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Když je kolem nás teď tolik nemocných, podělím se s vámi
o několik myšlenek o nemoci, které jsou pro mne cenné. První
je vzpomínkou z kněžského semináře. V litoměřickém semináři
jsme tehdy byli natěsnaní, na pokojích nás bylo pět, osm, tři
– podle velikosti místnosti. Nemocní měli oddělený společný
pokoj – „marodku“. Otec (tehdy student) Melichar býval v té
době často nemocný, tak jsme ho tam chodili navštěvovat.
A Benedikt byl jedním z „infirmářů“ (dvou bohoslovců, kteří měli
vztah k medicíně a kteří byli pověřeni, aby se o nemocné starali). Vryla se mi do paměti slova jednoho bodrého spolužáka,
pocházejícího tuším z Valašska nebo ze Slovácka, který tam
pronesl: „Zdravý má tisíc přání, nemocný jenom jedno.“ Mám za
to, že to byla citace nějaké u nich tradované lidové moudrosti.
Mně se vryla do paměti.
Něco podobného říká i Jiří Wolker, mladý, na smrt nemocný
básník: „Chorobo, jsi tak malá, a zacloňuješ mi celý svět.“ Může
se stát, že nemocnému člověku se svět zmenší… Dál už si to
můžete domýšlet sami.
A myšlenka opačná: Kdysi během duchovních cvičení s terciáři jsem prožil silný zážitek při sloužení mše svaté. Připadalo
mi, když jsem recitoval slova bohoslužby oběti, že se opravdu
dávám – spolu s Ježíšem – a že je to krásné a silné. Hlavou
mi spontánně bleskla otázka: „A mohlo by to být ještě silnější,
hlubší?“ A ihned mne napadla i odpověď: „Ano, kdybych byl
nemocný. Nebo kdyby z jiného důvodu pro mne to dávání se
bylo obtížné…“ Při sdílení na závěr exercicií jsem se s tím svěřil
ostatním. A jedna starší žena k tomu suše poznamenala: „To
přijde…“ Jistě to řekla ze své osobní zkušenosti.
Většina z nás, Bohu díky, je zdráva nebo nemá průběh nemoci těžký, na velice široký okruh z nás dopadají spíš než nemoc
„jen“ nepříjemnosti, spojené s karanténou, záskoky v zaměst2

nání, s nedostupností toho či onoho člověka nebo činnosti atd.
Nabízím nám, abychom si hlídali, jak veliký zůstává náš vnitřní
svět, a abychom evangelijní výzvu dávat se jako Ježíš a s Ním
byli svolní uchopit i v těch nejnenápadnějších „protivných“ okolnostech, v nichž se má odehrát.
Snad i to může být dobrý advent, kterým dozrajeme k slavení
Vánoc. Pán Bůh vás všechny ochraňuj a žehnej vám!
P. Gorazd
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O co jde?
Obraz Svaté rodiny tradičně putuje během doby adventní až
do Štědrého dne 24. 12. po farnosti – od rodiny k rodině, od
domu k domu. Jde o symbolické vyjádření naší ochoty otevřít
své domovy nazaretské rodině, aby se neopakovalo, že se pro
ně nenašlo místo pod střechou (srov. Lk 2,7). Taková „návštěva“ nazaretské rodiny má upevnit naši víru, že naše rodina není
sama na to, co prožívá, ať již radostného, nebo těžkého, ve
dnech všedních i svátečních. Bůh, který se stal člověkem, přinesl na prvním místě spásu do našich domovů a rodin – a moje
rodina patří mezi ně!
Kéž i nás zasáhnou Ježíšova slova: „Dnes musím zůstat
v tvém domě“ a kéž i my zakusíme obsah slov: „Dnes přišla do
tohoto domu spása.“ (srov. Lk 19,5.9)
Jak to bude probíhat v roce 2021?
Protože koronavirus se letos zase hodně rozšířil, bude sice
putovat obraz Svaté rodiny, ale vynecháme společné modlitby těch, kdo obraz předávají, s těmi, kdo ho k sobě přijímají.
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Těžiště bude tedy spočívat ve
vaší domácí modlitbě a obraz
vám při ní bude inspirací a zároveň symbolem spojení s ostatními farníky.
S obrazem jako vždy putuje
také brožura, ve které najdete
příklad domácí pobožnosti a několik modliteb. Brožura bude
k dispozici i na farních webových stránkách a na facebooku.
Jak se tedy lze konkrétně zapojit?
V kostele v Hejčíně je tabulka s rozpisem na jednotlivé dny,
kam se můžete zapsat. K vámi zvolenému termínu napíšete
své jméno a telefon. Tato tabulka se bude průběžně přenášet na web farnosti www.farnost-olomouc-hejcin.cz, aby i ve
všedních dnech byl přehled o tom, u koho zrovna nazaretská
rodina přebývá, a zároveň abyste věděli, komu budete obraz
předávat. Na webu farnosti bude uvedeno u data jen jméno
bez telefonního kontaktu. Pokud budete potřebovat kontakt na
člověka, kterému budete obraz předávat, tak napište na farní
e-mail faolomouc-hejcin@ado.cz. Zde rovněž můžete nahlásit, že se chcete přidat a být zapsáni do tabulky, pokud se
z nějakého důvodu do kostela nedostanete. Zapojit se mohou
nejen rodiny s dětmi, ale i ti, kterým děti již odrostly, nebo ti,
kteří žijí sami.
Obraz by k vám měl připutovat večer před tím dnem, na který
se zapíšete. A vy ho večer toho dne, na který jste se zapsali,
předáte dál. Když některé dny zůstanou volné, pak zůstane
nazaretská rodina u posledně zapsaného. Večer před dnem,
na který se zapsal někdo další, mu obraz po vaší vzájemné
domluvě předáte.
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Nemůže obraz přenášet nákazu?
Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP
uvádí o nemoci covid-19: „Zdrojem nákazy je infikovaný člověk…
Přenos se děje vzdušnou cestou kapénkami a aerosolem... Zanesení nákazy do očí, nosu či úst rukama je možné, ale nákaza
z kontaminovaných předmětů v prostředí se považuje za málo
významnou.“
Předpokládáme, že kdo se necítí, tak se vůbec do putování
obrazu nezapojí, a kdo chce být velmi opatrný, může si domluvit
předání obrazu s respirátorem, krátké a venku. V každém případě nemějte obavu dát druhým vědět, kdyby se u vás doma
situace ohledně covidu změnila a vy byste nemohli obraz přijmout nebo naopak předat.
P. Gorazd
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Uplynulo už několik týdnů od okamžiku, kdy byl v olomoucké arcidiecézi zahájen synodální proces. V hejčínské farnosti
se zatím utvořily dvě skupinky pro účely synodálního procesu,
navíc se tématy synodálního procesu začaly zabývat i dvě existující farní společenství. Není vyloučeno, že vznikne ještě jedna
skupinka.
Většina skupinek se už sešla
dvakrát a čekají nás ještě poslední setkání. Ač není možné
dělat zatím žádné závěry, protože se diskuze stále vedou,
můžeme si už teď všimnout
dvou prvků společných pro
většinu skupinek. Jedna věc
se týká témat. Každá skupinka
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se má zabývat jedním tématem, nicméně náš zájem bývá často
širší, ale výzvou je soustředit se jen na jednu věc. Záležitost volby tématu nám však usnadňuje skutečnost, že mnoho témat je
podobných, jejich otázky se překrývají, pouze důrazy jsou možná jinak rozložené. Kupříkladu Naslouchat: Jaká je váha slova
každého (mladý člověk, žena, muž, laik, zasvěcená osoba,
kněz) v našem místním společenství? Ujmout se slova: Brání
mi něco, abych v církvi pokorně, ale s odvahou a otevřeně vyslovil svůj názor? Autorita a spoluúčast: Cítím se být pokládán
za plnohodnotného člena našeho společenství a mám vůbec
zájem jím být?
Druhou společnou věcí je to, jak uvažujeme o smyslu synodálního procesu. Ač se jedná o proces celosvětový, jehož se
účastní skupinky věřících z farností v různých světadílech, proces, který má pomoct udržovat správný směr vývoje církve, už
nyní většina z nás (tj. členů skupinek) cítí, že mají tato setkání
především potenciál přispět ke kvalitě života a vztahů ve farnosti. Jaký výsledek bude mít tento proces na makroúrovni celé
církve, nevíme. Někteří se možná obávají, že v procesu předávání závěrů z nejnižších úrovní až k Vatikánu se informace
zkomolí jako v tiché poště. Věříme však, že Duch Svatý církev
správně navede.
Je velká škoda, že se do procesu nezapojili velmi mladí lidé
(nejmladší jsou zatím ve věku 30+). Vzhledem k tomu, že na
úrovni farností byl termín pořádání skupinek prodloužen až do
února, možná se ještě najde několik osob – i mladších – které
by se chtěly společně zamyslet např. nad tím, jak si můžeme
být blíže či jak nenechávat nikoho na okraji našeho společenství.
Základní materiály k synodálnímu procesu najdete i na webových stránkách hejčínské farnosti. V případě zájmu se můžete
ozvat i mně coby koordinátorce.
Agnieszka Zogata
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Zdravím všechny farníky z Horky, Hejčína a Křelova!
Po nějaké době se opět ozývám ze zeleného ostrova (Irska),
abych vás pozdravil před blížícím se adventem, a poněvadž
tyto řádky budete již číst v době adventní, tak před blížícími se
Vánocemi také. Jsme teď všichni znova vrženi do víru nejistoty
a pochybností v pokračování covidové pandemie. Já sám píšu
tyto řádky zavřený ve svém pokoji, protože mi před čtyřmi dny
zjistili nákazu covid-19. Říkal jsem si, že by bylo fajn také s vámi
sdílet, jak svoji karanténu ve zkratce prožívám já.
Ze startu jsem to vše vnímal, že je to nanic a byl jsem hodně naštvaný. Bolí mě hlava, nic necítím ani jídlo mi nechutná,
prostě je to všechno špatně. Postupem času začínám chápat,

Oslava narozenin br. Dominika v komunitě karmelitánů z Gort Muire
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Na procházce u moře s P. Danielem O’Callaghanem (uprostřed)
a P. Genilldem z Brazílie

Na výletě na ostrov Howth
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Online covidová adorace

že mi byla dána velká příležitost k času modlitby a setkání
s druhými. Ano píšu setkání s druhými, protože jsem měl,
i když na dálku, mnoho úžasných rozhovorů. I když jen přes
video nebo telefon. Uvědomil jsem si, jak je pro mě důležitý
čas strávený s Bohem, jak je pro mě také důležité společenství na karmelu a společenství církve, do kterého patřím, a že
se mohu opět těšit na živé setkání s druhými při slavení mše
svaté i jinde. Jsem moc rád, že mohu sledovat adoraci, mši
svatou, nebo se modlit růženec s věřícími napříč světem, ale
rozhodně to nenahradí společné setkání s bližními. Věřím
a doufám, že tak jako já budete moci vnímat celý čas adventu, a pak i Vánoc v radosti z příchodu našeho Pána Ježíše
Krista.
Já sám se moc těším na novou zkušenost prožívání adventu a Vánoc v cizině, avšak vlastně doma, v rodině karmelu.
Moc na vás všechny vzpomínám a stále vás nesu v modlitbách.
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Přeji vám požehnaný čas adventu, plný naděje a radostného
očekávání příchodu Pána Ježíše Krista mezi nás a do našich
srdcí.
Blessed time of Advent and Merry Christmas!
br. Dominik, O.Carm.
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Milé sestry a bratři!
Jak tak koukám z okna, tak podzim již odešel, přišel advent
a budou Vánoce a opět s nedočkavostí tiše budeme čekat, co
bude v novém roce. Co jsme letos prožili? Kolikrát jsme se byť
jen na chvíli přiblížili k Bohu? Však víte, o čem je řeč. Zápasili
jsme se vším možným. Hlavně s nemocemi a se vším, co se
kolem nich ještě děje. Ale i tak: Když se rozhlédnete v tom
vám svěřeném uplynulém čase, se kterým jste hospodařili: Jak
jsme ho prožili? Měl jsem opravdovou radost z toho, jak jsem
jej prožil? Neprošla spousta dní mezi prsty? Co dní! I večerů,
procházek, volných chvil po obědě? Podal jsem i pomocnou
ruku?
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Letos se zase začala organizovat Tříkrálová sbírka.
Ještě jsem nestačil vás všechny oslovit. Tak mi to dovolte
touto cestou. Kdyby se podařilo proklouznout všemi těmi
opatřeními a vyrazit do ulic,
budeme potřebovat pomocníky do skupinek. Tak, prosím, nahospodařte nějakou tu chvíli. Určitě
stěžejním víkendem bude 7. a 8. leden 2022. Termín koledy bude
více dní potom. Tak neváhejte a nabídněte pomoc svých dětí i vaši
jako vedoucích. Moc děkuji.
Krásný advent, nádherné Vánoce, Boží ochranu a požehnaný nový rok vám všem přeje
Oldřich Chytilík
(tel. 606 719 467, e-mail: chytilik@seznam.cz)
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Milí farníci,
ke konci roku někteří dáváte dar pro farnost. Rád bych při té
příležitosti všem znovu připomněl, že pokud oficiálně darujete
finanční dar pro humanitární účely – anebo pro církev – pomůže
Vám to snížit daně.
Vzhledem ke koronavirové pandemii bude i pro rok 2021
možnost uplatnit odpočitatelné položky za poskytnutý dar
mimořádně až do 30 % základu daně fyzických i právnických
osob. (Obvykle to bývá do 10 %.)
Tak se Vám jako dárcům letos daňově „vyplatí“ poskytnout
i vyšší finanční dar. Potvrzení o Vašem daru pro farnost Vám
pro Vašeho zaměstnavatele samozřejmě rád vystavím.
A ještě poznámka ohledně specifikace účelu daru. Pro farnosti
je nejvýhodnější a účetně nejjednodušší přijímat dary, u kterých
není dárcem stanoveno konkrétní určení, tedy je u nich uvede12

no pouze „dar“ nebo „dar na hlavní činnost“. Prosím, abyste od
1. ledna 2022 už neposílali dary, u kterých by bylo uvedeno „dar
na opravu varhan“. Oprava varhan je uhrazena. Zbytek, který
dary dárců nestačily pokrýt, už byl doplacen z ostatních financí
farnosti.
Upřímně Vám jménem farnosti za všechny Vaše dary děkuji.
Pán Bůh Vám odplať požehnáním!
P. Gorazd

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz,
https://farnosthorka.webnode.cz, http://krelov.farnost.cz.

HEJČÍN A SPOLEČNÉ INFORMACE:
Změny bohoslužeb v hejčínském kostele:
Na svátek sv. Jana od Kříže v úterý 14. prosince bude
v Hejčíně mimořádně v 17.30 hodin mše svatá (kromě toho
bude ráno v 6.30 hodin rorátní mše svatá). V pondělí 27. prosince a ve středu 29. prosince v Hejčíně mše svatá nebude.
Každý pátek po skončení večerní mše svaté je do 21 hodin
příležitost k tiché adoraci v kostele.
I v letošním adventu se můžete začlenit do putování obrazu
Svaté rodiny po rodinách ve farnostech Hejčín, Horka nad Moravou a Křelov. Podrobné informace najdete v kostele nebo na
internetových stránkách farností: www.farnost-olomouc-hejcin.cz
a https://farnosthorka.webnode.cz.
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V adventu bude v hejčínském kostele každé úterý v 6.30 hodin (7., 14. a 21. prosince) rorátní mše svatá s lampičkami.
Vzhledem k pandemii následná společná snídaně nebude.
Adorační den hejčínské farnosti 8. prosince připadá letos na středu. Příležitost k adoraci bude od 15 do 17.25 hodin
v kostele. Modlitba růžence přede mší svatou v ten den výjimečně nebude.
Návštěva nemocných se uskuteční mimořádně až ve čtvrtek
9. prosince, další pak ve čtvrtek 6. ledna 2022.
Farní spoření se uskuteční při bohoslužbách v hejčínském
kostele v neděli 12. prosince.
Předvánoční úklid hejčínského kostela proběhne ve čtvrtek 16. prosince od 18.15 hodin. Děkujeme za vaši pomoc!
V pátek 17. prosince papež František slaví 85. narozeniny.
Modleme se za něho a za celou církev.
Mše svatá za všechny dárce na opravu hejčínských varhan bude sloužena v pátek 17. prosince v 17.30 hodin.
V neděli 19. prosince se uskuteční při bohoslužbách v Hejčíně potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé a sbírka
vánoček a vánočního cukroví na charitní štědrovečerní
stůl.
Zdobení stromků v kostele v Hejčíně bude ve čtvrtek 23. prosince od 14 hodin.
Betlémské světlo bude možné si vyzvednout v hejčínském
kostele v pátek 24. prosince od 14 do 16 hodin.
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Obnova manželských slibů v den svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, bude v neděli 26. prosince při všech bohoslužbách.
V sobotu 1. ledna 2022 je slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše svaté budou v 7 a 10 hodin. V tento den je možné za
obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Je to také
Světový den modliteb za mír.
Ve čtvrtek 6. ledna 2022 o slavnosti Zjevení Páně bude
v Hejčíně mše svatá v 17.30 hodin v kostele. Při ní budou také
požehnány voda, křída a kadidlo.
V neděli 9. ledna 2022 svátkem Křtu Páně končí liturgická
doba vánoční.
Úmysly mší svatých v Hejčíně na první pololetí roku 2022
je možné zapisovat v sakristii kostela, nejlépe po mši svaté.
Duchovní obnova farnosti bude v postní době příštího roku
v termínu 11.–13. března 2022 v Kostelním Vydří. O její vedení
prosíme otce Mariana. Zarezervujte si prosím tento termín a nenechte se odradit delší vzdáleností.
Přehled bohoslužeb o Vánocích naleznete na přiloženém
letáčku uvnitř zpravodaje.
***
HORKA NAD MORAVOU:
Svatý Mikuláš navštíví farnost v Horce nad Moravou
v neděli 5. prosince v 16 hodin v kostele. Zveme všechny děti
– i z rodin, které do kostela běžně nechodí.
15

V den památky svatého Mikuláše, patrona farnosti, v pondělí
6. prosince, bude v kostele v Horce nad Moravou mše svatá
v 16.15 hodin obětována na úmysl: za školu a školky v Horce
nad Moravou.
Rorátní mše svaté v Horce nad Moravou budou vždy ve
čtvrtek (9., 16., a 23. prosince) v 6.30 hodin. Vzhledem k pandemii následná společná snídaně nebude.
V neděli 12. prosince bude v Horce nad Moravou sbírka při
bohoslužbě věnována na opravu krovu.
Adorační den farnosti Horka nad Moravou bude ve středu
15. prosince. Adorace potrvá od 14 do 16.30 hodin.
O slavnosti Zjevení Páně ve čtvrtek 6. ledna 2022 bude
v Horce nad Moravou v 16.15 hodin mše svatá se žehnáním
vody, křídy a kadidla.
***
Z Centra pro rodinu děkanátu Olomouc:
Zapalme svíčku za děti, které odešly příliš brzy – v neděli
12. prosince na Světový den památky zesnulých dětí v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Program: v 15 hodin mše svatá, po ní společná adorace
a „čaj“ ve farním centru. Informace: Pavel Neckař, e-mail:
cprolomouc@ado.cz, tel. 739 027 412.
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