Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě
červenec – srpen 2019

Slovo na cestu
Před začátkem letních měsíců se
možná leckterý farář zamyslí nad
množstvím a stavem banánových
krabic na půdě své fary – co kdyby…
Může se stát. Stěhování. Nové místo.
Nové zabydlování. Noví farníci. Nové
situace, výzvy, kontexty, úkoly, radosti,
zápasy... Nová etapa. Mnohdy toto
kněžské stěhování prožívá Boží lid
podobně dramaticky: Proč odchází?
Přijede za námi ještě někdy? A jaký
bude ten nový? Co se změní? Bude to horší, nebo lepší? Farářské místo vyžaduje určitou
stabilitu, aby kněz mohl ve své farnosti zapustit kořeny, poznat své farníky, napomáhat
růstu, stát se otcem. Takové kněžské stěhování tedy bývá zpřetrháním a výrazným
(i negativním) zásahem; současně se však může stát dobrou lekcí křesťanské zralosti.
Pro kněze je to pobídka, aby na prvním místě ve své službě následoval Krista, a nevázal
se tuze na konkrétní lidské společenství, jemuž vždy musí přenechávat pohled nad sebe
sama. Pro věřící je to pozvání ke společné cestě víry s jakýmkoli služebníkem oltáře.
A pro obě strany je zde důležitá výzva dát se znovu do pohybu: leccos se za dobu společné
cesty mohlo unavit či ukolébat, protože člověk se často spokojí s tím, čeho se už dosáhlo.
Přestane-li zdravé a obnovované úsilí, dochází ke stagnaci a falešné spokojenosti
s udržovaným stavem věcí. Změna tak může každého aktéra přimět k obnově vnitřního
nasazení pro Boží království, k budování ryzích vztahů a k vzájemnému naslouchání, tak
důležitému pro spolupráci, porozumění a církevní jednotu.
A tak se nám období stability a jistoty střídají s chvílemi přelomů a nových vykročení
na další cestu. Obojí do života patří. Je nutno na něčem stavět, mít kam a k čemu se
vracet, spolehnout se na zdravé jistoty a budovat na pevných základech. Nutno je
však také vykročit, prorazit, obnovit, přerušit či změnit, posunout se a nově založit.
Vždyť samotný Ježíšův život vykazuje tuto podvojnost: pohyb do Betléma, do Egypta,
po Galileji, od města k městu a do Jeruzaléma (Lk 9,51) je proložen stabilitou domovského

Nazareta, pevným společenstvím apoštolů, oblíbenými místy modlitby (Getsemany)
i přátelských návštěv (Betánie). Vykročení na Golgotu je korunováno přibitím k smrti,
spočinutí v hrobě střídá razantní opuštění hrobu vstříc k nanebevstoupení. A podobně
je tomu v životě apoštolů: Mají zůstat ve městě, dokud nebudou vyzbrojeni mocí
z výsosti (Lk 24,49), a po seslání Ducha vyrážejí do ulic Jeruzaléma i světa; setrvávají
v apoštolském učení, v lámání chleba a v modlitbách (srov. Sk 2,42) a rozprchávají se
při pronásledování (srov. Sk 8,1). Mají zůstat tam, kam přijdou, dokud se nevydají zase
dál (Mk 6,10), a jako mudrci z východu po dlouhé cestě vstoupit do domu a klanět se
přítomnému Spasiteli (Mt 2,9–11). Zůstávání a pohyb, domov i cesty. I duchovní život
popisujeme jako zůstávání v Ježíšově lásce (Jan 15,9) i jako putování cestou života
(Jan 14,6) pouští do zaslíbené nové země Božího odpočinutí ve věčnosti (Žid 4,11;
Zj 21,1).
O prázdninách jsme možná více v pohybu, balíme a vybalujeme, přespáváme
a putujeme. Připomínejme si tento vnitřní rozměr stability i pohybu, setrvávání
i vykročení, ať už se kolem nás kdokoli stěhuje, či nestěhuje.
P. Vojtěch Janšta,
administrátor farnosti Bohuslavice u Hlučína

Otče děkane,
k Vašemu 20. výročí kněžského svěcení, které jste oslavil 26. června, Vám za redakci
Cesty i farníky přejeme hojnost darů Ducha Svatého do další kněžské služby.
Jenom Bůh může dát víru,
ale ty o ní můžeš dát svědectví.
Jenom Bůh může dát naději,
ale ty můžeš vlít důvěru svým bratrům.
Jenom Bůh může dát lásku,
ale ty můžeš naučit milovat.
Jenom Bůh může dát pokoj,
ale ty můžeš zasévat jednotu.
Jenom Bůh může dát sílu,
ale ty můžeš být oporou.
Jenom Bůh je cesta,
ale ty ji můžeš ukázat ostatním.
Jenom Bůh je život,
ale ty můžeš v ostatních vzkřísit touhu žít.
Jenom Bůh může udělat to, co se zdá nemožné,
ale ty můžeš udělat to, co je možné.
Jenom Bůh sám sobě stačí,
ale raději spoléhá na tebe.
brazilská píseň
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Zajímá nás…
Jak pokračují práce na konkatedrále?
8. března tohoto roku byla konkatedrála
předána zhotoviteli, kterým je sdružení
Ridera – Fichna a Hudeczek. Od té doby
bylo provedeno nové vedení dešťové a
splaškové kanalizace, zároveň se dokončuje
odvodnění kostela v podobě drenáže
kolem celého obvodu kostela. Po celou
dobu probíhá archeologický průzkum,
který zkoumá základy kostela a mapuje
jeho původní vzhled. V této souvislosti
byly objeveny ostatky, které sem byly
v minulosti přeneseny z nedalekého
kostela a pohřebiště (dnes Slezské divadlo).
Některé ostatky jsou předmětem zkoumání
archeologů na jejich pracovištích, ostatní
jsou postupně odváženy a pietně ukládány
na hřbitově. Železný plot kolem kostela byl
odvezen do restaurátorské dílny a stejný
osud čeká všechny kovové prvky – mříže
v oknech, železné brány apod.
Uvnitř kostela bylo v presbytáři
postaveno lešení a probíhá průzkum
omítek, jestli se tam nenacházejí případné
malby. Po tomto průzkumu pak bude
možné zavést novou elektroinstalaci, začít
s renovací omítek, zdobených hlavic sloupů
a výměnou oken v presbytáři. Stejný postup
se pak bude opakovat v lodi kostela.
Co se týká venkovních prací –
restaurování cihelného zdiva, tak kolem
dveří na kůr (po levé straně hlavního
vchodu) jsou vytvořeny vzorky typů čištění
a renovace. Z těch pak bude vybráno,
jaký postup bude aplikován na celý plášť
konkatedrály, nebo jaké části budou
zpracovávány tím kterým postupem.
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Veškeré práce jsou konzultovány odborníky z řad Národního památkového ústavu
v Ostravě a Opavě, projektovým manažerem biskupství z Ostravy a pomocí je také
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP.
S poděkováním za Vaši modlitbu a finanční podporu
o. Jan Czudek

Pouť Klubu sv. Anežky
K Hostýnským vrchům a okolí
První naše zastavení bylo v Rajnochovicích. Ve zdejším kostele Narození Panny Marie
a sv. Anny začala naše pouť mší svatou. Po jejím ukončení jsme se dozvěděli o historii
kostela a o Arcibiskupském středisku Přístav pro mládež vybudovaném a přistavěném
ke zdejší farní budově a také o činnosti táborového střediska ARCHA. Následně jsme si
prohlédli prostory tohoto střediska.
Dále naše cesta vedla do Kelče. Tady nás přivítal duchovní
správce, který nám povykládal
o historii kostela a životě farnosti.
Je to farnost, ke které patří 9 obcí,
je ve dvou krajích. O jednom místě – vesnici Zámrsky – nám otec
řekl, že si obyvatelé vesnice sami ze
svých vlastních prostředků vystavěli novou kapli sv. Václava. A jelikož jsme měli ještě do oběda čas,
zajel otec s námi, aby nám kapli
ukázal. Je to moderní stavba pro
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asi 300 lidí, k níž patří chrámový prostor s kůrem, prostorem pro děti, sakristií a technickým zázemím. Na stěně kaple je moderní křížová cesta, jejíž symboly nám vysvětlil.
Cesta nás kolem poledne zavedla do Hustopečí nad Bečvou, dřívějšího působiště
o. Bohumila Víchy, který nás celou poutí provázel. Protože už bylo poledne, pozdravili
jsme zpěvem Vesel se, nebes Královno naši nebeskou Matku a po modlitbě před jídlem
nás čekal dobrý oběd. Po něm jsme šli na prohlídku zdejšího zámku, který se stal v r. 2001
majetkem městyse, který začal s jeho postupnou generální opravou. Po rekonstrukci je
vedle stojící chrám Povýšení sv. Kříže. Okolí chrámu je ohraničeno zdí, na které stojí
14 renezančních soch světců. O historii kostela a farnosti nám povyprávěl zdejší duchovní
správce. Na závěr jsme zazpívali mariánskou píseň na poděkování za ochranu na cestě,
na cestu domů jsme dostali požehnání a autobus se s námi vydal na cestu zpět k domovu.

Za všechny účastníky bych chtěla za
pěkný zážitek poděkovat všem, kteří
pouť připravili, a také kněžím, kteří nám
věnovali svůj čas při našich návštěvách
v jejich farnostech.
Zdislava Sovadinová
5

Kosteráček
aneb dobrodružství v Praze
Každé páteční odpoledne se vždycky těším na kamarády ze sboru CZŠ. Pod vedením
pana Karla Kostery společně zpíváme, ale taky zažíváme spoustu legrace. Minulý pátek
ale zkouška sboru neproběhla, protože jsme byli v rámci Dne dětí pozváni na festival
českých chlapeckých sborů (s názvem Slavíci v zahradě) do Prahy na celý víkend, a tak
jsme na naše pražské dobrodružství museli vyrazit hned po škole.
Všichni jsme se tedy sešli na nádraží a nastoupili do vlaku. Cesta nám rychle uběhla
a k večeru jsme již mohli za oknem obdivovat pražské domy a věže. V Praze jsme se
rozdělili do skupinek a rozešli se do rodin, které se o nás dva večery pečlivě staraly.

Sobota – hlavní část našeho výletu. Hned ráno jsme se přesunuli do centra na pražskou
Kampu. Zde jsme se setkali s ostatními kluky. Náš sbor je totiž sestaven z 25 chlapců CZŠ
sv. Ludmily a ZŠ Vrchní. Za krásného slunečného počasí jsme prožili bohatý program
plný soutěží a různých aktivit. Přetahovali jsme se lanem s kluky z ostatních sborů, lezli
jsme na strom či vyráběli píšťalky z mrkve. Odpoledne začalo vystoupení pěveckých
sborů BRUNCVÍK (Praha), ČEKANKY (Semily), KOSTERÁČEK (Opava), PUERI 3
(Praha), DOMINI, GAUDETE! (Jablonec nad Nisou) a překvapením bylo vystoupení
mužského sboru z německého Bambergu. My jsme předvedli náš program sestavený
dirigentem Karlem Kosterou, který si také zazpíval sólo. Na klavír nás doprovodil Jan
Kostera. Bouřlivý potlesk diváků byl jasným signálem, že se jim naše vystoupení líbilo.
Nakonec jsme se rozloučili s našimi novými mimoopavskými kamarády a rozešli se zpět
do hostitelských rodin.
V neděli pro nás byla připravena procházka městem, při které jsme mohli obdivovat
hlavní pamětihodnosti Prahy jako například Karlův most či orloj. Navštívili jsme také
bohoslužbu v kostele Nejsvětějšího Salvátora a měli jsme štěstí, neboť mši celebroval
profesor Tomáš Halík. Pan Kostera při mši zazpíval píseň Panis angelicus. Naše mise byla
tímto u konce a my se vydali vlakem zpět ke svým rodičům, kteří již netrpělivě čekali na
naše vyprávění o všech zážitcích, které jsme během celého víkendu prožili.
Sebastian a Lucie Pobořilovi
foto Jaroslav Tichý
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Farní výlet farnosti Opava-Kylešovice
Luká – Javoříčské jeskyně – Loštice – Bouzov
V sobotu 8. června 2019 se vypravilo téměř
40 farníků z Kylešovic i Opavy v čele s otcem
Norbertem Hnátkem k Olomouci do oblasti
jeho bývalého působiště. První zastávkou byla
vesnice Luká, kde nám otec Norbert sloužil mši
svatou a seznámil nás s historií obnovy kostela
i fary. Obojí bylo pod jeho vedením odshora až
dolů rekonstruováno a obnoveno, září čistotou
a novotou, stejně tak zídky, chodníky, pěšinky,
parčík. Bylo zřejmé, že otec Norbert je zde moc
rád a že zde zanechal v místních věřících silnou
stopu.
Z Luké jsme pokračovali do Javoříčských
jeskyní, kde jsme v podzemí zhlédli velkolepé,
nádherné krápníkové jeskyně. Bylo úžasné pozorovat tisíce krápníků, z nichž ty maličké rostly
100 let a ty velké desetitisíce let. Hodinová příjemná prohlídka uběhla jako voda, a protože je
v jeskyních studené vlhko a stálá teplota 8 stupňů, tak výstup na povrch za paprsky slunce uvítali i ti největší otužilci. Cestou k jeskyním jsme
u místního památníku uctili krátkou modlitbou
a tichem památku 38 mužů zastřelených 5. května 1945 německou jednotkou SS.
Na oběd jsme se přepravili do Loštic,
metropole tvarůžků, které jsme ve smažené
podobě také ochutnali. Mnozí pak neodolali
nákupu v místním tvarůžkovém supermarketu.
Později odpoledne jsme pokračovali do Bouzova, na prohlídku řádového hradu plného zajímavé architektury, krásného interiéru a ve své
době nevídaných technických vymožeností. Po
prohlídce jsme se pak v místním kostelíku pomodlili nešpory. Kdo myslel, že je program zájezdu vyčerpán, se ale zmýlil. Otec Norbert totiž
překvapivě vytáhl ostatky bl. Karla Rakouského,
a tak došlo ještě na jejich uctívání. Vše pak bylo
zakončeno velkorysým občerstvením z rukou
místních farníků.
7

Do Opavy jsme se zdrávi na těle i na duchu a doprovázeni modlitbou sv. růžence
vrátili ve večerních hodinách. Otec Norbert je, zdá se, docela třída.
Rudolf Chamráth

Farní odpoledne

Bouřkové mraky a „menší“ liják neodradil rodiny s dětmi z farnosti, které dorazily na
místní faru ke společnému prožití farního odpoledne. Pro děti byly tradičně připraveny
zábavné soutěže, do kterých byly zapojeny i maminky. Větší děti si našly oblibu
v míčových hrách, kde se vyřádili i někteří tatínci. Přátelská atmosféra i vůně špekáčků
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byla cítit všude kolem. Chlazené nápoje všichni ocenili a děti pak krásný obrázek na zem
nakreslily. Nebyly to jen barevné čáry... byla to podobizna otce děkana. A zhodnocení
odpoledne dětmi? „Všechno bylo super!“
Iveta Ondrová
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K zamyšlení
Začíná doba prázdnin a dovolených. Doba, kdy se někdy také vydáváme na pouť.
Zamysleme se s biskupem Vojtěchem nad tím, co to vlastně pouť je.

Cestovatel, nebo turista?
Na pouť, nebo na výlet? Neměli bychom si tato slova plést, protože je v nich velký
rozdíl.
Na pouť se vydáváme proto, že očekáváme zázrak proměny našeho života. Zázrak,
který z nás sejme všechny okovy a pouta, jimiž jsme drženi v otroctví zla. Zázrak, který
zasype propast mezi mnou a Bohem, zboří zdi mezi mnou a druhými a který mi umožní
lépe přijímat a naplňovat mé poslání, ať už je jakékoliv.
Co je tou propastí?
Náš strach z přílišné blízkosti Boha.
Přestože říkáme: Věřím v tebe, věřím v tvou lásku ke mně – ve své skrytosti si myslíme:
Raději se ke mně moc nepřibližuj.
Říkáme: Chci ti zcela patřit, všechno, co mám, je tvé, nalož s tím podle své vůle –
ale zároveň máme strach, že Bůh to opravdu udělá, že nám bude do všeho mluvit, že
budeme muset opustit spoustu věcí, na kterých nám záleží, že už nebudeme svobodní,
ale upadneme do závislosti.
A přece do této nejistoty, obav a strachu Bůh vstupuje se svou láskou a s odpuštěním.
A závislost na něm je jediná závislost, která – na rozdíl od jiných závislostí, o nichž se
dnes mluví – vede ke svobodě. Ke svobodě Božích dětí.
Na pouť přijíždíme prožít zázrak osvobození a osobní proměny.
To samozřejmě nepřichází automaticky, ale jako dar tomu, kdo se Boží lásce otevře.
Po tom, kdo nechá své srdce uzavřené, steče milost potřebná k osvobození a osobní
proměně jako voda po igelitu.
Otevřme se tedy Pánu Ježíši a prožijme s ním každou pouť jako s nejlepším přítelem,
s přítelem, se kterým se dělíme o své radosti, plány, obavy i prohry. Jen jeho blízkost dá
naší pouti plný smysl.
Co je vlastně pouť?
Pouť je dobou, kdy vycházíme ze své zabydlenosti a únavy, abychom se občerstvili
a otevřeli Božím darům. Bůh nás chce znovu obdarovat ujištěním, že nás má rád a že nám
s láskou poskytne všechny dary potřebné k proměňování našeho srdce i světa, do něhož
nás poslal. Stromy, pokud mají přinášet ovoce i v nepříznivých podmínkách vyprahlosti,
musí svými kořeny dosáhnout velmi hluboko k vodě. Stejně je to i s námi, kteří máme
přinášet ovoce v prostředí, jež si dokážeme představit mnohem lepší. Dosáhnemeli svými kořeny až k vodě, čeho se pak můžeme bát? A právě pouť je takové natažení
kořenů k vodě.
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Pouť nás má přivést k tomu, abychom opustili vyšlapané cesty a objevili něco nového.
Ty nejkrásnější zážitky často neprožijeme na místech, kde to předpokládáme, ale
čekají nás při toulkách po malých zastrčených místech, na odbočkách z hlavních cest,
které ani nejsou na mapách. Vykročení mimo plánovanou cestu umožní člověku být
spíše cestovatelem než turistou. Jako turisté chceme předem vědět, co stojí za vidění,
a bojíme se, abychom o něco nepřišli. Cestovatel však má potěšení ze spontánnosti.
Otvírají se mu i dveře, o jejichž existenci nemá
turista ani tušení. Cestovatel asi nenavštíví všechno,
co podle turistických průvodců „prostě musí vidět“.
Jeho zážitky však mají kvalitu bezprostřednosti,
neopakovatelnosti a dotýkají se srdce. Nebuďme
turisty, ale staňme se cestovateli-poutníky vydanými
s důvěrou do rukou Boží Prozřetelnosti, vykročme
po cestě vedoucí do vstřícné náruče milujícího Otce.
Zbytek této úvahy si můžete přečíst v krásné knížce
biskupa Vojtěcha Cikrleho: „Vy jste sůl země a světlo
světa“, vydané v roce 2004 Biskupstvím brněnským.
Přejeme Vám všem mnoho krásných prožitků na dovolené (prázdninách) a na poutích
krásné, bohulibé putování.
senioři z Klubu sv. Anežky

Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava
Program na červenec a září: 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.
Červenec
30. 7. Setkání samotářů, posezení při zpěvu s Ing. Janem Kovaříkem
Září
3. 9.
10. 9.
17. 9.
24. 9.

Informativní schůzka
Poutní zájezd do Boskovic, rodiště P. Tomáše Josefa kardinála Špidlíka
Prohlídka kostela sv. Vojtěcha v Opavě, provázet nás bude Vladimír Ziffer st.
Přednáška profesora Martina Weise z Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích na téma „Vybrané aspekty druhého života knížete Václava“ se
uskuteční v aule Slezské univerzity v Opavě, Na Rybníčku 1
Marie Smolková
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Knižní tipy
Max, vyprojektovaný kluk z předměstí

Veronika Grohsebnerová
Max je chytrý a sebevědomý šestnáctiletý kluk. Jeho matka se
rozvedla a nemá na něj čas, protože si buduje kariéru. Když se ve
škole probírá antikoncepce, potraty nebo umělé oplodnění, má
Max stejné názory jako většina spolužáků. Jeho pohled na svět
se začne měnit poté, co na ulici před bandou spratků zachrání
malého Tea. Bezbranný kluk s Downovým syndromem si oblíbí
svého zachránce – a Max začne zblízka poznávat něco úplně
jiného než dosud. Obyčejné teplo domova, upřímnost, pomoc,
vzájemný respekt i lásku. Záhy se zamiluje do Teovy sestry Niky.
Jakmile však začne pátrat po svém otci, objeví tajemství, které
jeho život obrátí vzhůru nohama...
Strhující román si podmaní mladé čtenáře napětím i realistickými obrazy ze života
dospívajících. Ukáže jim víru jako sílu, která člověku pomáhá poprat se s nesnázemi, jež
přináší život.

Můj první misálek

Irmgard Partmannová
Po sedmi letech opět vychází oblíbený dětský misálek,
který je určen opravdu těm nejmenším. Jeho pevné
stránky vydrží cucání, kousání i ohýbání. Jednoduché
texty a barevné ilustrace pomáhají dětem seznámit
se s průběhem mše svaté. Otočná kolečka pak lákají
k objevování jednotlivých úkonů, které se při mši
provádějí. A hlavně misálek dokáže dítě v kostele zabavit.

Křesťanství a okultní praktiky
Vojtěch Kodet

Knížka je praktickou příručkou pro křesťany i další zájemce, kteří
se chtějí vyznat v učení, praktikách a pojmech, jako je okultismus,
magie, ezoterika, alternativní medicína nebo New Age. Ve vnímání a
hodnocení těchto věcí dnes vládne zmatek. Obchod se „zbožím“, jako
je komunikace s duchy, práce s pozitivní energií a různé rituály, doslova
kvete. Nejeden křesťan si plete ezoteriku s věcmi víry a snaží se je
propojovat. Vojtěch Kodet odpovídá na otázky, jež mu kladli konkrétní
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lidé. Dané jevy hodnotí střízlivě: nepodceňuje je ani jimi není fascinován. Uplatňuje zde
svou bohatou zkušenost duchovního pastýře. Odlišuje to, co člověku prospívá, od toho,
co mu škodí. Jasný, a přitom vnímavý výklad se opírá o biblické prameny, tradici a učení
církve.
Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava

Letní soutěž
V nedaleké kravařské farnosti se loučí o. Daniel Vícha, který
napsal knížečku Katolické speciality. Dva podepsané výtisky čekají na
ty z vás, kteří do konce července správně zodpoví soutěžní otázku:
Jak se jmenuje knižní edice, v níž titul Katolické speciality vyšel?
Odpovědi můžete posílat na email opava@kna.cz, nebo je přijít
osobně říct do prodejny Karmelitánského knihkupectví na Dolním
náměstí 10.
Nápovědu najdete přímo v knize nebo na www.ikarmel.cz.

Filmové tipy
Navždy svoji

Dokumentární
Česko, 2013, 6x45 min.
Režie: Erika Hníková
Letní měsíce patří nejen výletům a dovoleným, ale také párům, které se rozhodnou
vstoupit do manželství. A právě takovýto vstup do manželství třech mladých párů se
snaží zachytit šestidílný mrazivý dokumentární seriál Navždy spolu od České televize.
Divák má možnost sledovat osudy tří velmi odlišných párů z různých koutů republiky,
které se rozhodly, že v létě roku 2012 vstoupí do stavu manželského. Nejsou představeny
pouze předsvatební přípravy a svatební veselí těchto dvojic, ale především nejrůznější
partnerské a rodinné peripetie. Seriál se snaží najít odpovědi na otázky typu proč jsou
vlastně spolu a co si od vzájemného soužití slibují.
Názorová i sociální vyhraněnost tří naprosto odlišných partnerských dvojic
vyvolává celou řadu situací, při nichž můžeme spolu s nimi přemýšlet o podobě našich
partnerských vztahů i o smyslu svatebního obřadu v současném Česku. Natáčení této
vtipné, ale mnohdy i syrové sondy do nitra moderní české společnosti začalo v dubnu
2012 a skončilo v průběhu ledna 2013.
Režisérka dokumentárního seriálu Erika Hníková (Ženy pro měny, Nesvatbov) ve
spolupráci se scenáristkou Irenou Hejdovou (Děti noci) zvolila observační metodu
natáčení, kdy tvůrci jen minimálně manipulují s natočeným materiálem a nechávají svým
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hrdinům co nejvíce prostoru a přirozenosti. O svém seriálu
režisérka říká: „Je to o třech partnerských dvojicích kolem
30 let, které se rozhodly vzít se v zemi, kde je v současnosti
stále vyšší rozvodovost a ubývá sňatků. Seriál prozkoumává,
jak tyto tři dvojice žijí, proč se chtějí vzít, z jakého jsou
prostředí, jaké mají vztahy mezi sebou i v rodinách. Postupně
sledujeme, jak tyto tři páry směřují ke svatbě, uvidíme, jak
se berou, jak probíhají svatby i přípravy na ně. A vše, co se
děje okolo těchto svateb, samozřejmě odráží i charaktery jejich
protagonistů. Nakonec je uvidíme znovu, zhruba čtyři měsíce
po svatbě, což funguje jako epilog seriálu. Celý tenhle projekt
je pro mě zkoumáním partnerského soužití a ráda bych, aby
divák, který bude ten seriál sledovat, sám přemýšlel nad tím,
pokud si chce někoho vzít, jaký s ním vlastně má vztah a proč
touží po manželství. A zároveň, pokud už v manželství je, aby
mohl zavzpomínat, jak to před svatbou probíhalo u něj, jestli
a jak se jeho vztah k partnerovi svatebním rituálem změnil.
Jednoduše – je to spíš než seriál o svatbách samotných, seriál
o partnerských vztazích.“
Zajímavým prvkem seriálu je účast katolického
páru, kteří se rozhodně za svou víru nestydí a kteří se do
manželství připravují „po katolicku“. Ač na první pohled
ve srovnání s ostatními páry mohou působit trochu jako
exoti, ve výsledku ze všech zúčastněných vychází nejlépe.
To potvrzují i různé ankety o oblíbenosti párů u diváků,
ve kterých tato věřící dvojice a jejich zodpovědný přístup
k manželství s přehledem vítězí.
Dokumentární seriál ke zhlédnutí: www.1url.cz/@NavzdySvoji

Ježíš Nazaretský

Životopisný / Drama / Historický
Itálie / Velká Británie, 1977, 382 min
Režie: Franco Zeffirelli
Ve věku 96 let zemřel 15. června italský filmový a operní
režisér Franco Zeffirelli. Rodák z Florencie se původně
jmenoval Gianfranco Corsi. Studoval architekturu a umění, ale
více byl okouzlen divadlem. Po válce začal jako divadelní herec
a návrhář výpravy u Luchina Viscontiho.
Od roku 1950 působil jako divadelní režisér doma i v zahraničí. Debutoval v roce 1957 povídkovým filmem Camping.
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První velký filmový úspěch přišel se shakespearovskou látkou. Jeho Zkrocení zlé
ženy (1967) s Elisabeth Taylorovou a Richardem Burtonem v hlavních rolích je podle
kritiků dodnes jednou z nejlepších adaptací děl anglického dramatika. Ještě větší uznání
Zeffirelli získal o rok později díky filmové adaptaci Romea a Julie (1968). Vedle uznání
kritiků však snímek vzbudil i pobouření části veřejnosti, protože tragické milence hráli
debutující mladí herci Leonard Whiting a Olivia Husseyová a patnáctiletá herečka se ve
filmu objevila nahá. Snímek získal čtyři oscarové nominace včetně té pro nejlepší film
a režii, nakonec si sošku odnesl za kameru a kostýmy.
V 70. letech se zabýval náboženskou tematikou, ve filmu Bratr Slunce, sestra Luna
(1972) zachytil osudy svatého Františka z Assisi. O pět let později natočil vícedílný
výpravný film Ježíš Nazaretský, považovaný dodnes za nejlepší ztvárnění života a díla
Ježíše Krista v dějinách kinematografie. Zeffirelliho vrcholné dílo je natočené podle
evangelií s některými apokryfními prvky. Režisérovi se podařilo do vícero rolí obsadit
tehdejší hereckou špičku. Ve filmu vystupuje 220 herců, víc jak tisíc komparzistů
a natáčení trvalo 8 měsíců.

Film k zhlédnutí: www.1url.cz/@Nazaretsky

Faith Like Potatoes

Drama
Jihoafrická republika, 2006, 97 min
Režie: Regardt van den Bergh
Tento film je natočen dle skutečných událostí
skutečné rodiny a má časosběrný charakter. Angus
Buchan je Skot s vlastní farmou v Zambii. Politická
situace ho ale přinutila prodat farmu a zkusit to jinde.
Koupil tedy pozemek v Jihoafrické republice, a i když
součástí pozemku nebyl ani dům, s celou rodinou se
tam přestěhoval. Dál v časových skocích sledujeme, jak
se mu daří. Zprvu je toho na něj tolik, že už to přestává
psychicky zvládat. Pak je ale s manželkou pozván na
setkání místních věřících farmářů, kde přijme Ježíše
do svého života. A od té chvíle se jeho život zcela mění
a zažívá velké zázraky s Bohem. Vrcholem filmu pak je,
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když přijde obrovské sucho, až mnozí farmáři krachují, a Angus se rozhoduje, že s vírou
ve všemohoucího Boha vysadí plodinu, jež je i za normálních podmínek velmi riskantní,
protože je extrémně náročná na vodu – brambory.

Mons. Josef Veselý – Dějiny vodní kapky
Asi nejlepší způsob, jak se v horkých letních
měsících zchladit, je skočit do studené vody.
A že takových příležitostí o prázdninách
určitě bude. Málokdo se už ale při vodním
dovádění zamýšlí nad tím, čím voda vlastně
je, jak se tam vzala, od koho pochází a jaký je
její koloběh. A právě odpovědi na tyto otázky
se můžeme dozvědět z vyprávění bývalého
opavského děkana Mons. Josefa Veselého,
který se takovýto příběh o vodní kapce rozhodl
odvyprávět. „Příběh vodní kapky, docela
obyčejné, která s ostatními svými sestrami vyšla z moci Stvořitelovy, aby sloužila všem,“
můžeme slyšet hned na úvod vyprávění, které je doprovázeno tematickými fotografiemi
a podbarveno hudbou Má Vlast od Bedřicha Smetany.
Těsně pred svou smrtí mi pan děkan Veselý sdělil prosbu, přání převést jeho nahrávky
na magnetofonových kazetách a fotografie na diapozitivech do elektronické podoby. Pro
mě to byla tehdy nejen čest něco takového vytvořit, ale především krásná příležitost
a možnost, jak se s otcem naposledy před jeho odchodem na věčnost blíže setkat a svým
způsobem se i rozloučit.
Video ke zhlédnutí: www.1url.cz/@VodniKapka
Vojtěch Machovský
Zdroj: ceskatelevize.cz; csfd.cz
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Dětem

Nástupce dobrého krále
V jednom království měli opravdu spravedlivého a prozíravého krále. Nebylo tam
chudých, kteří by neměli ani kousek chleba do úst, jak tomu bylo v okolních královstvích.
A tak lidé svého krále milovali.
Každý rok se slavilo výročí uvedení jejich krále Jindřicha do královského úřadu. Byla
to velkolepá slavnost. Král přijížděl v doprovodu svých dvořanů na velkou plochu pod
hradem, kde nejprve při slavnostní bohoslužbě poděkoval celý národ Bohu a pak se
všichni veselili, jídla a pití byl dostatek, hra stíhala hru.
Tentokrát však oslava zdaleka nebyla tak radostná jako
v jiných letech. Král totiž oznámil, že už ztrácí síly a
ustanoví svého nástupce. Podle jeho slov se králem
stane jeden z jeho tří synů, který nejlépe splní zadaný
úkol. Lidé sice i v tento den jedli a pili, ale hráli už méně.
Spíše se vedly nekonečné diskuse, zdali se nástupce
dobrého krále Jindřicha stane jeho nejstarší syn Rudolf,
či prostřední Arnošt, nebo nejmladší Štěpán.
Na druhý den byli synové izolováni od ostatního
světa, aby si nemohli nechat poradit. Pak dostali zadání úkolu. Král slavnostně prohlásil
a nechal potvrdit královským notářem tento úkol: „Králem se stane ten z vás, kdo zcela
zaplní místnost pod věží.“
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Nejstarší syn pracoval celý den, nosil seno a pečlivě je ukládal do místnosti. Ale
když ráno král kontroloval splnění úkolu, seno poněkud sedlo a nahoře zůstal prázdný
prostor. Podobně dopadl i druhý syn, který se snažil zaplnit místnost papírem. Třetí syn
celý den nedělal nic. Když se přiblížila chvíle královy kontroly, tak v místnosti zapálil
svíčku. Světlo se rozlilo do celé místnosti, a nebylo ani místečka, kam by světlo ze svíce
neproniklo.
Král rozhodl okamžitě: „Ty, můj nejmladší synu Štěpáne, ty jsi splnil zadaný úkol
nejlépe. Staneš se mým nástupcem. Kéž bys světlo lásky šířil kolem sebe, a pronikl tak do
poslední chatrče ve svém království.“
Myšlenka na prázdniny pro menší děti
Milé děti, toužíte po nějaké hračce, nakonec si ji na rodičích vyprosíte, a dostanete ji.
Zprvu jste nadšeni – vaše srdce je plné. Ale časem nálada klesá, srdce se vyprazdňuje,
proto chcete další hračku. Lidské srdce nemohou hračky natrvalo zaplnit. Jedině světlo
z lásky zaplňuje zcela srdce, je pořád plné a šťastné.
Myšlenka na prázdniny pro starší děti
Srdce můžeme naplnit hmotnými věcmi – dobrým jídlem, pitím, zábavou tak, jak nás
o štěstí z těchto věcí přesvědčuje reklama. Ale srdce žádnou věcí nenaplníme, vždycky
zůstane prostor, který bude prázdný. Jedině světlo z lásky zaplní lidské srdce beze zbytku,
a přináší tak štěstí.
jáhen Josef Janšta
ilustrace Magdaléna Řeháková

Ze života skautů a skautek
Obrok 2019
Milí čtenáři, mám pro vás malou hádanku na začátek. Uhádnete,
jak často se koná akce Obrok?
Ano, je to zcela jednoduché, jak už sám název akce napovídá,
Obrok je celorepublikové setkání skautů a skautek, které se koná právě
jednou za dva roky. Letos se přes 2 000 skautů sešlo 22.–26. 5. v areálu
zámku Konopiště.
Ze 3. dívčího oddílu se nás vydala devítičlenná skupinka. Po dlouhé cestě jsme
dorazily do deštivého areálu, postavily jsme své stany, uvařily si večeři a užily si večerní
zahajovací ceremoniál. Během středečního večera nás čekaly dva vedlejší koncerty
a hlavní vystoupení zpěváka Voxela, během kterého se potvrdilo pravidlo, že skaut je
nepromokavý. I přes déšť jsme si koncert všichni užili a zazpívali si.
Během následujících dní jsme mohli zažít spoustu programů zaměřených na seberozvoj
i seznámení se s dalšími účastníky. Zajezdili jsme si na lodích, mohli vyzkoušet lanové
aktivity, vyzkoušeli jsme si nové hry a programy. Dokonce si všech 2 000 účastníků
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společně zahrálo Velkou hru. Programu bylo opravdu spoustu, proto napíši to, co mě
nejvíce zaujalo. Přednáška pana Radkina Honzáka na téma Psychopati mezi námi,
vyprávění pamětníků o dobách ilegality skautingu, návštěva zámku Konopiště, natáčení
pořadu televize Seznam, mše s o. Kamilem Strakem…
Obrok byl úžasný. Poznaly jsme spoustu nových lidí, prohloubily jsme přátelství s těmi
starými, poznaly jsme, jak vypadá skauting a rovering po celé České republice. Ale aby
se taková akce uskutečnila, bylo třeba
dlouhých příprav předem i na místě.
Proto, alespoň na dálku, moc děkuji
organizačnímu týmu i servisákům,
protože bez těchto dobrovolníků by
Obrok nebyl.
Stázka Štěpánková
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Svojsíkův závod 2019
Dne 18. 5. se náš skautský okres setkal na Hradci nad Moravicí na okresním kole
Svojsíkova závodu. Závodem soutěžící provázeli pánové Zikmund a Hanzelka, s jejichž
pomocí hlídky dokázaly procestovat svět. Soutěžení bylo rozděleno na dvě části, Závod
a Brány. Během modulu Závod hlídky probíhaly trasu v okolí Hradce nad Moravicí
a cestou na stanovištích plnily úkoly zaměřené na týmovou spolupráci, vlastnosti
a schopnosti celé družiny – například řešení krizových situací, poskytování první
pomoci, rozdělávání ohně, vymýšlení strategie u logické hry. V části Brány pokaždé
závodili jen jednotlivci, kteří měřili své fyzické i psychické schopnosti. Soutěžící měli
šanci změřit své fyzické síly, znalost přírodnin a dopravních značek, zručnost, schopnost
překonat se a mnoho dalšího.

Nejdůležitější na celém dni bylo, myslím, že jsme se společně sešli a zažili pěkný,
sluneční den. Ale byla to soutěž, a proto se také sluší prozradit výsledky. Triumfy
zůstaly v našem středisku ZVON, protože naše starší skautská družina Poštolek
ze 3. oddílu se umístila na prvním místě a v chlapecké kategorii toto místo obsadili skauti
z 5. chlapeckého oddílu. Obě druhá místa obsadil skautský oddíl Domoradovice, také
naše středisko. V dívčí kategorii hlídka Duhovky a u chlapců Ježečci.
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Je podstatné říct, že okresní kolo
pořádalo naše středisko ZVON a že
za skvěle zorganizovaným závodem
stál organizační tým pod vedením
Pavla Víchy.
Všechny zmíněné družiny postoupily také do krajského kola pořádného 8.–9. 6. ve Zlatých Horách.
Družiny si v roli Zlatokopů vyzkoušely plno netradičních aktivit jako
stavení věže z beden či extreme
curling. Nechyběly ani aktivity na
pozornost nebo spolupráci, kterou
si všichni otestovali také hlavně při modulu přežití, kdy museli uvařit večeři a přespat
v přírodě.
Stázka Štěpánková
fotoPavel Rychta – Paulo

Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Soutěž ve stavění
Merkuru
Na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě se konal 10. ročník soutěže ve stavění z Merkuru. Naši školu
reprezentovalo trio chlapců z 8. třídy –
Šimon Nevola, Dominik Haas a Dominik Rosenbaum. V konkurenci 20 škol se
umístili na skvělém 3. místě. Děkujeme
za skvělou reprezentaci školy.

Úspěch v literární soutěži
Voda pro život
Jindra Tereza Závorková získala
v celostátní literární soutěži s tematikou
ochrany životního prostředí Voda pro život za svou prózu 1. místo, práce Kristýny Hoňkové byla oceněna místem třetím
a Ester Svrčková si „vypsala“ čestné
uznání. Gratulujeme!
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Už tam budem? Vyhráli jsme!!!
20. května se skupinka odvážných osmáků vydala na natáčení soutěžního pořadu
České televize Už tam budem? do ostravského Světa techniky. Našimi soupeři byli žáci
z jedné pražské základní školy a byl to soupeř věru nelehký. Celou napínavou podívanou
můžete zhlédnout na televizní obrazovce v měsíci září.

Výlet 8. třídy do Prahy
Praha turistická, Praha historická, Praha slunečná, Praha poučná, Praha umělecká,
Praha technická, Praha moderní, Praha veliká, Praha noční, Praha osvětlená ..., krásné
a nabité tři červnové dny prožili osmáci v Praze. Zážitků je spousta. Počasí bylo prima,
pobyt v Praze žáci využili na maximum.

Výlet 6. A aneb kdo přežije
Šestá třída se vydala na nečekaně bezpečně nebezpečný výlet do Beskyd. Původní
plán byl, že první den vystoupají na Lysou horu, ale počasí to nedovolilo. Na Lysé hoře
do rána napadl sníh, proto byla zvolena jiná varianta – výstup na Ondřejník. Počasí
neumožnilo výhled na krásy přírody, ale procházka to byla příjemná. Druhý den nastal
přesun do lanového centra v Trojanovicích. Na žáky zde čekalo nespočetné množství
lanových překážek, které někdo zvládl bez problému, jiný se trochu zapotil a někdo
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to raději sledoval ze země. Večer se opékalo a byla malá oslava. Výlet přežili všichni a
zůstaly krásné vzpomínky na prožitá dobrodružství.

Den matek – prezentace naší zájmové činnosti
Mateřství si velmi vážíme. Proto každý rok chystáme
pro maminky kulturně sportovní prezentaci zájmové
činnosti žáků školy. Při více než hodinovém vystoupení
se vystřídala školní kapela, taneční a dramatický
kroužek, školní taekwondo oddíl. Prezentoval se také
keramický a výtvarný kroužek. Tento pestrý program
potěšil nejen maminky.

Den zvířat ve škole
Děti si do školy mohly přinést své zvířecí mazlíčky, aby je ukázaly svým spolužákům
a povyprávěly všem, jak se o ně starají a co mají mazlíčci rádi. Chvilka se zvířaty udělala
všem velkou radost.
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Inzerát
Církevní základní škola hledá učitele prvního stupně a anglického jazyka pro práci
na pobočce školy v Opavě, dále hledáme asistenta pedagoga pro práci ve škole v Hradci,
a to od 1. září 2019. Zájemci se mohou hlásit řediteli školy mailem reditel@czs-hradec.cz.
Mgr. Marie Šoltisová
Více informací i fotografií http://czs.proit.cz

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.

Prázdninové výtvarné tvoření pro děti v Opavě

Uskuteční se poslední prázdninový týden (úterý až pátek), a to 27.–30. 8. 2019, vždy
od 8 do 12 hodin, v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě.
Program:
27. 8. Ptáčci z drátu a perliček
28. 8. Dekorativní věneček na dveře
29. 8. Malování na hedvábí
30. 8. Korálky na gumičce
Děti můžete přihlásit buď na celý týden, nebo na jednotlivé dny.
Cena: děti budou platit pouze za spotřebovaný materiál.
Informace a přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617 – nejlépe do konce
července.

Iniciace – mužský rituál přechodu do zralé dospělosti

inspirovaný františkánským knězem a řeholníkem Richardem Rohrem.
Toto duchovní cvičení je určeno pro muže středního věku (doporučuje se min. 30 let).
Uskuteční se 11.–15. září 2019 v Nesměři u Velkého Meziříčí a povede ho P. Ladislav
Heryán, SDB a P. Václav Vacek. Účastnický poplatek je 2 700 Kč.
Bližší informace a přihlášku najdete na www.familia.cz.
Akci pořádá YMCA Familia.

Celostátní setkání mužů: Přejdi – síla mužského příběhu

Toto setkání se uskuteční v Nesměři u Velkého Meziříčí, v rekreačním středisku Drak,
19.–22. září 2019 a bude jím provázet P. Petr Glogar, OCD a Jan Šamánek.
Muži budou pracovat s biblickým Mojžíšem, se svým životním příběhem, s rituály a
prvky meditace.
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Ubytování je v chatkách s lůžkovinami, účastnický poplatek je 2 400 Kč.
Dotazy: chlapi@familia.cz.
Přihlášky najdete na www.familia.cz.
Akci pořádá YMCA Familia.

Víkend pro ženy s biblickými a židovskými tanci

Uskuteční se v Exercičním domě v Českém Těšíně 20.–22. září 2019. Lektorkou je
Gita Vyleťalová – víkend je určen jak pro začátečníky, tak i pro pokročilejší.
Cena: 1 100 Kč + 350 Kč (příspěvek na kurzovné)
Přihlášky: exercicnidumceskytesin.cz
Přejeme všem rodinám krásné prožití dovolených a prázdnin.

Jana Dostálová

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.

Kavárna pro Radost pokračuje i přes prázdniny
Kavárna pro Radost, kterou v květnu a červnu provozovali klienti sociálně
terapeutické dílny Charity Opava Radost, se neloučí! Pro velký úspěch u klientů a jejich
rodičů i návštěvníků a vedení OC Silesia se zde budete moci potkávat s milou obsluhou
nadšených číšníků s mentálním znevýhodněním či duševním onemocněním také
v červenci, srpnu i září.
Kavárna pro Radost, a především
její nadšení číšníci si záhy po otevření
získala srdce mnoha Opavanů. O zajímavé návštěvy zde nebyla nouze, na
kávě si pochutnali opavští basketbalisté s trenérem Petrem Czudkem, herci
Slezského divadla nebo organizační
výbor festivalu Hradecký slunovrat.
A díky dalším třem měsícům, které
mají klienti Radosti v kavárně před sebou, se ještě určitě máme na co těšit.
Návštěvníci také jistě uvítají prodloužení otevírací doby. Od července zde bude
otevřeno od 8 až do 18 hodin. Tak neváhejte! Čekají na Vás nejen kávy a nápoje všeho
druhu, připravované s nevídanou pozorností, ale také různé sladkosti. To vše doplněno
o dětský koutek a příjemné prostředí OC Silesia. Kavárna pro Radost Vás zve!
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MŮJ SVĚT bude k vidění v Raduni
Oceněné snímky jedenáctého ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT se vracejí na Opavsko.
V sobotu 13. července se představí na slavnostní vernisáži v krásném prostředí raduňské
zámecké oranžerie u příležitosti otevření nové prohlídkové trasy.
Slavnostní odpoledne začne v 15 hodin a vernisáž fotosoutěže MŮJ SVĚT doplní
zahájení sochařské výstavy Oly Sopčákové. „Následovat bude slavnostní otevření nové
prohlídkové trasy zámku, která představí přerod letního aristokratického sídla v moderní
a celoročně obyvatelnou rezidenci s řadou technických vymožeností,“ doplňuje kastelánka
zámku v Raduni Markéta Kouřilová.
Fotosoutěž MŮJ SVĚT pořádá již jedenáct let Charita Opava pod patronací
prof. Jindřicha Štreita. Autory fotografií jsou zaměstnanci, dobrovolníci a klienti Charit
celé České republiky. Fotografie jedenáctého ročníku budou v Raduni k vidění až do
konce prázdnin, poté se výstava přesune do Žďáru nad Sázavou.

Obrázky trolejbusů přinesly panu Davidovi pozvání do dopravního podniku
Obyvatel Domu sv. Cyrila a Metoděje pro nevidomé a slabozraké ve
Vlaštovičkách David Bělunek má už dlouho velký koníček – fascinují
ho autobusy a trolejbusy. Kreslí je, vyrábí jejich modely
a zajímá se také o vše, co s nimi souvisí, například
o různé zastávky a informační tabule. Rád se potkává
s řidiči MHD a vyptává se jich na vše, co s řízením
i údržbou autobusů i trolejbusů souvisí. Díky tomu,
že si svou zálibu nenechal jen pro sebe, teď mohli
klienti tohoto střediska Charity Opava absolvovat velmi zajímavou exkurzi v opavském
dopravním podniku.
Davidovi totiž bylo líto, že jeho obrázky autobusů a trolejbusů mohou obdivovat
pouze kolegové z Vlaštoviček, a poslal je také řediteli Městského dopravního podniku
Opava Pavlu Gebauerovi. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. K velkému Davidovu
překvapení do Vlaštoviček dorazil dispečer MDPO Jiří Brňák, který mu přinesl spoustu
upomínkových předmětů s logem opavského dopravního podniku, jako například ručník,
hrnek, blok či brašnu, ale také krásnou knihu
o trolejbusech. Spolu s těmito dárky doručil
i vzácné pozvání – velký fanoušek trolejbusů
David Bělunek byl očekáván na exkurzi přímo
v dopravním podniku!
Když přišel den D, byl pan David na vrcholu
blaha. Do opavského dopravního podniku na
Krnovské ulici ho doprovodila nejen jeho klíčová
pracovnice, ale také několik spolubydlících
z Domu sv. Cyrila a Metoděje. Všichni se díky
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němu mohli kromě trolejbusů a autobusů seznámit také s tím, jak vypadá a funguje
zázemí celého dopravního podniku – garáže, dílny, myčka nebo kancelář dispečera.
A protože se exkurze, doprovázená zasvěceným komentářem, líbila nejen panu
Davidovi, ale i jeho kolegům, všichni uvítali možnost se sem někdy brzy vrátit se všemi
obyvateli Vlaštoviček a skvělou exkurzi si zopakovat.

Kam o svátku Cyrila a Metoděje? Do Vlaštoviček!
Obyvatelé Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově
postižené se budou tak jako každý rok podílet na
Cyrilometodějské slavnosti, která se letos ve Vlaštovičkách
u Opavy uskuteční v pátek 5. července. Návštěvníkům
nabídnou například prohlídku Domu sv. Cyrila a Metoděje.
Ve zdejší kapli také oslavy začnou ve 14 hodin mší svatou.
Prohlídka Domu sv. Cyrila a Metoděje včetně ukázek řady velmi zajímavých pomůcek,
které dnes slouží nevidomým, bude následovat od 15 do 17 hodin.
Oslavy pak budou pokračovat již v režii obce Vlaštovičky ve zdejším sportovním
areálu. Tady bude v15 hodin zpívat klientka Vlaštoviček Iveta Dunková, následovat bude
v 15.30 vystoupení tanečního kroužku OK Dance a skupiny historického šermu DEUS
VULT, která si zde rozbije středověký tábor. Od 16 hodin bude k dobré pohodě hrát
dechová hudba Kobeřanka a k viděné bude také ukázka požárního útoku mladých hasičů
SDH Vlaštovičky. Na tradiční večerní zábavě se představí skupiny Špekband a La Nanita.
Celou akci budou doprovázet atrakce pro děti, které se mohou těšit na jízdu na
dětském kolotoči i na živém oslíkovi, velký skákací hrad, malování na obličej nebo
na sladkou cukrovou vatu. Pro všechny je zajištěno také bohaté občerstvení. Bohatý
program je dobrým tipem pro sváteční rodinný výlet.

„Tma jako v pytli,“ hlásí mobil
Umí rozpoznat jednotlivé bankovky, naprostou tmu zase ohlásí slovy „Tma jako
v pytli“. Speciální mobilní telefon BlindShell2 s hlasovým výstupem pro zrakově postižené
je jen jednou z technických vymožeností, které si mohli díky podpoře Nadačního fondu
Avast pořídit klienti Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené.
Speciální diktafon Eltrinex, který nevidomým nahradí poznámkový blok, bezdrátová
klávesnice Easy Link, která jim díky verzi v Braillově písmu umožní připojit se i na
cestách k chytrému mobilu či tabletu, nebo počítačový program Dophin Guide. Nadační
fond Avast podpořil projekt Domu sv. Cyrila a Metoděje pod názvem „Nevidomí mezi
námi“ částkou 50 tisíc korun, což jim umožnilo zakoupit si tyto velmi potřebné, ale
zároveň drahé moderní pomůcky.
Moderní technika může být pro nevidomé skutečně velmi potřebným pomocníkem.
Diktafon Eltrinex mohou nevidomí kromě jiného používat k nácviku prostorové
orientace a samostatného pohybu, protože si nahrají trasu, kterou se učí, a když si během
27

jejího absolvování nejsou jistí, zda jdou správně, mohou si záznam přehrát. „Používají
ho ale také například při vaření, protože si nahrávají různé recepty, velmi často našim
klientům diktafon pomáhá při nácviku písniček
k soutěži Začarovaná písnička, protože si píseň
nahrají a pak se učí jednotlivá slova,“ vysvětluje
vedoucí Vlaštoviček Zuzana Janků.
Mobil BlindShell 2 je zase možné používat
také jako hlasovou čtečku knih, zjistit na něm
předpověď počasí až na tři dny dopředu, funkce
detektor světla zjistí, zda jste někde nenechali
nedopatřením rozsvíceno. Pomalé klapání značí tmu, čím více se pak klapání zrychluje,
tím větší světlo detekuje. Celou řadu dalších užitečných funkcí má i počítačový program
Dophin Guide, který umí například odeslat namluvenou zprávu či skenovat text a
následně ho nechat počítačem přečíst.
„Velmi si vážíme podpory, kterou nám Nadační fond Avast poskytl. Chtěli bychom za ni
srdečně poděkovat a Nadačnímu fondu popřát mnoho síly do budoucna,“ uzavírá Zuzana
Janků.
Charita Opava

Mše svaté v Opavě během letních prázdnin
Ne
konkatedrála
Nanebevzetí PM
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Út
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Pá
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Z důvodu Revitalizace je konkatedrála
Nanebevzetí Panny Marie do října 2020 uzavřena.
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7.00
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kostel Svatého Ducha
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–

–
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 Mše svatá bude sloužena nepravidelně (pouze v případě, bude-li ohlášená)
Další informace o mších svatých a pobožnostech během prázdnin najdete v „Oznámení“. Případné změny budou oznámeny v ohláškách příslušných farností.

Otevřené chrámy
Projekt Otevřené chrámy se v ostravsko-opavské diecézi koná
třetím rokem. Díky tomuto projektu je možné navštívit vybrané kostely
i mimo dobu konaných bohoslužeb.
V Opavě bude v rámci této akce o letních prázdninách (od 6. července do 31. srpna) každou sobotu od 9 do 17 hodin zpřístupněna věž
kostela sv. Hedviky.
Informace o dalších otevřených chrámech v naší diecézi naleznete
na www.doo.cz/otevrenechramy.

Oznámení
Mše svaté v německém jazyce

Letní změny ve farnosti Sv. Ducha

Letní pořad bohoslužeb v kostele
sv. Vojtěcha

Změny mší svatých v kostele sv. Jana
Nepomuckého

o prázdninách nebudou. Termín první mše • Mše svaté viz tabulka na str. 28
svaté v německém jazyce po prázdninách • Během prázdnin nebudou také středeční
bude oznámen v zářijové Cestě.
adorace Nejsvětější Svátosti.
• Farní kancelář v průběhu července a
Slavnost sv. Cyrila a Matoděje, patrosrpna bude otevřena pouze v úterý od
nů Evropy (doporučený svátek)
10.00 do 11.30.
Pátek 5. července – mše svaté budou
v kostele sv. Vojtěcha v 7.00 ráno a v 18.00 Změny mší svatých v Marianu
večer.
Viz tabulka na str. 29

Viz tabulka na str. 28

budou oznámeny v ohláškách.
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Změny mší svatých v kapli Sv. Kříže

V červenci a v srpnu mše svaté nebudou.

Svátek Proměnění Páně

svaté v 18 hodin; každou středu (pokud
není liturgická památka) bude v 18 hodin
mše svatá ke cti sv. Josefa, přede mší
litanie ke sv. Josefu.

Mše svatá v kostele sv. Vojtěcha bude pouSlavnost Porciunkule
ze v 7 hodin.
oslavíme v kostele Sv. Ducha v pátek 2. srpSlavnost Nanebevzetí Panny Marie
na, o svátku Panny Marie Andělské z PorVe čtvrtek 15. srpna budou mše svaté ciunkule, při mších svatých v 7.00, v 8.00,
v kostele sv. Vojtěcha v 7.00 a v 18.00, v 9.30 a v 17.00. V tento den můžeme získat
v 18 hodin bude také mše svatá v kapli plnomocné odpustky.
v Oticích.

Mše svatá na zahájení školního roku

V neděli 1. září bude v 8.30 v kostele
sv. Vojtěcha sloužena prosebná mše svatá
k zahájení školního roku na opavských
školách.

Adorace před Nejsvětější svátostí

• Kostel Sv. Ducha – během července a
srpna adorace nebudou.
• Kostel sv. Vojtěcha – každý pátek od 17.00
do 18.00 (do začátku mše svaté) tichá
adorace s možností svátosti smíření, bez
modlitby růžence. V pátek 5. července
a 2. srpna (první pátky v měsíci)
s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně;
v pátek 19. července a 16. srpna (třetí
pátky v měsíci) s pobožností s Korunkou
k Božímu milosrdenství; vždy po mši
svaté začínající v 18 hodin.
• Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli
7. července, 4. srpna a 1. září bude
krátká adorace s litanií k Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním,
vždy po mši svaté začínající v 16.30.
• Kostel sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích
– termíny budou oznámeny v ohláškách.
• Kostel Božského Srdce Páně (Marianum)
– v pátek 5. července a 2. srpna (první
pátky v měsíci) od 17.20 do začátku mše
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Fatimská pobožnost

V sobotu 13. července a v úterý
13. srpna bude v kostele Sv. Ducha Fatimská pobožnost, která začíná v 7.15 modlitbou růžence. V 8 hodin začne mše svatá,
po ní litanie a průvod se sochou Panny
Marie.

Večery modliteb se zpěvy Taizé
v červenci a v srpnu nebudou.

Intence na mše svaté

se zapisují v sakristii kostela sv. Vojtěcha –
na ranní a dopolední mše svaté se zapisují
průběžně po celý rok, vždy po každé mši
svaté. Na večerní mše svaté slavené v září se
přijímají intence v pátek 19. července a na
mše svaté slavené v říjnu v pátek 23. srpna,
vždy od 16.45 do 17 hodin.

Plánované sbírky

• Neděle 7. července a 11. srpna – sbírky
na opravu konkatedrály Nanebevzetí
Panny Marie (v kostelech farnosti Panny
Marie).

Informace na webových stránkách

• Na adrese http://opava.minorite.cz/ najdete aktualizovaný web farnosti Svatého
Ducha.

• Kompletní program akcí Diecézního
centra mládeže a Diecézního střediska
mládeže naší diecéze najdete na webových stránkách: dcm.doo.cz.
• Akce naší farnosti najdete na webových
stránkách: www.farnostopava.cz.

každou mší svatou je příležitost ke svátosti
smíření.

Další program pro zájemce (skupiny,
poutě) je možno domluvit s bratry minority, nejlépe přes email: krnov@minorite.cz
nebo na tel.: 595 171 332.
Program poutí na celý rok 2019 najdete
Pouť ke sv. Anně na trojmezí farností
na
stránkách http://krnov.minorite.cz
bude v sobotu 27. července. Poutní mši
svatou bude celebrovat P. Václav Koloničný, farář v Ludgeřovicích; začátek bude Poutní místo Panny Marie Pomocné
Zlaté Hory
v 15 hodin.
• Sobota 10. srpna – Hlavní pouť.
Pouť KDU-ČSL na Maria Hilf
• Sobota 21. září – Pouť Národů 2018.
bude v sobotu 10. srpna. Odjezd z Rybího Do uzávěrky tohoto čísla nebylo na webu
trhu v 7 hodin. Cena 170 Kč. Přihlášky při- poutního místa více informací. Informace
jímá paní Víchová (tel. 774 924 182).
můžete získat na adrese: Duchovní správa
poutního místa Panny Marie Pomocné,
Orelská pouť na Svatý Hostýn
793 76 Zlaté Hory 170; mobil: 605 469 363;
bude v neděli 25. srpna. Odjezd autobusu e-mailová adresa: mariahilf@mariahilf.cz;
bude v 6.45 od Geodesie na Praskově webové stránky: http://mariahilf.eu.
ulici. Cena 220 Kč. Přihlášky přijímá paní
Poutní místo Stará Voda u Libavé
Víchová (tel. 774 924 182).
Program poutě ke sv. Anně StarovodPoutní místo Cvilín u Krnova
ské (poutní kostel sv. Jakuba Většího a
• Sobota 10. srpna – Pouť Rytířstva Nepo- sv. Anny):
skvrněné, křížová cesta bude v 11 hodin; • Sobota 27. července: v 10 hodin bude
mše svatá ve 12 hodin.
mše svatá, po ní adorace a svátostné
• Čtvrtek 15. srpna – Pouť k Panně Marii požehnání, poté procesí ke královské
Nanebevzaté, mše svatá bude v 18 hodin.
studánce a žehnání vody, přednášky pro
• Neděle 25. srpna – Pouť k Panně Marii dospělé a aktivity pro děti. Vše bude
Královně, mše svatá bude v 10 hodin.
probíhat v nedalekém okolí kostela.
• Sobota 14. září – Hlavní pouť Povýšení • Neděle 28. července: v 15 hodin bude
svatého kříže a Panny Marie Sedmibolest- mše svatá, po bohoslužbě bude procesí ke
né, křížová cesta bude v 17 hodin; mše studánce a žehnání vody.
svatá v 18 hodin.
Více informací na www.kostelberoun.cz.
• Neděle 15. září – Hlavní pouť Povýšení
svatého kříže a Panny Marie Sedmibolest- Exercicie v srpnu a v září
né, mše svaté budou 8.30 a v 10.00; mari• Neděle 4. až středa 7. 8. – Velehrad
ánská pobožnost v 15 hodin.
Duchovní cvičení pro pedagogy a kateKromě poutí je sloužena každou neděli chety
P. Jan Gacík SDB
mše svatá v 10 hodin. Půl hodiny před
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• Středa 14. až sobota 17. 8. – Hostýn
Veškeré informace o jezuitských duDuchovní obnova
Mons. Pavel Posád chovních cvičeních a exerciciích získáte
na webových stránkách: www.exercicie.cz,
• Neděle 18. až čtvrtek 22. 8. – Velehrad kde najdete kontakt na jednotlivé exerciční
Duchovní cvičení pro všechny
domy a také se můžete přihlásit.
Mons. Josef Žák

Prosebné a významné dny v červenci
• Pondělí 19. až sobota 24. 8. – Hostýn
a srpnu
Duchovní obnova pro mladé
P. Jiří Pleskač
• Pátek 5. července – Slavnost sv. Cyrila,
• Neděle 25. až pátek 30. 8. – Velehrad
mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů
Duchovní cvičení pro vysokoškoláky
Evropy, hlavních patronů Moravy
P. Michal Altrichter SJ
(doporučený svátek);
• Středa 4. až sobota 7. 9. – Velehrad
• pátek 5. července – první pátek v měsíci;
Duchovní obnova pro všechny
• úterý 16. července – výročí posvěcení
P. Miloslav Kabrda SDB
katedrály Božského Spasitele v Ostravě;
• Neděle 15. až neděle 22. 9. – Hostýn
• pátek 2. srpna – Panny Marie Andělské
Duchovní cvičení pro řeholní sestry
z Porciunkule;
všech řádů a kongregací
P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM • pátek 2. srpna – první pátek v měsíci;
• Pátek 20. až neděle 22. 9. – Český Těšín
Víkend pro ženy s biblickými a
židovskými tanci

• úterý 6. srpna – svátek Proměnění Páně;
• čtvrtek 15. srpna – slavnost Nanebevzetí
Panny Marie (doporučený svátek);

• Neděle 22. až pátek 27. 9. – Velehrad
• sobota 31. srpna – 23. výročí převzetí
Mons. Pavel Posád
Kněžské exercicie
ostravsko-opavské diecéze biskupem
Františkem Václavem Lobkowiczem;
• Neděle 22. až úterý 24. 9. – Hostýn
•
neděle 1. září – Den modliteb za péči
Duchovní pobyt – Senioři na Hostýně
o stvoření;
P. Jan Mach
• pátek 6. září – první pátek v měsíci.
Příspěvky do Cesty můžete předat v sakristii kostela sv. Vojtěcha nebo na faru Almužnická 2, Opava, případně poslat
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