Hejčínské OKO

Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

ŘÍJEN 2022

Školní rok začal i pro hejčínské farníky... (foto Karel Rakušan)
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Milí farníci, tentokrát se pouštím do psaní úvodního slova
s cílem ne vás o něčem informovat, ale povzbudit. Nedaleká
válka, politické tahanice, neutichající covid, stoupající drahota,
záplava a změť informací, příliš rychlé životní tempo a jiné skutečnosti kolem nás mohutně útočí na vnitřní pokoj, který naše
srdce potřebuje prožívat, abychom život vnímali jako hezký,
cenný a dokázali se z něj radovat. Pán Ježíš nám tento pokoj
slíbil, každou neděli nebo vlastně při každé mši tato jeho slova
citujeme, odvoláváme se na ně. A on ho opravdu dává.
Rád bych vám o tom, jak ho dává, svěřil jedno svědectví. Přišel jsem k němu jako slepý k houslím, jak se říká. Vyprávěla mi
to obyčejná žena, která nežije v naší farnosti ani v našem městě a asi netuší, jak moc mne její prostá slova zasáhla. A neříkala
mi to proto, aby se chlubila, jednoduše toho sama byla plná. Jí
samotné ta událost udělala radost.
Tato maminka početné rodiny mi vyprávěla, jak probíhal nějaký vážnější lékařský zákrok, který jí dělali na srdci nebo spíš
v srdci uvnitř. Po fázi nesnadného rozhodování, kdy lékaři radili, aby si srdce „opravit“ nechala: „Jste ještě mladá, stojí to za
to…“, a manžel byl spíš proti, protože se obával o její život, se
nakonec pro operaci rozhodla.
Operovali ji při vědomí, protože anestezii se lékaři chtěli co
možná vyhnout. Zákrok byl ovšem bolestivý, bedlivě proto sledovali, jak bude pacientka bolest snášet. Měla dojem, že operující lékař nebyl úplně klidný, i když ji ujišťoval, že do ničeho
riskantního se pouštět nebude. Když ho tak pozorovala, řekla
mu: „Pane doktore, nebojte se, dobře to dopadne.“ On se jen
usmál a zeptal se: „Jak to víte?“ Odpověděla mu: „Já jsem se
za to předem hodně modlila; a i teď vám pořád žehnám…“ V té
chvíli se zpoza plenty vyklonila i hlava druhého lékaře, který se
na operaci podílel. Spontánně vykoukl, aby se podíval do tváře
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osoby, která tak mluví. Oba lékaři i s přisluhující zdravotní sestrou se usmáli a pokračovali ve své práci. A operace proběhla
dobře, výsledek se ukáže postupně, ale zdá se, že vše bude
v pořádku.
„Jsou to takové malé zázraky vděčnosti a pokoje,“ napsala mi
jiná moje známá o situacích, kdy se jí – v rámci zápasu s rakovinou – podaří na chvíli odložit strach, třebas právě tím, že se
modlí za zdravotníky a za ty, kteří jako ona čekají v čekárně na
další vyšetření nebo na výsledky.
A tak nám všem ty „malé zázraky vděčnosti a pokoje“ ze srdce přeji. I v dnešní nesnadné době. Nedávno v den památky
svatého Jana Zlatoústého (13. 9.) jsme v breviáři četli jeho slova velké důvěry v blízkost Pána Ježíše: Mám to od něho černé
na bílém. O to se mohu opřít, na to se mohu spolehnout, tady
vždycky najdu klidný přístav. Byť se otřásá celý svět, já vlastním
jeho přípis, čtu si jeho slova, v nich mám své hradby a svou
stráž. Jaká že jsou to slova? „Já jsem s vámi po všechny dny až
do skonání světa!“ (Mt 28,20) Kristus je se mnou, koho bych se
bál? – To si můžeme říkat i my. Pokoj Kristův ať je s vámi!
P. Gorazd
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Na programu jednání pastorační rady 6. září 2022 bylo:
Zhodnocení proběhlých akcí farnosti: program oslav 90. výročí hejčínského kostela; farní guláš; příměstský farní tábor; žehnání aktovek.
Projednány byly podněty: termíny mší pro rodiny s dětmi;
adorace za mír 16. 9.; Den pro malé a velké krále; arcidiecézní
setkání seniorů; úklid kostela; oprava kaple sv. Izidora v Řepčíně,
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kterou realizuje město Olomouc ve spolupráci s komisí městské
části Olomouc-Řepčín.
Dalším bodem programu byla organizace Tříkrálové sbírky.
Přestože teprve začal podzim, hledáme již nyní vedoucí skupinek z řad dospělých. Budeme vděčni za vaše zapojení! Zájemci, obracejte se, prosím, na Oldřicha Chytilíka.
Projednány byly také podněty z řad farníků: možnost založení farních buněk; letní oblečení pro ministranty.
Dále bylo potvrzeno pravidelné konání adorace se zpěvy
z Taizé, adorace jako večer chval, adorace s recitací modliteb
za farnost.
Termín příštího setkání rady je 19. října 2022 v 19.15 hodin
v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
Pokud máte nějaké podněty nebo dotazy, předejte je některému z členů pastorační rady. Děkujeme!
(Členové: P. Gorazd, Jana Werdichová, Helena Mikušková,
David Coufal, Vojtěch Černý, Oldřich Chytilík, Lenka Nejeschlebová a sestra Klára OSU.)
Lenka Nejeschlebová

S����� ����� ������ D�������
V sobotu 27. srpna 2022 byl poutní kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří svědkem mimořádné události – slavných slibů bratra Dominka Smeji. Při té příležitosti jsme bratru
Dominikovi položili několik otázek...
Slavné sliby a bratr Dominik: Jak se tento čerstvý stav
projevuje v tvém životě?
Mám velkou radost a chuť tvořit s naším Pánem velké věci…
(úsměv) Jinak jsem i nejsem stejný bratr Dominik Sliby neodnímají
slabost člověka, ale jsou velkým darem, a já se z něj spolu s ostatními raduji. Asi také toužím ještě více, aby vše, co konám bylo prodchnuto modlitbou. Není to úplně jednoduché vysvětlit na papír…
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V Kostelním Vydří to byla pro přítomné velká událost. Jak
jsi ji prožíval ty? Dá se to vůbec slovy vyjádřit?
Odpověď leží v poslední otázce. Slovy se to těžko vyjadřuje.
Bůh do mého srdce přes všechnu nervozitu (která je jistě na místě) postupně během obřadu vkládal velikou radost a pokoj. Byly to
pokoj a radost, jaká se těžko vysvětluje a jakou tento svět nemůže
dát. Pokoj a radost, které pocházejí z Boží přítomnosti v srdci člověka, kterého miluje. A to, že vše probíhalo ve společenství církve
a bratří z mé karmelské rodiny, spolu se všemi, kdo tam mohli být,
bylo nádherné a opět nemohu nic než vzdávat díky.
Můžeš přiblížit přípravu na složení slavných slibů?
Nevím, jestli jde o jasný termín, ale příprava před složením slavných slibů se nazývá tzv. „druhý noviciát“. Tento čas by měl trvat
měsíc před samotným obřadem. Příprava je však na domluvě
s představenými, takže může vypadat různě, asi i podle počtu bratří, kteří jí procházejí, podmínek, kde se koná atd. Já, jelikož jsem byl
sám, tak jsem většinu času přípravy prožil v Kostelním Vydří, kde
jsem se snažil dát čas jak modlitbě a rozjímaní o tom, co mě
čeká, tak duchovní četbě, která
mi byla představenými doporučena. Ale nakonec záleží na
úsilí každého z bratří. Když chci
tento čas prožít kvalitně, je třeba
se snažit o to být Pánu blíž, a to
se děje v osobním rozhovoru,
v tichu, v naslouchání jemu samému. O to jsem se snažil, jak
to jen šlo. A pak jsem také docenil význam společenství, ve
kterém žiji. Mohl jsem si vždy
promluvit s některým z bratří,
kteří mi byli k dispozici. Opět
cítím velkou vděčnost.
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Jak myslíš, že tě spojení s Pánem Bohem a karmelitánskou řeholí skrze slavné sliby ovlivní do budoucna?
Už teď ve mně Bůh tvoří něco velkého, jako v každém z nás.
Vnímám slavné sliby jako jakousi pečeť, kterou dotvrzuji to, že
zakouším, že Pán Bůh to se mnou myslí vážně, a i já s ním.
Cesta v srdci Karmelu a karmelského charismatu je hluboce inspirující a oslovuje mě stejně jako tisíce dalších bratří a sester
na světě, každý den trochu jinak a originálně. Myslím, že toto
Boží i mé rozhodnutí bude utvářet každý den, který mi bude
dán. Každý den znovu a originálně. (úsměv)
Je nějaká otázka, na kterou se nikdo v souvislosti s tvými
sliby ještě nezeptal, a ty bys rád na ni odpověděl?
Nevím, jestli je to otázka, ale napadá mě, že z lidského hlediska člověk hledí do budoucnosti. A co bude dál? S Bohem je
život velkým dobrodružstvím. Každý z nás prochází smutnými
i radostnými okamžiky. Když skládám slavné sliby, tak by ono
radostné ANO mělo znít každým mým dnem. Takže vše se chci
učit žít v Boží režii. Každý nový den spolu s ním.
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Nějaké krásné slůvko na závěr...
Bůh si volá každého z nás a každého originální cestou. Proto
vás všechny chci moc prosit, modleme se jedni za druhé, vkládejme do modlitby nejen ty, kteří jsou nám blízcí, ale VŠECHNY.
A chci poprosit o modlitbu za nás řeholníky a řeholnice a za
nová povolání.
Nedávno jsem se bavil s jedním kamarádem o tom, co pro
mě znamená být řeholníkem. Zjistil jsem, že musím přiznat, že
jsem vlastně v tomto světě tak trochu exot. Chci být „bláznem
pro Boha“ (v dobré slova smyslu – úsměv). Ale myslím, že i ve
21. století je potřeba lidí duchovně smýšlejících, a to nejen zasvěcených osob, ale všech, kteří se nebojí toužit po tom, být
Bohu blízko. Takže exot neexot…, držme se Pána. +
Bratře Dominiku, děkujeme ti, že ses s námi podělil o nesdělitelné. Kéž na přímluvu Panny Marie Karmelské Bůh
žehná tvému „bláznovství pro něho“.
Připravil Daniel Dehner
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Někdy to vyjde na poslední srpnovou neděli, jindy na první
zářijovou. Letošní pravidelné žehnání školních tašek proběhlo
4. září při mši svaté v 10 hodin. Mši svatou sloužil P. Gorazd,
který měl krásné kázání na téma hodnoty daru, který pro nás
získal Pán Ježíš svou smrtí na kříži. Ústředním veršem bylo:
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!“ (Mk 8,34) Kázání se neslo v duchu ceny výrobků na
pultech obchodů, kdy to kvalitní bývá mnohdy za vyšší cenu.
Pán Ježíš za nás zaplatil tu nejvyšší – smrtí na kříži.

V závěru mše svaté bylo dvojí blahopřání: bratru Dominikovi k věčným slibům, jež proběhly 27. srpna v Kostelním Vydří.
Druhé blahopřání směřovalo k Helence Mikuškové, která v těch
dnech slavila své životní jubileum. Bratr Dominik od nás farníků
obdržel tričko a knihu, kterou si přál, kytaru dostal od své rodiny.
Helence jsme se složili na nové klávesy, jejichž zvuk nás jistě
bude hřát při hejčínských bohoslužbách.
Tak to byla první zářijová mše svatá.
Karel J. T. Rakušan
8

Z ����� ��������
P. Miloslav Klisz
Služebnice Boží sestra Faustyna
Matice cyrilometodějská, 1992, 32 stran,
řada XS 68
Dne 5. října je v církevním kalendáři
připomínána polská světice Faustyna
Kowalská. Stejně jako mnoho svatých,
kteří měli zvláštní přízeň Boha Otce
v podobě neobvyklých milostí – mystických zážitků, daru proroctví, vidění
do lidských duší – neměla možnost
téměř žádného vzdělání. U ní a dalších
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podobně prostých osob lze jen stěží pochybovat o tom, že sdělená poselství pochází od Boha. Svatá Faustyna byla pověřena
namalovat obraz Ježíše se dvěma paprsky vycházejícími z jeho
srdce, tzv. obraz Božího milosrdenství, který jí byl ukázán. Úcta
k Božímu milosrdenství se postupně rozšířila po celém světě
a svátek je slaven první neděli po Velikonocích, kdy končí modlitba novény k Božímu milosrdenství. Nicméně skrze modlitbu
korunky k Božímu milosrdenství je možné i každý den, nejlépe
kolem 15. hodiny (připomínka okamžiku Ježíšovy smrti), vyprošovat milost odpuštění pro sebe i celý svět. Stručně sepsaný
zajímavý životopis sv. Faustyny a modlitby najdete v této úzké
brožurce. Obsáhlejší knihou o této světici je: Faustyna neobyčejně obyčejná od Jolanty Sisiadekové (Karmelitánské nakladatelství, 2005), která je také ve farní knihovně.
P. Antonín Šuránek
Růžencová rozjímání
Matice cyrilometodějská, 1998, 80 stran,
řada XS 161
V měsíci říjnu není možné nepřipomenout modlitbu růžence. O vzniku úcty
k Panně Marii Růžencové se můžete
dočíst např. na internetové adrese https:
//www.modlitba.cz/aktuality/panny-marieruzencove-710.
Velmi pěkná zamyšlení k jednotlivým desátkům růžence vám
pomohou k hlubšímu prožití této modlitby a k duchovnímu obohacení. P. Šuránek, kněz, který zakusil velká utrpení v době
komunismu, působil také v Olomouci jako spirituál kněžského
semináře nebo jako asistent na Cyrilometodějské fakultě i krátce jako kaplan u Sv. Mořice.
Sáhla jsem dále po brožurce sestry Marie Laetitie: Tajemství
radosti (řada XS 138) s přáním předat vám návod nebo inspiraci, kde radost nalézat, ale nepřitáhla mě tato dokonalá analýza
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radosti z křesťanského pohledu. Vzala jsem tedy do rukou další
knihu, která mě zaujala. Ta naopak pojednává o velkém smutku
a zranění ze ztráty životního partnera.
Ingrid Trobischová
Učím se žít sama
Velehrad, 1995, 84 stran
Autorka, jejíž manžel je známým autorem
mnoha čtivých knih o manželství a vztazích,
byla nedílnou součástí života svého manžela
a jeho věrnou společnicí. Popisuje zde proces
vyrovnání se se ztrátou svého milovaného
muže. S citlivostí a láskou vzpomíná na krásný vztah a celou
rodinu. Nechává nahlížet do svého nitra a líčí vlastní proces
vyrovnání se se smutkem. Podepřena vírou dokáže už sama
vykročit do další etapy svého života. Je mnoho lidí, kteří žijí
z nějakého důvodu osamoceni nebo prožívají ztrátu svého partnera. Tento laskavý příběh může být pro ně zajímavý.
Marie Simmaová
Duše v očistci
Matice cyrilometodějská, 2011,
130 stran
S blížícími se „dušičkami“ bych chtěla
upozornit na tuto výjimečnou knihu. Smrt,
okamžik odchodu člověka na věčnost,
odjakživa vzbuzuje lidskou zvědavost.
Marie Simmaová, narozená roku 1915
v rakouském Sonntagu, ve své hluboké
víře od dětství myslela v modlitbě na
duše v očistci a byla s nimi po celý život velmi spjata. Co pomáhá duším v očistci? Jak asi vypadá očistec? Na takto závažné
otázky vám pomůže tato kniha najít odpověď.
knihovnice Marie
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ALABASTR – ANIMACE – ASTRONOMIE – AVERSE – CTÍT
– DATOVÁNÍ – ETOL – HABEŠANKA – HERBÁŘ – HORNA
– HŘIŠTĚ – ILJA – KONVERTOR – KOVO – KROJ – KRŠNA
– KVÍTÍ – KYČEL – LOKOMOTIVY – MÁZY – NAČRTNOUT
– OBLÁČKY – OTYLOST – PAZNEHT – POSELKYNĚ –
POZITRON – RENTA – SEKATURA – SLET – SORTOVAT –
STESK – SVAZ – ŠABLONA – ŠÍNA – ŠTVÁT – TELEFON
– VIOLA – VZMACH – ZÁCLONA – ZTRÁTA
Tajenka: ... – neměli bychom na něj v říjnu zapomenout.
12

INFORMACE
Aktuální informace naleznete také na farních webových
stránkách www.farnost-olomouc-hejcin.cz.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V HEJČÍNSKÉM KOSTELE:
V pondělí 10. října mše svatá v Hejčíně mimořádně nebude.
Každý pátek po skončení večerní mše svaté do 21 hodin je příležitost k tiché adoraci v kostele. Adorace v pátek 14. října bude
tichá do 20 hodin, potom do 21 hodin bude provázena zpěvy
z Taizé. Adorace v pátek 21. října bude tichá do 20.15 hodin, potom do 21 hodin bude prokládána recitací modliteb za farnost.
Modlitby matek bývají v úterý od 18.30 hodin v kapli Panny
Marie. Další informace vám může podat Věra Coufalová, e-mail:
coufalova.vera@seznam.cz.
Společenství mládeže se schází v neděli od 19.15 do
20.30 hodin v místnosti nad sakristií hejčínského kostela. Setkání vede P. Gorazd.
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 Zpravodaj
na prvnífarnosti
svaté sv.
přijímání
(3. a 4. vtřída)
– čtvrtek 16 až 17 hoCyrila a Metoděje
Olomouci-Hejčíně.
Adresa
redakce:
Římskokatolická
farnost,
Cyrilometodějské
nám.
1, 779 00 Olomouc 9,
din. Učí Marcela Koupilová, e-mail: marcela.koupilova@seznam.cz.
tel.: 585 425 025, e-mail: karmel.olomouc@quick.cz.
3. a 4. třída (ti, kteří už chodí ke svatému přijímání) – čtvrtek
Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ludmila Kolková, Veronika Labounková,
15 až 15.45 hodin. Učí
Marcela
Bohumil
Tříska, o.Koupilová
Norbert Žuška.(kontakt viz výše).
Tisk
Matice
cyrilometodějská
s. r. o.,hodin.
OlomoucUčí
2006.bratr Dominik,
5. až 7. třída – středa 15 až 15.45
Příští číslo: 5. února 2006.
e-mail: dominik@karmel.cz.
16
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8. a 9. třída – úterý: 14.15 až 15 hodin. Učí P. Gorazd, e-mail:
faolomouc-hejcin@ado.cz.
Hejčínský kostel bude letos zapojen do projektu Rozkvetlé
památky. Od čtvrtka 29. září do pátku 14. října bude pražskými
floristkami Jarmilou a Petrou Pejpalovými náš kostel vyzdoben
řezanými i hrnkovými květinami. Kostel bude v těchto dnech veřejně přístupný denně od 15 do 17 hodin. V sobotu a v neděli
navíc od 11 do 12 hodin.
Prosíme farníky, kteří jsou ochotni pomoci s hlídáním kostela, které s tím souvisí, aby se přihlásili na e-mailovou adresu
faolomouc-hejcin@ado.cz.
Říjen je tradičně měsícem modlitby svatého růžence. Připomínáme, že společná modlitba růžence v našich farnostech
začíná vždy půl hodiny přede mší svatou. Modlitba Růženec
24 hodin začne ve čtvrtek 6. října od 18 hodin v kostele dominikánů: více na https://ruzenec24.op.cz.
Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 6. října.
Komentovaná prohlídka květinové výzdoby v našem kostele, konaná v rámci projektu Rozkvetlé památky, se uskuteční
ve čtvrtek 13. října v 15 hodin. Povedou ji autorky výzdoby – floristky Jarmila a Petra Pejpalovy z pražské firmy Floraservis.
Mše svatá za všechny dárce na opravu hejčínských varhan bude sloužena ve čtvrtek 13. října v 17.30 hodin.
Pátek 14. října je výroční den biskupského svěcení (2017)
Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka. Pamatujme
na ně i na celou arcidiecézi ve svých modlitbách.
Letošní víkend pro muže Chlapi sobě se uskuteční ve Vysokých Žibřidovicích (bývalá fara) od pátku 14. října do neděle
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16. října. Pojede rovněž P. Gorazd, který zvolil téma víkendu: Přátelství. Přihlášky a případné dotazy: Jiří Hubička, tel.
736 458 520.
Farní spoření proběhne při bohoslužbách v neděli 16. října.
Setkání pastorační rady farnosti Hejčín bude ve středu
19. října. Své podněty můžete sdělit komukoliv ze členů rady
(viz zpráva uvnitř zpravodaje).
Den modliteb za misie (misijní neděle) bude 23. října.
Sbírka při všech bohoslužbách v ten den bude věnována na
misie.
Mše svatá zaměřená více na rodiny s dětmi bude v neděli
23. října v 10 hodin.
Odpustky pro duše v očistci je možno získat i letos mimořádně již od úterý 25. října do úterý 1. listopadu a pak v obvyklém termínu od úterý 1. do úterý 8. listopadu. Při splnění tří
obvyklých podmínek – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce – lze denně získat plnomocné
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li
někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
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.
V noci ze soboty 29. října na neděli 30. 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!
***
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HORKA NAD MORAVOU:
Výuka náboženství na základní škole v Horce nad Moravou:
1. a 2. třída společně – úterý od 14.15 do 15 hodin. Učí Zita
Kotková: zitakotkova@seznam.cz.
Starší děti budou dojíždět do Hejčína.
Informace speciálně pro dospívající mládež, psaná pro ně
hovorovým jazykem:
V pátek 7. října v 18 hodin rozjíždíme T-klub ve farní místnosti v Horce pro děcka ve věku 12–16 let. Scházet se budeme 1x za 14 dní a těšit se můžete na zajímavá témata, neotřelé hry, partu vrstevníků. Těší se na vás manželé Kuba a Zdeňka.
Kontaktní email: jakub@vagunda.eu.
V neděli 16. října bude sbírka při bohoslužbě věnována na
opravu krovu.
Setkání pastorační rady farnosti Horka bude v úterý 18. října. Své podněty můžete sdělit komukoliv ze členů rady.
Setkání ekonomické rady farnosti Horka bude ve čtvrtek
20. října.
Mše svatá více zaměřená na rodiny s dětmi bude v neděli
23. října. Zároveň je misijní neděle, sbírka při mši svaté bude
věnována na misie. Po mši svaté bude vysvěcena nová farní
místnost.
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