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

Ne

20. 5.

Liturgická oslava

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

do

27. 5.

2018

Hodina

Bohoslužby

700

Za dobrodince opravy hejčínských varhan

1000

Za živé a zemřelé farníky

- sbírka na církevní školy

Po

Památka Panny Marie,
Matky Církve

Út

Sv. Rity z Cascie, řeholnice
Sv. Jáchymy Vedruna de Mas,
řeholnice

St
Čt

Svátek Ježíše Krista,
Nejvyššího a věčného kněze

Pá

Svátek sv. Magdalény de'Pazzi,
panny

1700

Příležitost ke svátosti smíření

1730

Za zemřelé příbuzné

1730

Za Miroslavu Kohoutkovou a jejího
manžela Petra Kohoutka

1700

Příležitost ke svátosti smíření

1730

Za rodinu Černých

1730

Za účastníky Noci kostelů

800

Za zemřelého Jána Labudu

700

Za živé a zemřelé farníky

NOC KOSTELŮ

So

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Ne

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE

10000

Za zemřelou Janu Pistulkovou a manžela

Mše sv. ve všední dny jsou v kapli Panny Marie (vchod z boku kostela), není-li stanoveno jinak
Webové stránky farnosti: http://www.farnost-olomouc-hejcin.cz
http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz
https://www.facebook.com/varhanyhejcin/

Ohlášky ze slavnosti Seslání Ducha Svatého 20.5.2018













Májové pobožnosti jsou v měsíci květnu bezprostředně po každé mši svaté ve všední den.
Dnešní neděli 20.5. je slavnost Seslání Ducha Svatého a sbírka je určena na církevní školy.
Pouť rodin a modliteb za nejmenší se koná dnešní neděli 20.5. na Svatém Kopečku s bohatým
programem pro děti i rodiče. Více informací najdete na plakátku na nástěnce.
Blíží se Noc kostelů, která bude v pátek 25.5. Mše svatá je v 17:30 hodin, nebude před ní
zpovídání a po mši nebude páteční adorace. Vzadu v kostele jsou k rozebrání Poutnické pasy a
plakáty s programem Noci kostelů u nás v Hejčíně. Můžete je použít jako pozvánku pro své
sousedy, kolegy... Prosíme o pomoc s organizací: je třeba zajistit službu u vchodu do kostela
(komunikativnější typy). Prosím zapište se na arch papíru vzadu v kostele.
Jsou ještě volná místa na farní příměstský tábor, který se uskuteční od 6. do 10.8. 2018 pro děti
od 7 do 13 let. Vzadu v kostele jsou přihlášky s uvedením kontaktu, na kterém se můžete přihlásit.
V uplynulém týdnu daroval na opravu hejčínských varhan jeden dárce 10 000 Kč. Celkem je již
vybráno 689 047 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Za všechny dárce je sloužena
měsíčně mše svatá. Nejbližší termín mše svaté je v neděli 20. května 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-olomouchejcin.cz nebo oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz/.
Letošní farní guláš se uskuteční v neděli 17.6. na farní zahradě po mši svaté v 10 hodin. Prosím
vezměte si vzadu objednávkový lístek a vyplněný ho odevzdejte do neděle 10.6. Přemýšlejte nad
tím, co letos nabídnete do tomboly, nebo jakou buchtu upečete. Prosím napište se vzadu v kostele na
arch papíru, kdo byste přišel pomoc s přípravou farní zahrady na farní guláš v sobotu 16.6. v 16 h.
Vzadu v kostele je pro děti nové číslo Duhy a ještě květnové Hejčínské oko.
Je možné zapisovat úmysly mší svatých i na 2. pololetí roku 2018, nejlépe po mši svaté v sakristii.

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 P. Marian Masařík, e-mail: faolomouc-hejcin@ado.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 P. Marian Masařík, e-mail: faolomouc-hejcin@ado.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
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Pastýřský list Letnice 2018
Drazí bratři a sestry,
Velikonoční doba se dnes završuje. Ten, který nám ukázal lásku až do krajnosti, když
o Velikonocích zemřel místo nás, abychom my mohli žít, nám dnes dává svého Ducha,
abychom mu byli podobní. Ne podle těla, ale podle ducha. I o lidech, kteří podobně
myslí a jednají, říkáváme, že jsou stejného ducha. Mít Svatého Ducha, kterého je Kristus plný, znamená podobat se mu, mít božský život jako on. Boží život jsme získali už
ve křtu. Čím se projevuje? Láskou, protože Duch Svatý je Boží láska, Láska mezi Otcem
a Synem. Kdo miluje čistě a nezištně, vyzařuje Boha, který je láska, i kdyby Boha neznal. Proto nás láska přitahuje a dělá šťastnými. Proto toužíme po ráji, po nebi, protože
v něm vládne jen láska. Naprostým opakem nebe je peklo, kde láska chybí, kde nikdo
není schopen milovat.
Někdy si děláme peklo z vlastního života sami, nebo nám ho vyrobí jiní. Ale dokud
žijeme na zemi, je možné každé peklo překonat a proměnit, když do něj pustíme Boha.
Stačí milovat. Při jednom duchovním setkání v Nigerii vyprávělo malé děvče: „Včera,
když jsme si hráli, strčil do mne jeden kluk a já jsem spadla. Řekl mi: promiň a já jsem
mu odpustila.“ Slyšel to muž, kterému bojovníci z Boko Haram zabili otce. Řekl si: Když
může odpustit takové malé dítě, znamená to, že mohu odpustit i já.1 Odpustil a našel svobodu, získal pokoj. Nejsou naše situace většinou daleko lehčí?
Ale jak získat božskou lásku? Jak získat schopnost vítězit láskou? Vytvářet v sobě
prostor pro Boha. Nechat v sobě Boha působit skrze jeho slovo, které necháme vtělit
do našich skutků. Bůh sám je přítomen ve svém slově. Když jeho slovo přijmeme,
přijmeme Boha. Když podle jeho slova jednáme, on sám se v nás vtěluje. Chceme, aby
Bůh přišel k nám? Aby v nás posilnil svou přítomnost? Žijme jeho slovo. Jsem například
mezi lidmi? Nabízí se: Miluj svého bližního, jako sám sebe. Mám bolest a chci naříkat,
nebo nějaká povinnost je příliš těžká? On mně radí: Kdo chce jít za mnou, ať vezme svůj
kříž a následuje mě. Ztrácím trpělivost? Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. „Tak se
Ježíšova slova osvětlí a Ježíš do nás vstoupí se svojí pravdou, se svojí silou a se svojí láskou. Náš život bude stále více životem s ním, spoluprací s ním. Ani fyzická smrt,
která nás čeká, nás už nebude moci lekat, protože s Ježíšem v nás již začal opravdový
život, život, který neumírá.“ 2
Velikonoční člověk, který je naplněn Božím Duchem, má moc měnit svět. Ne podle
svých představ, ale podle toho nejlepšího Božího plánu. Křesťan se nesnižuje k nečestným
praktikám, aby získal výhody či dosáhl svých cílů. Ani neuráží Boha hledáním okultních
sil, používáním amuletů nebo spoléháním na kouzla či věštění. On dostal neskonale víc,
když přijal pozvání ke spolupráci se samotným Bohem na spáse světa.
1
2

Srov. Nové město, 3/2018, s. 12
C. Lubich, La vera vita, Citta Nuova, 35 (1991), 14, s. 32
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Apoštolové a první učedníci se po Letnicích rozešli do celého světa, aby hlásali evangelium všem a uzdravovali svět mocí Božího slova. Bůh skrze ně dělal zázraky. Tak to
bylo i v životě mnoha svatých až do dneška. Skrze ně se svět měnil k lepšímu i za nejtěžších okolností. Chceme-li patřit k těm, kteří v jejich stopách přinášejí uzdravení a naději,
spolehněme na moc Božího slova a sílu Boží lásky. Štědře se podělme o poklad, který
jsme dostali. Podílejme se na uzdravování světa.
Kritizujeme ty, kteří kazí či zneužívají sdělovací prostředky, kulturu či politiku? Pokud máme potřebné schopnosti, angažujme se sami. V každém případě však podporujme
zvláště modlitbou a osobním nasazením pro život z Božího slova ty, kteří ve sdělovacích prostředcích, v kultuře a politice pracují. Zaslouží si naši duchovní podporu stejně
jako misionáři vyslaní šířit evangelium v cizích zemích. I na ně číhá mnohé nebezpečí.
Jak vidíme ze života, i mnozí dobří lidé to nezvládnou a přijdou o soukromí, o svou čest
a nakonec i o rodinu. Církev jim musí vytvářet duchovní zázemí stejně jako misionářům, protože všechny své členy angažované v těchto oblastech bere jako své vyslance
s úkolem měnit svět k lepšímu prostřednictvím pravdy Božího slova a mocí Boží lásky.
Každého z vás upřímně prosím o tuto duchovní podporu pro ně.
Sestry a bratři,
když jsme dostali Svatého Ducha, který nás uvádí do celé pravdy, žijme podle Ducha a ne podle těla, jak nás vyzývá apoštol Pavel. Všichni chceme plody Ducha, jako je
láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proto
podle Ducha také žijme, aby náš život vytvářel tyto hodnoty, kterých je ve světě pořád
takový nedostatek. Zázrak uzdravení světa závisí i na nás. Žádný z nás ať neříká, že není
důležitý, že nemůže nic ovlivnit. Každý z nás je povolaný ke svatosti a k životu podle
Ducha. Kdo žije Boží slovo a miluje Boží láskou, nepřijal Ducha Svatého nadarmo, nese
plody Ducha a roste ke svatosti.
Děkuji všem, kteří Boží pozvání přijímají, a všem ze srdce žehnám
		
									
arcibiskup Jan

