Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě
květen 2019

Slovo na cestu
Čas lidského života je pro každého velkou šancí. Buď ho prožijeme smysluplně, nebo
ho promarníme. A promarnit ho není skutečně těžké. Jedna báseň o marnosti říká:
„Majáky stavíš, ale kde máš moře? Plachtu vybarvíš, sedláš železného oře. – Ta plachta
ti vybledne a maják doslouží. Všechno se rozpadne, a tebe to souží. – Probuď se, bratře,
nechápu tvé hoře. Ani písek zlatý nikdo nezoře. … Kdo vlastně jsi? A kde života máš smysl?
Proč světlem nejsi? Marnost strávila tvou mysl?“
K této básni byl namalován
obraz. Je vyveden v pestrých barvách. Místo moře a lodí je zde
pouze lodní stožár s napnutou
plachtou. Je zapíchnut do písku a
okolo jsou čtyři klauni se psem.
Jeden má přes rameno kytaru a
drží v ruce rozžatou lampu, i když
je den. Druhý mává s deštníkem,
i když neprší a svítí slunce. Další
si osedlal železného koně s vrtulkou místo oháňky. A ten čtvrtý vše
pozoruje – jak se ten barevný svět
točí. Samá marnost a hloupost.
Začínáme nový měsíc, měsíc
květen. Je to nová příležitost naplnit čas rozumně a dobře s ním naložit. Prožít ho
ve službě Bohu i těm, které máme okolo sebe. Zakusit pěkné a radostné chvíle.
Hned 1. května, branou do tohoto měsíce, je státní svátek ‒ Svátek práce. Liturgicky
slavíme toho dne památku sv. Josefa Dělníka. Kdo pracuje, nezahálí. A sv. Josef je
dobrým příkladem usilovného, soustředěného a pracovitého člověka. Velkou postavou
měsíce května je také Panna Maria. Je tou nejvěrnější služebnicí Páně. Její tichá, skromná
a vytrvalá každodenní obyčejná práce jí dovolila stát se Ježíšovou Matkou. Její čisté
a vnímavé srdce bylo zdrojem útěchy pro Krista jako jejího syna. Je také pramenem
milostí a útěchy pro každého z nás i celou církev.

Máme nyní k dispozici krásné májové období. Nedejme se svést marností a zbytečným
rozptýlením. Květen je měsíc jara, měsíc nového života. Je to čas slunce, zelených stromů
a krásných květů plných včel. Prožijme ho společně s Marií, s tou, která je vzývána jako
Matka dobré rady, Trůn moudrosti, Příčina naší radosti, Stánek Ducha Svatého, Růže
tajemná, Útočiště hříšníků, Těšitelka zarmoucených, Pomocnice křesťanů, … Královna
rodin.
Ať si na konci měsíce nikdo z nás nepřipadá jako šašek, který hledá ztracený včerejšek,
vodu tam, kde zbyl už jen písek.
o. Karel Koblížek
obraz a báseň Marnost, autor Libor Uhrin

Modlitba k sv. Janu Nepomuckému
Svatý Jene Nepomucký, zástupce české země, shlédni na nás, na svůj národ,
pamatuj na své plémě, vypros nám u Boha milost, abychom se mu líbili,
podle víry živi byli, jak jsme při křtu slíbili.
V ničem člověk víc podobný Bohu svému nebývá,
nežli když k bližnímu svému milosrdenství mívá:
neb milosrdenství Boží podle Písma svatého
nekonečně převyšuje ostatní skutky jeho.
Příklad tvůj, ó svatý Jene,
má nás k tomu povzbudit
a tvůj život zde na světě
v nás lásku k bližním vzbudit;
ty jsi vdovám a sirotkům
hojnou almužnu dával
a všem chudým z lásky k Bohu
štědrou ruku podával.
Ještě jednou, svatý Jene,
hlas svůj k tobě zdviháme,
od tebe, patrona svého, pomoc vroucně žádáme:
Vypros nám u Boha milost, bychom se milovali,
jeden druhému jak bratři v nouzi si pomáhali.
Neb jsme všichni údy Krista a navzájem jsme bratři;
jeden druhého milujeme, jak na křesťany patří;
v srdci našem ať zůstává jen svaté lásky plamen, lásky k Bohu i k bližnímu.
Dej nám to, Bože. Amen.
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Zajímá nás…
Jak se liší Českobratrská církev evangelická (ČCE) od římskokatolické?
Hlavní rozdíly mezi ČCE a katolickou církví vyjmenujeme v bodech a rozšíříme malými
poznámkami.
• V ČCE mají velmi v úctě
Písmo, z něj se snaží čerpat
celý svůj život. A to mnohem
více než v katolické církvi.
(Máme se co učit!)
• V ČCE a u všech církví vycházejících z protestantismu
mají v Bibli o 7 knih méně než my. Důvodem je především to, že
do Bible zařadili o 7 knih méně než katolíci. Což ovšem neznamená,
že by naše Bible neměla stejný základ a nemohli bychom ji spolu
číst. Všechny podstatné knihy máme společné.
• V ČCE mají v lásce kromě Písma také kázání a hlásání víry. Když
půjdete na bohoslužbu do ČCE, kázání bude nejspíš dost dlouhé
a bude v něm pravděpodobně užito mnoho citátů z Písma. Jejich
kázání se nejspíš bude soustředit skutečně na přečtený biblický text.
Jsou mistry ve vysvětlování a rozebírání Bible.
• V ČCE uznávají jen 2 svátosti, to je křest a večeře Páně. Ostatní
svátosti nemají, kromě konfirmace (biřmování), kterou však nepovažují za svátost. Svátost Večeře Páně slaví jen několikrát do roka,
a proto nedělní bohoslužba je často bez Večeře Páně. V jejich pojetí
je svátost Večeře Páně jiná než katolická svátost Eucharistie. Nemyslí si, že by došlo ke skutečné proměně chleba a vína v Tělo a Krev
Pána tak, jak v ni věří katolíci.
• V ČCE neuctívají svaté (tedy ani Marii) stejně jako katolíci. Nemají
úctu k ostatkům, tedy relikviím světců. Přesto však mají velkou úctu
k lidem, kteří žili „svatým“ životem.
• Posledním rozdílem, na první pohled viditelným, je přítomnost
žen na kazatelně. Ženy v ČCE se mohou stát duchovními a sloužit
podobně jako katoličtí kněží.
o. Jan Czudek
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Křížová cesta Za modrou planetu
Letošní křížová cesta se
konala 31. března. Sraz byl
v 15 hodin u kostela sv. Petra
a Pavla v Jaktaři a cílem naší
křížové cesty byla jako již
tradičně kaple svaté Anny.
Tento rok se akce nesla
v duchu hesla Za modrou planetu. Na každém zastavení
jsme prosili a modlili se za to,
abychom si uvědomovali, jak
krásnou přírodu kolem sebe
máme. Jak velký je to dar. A
že naším úkolem je chránit ji a pečovat o ni s něžností,
s jakou ji Bůh stvořil.

Po celou cestu děti nesly plechový kbelík, do nějž se na každém zastavení přisypala
trocha hlíny. Na konci jsme společně zasadili růži a děti ji pomohly zasypat hlínou ze
svého kbelíku.
Počasí vyšlo krásně a přišla spousta lidí, kterým chceme tímto poděkovat, že se
zúčastnili a že jsme společně mohli prožít krásné nedělní odpoledne.
Magdaléna Vlková
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Přednáška o. Norberta Jana Maria Hnátka
Sestry Německého řádu
Klub sv. Anežky pozval na přednášku kněze Řádu německých rytířů
P. ThLic. Norberta Jana Maria Hnátka OT, který působí v Opavě. Řád byl
založený německými kupci v Jeruzalémě již v roce 1190. Ve středověku patřil
mezi nejvýznamnější v Evropě. Je úzce spjat s Opavou, přišel zde již začátkem
13. století. Řeholní komunita je zaměřená na činnost pastorální, kulturní,
vzdělávací, zdravotnickou, sociální a také podnikatelskou. V historii povznášela
činnost jednotlivců i celé regionální společnosti. Je třeba zmínit opavského probošta
P. Pavla Heidera, který na přelomu 19. a 20. století byl pro celé široké okolí nejvyšší
a nejvýznamnější společenskou hodností. Stal se osobností nadregionálního významu.
V roce 1933 byl ve Vídni zvolen velmistrem řádu. Odmítl se odstěhovat do bruntálské
rezidence a až do své smrti v roce 1936 zůstal proboštem v Opavě.
Řád vznikl jako špitální bratrstvo.
Zaměřoval se na pomoc nemocným
a chudým. Od počátku měl zřízenou ženskou větev. V roce 1840 byl
obnoven jeho středověký institut
Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské. V roce 1841 sestry otevřely dům v Bruntále, 1842 v Opavě
a v roce 1844 v Andělské Hoře. Sestry provozovaly vzdělávací zařízení
s právem veřejnosti bez rozdílu vyFotografie z farní kroniky z roku 1915
znání. Byly to mateřské školy (Vrbno pod Pradědem, Andělská Hora, Dlouhá Loučka), obecné školy (Opava 1842, Bruntál,
Vrbno pod Pradědem, Andělská Hora, Rýžoviště) a měšťanské školy (Opava, Bruntál,
Vrbno pod Pradědem). Působily také v chudobinci v Bruntále a na Bouzově. Po válce
byla část sester odsunuta, mohly zůstat jen řádové sestry české národnosti. Pracovaly
v nemocnicích a později v sociálních ústavech. Po únoru 1948 byly sestry internovány.
V roce 1989 byla činnost obou větví Německého řádu postupně oživována. Řádoví
kněží působí v duchovní správě a řádové sestry se mohly vrátit z internace do svého
domovského kláštera v Opavě. V jeho budově provozuje řád od r. 1991 Církevní
konzervatoř a v Olomouci od r. 2007 Církevní gymnázium.
Na závěr je třeba připomenout fakt, že ono „německý“ v názvu řádu souvisí
s historickým vývojem. Katolická církev je univerzální a nikdy nebyla a nebude vázána
na žádný konkrétní národ.
Jarmila Málková
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Biscup 2019
Pro naši skupinku animátorů, kterou můžete znát pod krycím názvem OpaTeam,
začal Biscup již před několika týdny. Možná se ptáte proč, a tak mi dovolte, abych vám
nastínil tuto skvělou a věřím, že i pro vás známou, akci z pohledu organizátora od
úplného začátku.

Naším letošním úkolem
byla kavárna neboli místo,
kde se setkávají všichni zájemci o pohodu, pokec a šálek dobré kávy nebo čaje. No,
a to bychom nebyli my, kdybychom se nerozhodli tento úkol trochu vyšperkovat.
Na první schůzi se rozhodlo
o teamových tričkách, Biscup
zástěrách, jídelníčku a nakonec i čajokvízu. Realizace
proběhla rychle a bezproblémově, a tak jsme s nabalenými auty a naladěnými animátory vyrazili směr Biscup Frýdek 2019.
Cestou jsme se nevyhnuli několika problémům, ale nakonec všichni zdolali
nekonečnou cestu a s úspěchem jsme tak mohli začít první večer. Ten jsme strávili
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v duchu chystání, zdobení a příprav čajovny pro první hosty. Právě kvůli našemu
časovému skluzu jsme se bohužel nestihli zúčastnit uvítacího programu, jehož součástí
byl zpěvák skupiny Mirai, dramatické vystoupení, které si připravili místní mladí,
a následné přivítání otcem biskupem Martinem. Po této části nastala naše chvilka, začali
nám přicházet první hosté a první objednávky. Obsluhou jsme prožili zbytek večera
a okolo rána dalšího dne jsme unavení a připravení zcela rychle a bezprostředně usnout,
ukončili první den naší čajovny.

Na druhý den jsme po vydatné snídani chystali prostory čajovny na ranní modlitbu,
která byla určena pro jednu ze tří skupinek, na tuto modlitbu navazovala katecheze
otce Vojtěcha Vagaie, který mladé opravdu originální formou naladil a povzbudil do
života svým slovem. Po katechezi jsme jakožto animátoři vedli diskuzní skupinky. Vše
vyvrcholilo do mše svaté, která proběhla v bazilice Navštívení Panny Marie. Tak nám
uteklo dopoledne jako voda a velmi svižně jsme se přes oběd přehoupli do odpoledního
programu, kdy mimo jiné proběhl úspěšně náš čajokvíz. Po kvízu následovaly workshopy
s tématy jako gendermánie nebo láska k chudým a posezení
s biskupem, na kterého byly směřovány palčivé otázky ohledně
církve a věcí s ní spojených.
Další program nás čekal v tělocvičně, kde byli opět formou
talkshow zpovídáni 3 hosté: Jakub Štefela, otec Kamil Strak a
sestra Noemi. Večer zakončili kněží svým překvapením, které
podali formou zábavného představení, a především závěrečnou
písní, která, doufejme, jednou začne hrát ve všech rádiích.
Na úplný závěr byla vystavena Nejsvětější Svátost oltářní pro
celonoční adoraci. V čajovně opět vypukl život obohacený
zpíváním, žonglováním či karaoke show.
Třetí a poslední den nás čekal už jen úklid a příprava na
mši, která byla nádherná, a hlavně sloužena oběma biskupy,
a následný odjezd domů.
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Co tedy říci na závěr. Prostě to bylo BOŽÍ. Diecézní setkání se jako vždy vydařilo
a věřím, že si každý účastník našel to své. Závěrem také děkuji všem, kdo myslel na
toto setkání ve svých modlitbách,
a také děkuji všem mladým za krásné
společenství, které vytvořili.
Vojta Rychlý

Krizové body duchovního života
aneb kdy odpadáme
Ať chceme, či nechceme, krize prostě přicházejí. Někdy jsou ekonomické, jindy
středního věku. Krizový bývá sedmý rok manželství nebo čtvrtý den lyžáku. Vypozorovali
jsme, že podle určitých algoritmů dochází k pravidelným zásekům i v našem duchovním
životě. Máte podobnou zkušenost?
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Již tradičně si dáváme začátkem května předsevzetí, že se budeme více modlit růženec,
přičemž i v tomto roce očekáváme následující vývoj: koncem
dubna se rozhodneme pro jeden růženec denně.
Nejpozději 3. května naše velkorysé předsevzetí
minimalizujeme na „alespoň desátek denně“.
Po třech dnech radostné modlitby přichází
den čtvrtý, kdy se se železnou pravidelností
dostáváme do krize a nově získaný návyk
přerušujeme. Poté pokorně navazujeme na
tradici tří lepších dní a tak pořád dokola.
Celým mariánským měsícem tak projedeme stylem
brzda-plyn.
Dále považujeme za zlomový šestý den novény. Tuto devítidenní modlitbu se rádi
modlíváme společně. Mája si někdy během pěti dnů natolik oblíbí téma dané novény, až
zalituje, že už jí zbývá tak málo. Paradoxně hned šestý den se to vymkne a pomodlit se
nezvládneme, čímž novéna nabobtná třeba až na jedenáct dní. Mája si pak jako správný
farizej není jistá, jestli je tímto novéna ještě „platná“.
Krizi pozornosti zažíváme pravidelně během mše svaté. Honza se ještě jakž takž
dokáže soustředit během kázání, ale jakmile přijde na řadu vyznání víry, které je pokaždé
stejné, mozek se mu přepne do klidového režimu. Máju naopak začínají napadat a
rozptylovat ty nejlepší nápady hned po proměňování. Nejspolehlivěji se probere, když
je na mši v jiné diecézi a zaslechne neobvyklá jména biskupů, nebo když v naší diecézi
přibude nový biskup.
Sinusoidou prochází naše pevná vůle i ve dnech přísného postu, kdy na sobě
pozorujeme následující vývoj:
Ráno: Cítím se jako Jan Křtitel (kobylky mi budou stačit).
Dopoledne: Nikde v Bibli se ale neříká, že by si Jan nedal občas kafe...
Poledne: To kručení v břiše je můj chvalozpěv Bohu.
Odpoledne: Vychutnávám svoje jedno jídlo do syta; nikdy bych neřekl, že zeleninová
polévka může chutnat jako mana nebeská.
– Podvečer: Chodím kolem pomeranče a svlíkám ho očima.
– 18:30: Asi radši půjdu spát.
–
–
–
–

Kdyby byl duchovní život nějaká olympiáda, my dva bychom na medaili nedosáhli.
Naštěstí je jádrem našeho vztahu k Bohu láska, a ne zásluhy, kterých zas tolik nemáme.
Pravá věrnost je vrátit se po tisící zpátky k Bohu, i když jsme se při modlitbě tisíckrát
zatoulali.
Mája a Honza Pilařovi
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Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava
Program na květen: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním
stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud není
uvedeno jiné místo.
7. 5. Informativní schůzka
14. 5. Oslavíme Den matek
21. 5. Poutní zájezd do Rajnochovic, Kelče a Teplic nad Bečvou
V úterý 28. května 2019 proběhne také 12. setkání seniorů s otcem biskupem
Františkem Václavem Lobkowiczem na ostravsko-opavském biskupství v Ostravě, zápis
v 9 hodin na biskupství, následuje mše svatá v kostele sv. Václava. Přihlásit se můžete
do 21. 5. na telefonu – M. Göttlicherová tel. 731 534 062, L. Kaňoková tel. 734 876 497.
Marie Smolková

K zamyšlení
Žijeme v měsíci květnu, zasvěceném Panně Marii, a stále ještě ve velikonoční době.
K tomuto období se vztahují následující zamyšlení Benedikta XVI. o Panně Marii. Stojí
za to věnovat jim trochu pozornosti.

Večeřadlo
Apoštolové shromáždění ve večeřadle nevěděli, co je čeká. Byli ustrašeni a dělali si
starosti o svou budoucnost. Stále zakoušeli údiv nad Ježíšovou smrtí a jeho vzkříšením.
Tento údiv byl ale zakalen strachem, že by měli zůstat po jeho nanebevstoupení
osamoceni. Ale Maria, která „uvěřila tomu, že se splní vše, co jí bylo řečeno od Pána“
(srov. Lk 1,45), neúnavně spolu s apoštoly bděla na modlitbách a učila je tak vytrvalosti
víry. Svým celistvým postojem je přesvědčovala o tom, že Duch Svatý ve své moudrosti
velmi dobře ví, kudy je má vést, takže mělo smysl celou svou důvěru vložit do Boha
a bezvýhradně se Bohu odevzdat, nabídnout mu vlastní vlohy a hřivny, včetně vlastních
omezení, dát mu i vlastní budoucnost.
Promluva, 26. 5. 2006

Mater et magistra (Matka a učitelka)
V období po Zmrtvýchvstání zůstali apoštolové shromážděni, posilováni Mariinou
přítomností, a po Nanebevstoupení se vytrvale spolu s Marií modlili v očekávání
příchodu Letnic. Panna Maria byla pro ně matkou i učitelkou zároveň a tuto roli
zastává pro křesťany všech dob. Každoročně ve velikonoční době znovu prožíváme tuto
zkušenost a možná právě proto lidová tradice zasvětila Marii měsíc máj, který zpravidla
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pokrývá období mezi Velikonocemi a Letnicemi. A tak nám tento měsíc (...) bude velmi
užitečný, abychom znovu objevili mateřskou úlohu, kterou Maria v našem životě zastává,
a abychom stále byli učenlivými učedníky a odvážnými svědky vzkříšeného Pána.
Anděl Páně, 30. 4. 2006

Maria a Nejsvětější Trojice
Panna Maria je tvor, který se Nejsvětější Trojici skutečně
povedl, mohli bychom ji nazvat jejím mistrovským dílem.
V jejím pokorném a vírou naplněném srdci si Bůh připravil
důstojný příbytek, odkud mohl postupně naplnit a dokonat
tajemství spásy. Boží láska v ní našla vstřícnost a setkala se
s dokonalým pochopením. V jejím lůně se jednorozený Syn stal
člověkem. S dětskou důvěrou se obraťme na Marii, abychom
s její pomocí mohli růst v lásce a vytvořit tak ze svého života
chvalozpěv na Otce skrze Syna v Duchu Svatém.
Anděl Páně, 11. 6. 2006
Ať nás všechny provází Panna Maria svou dobrotou i moudrostí po celý její měsíc – máj.
senioři z Klubu sv. Anežky
Zdroj: Benedikt XVI.: Mariánské myšlenky. Nakladatelství Paulinky v Praze, 2008.;
str. 86–90.

Knižní tipy
U stolu s papežem Františkem

Jeho recepty na jídlo i na život
Roberto Alborghetti
Přiznám se, že jsem se zděsil, když jsem se dozvěděl,
že KNA plánuje vydat kuchařku s papežem Františkem.
Další zneužití nějaké celebrity, jen aby se prodávaly
recepty, se kterými nemá nic společného? Naštěstí tomu
tak v tomto případě není! Výpravná kniha opravdu
obsahuje 36 receptů, kromě nich ale také životopis
papeže a popisuje jeho přístup k jídlu.
Málokdo ví, že Jorge Bergoglio studoval v mládí
potravinářskou chemii, takže toho o jídle ví opravdu
hodně. Čtenáře zaujmou i papežovy rady ohledně
šetrnosti a neplýtvání jídlem či společného stolování. Nečekejte klasické „u jídla se
nemluví“. Papež je jako správný jižan zvyklý na dlouhé rodinné večeře i oslavy. Společné
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jídlo se stává symbolem jednoty a lidského bratrství. Při svých výjezdech na periferii
František hovoří u jídla s chudými, bezdomovci, postiženými i dětmi. Říká, že rodina,
která večeří u televize či s mobilem v ruce, není správná rodina.
Z kuchařky se tak vyklubala všestranně pozoruhodná kniha s krásnými fotografiemi,
překvapivými informacemi a praktickými radami. Recepty jsou jednoduché i složitější,
často pocházejí z Argentiny nebo Itálie, ale všechny je možné připravit i v našich
podmínkách. Nad takovýmto dárkem zajásají nejen kuchařky.

Miláček Páně

Zdeněk Jančařík
„Ten apoštol, kterého měl Ježíš rád.“ Takhle o sobě píše
sám evangelista Jan. Nepřišlo vám to nikdy podivné,
sobecké, jako samochvála? Jak si to mohl Jan dovolit? Byl
bych taky já Ježíšovým miláčkem? Na tyto otázky odpovídá
salesiánský kněz Zdeněk Jančařík. Věnuje se specifikům
Janova evangelia. Otevírá téma kněžské identity. Nebojí se
osobních svědectví. Témat je to na jednu knihu opravdu
hodně. I díky tomu zájem čtenáře nepoleví, dokud nedočte
do konce.
Po knize Plátno z Turína Jančařík opět dokazuje, že umí
psát čtivě. Nový titul je trochu podobný knihám Ladislava Heryána. Nejen rozměry, ale
i střídáním biblické látky s autorovými myšlenkami a zajímavými příhodami z kněžského
života.

Manželství: dobrodružství ve dvou

Carolina Costová
Tato hravá novinka je určena nejen pro snoubence, ale
i novomanžele a „staromanžele“. Co vás na vašem partnerovi
(kdysi) okouzlilo? Jaká je vaše společná oblíbená píseň? Jste
do sebe pořád zamilovaní? Co jste se jeden od druhého
naučili? – Když si na tyto otázky upřímně odpovíte, váš vztah
se může prohloubit a můžete mít jasněji v tom, co očekávat od
společného života. Knížka obsahuje řadu námětů k zamyšlení,
vtipných kreseb a citátů, které potvrdí vaše zkušenosti,
posunou vás dál a zároveň inspirují k tomu, jak vašemu vztahu
dodat novou energii. Pomůže vám upevnit vztah a přistupovat
ke vzájemným rozdílům s humorem, hravostí a jistou lehkostí.
Prostě potěší, pomůže i pobaví.
Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava
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Filmové tipy
Zjevení
Drama
Francie, 2018, 137 min
Režie: Xavier Giannoli
Uznávaný francouzský novinář Jacques Mayano se právě
vrátil z válkou rozvrácené Sýrie, která se mu málem stala
osudnou. Exploze zabila jeho blízkého přítele a kolegu a jemu
způsobila zvonění v uších. A právě v tuto chvíli, když se snaží
vypořádat s traumatem a neodůvodněným pocitem viny za
přítelovu smrt, je francouzským kardinálem povolán na tajné
setkání ve Vatikánu. V zapadlé vísce na jihu Francie podle
všechno došlo ke zjevení Panny Marie. Přihlížet mu měla osmnáctiletá novicka Anna.
Místo, kde podle dívky došlo k zázraku, se stalo destinací pro poutníky z celého světa,
z čehož těží místní prodej triček a modlitebních knížek. Jacques byl přizván jako zkušený
žurnalista s nezaujatým pohledem. Po příjezdu do města se setkává s ostatními členy
vyšetřovací skupiny nebo místním knězem, který není příliš ochoten pomáhat. Tváří
v tvář rozdílným názorům duchovních a skeptiků ve vyšetřovací komisi Jacques postupně
odkrývá skryté motivy a tlaky, které ovlivňují vyšetřování, a i jeho vlastní víra se otřásá
v základech.
Režisér Giannoli se rozhodl svoji 137 minut dlouhou duchovní detektivku rozehrát
na půdorysu setkání novináře zvyklého pracovat s fakty, který žije v tvrdé realitě světa,
s lidmi obývajícími svět víry, pro něž jsou mariánská zjevení takřka rutinou a denním
chlebem: ať jsou to zbývající členové vatikánské komise, věřící poutníci, místní kněz
nebo samotná Anna, dívka, jíž se měla zjevit Panna Maria.
Kromě skvělých hereckých výkonů v hlavních i vedlejších rolí a nápaditého scénáře
stojí za zmínku také vytříbený hudební doprovod litevského skladatele Arvo Pärta,
který je pro filmaře již dlouhé roky sázkou na jistotu (a zároveň platí za jednoho
z nejoceňovanějších skladatelů duchovní hudby).
Film je možné zhlédnout např. 22. května v Minikině v Ostravě.

Moderní doba
(Vatikánský filmový seznam – sekce Umění)
Komedie / Drama / Romantickýv
USA, 1936, 87 min
Režie: Charlie Chaplin
Poslední němý film, v kterém se Charlie Chaplin objevil ve svém světoznámém
kostýmu Tuláka. Hrdina příběhu, Tulák Charlie, který pracuje jako dělník u pásové
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výroby, se následkem stereotypní činnosti jednoho dne pomate na rozumu a ztrácí
své místo v továrně. Jako nezaměstnaný se snaží vyrovnat se společenskými problémy
a všudypřítomným zmatkem. V jeho souboji „s osudem“ sehraje nemalou roli náhoda,
s jejímž přispěním se smolař Tulák objevuje v těch nejchoulostivějších situacích, a také
se stává nedobrovolným hrdinou.
Moderní doba patří k nejlepším komediím americké
kinematografie 30. let. Tato sociálně satirická komedie provokuje
k přemýšlení o problémech, které s sebou přináší kapitalismus
(odlidštěnost v mezilidských vztazích, chudobu, nezaměstnanost,
bezdomovectví). Za zmínku stojí i výborně promyšlená struktura
gagů a komických situací ve filmu.
Charlie Chaplin nejenže ve filmu hraje hlavní roli, ale také
film sám napsal, režíroval a složil k němu i vlastní hudbu. Kromě
několika povelů ředitele továrny a taneční scény v hostinci, kdy
tulák Charlie zpívá, byl film natočen bez dialogů. Chaplin totiž
tvrdil, že zvuk ve filmu zničil umění pantomimy a klauniády.
Nápad na natočení Moderní doby Chaplinovi vnukl rozhovor, který s ním vedl reportér
z newyorských novin. Ten mu vyprávěl o pásové výrobě v detroitských továrnách
a o mladých, zdravých lidech, kteří se po několika letech u běžícího pásu nervově zhroutí.
Ve světě film vyvolal bouřlivou diskuzi a v nacistickém Německu a v Itálii byl dokonce
zakázán.

Svatá Rita
Drama / Romantický
Itálie, 2004, 120 min
Režie: Giorgio Capitani
Koncem 14. století, v době nezávislosti a prosperity
Umbrie, byla moc ve městě Cascia v rukách několika
urozených rodin. Jediným platným zákonem byl zákon cti
a jediným srozumitelným jazykem bylo násilí. Právě v této
době se mladá, odvážná a krásná Rita zamiluje do rytíře
Paola Manciniho. Krátce po svatbě Rita zjistí, že Paolo je
vrah. Díky Ritině silné víře a nepřestávající lásce Paolo
zanechá pomstychtivé boje a v jeho životě nastane obrácení.
Avšak jejich šťastný rodinný život trvá jenom do dne, kdy
Paola obviní ze zrady rodu jeho společníci a nakonec Paola i zabijí. Rita musí ve svém
životě překonat mnoho zla a bojovat proti nenávisti a pomstychtivosti, která koluje
v žilách jejich synů a manželových příbuzných. Dokáže přinést i největší oběť, jakou
může žena-matka přinést. Jejím životním posláním je odpuštění a smíření. Na její
hlubokou lásku ke Kristu Bůh odpovídá stigmaty...
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Film ke zhlédnutí: www.1url.cz/@SvataRita
Svatá Rita, jejíž svátek slavíme 22. května, je patronkou:
- v bezvýchodných situacích a obtížných zkouškách;
- zoufajících žen i žen neplodných a rodičovství;
- nešťastných manželů; vzývána při manželských problémech
- a pomocnice proti neštovicím.

Modlitba ke svaté Ritě o přímluvu
Svatá Rito, poslušná dcero svých rodičů, milující manželko násilnického manžela, trpělivá matko dvou těžko
zvladatelných dětí, obětavá sestro v klášterním společenství, dobrotivá spolutrpitelko milovaného Pána. Znáš život
a jeho bídu. Ty víš také o naléhavých problémech našich
neklidných srdcí. Naše bezmezná důvěra ve Tvou mocnou
přímluvu nás přivádí k tobě. Ty jsi zakusila mnoho utrpení a stala ses hodnou nosit na svém čele ránu trnové koruny.
Pomohla jsi bezpočtu lidí. V zoufalých a téměř beznadějných
situacích jsi byla dobrotivou přímluvkyní těm, kdo tě prosili s vírou.
Neopouštěj nás v našich potřebách. Pomáhej nám, abychom šli s klidem a radostí cestou
našeho životního povolání, a pomoz nám nést kříž společně s Kristem, aby nás dovedl
do radosti nebe.
Amen.
Vojtěch Machovský
Zdroj: vltava.rozhlas.cz, signály.cz, opatstvibrno.cz, gloria.tv, paulinky.cz, fdb.cz,
wikipedia.org, csfd.cz

Dětem
Svátek matek

Svátek matek je přede dveřmi a Jindra je
z toho nervózní. Proč se na svátek netěší,
když maminka v neděli uvaří ten nejlepší
oběd a k tomu něco moc dobrého upeče?
A k tomu bude doma všechno sváteční.
Stalo se to před rokem. Jako obvykle přáli
mamince ke svátku. Ona však z přání radost
neměla. Dárky sice přijala, ale řekla: „Kdybyste
se, Jindro a Marku, pořád nehádali a nebili, to by byl pro mne dárek, ale takhle jsou to
prázdná slova.“ Rok uběhl a nic se nezměnilo. Kolikrát musí maminka zasahovat, aby
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zjednala mezi bratry klid. Unavuje ji to a bere radost, a tak si nejednou postěžuje: „Ti
dva mi zničí nervy.“
V sobotu ráno si šesťák Jindra uvědomuje, že Svátek matek je už zítra. Začíná proto
vést jednání s Markem, který je o rok mladší. Naštěstí i on cítí, že takhle jít mamince přát
nemohou. A tak je snaha oboustranná, jednání dlouhé. Maminka je ráda, že nemusí po
celý den zasahovat a dělat mezi kluky pořádek.
Na druhý den po příchodu z kostela přeje rodina mamince. Nejprve tatínek, pak
nejstarší Terezka. Maminka je z obou přání dojatá a děkuje za krásné květiny i dárky. Pak
už jsou na řadě Jindra s Markem. Maminka zvážní a nechá pronést Jindru přání: „My ti
oba přejeme, abys byla veselá maminka a měla i klidné nervy.“
Maminka už chce k tomu něco říct. Zvláště zmínku o nervech bere jako nemístnou.
Oba kluci jí však reagovat nedovolí. Roztahují před ní velký výkres, na kterém je velkým
písmem napsáno:

Smlouva o neútočení mezi Jindrou a Markem
My dva níže podepsaní se zavazujeme,
že od dnešního dne nebudou mezi námi hádky a boje.

Záruky smlouvy

Při vypuknutí hádky tři dny bez tabletu a televize.
Při rvačce týden bez tabletu a televize.
Jindra, Marek
Maminka si smlouvu čte několikrát a teprve potom si od kluků bere kytku. Přitom
říká: „Záruky jsou solidní. Beru to.“
Oba syny přitom obejme a je vidět, že ji snaha kluků potěšila. Oslava svátku je tak
radostná a maminka září štěstím
po celý den.
Záruky smlouvy se ukazují být
účinné nejen v den svátku, ale
i v dalších dnech. Vidina zabaveného tabletu a umlčené televize
je silný argument, aby kluci jeden
druhého uklidňovali. A tak je maminka po týdnu platnosti smlouvy
ještě více šťastná než při blahopřání, kdy tomu moc nevěřila.
Večer jde na májovou a cestou
kupuje velkou kytici bílých růží.
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Dává je do vázy u mariánského oltáře. Přitom se modlí: „Tu kytici máš, Panno Maria, ke
svátku matek, který s tebou slavíme po celý květen. Děkuji ti za pomoc, za to, že je u nás
teď tak dobře. Buď nám, prosím, i nadále Matkou pomocnou. Amen.“
jáhen Josef Janšta
ilustrace Anežka a Magdaléna Řehákovy

Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Ponožkový den
Datum 23. března jsme
oslavili v duchu „genetiky“.
Prožili jsme Ponožkový
den na podporu lidí, kteří jsou postiženi
Downovým syndromem. U těchto lidí je
postižen 23. chromozom, který je ztrojený,
proto 23. 3. Všechny děti přišly s každou
ponožkou jinou. Právě tyto ponožky jsou
symbolem tohoto chromozomu, který
má tvar písmene X, a tedy jde o ponožky
otočené patou k sobě. A už víme, že i tito lidé jsou stejně úžasní jako my všichni ostatní.

Večerníček
Na březen jsme připravili pro děti
v rámci „měsíce knihy“ projekt Večerníček
v knihách. Každé ráno dětem předčítal
některý z rodičů, prarodičů nebo pedagogů
jeden z večerníčkových příběhů. Děti měly
možnost zaposlouchat se do nejstarších
večerníčků vysílaných Českou televizí,
takže jsme se vrátili v čase až do roku 1968.
Tato setkání probíhala v pěkné atmosféře,
o večerníčcích jsme si i vyprávěli, jak který
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vznikl a kteří herci je namluvili, a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, které si děti
mohly zapisovat do svých večerníčkových sešitků. A protože jsme zdaleka nevyčerpali
všechny Večerníčkovy pohádky, těšíme se, že s Večerníčkem prožijeme v červnu také
čtenářskou noc. Za soutěž, která v rámci tohoto projektu proběhla, byly děti odměněny
knihami, které věnovalo nakladatelství Grada, za což velice děkujeme.

Křížové cesty
Jak již bývá zvykem v postní době, i letos jsme se s dětmi připojili
k cestě Pána Ježíše na Golgotu. Každý čtvrtek jsme procházeli školními
chodbami, na kterých jsou zavěšená jednotlivá zastavení křížové cesty.
Na konci postní doby jsme se s křížem vydali na hradeckou Kalvárii.
Snažíme se rozjímat nad tím, co pro každého z nás Pán Ježíš podstoupil
a že to vše bylo za nás a pro nás.

Tajemná noc ve škole aneb kam všude nás zavedou knižní příběhy
Poslední březnový pátek
odpoledne začala v naší škole Tajemná noc. Děti se díky
různým knižním příběhům
dostávaly na tajemná místa,
kde je čekalo několik tajemných úkolů. Protože zlá královna začarovala naši školu,
musely děti najít kouzelnou
flétnu, aby hrou na ni královnu vyhnaly. Všichni mohli
projít skříní do země Narnie,
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aby našli ukrytá zvířata, s kocourem Mikešem tahali trakaře, s broučkem hledali nevěstu,
vyráběli jarní ozdoby a v noci se vydali najít kouzelnou flétnu. Nakonec všechno dobře
dopadlo a děti se mohly uložit ke klidnému spánku.

Zápis do první třídy
K zápisu do prvních tříd – v budově školy v Hradci nad Moravicí a v Opavě přišlo
celkem 35 budoucích prvňáčků. Rodičům děkujeme za důvěru a na děti se ve škole už
moc těšíme.
Mgr. Marie Šoltisová
Víc informací i fotografií http://czs.proit.cz

Charita Opava
Kontakt: Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař;
telefon a fax: 553 611 816, 553 612 780, 553 612 788;
e-mail: info@charitaopava.cz;
internetové stránky: www. charitaopava.cz.

Charita zve na prohlídku kostela sv. Hedviky
Opavským kostelem sv. Hedviky provede ve čtvrtek 23. května i s odborným výkladem
klienty Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné a další zájemce
z řad veřejnosti historik Pavel Solnický. Komentovaná prohlídka začne v 15 hodin a je
zdarma.
A je se určitě na co těšit. Kostel sv. Hedviky má totiž za sebou pohnutou minulost.
Postaven byl v roce 1937, během druhé světové války sloužil jako skladiště vojenského
materiálu a věž kostela jako pozorovatelna Luftwaffe, po roce 1948 zase jako skladiště
zdravotnického materiálu. Ke svému původnímu účelu se vrátil teprve po listopadu
1989, když byl hned v roce 1990 prohlášen za kulturní památku a převeden zpět do
užívání Římskokatolické farnosti Panny Marie Opava.
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Prohlídka je součástí oslav kulatého výročí Charity Opava, které probíhají po celý rok
2019 pod jednotným názvem „30 dobrých skutků k 30 letům Charity Opava“. Odborný
výklad historika a autora řady publikací Pavla Solnického zajistil pobočný spolek Matice
Slezské ze Stěbořic. „Za naše klienty i za všechny další zájemce, kteří si přijdou ve čtvrtek
23. května zajímavé povídaní poslechnout, děkujeme,“ vzkazuje vedoucí Chráněného a
podporovaného bydlení Kateřina Víchová.

Na kávu a radost do „Kavárny pro Radost“
Nejen pro příjemné posezení u dobré kávy a malé sladkosti, ale také pro radost budete
moci v květnu a červnu přijít do sociální kavárny, jejíž dvojznačný název zní „Kavárna
pro Radost“. V obchodním centru Silesia na Těšínské ulici v Opavě ji totiž bude dva
měsíce provozovat sociálně terapeutická dílna Charity Opava Radost, jejíž klienti Vás
také obslouží.
Klienti Radosti, kterými jsou lidé s mentálním znevýhodněním a duševním
onemocněním, si již obsluhování na rautech nebo v kavárně vyzkoušeli a byli nadšení.
Jejich zápal a nakažlivý entuziasmus si určitě pamatují návštěvníci slavnostních vernisáží
fotosoutěže Můj svět v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea nebo
Galerijní kavárny Re-use, která v roce 2016 dočasně vyrostla v rámci festivalu Landscape
v jinak prázdných prostorách Slezanky na Horním náměstí.
„S radostí jsme přijali nabídku manažera obchodního centra Silesia Alana Rajnoška na
provoz zdejší kavárny. Je to krásná příležitost pro naše klienty si v reálu vyzkoušet provoz
kavárny a vše, co to obnáší,“ říká vedoucí Radosti Tereza Šenková. A aby prostředí bylo
pro návštěvníky co nejpříjemnější, chystali si v Radosti již s předstihem sami prostírání,
látkové tulipány, ubrousky a další výzdobu z vlastní produkce.
Kavárna bude po oba měsíce
otevřená vždy od 8 do 15 hodin,
kromě dvou střídajících se klientů, kteří budou hostům nabízet
kávu, čaj i něco sladkého, zde budou vždy přítomni také provozní
a sociální pracovník. Maminky
s malými dětmi jistě ocení vybavený dětský koutek, všichni hosté pak možnost zakoupit si něco
z atraktivního zboží charitních
dílen.
„V České republice se v současné době na mnoha místech začíná prosazovat trend
sociálních kaváren,“ vysvětluje motivaci pro vznik tohoto v Opavě přece jen netradičního
projektu manažerka Charity Opava Pavla Králová. „Ani my proto nechceme zůstat
pozadu, přičemž hlavním cílem naší kavárny není ekonomický zisk, ale sociální přínos pro
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naše klienty,“ dodává. Lidé s postižením díky tomu získají cenné pracovní zkušenosti a
budou se moci aktivitě a přirozeně začleňovat do společnosti.
„Zveme proto všechny, kteří si chtějí udělat radost v Kavárně pro Radost, aby se za námi
přišli podívat. Moc se na Vás těšíme,“ vzkazují klienti Radosti.

Zástěry pro Potravinou banku šiji v charitních dílnách
Až budou v sobotu 18. května organizátoři na mnoha místech České republiky
otevírat celorepublikovou sbírku potravin, pořádanou Českou federací potravinových
bank, budou na sobě mít zástěry z Opavy. Většinu z nich ušili a všechny ozdobili výšivkou
v Chráněných dílnách sv. Josefa Charity Opava.
Zelené zástěry s logem Potravinové
sbírky byly pro jaktařské dílny
poměrně velkou zakázkou. „Museli
jsme jich v termínu vyrobit dva tisíce
kusů, a protože jedna výšivka trvá
osm minut, pracovali jsme také na
odpoledních směnách,“ říká Ludmila
Slaninová.
Sbírka potravin je dnem solidarity,
při kterém může každý pomoci darem
trvanlivých potravin a drogerie.
Probíhá dvakrát ročně na území celé České republiky. Vybrané potraviny budou
převezeny do nejbližší potravinové banky, kde se roztřídí, zkontrolují a připraví pro
odběratelské neziskové organizace. Posléze zboží putuje prostřednictvím regionálních
potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají
například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez
domova či lidem s psychickým a tělesným postižením. Partnerem sbírky je Charita
Česká republika, NADĚJE, Armáda spásy a Slezská diakonie.
V roce 2018 pomohly potravinové banky sto tisíci potřebným prostřednictvím více
než šesti stovek neziskových organizací. Cesta darovaných potravin je krátká. Darující
pomáhá přímo ve svém regionu. Zapojené jsou vybrané prodejny obchodních řetězců
Albert, Billa, Kaufland, Lidl, Makro, Penny a Tesco.

Na Dni otevřených dveří Radosti si ušijete hračku
Den otevřených dveří chystá na středu 15. května sociálně terapeutická dílna Charity
Opava Radost. K návštěvě zve tentokrát na Kylešovskou ulici č. 10.
Radost provozuje celkem dvě dílny, ta první, sídlící v Jaktaři, je určena pro osoby
s mentálním onemocněním, dílna na Kylešovské ulici č. 10 zase slouží osobám s duševním
onemocněním. A právě dílna na Kylešovské ulici se 15. června od 8 do 15 hodin otevře
všem zájemcům o prohlídku. Návštěvníci si během ní budou také moci společně
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s klienty i personálem vyzkoušet některé terapeutické činnosti, například pletení košíků
z papírových ruliček, malování antistresových omalovánek nebo si na šicím stroji ušít
některou hračku z bohaté produkce dílen. Na každého také čeká malé občerstvení.

Když tělo a duše nezapomíná
Každý z nás se někdy musí vyrovnávat s různými nepříjemnými nebo tragickými
zážitky, které se mu nesmazatelně vtiskly do života a zásadně ho poznamenaly. Ti
odolnější jsou schopni traumatické situace časem zvládnout a zpracovat sami nebo za
pomoci nejbližších, mnozí v sobě ale nepříjemnou zkušenost neseme mnoho let, někdy
i celý život. Problematiku traumat v našich životech otevře odborná konference, kterou
pod názvem „Trauma ‒ když tělo a duše nezapomíná“ pořádá ve čtvrtek 16. května služba
krizové pomoci Charity Opava Fénix.
„Následkem psychického traumatu může být mimo jiné také ztráta důvěry v sebe
a v ostatní, například v souvislosti s nehodou, železničním neštěstím, požárem, znásilněním,
sexuálním zneužitím, týráním, přepadením, pokusem o vraždu nebo jinou násilnou
trestnou činností,“ vysvětluje spoluorganizátorka konference Lucie Trunečková. Postiženy
podle její zkušenosti přitom nebývají jen oběti, ale také svědci těchto činů. K uvědomění
a překonání těchto silných zážitků potřebují lidé nejen čas, ale častokrát i odbornou
pomoc. „Jsme si vědomi, že s traumaty bojuje mnoho lidí, možná i našich příbuzných,
známých, spousta našich klientů, rozhodli jsme se proto toto téma více otevřít. Přiblížit
tento fenomén očima odborníků a poskytnout cenné informace, které mohou být nápomocny
jak v profesním, tak i osobním životě,“ upřesňuje výběr tématu konference pro odbornou
veřejnost.
Konference se uskuteční od 9 do 15 hodin
v prostorách kulturního domu Psychiatrické
nemocnice v Opavě. Bohatý program bude
rozdělen do dopoledního a odpoledního bloku,
na konci každého z nich pak zbude prostor
pro dotazy. O problematice traumatu budou
za pořadatele hovořit krizový intervent Krizové
pomoci Fénix Charity Opava Tereza Adamcová
a manažerka sekce sociální pomoci Charity
Opava Lucie Trunečková, slovo dostane také
řada dalších přednášejících odborníků. Budou mezi nimi například sociální pracovnice
Mgr. Irena Grygarová, PhDr. Hana Kušnírová, která se věnuje klientům s osobními,
párovými a rodinnými problémy či PhDr. Sylvie Navarová, působící kromě jiného
jako hypnoterapeut. Příspěvek o posttraumatické stresové poruše představí psychiatr
MUDr. Viliam Kušnír a traumaty u obětí trestných činů se bude zabývat poradkyně pro
oběti trestných činů Probační a mediační služby v Brně Mgr. Milada Lázničková, DiS.
Charita Opava
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Centrum pro rodinu – středisko Opava
Kontakt: Masarykova 39, minoritský klášter, 1. patro;
e-mail: jdostalova@prorodiny.cz, mobil: 731 625 617;
internetové stránky: www.prorodiny.cz,
osobní kontakt: Po–Pá od 8 do 14 hodin.

Diecézní pouť rodin na Maria Hilf
Uskuteční se v sobotu 11. května na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor.
Program:
13.30 Modlitba růžence
14.00 Mše svatá s o. biskupem
15.00–17.00 Doprovodný program: lesní pedagogika, skákací hrad, rýžování
zlata, aktivity pro děti i rodiče
16.00 Žonglérský a cirkusový workshop
17.00 Závěrečné požehnání
Organizuje Centrum pro rodinu, poutní místo Maria Hilf a děkanát Ostrava

Odpolední seminář pro ženy v Opavě
Uskuteční se ve čtvrtek 16. května od 17 do 20 hodin v pastoračním středisku
minoritského kláštera v Opavě. Lektorkou je Mgr. Irena Smékalová – téma: Nikdy není
pozdě na spokojenou rodinu.
Cena: 250 Kč.
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz

Víkend pro ženy na Cvilíně
Uskuteční se 17.–19. května 2019 na poutním místě Cvilín u Krnova.
Témata: Sebepřijetí – PhDr. Hana Kušnírová, Žena z Bible Hagár – Gita Vyleťalová,
Bblické židovské tance – Gita Vyleťalová, společná modlitba, mše svatá, možnost ticha
i sdílení, výtvarný večer.
Cena: 850 Kč
Přihlášky: jdostalova@ prorodiny.cz

Exercicie pro muže na Sv. Hostýně
Exercicie se uskuteční ve dnech 22.–26. května 2019 v exercičním domě na Svatém
Hostýně.
Povede je MUDr. Jitka Krausová.
Cena: cca 2 400 Kč (dvoulůžkový pokoj)
Přihlášky a informace: sdostal@doo.cz, 731 625 606
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Víkend s biblickými židovskými tanci v Českém Těšíně

Uskuteční se 31. 5. – 2. 6. v Exercičním domě v Českém Těšíně.
Součástí programu bude povídání o historii židovských tanců, výuka tanců, modlitby
gesty, mše svatá, zajímavý sobotní večer.
Cena: 1 100 Kč + 350 Kč (příspěvek na kurzovné)
Lektorka: Gita Vyleťalová
Přihlášky: www.exercicnidumceskytesin.cz (tam najdete přihlášku), 737 930 713
Jana Dostálová

12. diecézní pěší pouť Opava – Velehrad 2019
Letošní pěší pouť se bude konat od 29. června do 5. července. Pouť začneme mší svatou v kostele sv. Vojtěcha (Dolní náměstí v Opavě) a zakončíme mší svatou na Národní
pouti při příležitosti slavnosti sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.
Výjimečnost letošní pouti spočívá právě v tom, že přijdeme na Národní pouť.
Patronkou letošní pouti je sv. Anežka Česká. Letos
12. listopadu budeme slavit 30 let od jejího svatořečení. Stalo
se tak v roce 1989 v Římě za účasti více než 8 000 poutníků
z Čech, Moravy a Slezska. Pět dní po její kanonizaci se udál
památný 17. listopad 1989, který znamenal pád totalitního
režimu v Československu. Mnozí v tom vidí duchovní dar
svaté Anežky.
Všechny potřebné informace naleznete na stránkách www.opava-velehrad.cz
Organizátoři pěší poutě

Středa 8. května
Běh okolím Stěbořic
k uctění památky kněze
Josefa Motyky.
Registrace 12.00–14.30,
start v 15.00.
Podrobné informace
najdete v dubnovém čísle
Cesty na str. 29.
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Oznámení
Mše svatá v německém jazyce

Pouť v kostele Božského Srdce Páně
Marianum

bude v pátek 28. června v 18 hodin.
bude v sobotu 18. května v 16.30 v kapli
Novéna před slavností Seslání Ducha
sv. Kříže na Matiční ulici.

Mše svatá v latinském jazyce

Svatého

bude od pátku 31. května do soboty
bude v sobotu 4. května od 16.30 v kapli 8. června v kostele Svatého Ducha. Bližší
sv. Kříže na Matiční ulici.
informace naůeznete v ohláškách a na vývěskách farnosti Svatého Ducha.

Poutní mše svatá ke sv. Janu
Nepomuckému, hl. patronu Čech

Adorace před Nejsvětější svátostí

bude v neděli 19. května v 9 hodin v koste- • Chrám Sv. Ducha – každou středu od
le sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích.
16.30 do začátku mše svaté, která začíná
v 17 hodin.
Mše svaté ze slavnosti
• Kostel sv. Vojtěcha – v květnu adorace
Nanebevstoupení Páně
nejsou. Každý den je májová pobožnost.
budou v kostele sv. Vojtěcha ve čtvrtek • Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli
30. května v 6.00, v 7.00 a v 18.00.
5. května a 2. června bude krátká adorace
s litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a
Pouť našeho děkanátu za nová kněžsvátostným požehnáním (po mši svaté
ská a řeholní povolání a za rodiny
začínající v 16.30).
bude v sobotu 1. června na Cvilíně. • Kostel sv. Jana Nepomuckého v KylešoV 17 hodin bude modlitba růžence a adovicích – v pátek 3. května (první pátek
race, v 18 hodin mše svatá celebrovaná bisv měsíci) s pobožností k Nejsvětějšímu
kupem Mons. Františkem Václavem LobSrdci Páně; v pátek 31. května (poslední
kowiczem. K účasti na pouti se bude možpátek v měsíci) s pobožností s Korunkou
no přihlásit v sakristii kostela sv. Vojtěcha.
k Božímu milosrdenství (vždy po mši
svaté začínající v 18 hodin).
Autobus pro přihlášené bude odjíždět
•
Kostel Božského Srdce Páně (Marianum)
jako obvykle z Rybího trhu v 16 hodin.
– v pátek 3. května (první pátek v měV kostele sv. Vojtěcha v tento den nebude
síci) od 17.20 do začátku mše svaté v 18
večerní mše svatá.
hodin; každou středu (pokud není liturgická památka) v 18 hodin mše svatá
Pouť k Panně Marii Opavské,
ke cti svatého Josefa, přede mší litanie ke
Matce Milosrdenství
sv. Josefu.
bude v sobotu 8. června. Poutní mše svatá bude v kostele sv. Vojtěcha v 18 hodin. Májové pobožnosti
Před mší sv. bude pobožnost. Přijďte uctít • Kostel sv. Vojtěcha – denně v 19 hodin.
naši Pannu Marii Opavskou na této pouti.
Nebudou v sobotu 25. května (Modlitba
Případné upřesnění informací bude v červTaizé) a ve čtvrtek 30. května (slavnost
nové Cestě a v ohláškách.
Nanebevstoupení Páně).
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• Kostel Sv. Ducha – úterý až pátek po mši
svaté začínající v 17 hodin; pondělí a
sobota po mši svaté začínající v 8 hodin.
• Kostel sv. Jana Nepomuckého, Kylešovice
– středa a pátek po mši svaté začínající
v 18 hodin.
• Kostel Božského Srdce Páně (Marianum)
– pondělí, středa, pátek a sobota přede
mší svatou, od 17.20 modlitba sv. růžence
a po ní litanie k Panně Marii.

Fatimský den v Opavě

bude v kostele Svatého Ducha v pondělí
13. května, v 15.30 přednáška Mons. Pavla Dokládala, po ní modlitba růžence a
v 17 hodin mše svatá.

Plánované sbírky

Pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu

• Neděle 5. května – sbírka na opravu konkatedrály v kostelech farnosti Nanebevzetí Panny Marie.
• Neděle 12. května – sbírka na podporu
prorodinných pastoračních aktivit v diecézi ve všech kostelech.

Modlitba se zpěvy Taizé

Poutní místo Cvilín u Krnova

budou v červnu v kostele Sv. Ducha každý
Informace na webových stránkách
pátek po mši svaté začínající v 17 hodin.
• Kompletní program akcí Diecézního
První svaté přijímání
centra mládeže a Diecézního střediska
mládeže naší diecéze najdete na webo• Kostel sv. Vojtěcha – v neděli 2. června
vých stránkách: dcm.doo.cz.
při mši svaté v 10 hodin.
• Kostel Svatého Ducha – v neděli 9. června • Akce naši farnosti najdete na webových
stránkách: www.farnostopava.cz.
při mši svaté v 9.30.
bude v sobotu 25. května v kostele sv. Vojtě- • Neděle 12. května – Fatimská pouť za
cha od 19 hodin.
uzdravení. Mše sv. budou v 10 hodin
(česky) a v 15 hodin (polsky)
Intence na mše svaté
Kromě poutí je sloužena každou neděse zapisuji v sakristii kostela sv. Vojtěcha – li mše svatá v 10 hodin. Půl hodiny před
na ranní a dopolední mše svaté se zapisují každou mší svatou je příležitost ke svátosti
průběžně po celý rok, vždy po každé mši smíření.
svaté; na večerní mše svaté slavené v čerDalší program pro zájemce (skupiny,
venci se přijímají intence v pátek 24. květpoutě) je možno domluvit s bratry minona od 16.45 do 17 hodin.
rity nejlépe přes email: krnov@minorite.cz
nebo na tel.: 595 171 332.
Setkání nad Parabiblí
Program poutí na celý rok 2017 najdete
bude ve čtvrtek 30. května od 19 hodin
na
stránkách http://krnov.minorite.cz.
ve Sborovém domě ČCE, Lidická 747/2. Se-

tkání povede autor Alexandr S. Flek.
Ochutnejte Parabibli naživo. Vyzkoušejte Poutní místo Panny Marie Pomocné
si spolu s autorem parafrázovat své oblíbe- Zlaté Hory
né biblické příběhy.
• Sobota 11. května – Diecézní pouť rodin.
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• Úterý 14. května – Pouť kněží ostravskoVeškeré informace o jezuitských duopavské diecéze.
chovních cvičeních a exerciciích získáte
na webových stránkách: www.exercicie.cz,
Pravidelné bohoslužby na Maria Hilf:
kde najdete kontakt na jednotlivé exerciční
sobota 10.30, neděle 10.30 a 15.00. Noční
domy a také se můžete přihlásit.
Křížová cesta každý první pátek v měsíci
ve 21.00.
Prosebné a významné dny

• Pátek 3. května – první pátek v měsíci;
• neděle 12. května – Mezinárodní den
ošetřovatelek
• neděle 12. května – Den matek;
• středa 15. května – Den rodin;
• pátek 24. května – Den modliteb za
Exercicie v červnu
církev v Číně;
• Pátek 31. 5. až neděle 2. 6. – Český
• sobota 25. května – Mezinárodní den
Těšín; Víkend pro ženy s biblickými a
ztracených dětí;
židovskými tanci.
• čtvrtek 30. května – Slavnost Nanebe• Neděle 2. až pátek 7. 6. – Hostýn
vstoupení Páně (doporučený svátek);
Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem na • pátek 31. května – začátek novény před
slavností Seslání Ducha Svatého;
téma Vnitřní uzdravení.
• sobota 1. června – Mezinárodní den dětí.
• Pondělí 3. až čtvrtek 6. 6. – Velehrad
Duchovní obnova pro všechny
P. Dušan Monček Výroční dny našich biskupů
• Čtvrtek 6. 6. až neděle 9. 6. – Český
• 28. 5. 2017 – Mons. Martin David: bisTěšín; Hledání sil ke službě
kupské svěcení;
Mons. Aleš Opatrný • 30. 5. 1996 – Mons. František Václav
• Neděle 23. až sobota 29. 6. – Velehrad
Lobkowicz, OPraem: jmenování diecézDuchovní cvičení pro řeholní sestry
ním biskupem.
P. Adam Rucki
Veškeré další informace získáte na adrese: 793 76 Zlaté Hory v Jesenikách č. p. 170.
E-mail: mariahilf@mariahilf.cz;
tel.: 605 469 363; 605 99 71 76; 502 857 850;
Web: http://mariahilf.cz.

Příspěvky do Cesty můžete předat v sakristii kostela sv. Vojtěcha nebo na faru Almužnická 2, Opava, případně poslat
na adresu redakce, nebo elektronickou poštou na adresu cesta.opava@gmail.com – vždy do uzávěrky.
Telefonní číslo na redakci zpravodaje Cesta: 733 529 923.
Webové stránky farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Opavě: www.farnostopava.cz
Kontakt na Farní úřad Nanebevzetí Panny Marie v Opavě – tel.: 733 307 117, e-mail: rkf.opavapmaria@doo.cz
Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, vydavatel a adresa
redakce: ŘKF Nanebevzetí Panny Marie, Almužnická 2, 746 01 Opava. Tiskne tiskárna Schneider.
Ročník 26., číslo 5. Náklad 550 výtisků. Výrobní náklady 1 kusu 15 Kč. Číslo připravila a vydání
zajistila redakční rada zpravodaje. Registrováno pod číslem MK ČR E 12507 u MK ČR.
Příští číslo 2. 6. 2019, uzávěrka 14. 5. 2019

