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Milí farníci,
možná by někoho z vás zajímalo, co bylo obsahem dárku,
který mi vaši zástupci dali před měsícem k narozeninám. Knihy a krásný nástěnný kalendář na letošní rok s výtvarnými díly
Bohuslava Reynka. Těmi knihami jsou Kašpar z hor od Henri
Pourrata (přeložili Jan a Václav Čepovi) a vzájemná korespondence Bohuslava Reynka a Jana Franze, kterou uspořádal
Miloš Doležal a vydal ji pod názvem Musíme všichni někam
na poušť. Tato slova jsou citací jednoho z dopisů Bohuslava
Reynka.
O osmnáct let mladší Jan Franz si mu totiž v jednom ze
svých předchozích dopisů posteskl: „Jsem jaksi »v krizi«.“
A myslel tím svou momentální neschopnost k literární práci
i svou nepohotovost v odpovídání na dopisy. V jednom z dalších dopisů napsal ještě: „Já bych teď nejraději nepsal nic –
nejraději bych se odstěhoval někam, kde by mě nikdo neznal,
a tak asi rok si důkladně odpočinul od lidí a od přemýšlení.
To by mi znamenitě prospělo.“ A na to vše pak právě Bohuslav Reynek odpověděl slovy: „Doufám, drahý příteli, že už je
Vám lépe v té »krizi«, o které jste se zmínil. Je to nezbytné
k dalšímu růstu – musíme všichni, a znovu a znovu, někam
na poušť. Ale to nebrání srdci v účasti a ve vzpomínkách,
naopak.“
V Bibli je poušť symbolem, který má více významů. Jednak
představuje nepříjemnou životní zkoušku, kterou si člověk nezvolí, ale kterou ho chce provést Bůh. Tak to prožívali Izraelité,
když byli z Egypta vyvedeni ne tou cestou nejpohodlnější a nejkratší. A opravdu jim to přineslo cenný růst ve víře! Ale poušť
je také symbolem dobrovolně zvoleného ústraní – k modlitbě,
usebrání se a k přípravě na další úkoly. Tak žil v poušti Jan
Křtitel, tak byl v poušti čtyřicet dní Pán Ježíš.
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Milí farníci, tímto zamyšlením zvu vás všechny, kteří můžete
pozvání přijmout, na duchovní obnovu farnosti do Kostelního
Vydří ve dnech 11.–13. března. Nebude to poušť příliš trpká,
protože nás potěší doprovázení otcem Marianem. Pevně věřím,
že si ji Pán Bůh použije k takovému růstu, jaký kdo potřebujeme.
A těm, kdo jet nemohou, chci nabídnout básníkova slova:
„Ale to nebrání srdci v účasti a ve vzpomínkách, naopak.“ Chápu je tak, že Reynek to říká o svém srdci, které přítele, prožívajícího poušť, provází účastí a vzpomínkami. A takto budeme,
věřím, i my spojeni duchovně navzájem – ti, kdo pojedeme, i ti,
kdo nepojedou. Prosím všechny: modleme se za dny duchovní
obnovy už teď. Děkuji! Pán Bůh vás ochraňuj ode všeho zlého
a žehnej vám!
P. Gorazd
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Tento rozhovor s Ing. Miroslavem Polepilem vznikl při příležitosti jeho nedávno dožitých 80 let.
Jaký je váš vztah
k Olomouci?
Ani já, ani manželka nejsme rodilí Olomoučané, ale přesto
žijeme v tomto městě
svoje nejdelší období života. Přestěhovali jsme se sem za prací. Od 1. ledna 1970
jsem nastoupil do práce na výstaviště Flora, kde byla zaměstnána i moje žena. Od té doby uplynulo už 51 let. Po roce a půl mého
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zaměstnání jsme dostali byt v domku na břehu Mlýnského potoka. Byla to samota uprostřed města.
Kam jste v té době chodili do kostela?
Přes můstek a schodiště na hradbách jsme měli nejblíže do
kostela sv. Michala – tam jsme mnoho let chodili. Vyměnila se
tam za tu dobu řada kněží, kteří svojí prací přispěli k údržbě
a zvelebení tohoto rozsáhlého areálu. Na některých těchto pracích jsem se podílel, zvláště za vedení P. Aloise Juráně. Ten
dovedl přitáhnout k práci řadu mužů i žen. Manželka pečovala obětavě o květinovou výzdobu kostela. Celá naše rodina se
čtyřmi dcerami se zapojila do zpěvu scholy pod vedením P. Josefa Olejníka, který scholu vedl po hudební i duchovní stránce.
Vděčíme mu za mnohé. V této farnosti se v devadesátých letech formoval obnovený řád dominikánů. Někteří z tehdejších
mladých mužů vyzráli v duchovně pevně zakotvené kněze, několik mladých kněží řád i kněžství opustili a oženili se. Byla to
doba kvasu.
Jak jste se ocitli v hejčínské farnosti?
Po osmi letech jsme se odstěhovali z Korunní pevnůstky
a dostali jsme byt v sídlišti na
Tabulovém vrchu. I odtud jsme
chodili do kostela dále ke sv.
Michalu. Po čase jsme navštívili i farnost v Hejčíně. Nevím
přesně, kdy to bylo, žádný záznam jsem si nevedl. Ale podle odhadu je to asi před dvaceti lety.
Kostel i atmosféra v něm se
nám zalíbily. Bohoslužby vedli a vedou kněží karmelitáni,
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kteří se snaží upřímně sloužit Pánu Bohu i svěřeným farníkům.
Do města i do Hejčína to máme skoro stejně daleko, asi půl
hodinu pěší chůze. Nabídka duchovních služeb je v Olomouci
veliká, takovou možnost má opravdu málokteré město.
Proč tedy farnost v Hejčíně?
Kostel sv. Cyrila a Metoděje přitahuje svojí vnitřní výzdobou,
zejména rozměrným mozaikovým obrazem od skromného grafika a malíře Jano Köhlera. Je to snad největší mozaikový obraz
v naší zemi. Při bohoslužbách mě odvádí od světských myšlenek ke zbožným úvahám.
Důležitou součástí mše svaté je také liturgický zpěv a krásný zpěv vůbec. Máme to štěstí, že v kostele je schola na velmi
dobré úrovni. To také lidi přitahuje k pravidelné návštěvě, i když
to není hlavní důvod k účasti na mši svaté v neděli.
Jako zahradníkovi mi to připomíná trs kvetoucí trvalky. Ten
uprostřed odumírá a nejvíce kvetou výhony na obvodu trsu. Tak
je tomu také v Hejčíně. Na okraji města se scházejí lidé, a také
dojíždějí z větší vzdálenosti, protože je přitahuje živé společenství účastníků, kteří si také po mši svaté mají co říci.
Nyní k vašim koníčkům, máte jich hodně...
Moje záliby se odvozují z velké části od mého povolání. Velkou část mé aktivní služby zaujímalo zahradnictví a zahradní architektura, v jejím závěru také lesnická činnost. Pozorování přírody přímo vybízí k jejímu výtvarnému zobrazování. Tím jsem
se zabýval okrajově už od studentských let. Nejvíce času k této
zálibě mi poskytla doba důchodu, kdy jsem se věnoval kreslení a malování nejvíce. Zapojil jsem se do činnosti výtvarné skupiny „Olomoučtí“, která sdružuje amatérské malíře Olomoucka
a která pořádá pravidelné výstavy v Domě armády, přerušené
nyní virovou epidemií.
Další činností byly moje překlady z němčiny a spolupráce
s Maticí cyrilometodějskou. K němčině jsem se dostal přes
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studium odborné zahradnické literatury a zdokonalil jsem se
v průběhu své praxe v zahradnických podnicích ve východním
Berlíně, kde jsem pobýval necelé dva roky. Byl jsem tam vyslán
zahradnickým podnikem Květena Opava, kde jsem byl zaměstnán po ukončení studia na vysoké škole.
Na výstavišti Flora jsem se seznámil s panem Josefem Vlčkem, který tam byl také zaměstnán. Chtěl jsem rozmnožit jeho
síly a podpořit ho ve vydavatelské činnosti. Začal jsem překladem tří dílů pojednání o křesťanské výchově dětí a o manželství z edice „Hauskirche“ (Domácí církev). Následovala řada
překladů článků s křesťanským zaměřením.
Při soudním vyšetřování s panem Vlčkem a jeho spolupracovníky vděčím vyšetřovaným za to, že neprozradili moje jméno, a tak mě ušetřili vyšetřování a trestního postihu. Za svoji užitečnou a potřebnou práci byli někteří z nich odsouzeni
za „nedovolené podnikání“ (velmi rafinované vyjádření, vždyť
u nás byla přeci náboženská svoboda!).
K mým zálibám patří rovněž pěší turistika a fotografování. Se
skupinou kamarádů podnikáme krátké výlety po blízkém okolí města Olomouce, kde sbírám také motivy pro svoje kresby.
Dříve jsem chodíval sám, ale teď s přibývajícím věkem je bezpečnější chodit se skupinou. Je to také zajímavější, protože se
poradíme o volbě trasy a využíváme nové technické možnosti,
které já sám neovládám.
A co oblíbený zpěv?
Na popud P. Olejníka, ať vstoupíme do chrámového sboru
vedeného sbormistrem panem Ing. Ladislavem Kuncem, jsme
se s manželkou zařadili do tohoto sboru. Se sborem později nazvaným „Salve“ zpíváme v kostele Panny Marie Sněžné,
kde má sídlo akademická farnost spravovaná jezuity. Sbor zpívá nejen v tomto chrámu, ale příležitostně i v jiných chrámech.
Sbor podnikl také pod vedením pana sbormistra i několik zahraničních zájezdů do blízkého okolí, nejčastěji do příhraničních
obcí Dolního Rakouska a do Vídně. Nejdále jsme byli v holand6

ském Rotterdamu. Ve sboru zpíváme dosud s dcerou Marií (Majkou).
Mám na paměti slova P. Olejníka,
že schola nezpívá jenom při mši
svaté, ale zpívá mši svatou.
Závěrečné slovo pro naše farníky a čtenáře...
Přeji kněžím karmelitánům a farníkům hodně Božího požehnání a ochrany Panny Marie, svatých Cyrila a Metoděje i andělů strážných.
Děkuji za rozhovor a ať i vám Pán Bůh žehná do dalších
kilometrů pozemské pouti!
Za redakci Hejčínského oka
Daniel Dehner
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HEJČÍN
Milé sestry a bratři,
vítám vás v novém roce. Chci říci jen pár slov k Tříkrálové
sbírce. K jejímu průběhu a výsledkům. Všechno, tak jako loni,
bylo podmíněno přítomností epidemie mezi námi všemi. Někdo k účasti řekl rozhodné ano, ale nebyly děti, a jiný s velkou
rozvahou a opatrností nabídl jen okrajovou pomoc bez koledy.
Tak jsme tomu nechali volný průběh a po několika hovorech
s vedením Tříkrálové sbírky se roznesly letáčky do domácností v našich rajónech. Tak jako loni vyzývaly k adresné pomoci na úmysly charitního díla. Samozřejmě se letáčky na všechny nedostaly. Jako základ všeho byla zřízena farní pokladnička
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AMBICE – BAGR – BĚHÁKY – BONY – DCEŘ – DÍLO –
DIPLOMACIE – DISPOZICE – DOHODY – DOKUMENT
– EDUARD – ETÁŽ – HESLÁŘ – HNIS – JOGURT –
KOMPLEXE – LÁGRY – LÉKY – LIDUMIL – ODCHYT – ORLE
– OVÁD – PARK – PAVÍ – PLÁT – PRHA – PRIMADONA –
RANK – ROZVAHA – RUBL – SEKERNATKA – SÉRA – SLIB
– SMRŠŤ – TADY – TAHY – TĚLA – TOSCA – VELMISTR –
VLNA – VYKUPITEL – ZDAR – ZNIK – ŽÁBA – ŽALÝ
Řešení najdete v příštím čísle Hejčínského oka.
8

v kostele. Bylo by nošením dříví do lesa, kdybych vám zde opakoval, že je ještě neustálá možnost příspěvků on-line přímo na
účet Charity.
Chci poděkovat všem, kteří jste nám pomohli v organizaci
i samotné práci při sbírce. Děkuji i vedení Tříkrálové sbírky na
Charitě, která to opět vůbec neměla jednoduché. Nasazení bylo
skvělé. Chci poděkovat všem, kteří jste jakkoliv přispěli do pokladniček kdekoliv ve městě. Budeme na vás pamatovat v modlitbách. Když Pán dá, tak na konci roku zase přijdu s nějakou
tou výzvou na další sbírku. Jestli už máte jasno, že půjdete, tak
napište anebo dejte jinak vědět. Letos do jediné farní kasičky
bylo naspořeno 15.122,- Kč. Pán Bůh zaplať!
Oldřich Chytilík
***
HORKA NAD MORAVOU
Jsme velice rádi, že jsme letos mohli osobně vyjít do ulic Horky a přinést radostné poselství o narození Spasitele všem, kteří se na nás po roční přestávce těšili, i současně vybrat finanční
prostředky pro potřebné. A těší nás, že jejich výše byla rekordní: 47.550,- Kč.
Děkujeme všem, kdo se zapojili do koledování:
Marie Vepřková (vedoucí): Jan Vepřek, Petr Kučera, Matyáš
Mrtvý.
Miroslav Vepřek (vedoucí): Klára Vepřková, Anežka Fráňová,
Linda Fráňová.
Klára Svozilová (vedoucí): Tobiáš Svozil, Vojtěch Svozil, Jan
Svozil.
Vít Andrle (vedoucí): Šimon Andrle, Agáta Andrlová.
Lenka Adamcová (vedoucí): Mája Vepřková, Pavel Horňák, Jiřík Krejčí, Eliška Kalibánová, Šimon Kalibán, Meda Kalibánová.
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Jiří Popelka (vedoucí): Heřman Popelka,
Anička Popelková, Valerie Bendová, Alžběta
Bendová.
Jaroslava Krejčí (vedoucí): Martin Krejčí,
Tomáš Krejčí, František Vepřek, Jaroslav
Vepřek.
Yvona Eliášová (vedoucí): Amálie Eliášová, Johana Eliášová, Elen Chadimová,
Adéla Franková, Marek Frank.
Jaroslava Krejčí
***
KŘELOV
Také v Křelově letos probíhala Tříkrálová sbírka. Vybralo se
45.577,- Kč. Děkujeme tímto všem dárcům, Pán Bůh jim to odplať!
Daniel Dehner

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
Pravidelné adorace bývají v pátek po mši svaté do 21 hodin
v kostele.
Výsledky Tříkrálové sbírky jsou uvedeny výše. Charita Olomouc děkuje všem za štědrost a důvěru. Více také na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz.
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Mše svatá za dobrodince opravy hejčínských varhan bude
sloužena v hejčínském kostele v pondělí 7. února v 17.30 hodin.
V pátek 11. února je Světový den nemocných. Modleme se
za nemocné a ty, kdo jim pomáhají.
Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 12. února od
8.45 hodin (po mši svaté). Děkujeme za vaši pomoc.
Ve středu 16. února oslaví své 66. narozeniny olomoucký
pomocný biskup Mons. Antonín Basler. Vzpomeňme na něho
ve svých modlitbách.
Mše svatá více zaměřená na rodiny s dětmi bude v Hejčíně v 10 hodin v neděli 20. února. Další pak bude v neděli
20. března.
V neděli 20. února se uskuteční při bohoslužbách farní spoření.
Sbírka Haléř sv. Petra se koná v neděli 27. února.
Popeleční středa a začátek postní doby připadá letos na
středu 2. března. Při mši svaté, která bude v hejčínském kostele
v 17.30 hodin, se bude udělovat popelec.
Tento den (podobně jako Velký pátek) je dnem přísného
postu. Půst zdrženlivosti od masa zavazuje od 14 let, půst
újmy (možnost najíst se jedenkrát za den dosyta) zavazuje od
18 do 60 let.
Ve středu 2. března je 75. výročí úmrtí arcibiskupa Leopolda Prečana. Po večerní mši svaté v ten den a také v neděli
6. března po mši svaté v 7 a v 10 hodin bude krypta krátce
otevřená k osobní modlitbě u jeho hrobu.
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Společná modlitba křížové cesty bude o postních nedělích
v hejčínském kostele v 17.30 hodin.
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 3. března,
další pak ve čtvrtek 31. března.
V sakristii kostela, nejlépe po mši svaté, je možné zapisovat
úmysly mší svatých na první pololetí roku 2022.
Letošní duchovní obnova farnosti v postní době bude o víkendu 11.–13. března v Kostelním Vydří. Povede ji P. Marian
Masařík, O.Carm. Domluvíme se společně tak, abychom mohli
svézt i všechny zájemce, kteří nemohou jet vlastním autem.
Přihlašujte se prosím pomocí přihlášek, které jsou k vyzvednutí
v kostele. Odevzdat je můžete v sakristii nebo je poslat elektronicky na adresu faolomouc-hejcin@ado.cz.
***
HORKA NAD MORAVOU:
Mše svatá více zaměřená na rodiny s dětmi bude v neděli
20. února, další pak v neděli 20. března.
V neděli 20. února se uskuteční při bohoslužbách sbírka na
opravu krovu.
Společná modlitba křížové cesty bude o postních nedělích
v 15 hodin.
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