(Lk 3,4) pomocí modlitby, askeze a bratrství. Více informací najdete na www.exodus90.cz.

Smějeme se s redakční radou
Had přemlouvá Evu:
„Evo, vezmi si jablko, poznáš rozdíl mezi dobrým a zlým."
Eva: „ Nevezmu."
Had: „Vezmi si jablko, budeš jako Bůh."
Eva: „Nevezmu."
Had si odevzdaně povzdechne: „...a nejsou v něm žádné kalorie...."
Zpravodaj římskokatolických farností Olomouc-Hejčín, Horka nad Moravou a Křelov.
Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, 779 00 Olomouc 9,
tel.: 733 102 175, mobil: 775 970 462, e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz,
internet: www.farnost-olomouc-hejcin.cz, www.facebook.com/farnosthejcin.
Redakční rada: P. Gorazd Cetkovský, O.Carm., Vojtěch Černý, Daniel Dehner,
Ondřej Koupil, Jaroslava Krejčí.
Tisk Matice cyrilometodějská s.r.o., Olomouc 2021.
Příští číslo: 5. prosince 2021, redakční uzávěrka: 24. listopadu 2021.

