Pořad bohoslužeb
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci – Hejčíně
v týdnu od
Den

Liturgická oslava

3. NEDĚLE
Ne

V MEZIDOBÍ
- farní spoření
- sbírka na opravu varhan

Po

Sv. Vincence,
jáhna a mučedníka

21. 1.

do

28. 1.

2018

Hodina

Bohoslužby

700

Za zemřelou Emilii Obšelovou a manžela

1000

Za zemřelého Jana Hubáčka

1700

Příležitost ke svátosti smíření

1730

Za zemřelou Františku a Romana
Charvátovy a duše v očistci

1730

Za zemřelého Vojtěcha Cekotu

Út
St

Památka
sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve

Čt

Svátek Obrácení sv. Pavla,
apoštola

1700

Příležitost ke svátosti smíření

1730

Za farnost

Pá

Památka sv. Timoteje a Tita,
biskupů

1700

Příležitost ke svátosti smíření

1730

Za rodinu Polepilovu a Uchytilovu

So

Sv. Anděly Mericiové, panny

800

Za zemřelého Miroslava Fizika

Ne

4. NEDĚLE

700

V MEZIDOBÍ

1000

Za dobrodince opravy hejčínských varhan
Za zemřelou Jindřišku a Miloše
Chládkovy

V pátek po mši sv. – adorace v místnosti nad sakristií do 21 hodin
Webové stránky farnosti: http://www.farnost-olomouc-hejcin.cz
http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz
https://www.facebook.com/varhanyhejcin/

Ohlášky ze 3. neděle v mezidobí (21.1.2018)






Dnešní neděli 21.1. se koná při bohoslužbách sbírka na opravu varhan a farní spoření.
Setkání lektorů se koná v neděli 21.1. v 19 hodin v místnosti nad sakristií.
Od 18.1. do 25.1. probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenická bohoslužba se koná
v pondělí 22.1. v kostele sv. Michala a ve středu 24.1. v kostele sv. Mořice, vždy v 17 hodin.
V uplynulém týdnu jeden dárce věnoval 9 000 Kč na opravu hejčínských varhan. Celkem je již
vybráno 394 578 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Za všechny dobrodince bude
sloužena mše svatá v neděli 28.1. v 7 hodin. Je možné adoptovat konkrétní píšťaly. Rádi na
požádáni vystavíme potvrzení o daru k daňovým účelům. Připomínáme, že je možné podpořit
opravu hejčínských varhan také nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Více
informací o opravě varhan najdete na webu farnosti www.farnost-olomouc-hejcin.cz nebo opravahejcinskych-varhan.webnode.cz/.
Vzadu v kostele jsou přihlášky na duchovní obnovu farnosti, která letos proběhne na Svatém
Hostýně 16.-18.2. pod vedením otce Jeronýma Ertelta, O.Carm. Přihlášky odevzdejte do neděle 4.2.
Naše farnost se připojila k organizátorům Lidového bálu, který pořádají křesťanské organizace
v Olomouci. Ples se koná v sobotu 10.2.2018 v pavilonu A Výstaviště Flora. Vstupenky lze získat
na http://lidovybal.com/ nebo se napsat na papír vzadu v kostele a farnost by měla svůj stůl. Ceny
vstupenek: 300 Kč dospělí a 180 Kč studenti.
Vzadu v kostele je pro děti nová Duha, dále Immaculata a ještě lednové číslo Hejčínského oka.




Je možné zapisovat úmysly mší svatých na 1. pololetí roku 2018, nejlépe po mši svaté v sakristii.
Výzva otce arcibiskupa všem farnostem k modlitbám před 2. kolem prezidentských voleb:






Drazí bratři,
už před parlamentními volbami jsem vyzval všechny k modlitbám a konkrétně jsem poprosil o uspořádání
hodinové adorace ve farnostech. Vyjádřil jsem přání, aby se taková adorace konala před každými volbami. Vím,
že v některých farnostech se to tak dělá. Z některých se mi ozývají farníci, že by rádi, ale…
Proto se na Vás obracím znovu s prosbou, abyste našli vhodný čas a aspoň v sídelních farnostech upořádali
hodinovou adoraci za náš stát a za šťastnou volbu jejího prezidenta. Ze života víme, jak je pro každou
organizaci důležité mít dobré vedení. Při volbách se nehledá ideální člověk, ale nejlepší z možných, a jako
věřící pak víme, že Bůh může dát mnoho milostí potřebných k správnému naplnění úřadu, pokud o ně prosíme.
Z Bible známe příklady, kdy Hospodin použil jako své nástroje i pohanské vladaře, kteří ho neznali.
My, kteří jsme dostali dar víry, jsme poznali, jakou moc jsme dostali v modlitbě. Kdo jiný, než my, by měl
vyprosit potřebné Boží dary pro naši zemi, národ a jeho představitele. Nebyli bychom správnými křesťany,
kdybychom se spokojili s dnes moderní kritikou či naříkáním, nebo jen byli aktivní. To je důležité, ale
v modlitbě nás nikdo nenahradí. V Liturgii hodin jsme v úterý četli slova sv. Ignáce Ant.: „Snažte se častěji
scházet k eucharistii a k Boží oslavě. Když se často shromažďujete, hroutí se moc satanova a jednota vaší víry
láme jeho hrozbu.“
Pozvěte, prosím, mým jménem všechny své farníky ke společné adoraci. Upřímně Vám děkuji za spolupráci.
S přáním všeho dobra od Pána zdraví a ze srdce žehná
+Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
Olomouc, 17.1.2018

Prohlášení Arcibiskupství olomouckého
Na stále opakované útoky a pomluvy ze strany Byzantského katolického
patriarchátu už dlouho neodpovídáme, protože počítáme s tím, že rozumní
čtenáři snadno odhalí jejich zmatenost. V tyto dny však dostáváme dotazy na
veřejné dopisy této skupiny, které jsou šířeny dokonce i elektronickou poštou z
obecních úřadů. Proto považujeme za nutné podat informaci o této skupině,
kterou založil bývalý kněz naší arcidiecéze.
ThDr. Antonín Dohnal přijal řeholní jméno Eliáš, prohlásil se za biskupa a
skupinou, kterou založil, se nechal svévolně prohlásit za patriarchu, čímž se
dostal do církevních trestů. Sám pak vyhlásil exkomunikaci na papeže Jana Pavla
II. a později i na papeže Benedikta XVI. a papeže Františka a také na většinu
katolických biskupů světa. Část tohoto společenství žije na Ukrajině a část
v Česku, protože někteří byli z Ukrajiny vypovězeni pro podporování proruských
separatistů. Ve svých prohlášeních odvážně hájí některé významné lidské i
evangelní hodnoty důležité jak pro církev, tak pro lidstvo. Zároveň je spojují se
svými zvláštními pohledy a nestydí se používat nedoložená tvrzení, dohady a
pomluvy. Tak se snaží i nyní zasáhnout do předvolebního boje u nás pomlouváním
prezidentského kandidáta prof. Drahoše.
V Česku nejsou registrovanou náboženskou společností, i když se o to opakovaně
snažili. V poslední době sami sebe označují za sektáře. Jejich mnohé postoje nelze
považovat za shodné s katolickou církví, ani za lidsky vyzrálé a rozumné.
Katolická církev se od jejich aktivit distancuje.
+Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
Olomouc, 19.1.2018

Modlitební setkání křesťanů v Olomouci
Alianční týden modliteb
„ZA OBNOVU CÍRKVE“ (Zjevení 1-3)
8. – 13. ledna 2018, vždy od 18:00 hod
8.1. Církev československá husitská, Farského 2, Olomouc-Hodolany
„Církvi v Efezu“, Tomáš Harastej (CASD)
9.1.

Bratrská jednota baptistů, aula VOŠSaT Dorkas, Blažejské nám. 9
„Církvi ve Smyrně“, Dalimil Staněk (CB)
Církev československá husitská, farní kostel, Horka n. Moravou
„Církvi ve Smyrně“, František Hanáček (CŘK)

10.1. Církev bratrská, Mariánská 3
„Církvi do Pergamu“, Jan Lukáš (ČCE)
11.1. Českobratrská církev evangelická, Blahoslavova 1
„Církvi do Thyatir“, Vlasta Šanteková (CČSH)
12.1. Katedrála sv. Václava, Václavské nám.
„Církvi do Sard“, Petr Coufal (BJB)
13.1. Církev adventistů sedmého dne, Balcárkova 12, Nová ulice
„Církvi do Filadelfie“, Noemi Batlová (ČCE)

Týden modliteb za jednotu křesťanů
TVÁ PRAVICE, HOSPODINE, VELKOLEPÁ V SÍLE (Exodus 15,6)
19. – 24. ledna 2018, vždy od 17:00 hod
19.1. Církev československá husitská, U Husova sboru 538
„Ne už jako otroka, nýbrž jako milovaného bratra“, Antonín Štefek (CŘK)
22.1. Chrám sv. Michala, Žerotínovo nám. 1
„Hlasité volání o pomoc ze země předaleké“, František Konvalinka (CČSH)
24.1. Chrám sv. Mořice, 8. května
„Budovat rodinu doma i v církvi“, Jaroslav Křivánek (CČSH)

Přijďte se společně modlit, každý je srdečně zván.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na duchovní obnovu farnosti (DOF) 2018
Místo konání:

Poutní a exerciční dům Svatý Hostýn

Termín:

16. února – 18. února 2018

Začátek:

pátek 16. 2. v 18:15 večeří (možnost mše sv. v 17:30 hodin)

Závěr:

neděle 18. 2. v 12:30 obědem

S sebou:

osobní věci, zápisník, tužku, Písmo svaté

Pojedu vlastním autem: ANO / NE; budu mít …….volná místa v autě

Vyplněné přihlášky odevzdejte do neděle 4. února, cenu za pobyt uhraďte hotově v sakristii
kostela nebo na faře do neděle 11. února.
Jméno a příjmení……………………………………................. datum narození……………………....
adresa……………………………………………………........... číslo OP………………………….....
tel………………………….......... e-mail…………………………………….........................................
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Cena ubytování pro jednu osobu za víkend:
□ Jednolůžkový pokoj s příslušenstvím:
□ Dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím:

Kč 710,Kč 620,-

□ Trojlůžkový pokoj s příslušenstvím:
Kč 620,Označte, prosím křížkem volbu ubytování, případně uveďte jméno osoby s níž chcete být ubytováni:
……………………………………………………………………………………………………….
Cena stravování:
□ plná penze za celý pobyt 500 Kč
□ večeře pátek 90 Kč
□ snídaně sobota 55 Kč

□ ½ večeře pátek 60 Kč

□ oběd sobota 105 Kč
□ večeře sobota 90 Kč

□ ½ oběd sobota 70 Kč
□ ½ večeře sobota 60 Kč

□ snídaně neděle 55 Kč
□ oběd neděle 105 Kč

□ ½ oběd neděle 70 Kč

Nahlaste prosím případnou dietu: …………………………………...
Cena celkem (spočítejte podle zvoleného ubytování a stravování): ……………………………..
Poznámka:
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Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 organizovaná farností Olomouc-Hejčín:
Hejčínský kostel, místnost nad sakristií:
 1. a 2. třída ve čtvrtek od 15 hodin, učí Marcela Koupilová, e-mail: marcela.koupilova@seznam.cz
 3. třída (příprava na první svaté přijímání) ve čtvrtek od 16 hodin, učí Marcela Koupilová
 4. až 9. třída v úterý od 16:30 hodin, učí Jaroslav Franc, e-mail: jaroslav.franc@upol.cz.
ZŠ Helsinská: v úterý od 15:15 hodin, učí Dagmar Hubičková, e-mail: sspl@centrum.cz.
Gymnázium Hejčín: výuka je přesunuta do místnosti nad sakristií v hejčínském kostele, v úterý od 16:30 hodin,
učí Jaroslav Franc, e-mail: jaroslav.franc@upol.cz.
ZŠ Horka nad Moravou:
 1. a 2. třída ve středu od 13:45 hodin, učí Jarmila Vepřková, e-mail: jarusveprkova@centrum.cz.
 4. až 6. třída ve středu od 14:30 hodin, učí P. Marian Masařík, e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz
Společenství mládeže (15 let a výše) se koná ve středu v 18,30 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad
sakristií. Vede P. Marian, e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz

