Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě
říjen 2019

Slovo na cestu
Otče Mirosławe, po 23 letech Vás vítám na stránkách Cesty.
Jaké to je někam se vracet?
Odpovím Ti slovy amerického básníka: Tam, kde milujeme, tam je náš domov. Naše
nohy ho mohou opustit, ale ne naše srdce. Jinými slovy: je pěkné vracet se do Opavy –
třeba i tímto způsobem.

Říjen je měsíc Panny Marie
Růžencové. Co nového byste nám
řekl o Panně Marii?
Nového? Žiji ve švýcarském Olivone,
kde sloužím mše v ambrosiánském
ritu, pojmenovaném podle svatého
Ambrože. Takže už sedm let si čtu texty
svatého Ambrože. V jeho komentáři
k evangeliu svatého Lukáše jsem objevil
následující myšlenku.
Maria oklamala satana.
Maria byla nesmírně inteligentní,
fantastická žena. (Jak jinak by s ní Josef
mohl žít celý život v čistotě?)
Maria obelstila satana. Protože co
viděl? Šťastnou manželku, zatímco ona
byla panna. Viděl, že čeká lidské dítě,
nemohl ji podezřívat, že čeká Božího
Syna. Satana Bible nazývá otcem lži.
Panenstvím Maria obelstila otce lži.
Protože satan není vševědoucí. On neví,
co si člověk myslí, jen když mu to člověk
dovolí.

Co z toho vyplývá pro nás?
Kdyby nebyla ona, kdyby nevyslovila své Ano, nikdy bychom se neosvobodili od
satanovy lži – že můžeme být šťastní bez Boha, nesmrtelní bez Boha.

Co pro Vás znamená růženec?
Představuji si své setkání s Marií. Maria se mě ptá: Máš mě rád? Miluješ mě?
Já na to: Samozřejmě, že Tě miluji.
A Maria říká: Mirku, zopakuj mi to padesátkrát.
otec Mirosław Janiak, Olivone, Švýcarsko
(ptala se K. Šimečková)

Cesta slaví
Při prvním pohledu na nové číslo Cesty Vás možná
napadlo, že jsme se spletli, když máme rozhovor na první
straně. Ale není to omyl, jen trošku netradiční Slovo na
cestu od otce Mirosława Janiaka, který byl v Opavě jako
kaplan v době, kdy vznikl nápad založit farní zpravodaj.
A protože je to již pětadvacet let, přinášíme Vám
v tomto čísle kromě pravidelných rubrik také článek o čtvrt
století s Cestou, vzpomínky některých redaktorů a rozhovor
s panem Josefem Janštou, věrným přispěvatelem.
Jestli byste s námi chtěli poděkovat za 25 let existence Cesty a
poprosit o Boží požehnání do další práce, přijďte na mši svatou
v pátek 11. října v 18 hodin do kostela sv. Vojtěcha.
Příjemné čtení narozeninového čísla Vám přeje Vaše redakce.
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Čtvrt století s Cestou
Málokterá farnost se může pochlubit
fungujícím časopisem. Ale najít farní
tiskovinu, která bez přestání vychází
už 25 let, je opravdu obtížné.
V Opavě tuto výsadu máme. Právě
teď držíte v rukou 317. číslo
Cesty.
Pokud vás něco z minulosti tohoto časopisu zajímá, přes internetové stránky
www.farnostopava.cz/casopis-cesta se
dostanete do on-line archivu. V něm
si můžete prohlédnout všechna čísla od aktuálního vydání až po úplně první. To
vyšlo v říjnu 1994. Stálo tehdy 2 koruny, úvodní rubriku Slovo na cestu napsal Mons.
Josef Veselý a v dalších článcích se popisoval např. vznik růžence nebo život sv. Hedviky.
Tehdy jen jako patronky Slezska, protože i ostravsko-opavská diecéze vznikla až rok a
půl po časopisu Cesta.
Skutečný archiv všech vydaných čísel váží přes 6,5 kg a kdyby se časopisy postavily
na sebe, dosahovaly by výšky věže konkatedrály (66 m). Dohromady už z tiskáren vyjelo
přes čtvrt milionu kusů výtisků. Zjišťovali jsme také, které rubriky jsou v Cestě nejdéle.
Od samého začátku si můžete přečíst Slovo na cestu, ale i články věnované dětem,
rozhovory s různými zajímavými osobnostmi, zprávy z Centra pro rodinu, z Charity
Opava a také informace o činnosti skautů a skautek.
Za dobu existence Cesty se vystřídalo mnoho redaktorů a přispěvatelů. Všichni ale
měli společnou touhu potěšit (ale i vzdělat, formovat a informovat) čtenáře. Snad se
tento úkol bude našemu časopisu dařit i nadále.
Jan Pilař

Zajímá nás…
Jaký je způsob a symbolika svátosti biřmování?
Svátost biřmování se uděluje pomazáním křižmem na čele spolu se vzkládáním rukou
a slovy: „N (jméno), přijmi pečeť daru Ducha Svatého.“
Právě biblická symbolika oleje nám může prozradit ještě trochu víc o účincích
některých svátostí, včetně biřmování. Olej je znamením hojnosti a radosti, očišťuje
(mazání před i po koupeli), dělá mrštným (mazání atletů a zápasníků); je znamením
uzdravení, protože hojí pohmožděniny a rány a dává vyzařovat kráse, zdraví a síle.
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Všechny tyto významy mazání olejem se setkávají ve
svátostném životě. Pomazání olejem katechumenů před
křtem znamená očištění a posílení; pomazání nemocných
vyjadřuje uzdravení a útěchu. Pomazání posvátným
křižmem po křtu, při biřmování a kněžském svěcení je
znamením zasvěcení. To také vysvětluje jméno „křesťan“,
označení věřících v Krista (Christos – řecky „pomazaný“).
Tímto pomazáním dostává biřmovanec pečeť Ducha
Svatého, nezrušitelné znamení, že naprosto patří Kristu.
Proto, stejně jako křest, i biřmování je možno přijmout
pouze jednou.

o. Jan Czudek

Jak jsme počmárali zeď
Když jsem byla malá, bydleli jsme s rodinou v mezigeneračním domě. Byly mi tak
3 nebo 4 roky a nastal Štědrý den. Byli jsme s bratrancem z příchodu Ježíška už od
rána tak nervózní a natěšení (především teda na dárky, co si budeme nalhávat), že se
nám nějakým způsobem podařilo setřást rodiče a prarodiče a pestře jsme počmárali
kuchyňskou stěnu.
Je mi o něco málo víc než tehdy,
a do života se místy vkrádá zvyk,
který zbavuje události nadšeného
očekávání a třpytivé radosti v očích.
Tohle pokušení se v mém případě
týká i chvil, kdy jdu k přijímání
a čekám, až přijdu na řadu, a lidi
kolem mě někdy vypadají tak
nějak... nezúčastněně. Mám k tomu
tendence i já. A v těch chvílích si
říkávám: VÍŠ, ŽE SE TI BLÍŽÍ TVOJE
DNEŠNÍ VÁNOCE? UŽ JENOM
CHVILIČKA... POČMÁRALA BYS
TEĎ RADOSTÍ A BÁZNÍ STĚNU?
Čmárat po stěnách se nemá.
Nicméně kdybychom si uvědomili
ohromnost a velikost té chvíle...
Nemělo by zbýt na zdi kostela jediné
volné místo.
Mája Pilařová
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Ve společenství „cestářů“
Za celou dobu existence Cesty prošlo její redakcí docela dost lidí. Někteří se na tvorbě
časopisu podíleli jen krátce, jiní i spoustu let. Přinášíme Vám krátkou anketu s několika
redaktory Cesty, kteří odpovídali na následující dvě otázky:
1) Jak jste se k práci na Cestě dostali?
2) Co Vám práce pro Cestu dala, popřípadě vzala?
Vladimír Ziffer:
ad 1) Já ne k ní, ale ona ke mně. Hledal jsem pramen informací o víře, liturgii, církvi…
a napadlo mě, že by to mohl být farní zpravodaj. Když jsem přišel s tímto nápadem
a s návrhem Cesty za otcem Mirkem Janiakem, tehdejším opavským kaplanem, ten to
s radostí přijal. Když se pak našlo pár dobrých lidiček, kteří byli ochotní věnovat Cestě
svůj čas a všechny hřivny, které od Pána dostali, Cesta se doladila a mohla začít existovat,
a existuje dosud. Asi ji Bůh chtěl a přeje jí, za což je třeba stále děkovat.
ad 2) Když tu otázku otočím, tak mi vzala pouze nějaký ten čas, a toho nelituji. Zato
mi dala radost z práce a ze společenství „cestářů“. Dále mi dala to, co jsem od ní očekával.
A protože pro Cestu pracovaly tři čtvrtiny naší rodiny, měla Cesta na ni dobrý vliv.
Drahomíra Ziffrová:
ad 1) Můj manžel s několika dalšími nadšenci celý projekt Cesty vymysleli. Převážně
se tehdy všechno odehrávalo u nás doma, byla jsem do práce na Cestě „vtažena“ a přijala
jsem to. Docela mě to bavilo, byli jsme mladší a ještě ne tak opotřebovaní.
ad 2) Práce na Cestě mi „dala“ mnoho přátel a také pocit, že snad dělám něco
smysluplného pro lidi a farnost. Texty nám většinou přicházely psané rukou, proto
bylo nutné je přepsat, a to byla jedna z mých prací na Cestě. Také jsem pomáhala při
korekturách textů a lámání čísla. Čas na tyto práce jsme měli hlavně v nočních hodinách,
protože jsme všichni chodili do práce a měli svou domácnost. Takže Cesta mi „vzala“
dost hodin klidného a spokojeného spánku.
Honza a Pavla Petkovovi:
ad 1) K práci na Cestě jsme se dostali asi v roce 1997. Měli jsme čerstvě po svatbě,
ještě jsme neměli děti a chtěli jsme dělat něco pro farnost. Oslovil nás otec Vít Zatloukal,
v redakci nastala obměna a chyběli lidi. Za sebe musím říct, že strašně ráda vzpomínám
hlavně na začátky, kdy jsme u Ziffrů trávili hodiny a hodiny, dělali korektury, vybírali
obrázky, skládali číslo, všechno na koleně a v báječné atmosféře. Ziffrovi byli úžasní, bez
nich by Cesta nikdy nebyla taková, jaká je, a hlavně nikdo z nás nevydržel to, co oni.
Bylo období, kdy jsme číslo sotva naplnili, a pak najednou měla Cesta 16 nebo 24 stran.
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Když pak přišly na svět děti a s nimi nové výzvy a starosti, tak naše práce v Cestě pomalu
končila.
ad 2) Cesta nám dala přátele, setkání s řadou zajímavých lidí. Poznání, že společná
práce lidi sbližuje, že i mistr tesař se někdy utne. A co nám vzala? Kromě času asi nic.
Kateřina Šimečková:
ad 1) Na první schůzku mě
pozval otec Miroslaw Janiak.
Mým úkolem zpočátku byly
korektury.
ad 2) Práce pro Cestu mi
dala společenství lidí, kterým
šlo o věc, radost z tvůrčí práce
a v rámci rozhovorů i setkání
s lidmi, které bych se jinak
ostýchala oslovit. Jestli mi
něco vzala, pak hlavně nějaké iluze o druhých lidech
i o mně. A to není ztráta.

K zamyšlení
„V kterého doufáme“
Je měsíc říjen, měsíc růžencový, a tak se podívejme do jedné z mnoha knih, věnujících se
modlitbě růžence. Podle Romana Guardiniho i „tři úvodní Zdrávasy obsahují jakýsi druh
tajemství – a sice v podobě prosby o ony základní síly křesťanského bytí, jež církev nazývá
božskými ctnostmi: víru, naději a lásku.“ My se dnes zamyslíme s Guardinim nad druhou
z těchto ctností.
Alžběta blahoslaví Pannu, že uvěřila, neboť se stane vše, co jí Pán řekl. Mocí Ducha
Svatého se stane Matkou Vykupitele a v tom najde naplnění života a spásu. Být o tom
přesvědčen nebylo vždy snadné. Když Písmo mluví o Marii a jejím Synovi, stává se vždy
zřejmou veliká láska, ale také vzdálenost. Odpověď dvanáctiletého chlapce v chrámě
(Lk 2,49), odpověď Ježíše na svatbě v Káně (Jan 2,4), jeho slova okolostojícím, když se
na něho Maria ptá přede dveřmi (Mk 3,33), co říká ženě, která blahoslaví jeho matku
(Lk 11,28), a jeho poslední vůle, s níž ji předává učedníkovi (Jan 19,26‒27) – v tom všem
se stává zřejmým něco, co jí ho odcizuje, a vždy hrozí možnost, že ona může ztratit víru
v Boží řízení. Její důvěra se však vždy ještě jenom zvětšuje a dává vše do jeho rukou.
Maria žila zcela z důvěry v Boží moc, která je schopná uskutečnit vše i cestou temnoty
a protikladu.
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Naděje je důvěra v Boží moc, jež
dokáže vše dokončit. Bůh přislíbil, že
se máme stát novými lidmi a stvoření
že se má stát „novými nebesy a novou
zemí“ (Zj 21,1). Tomu protiřečí dojem,
kterým působí věci tohoto světa;
samotný běh života; názory lidí okolo
nás; naše vlastní denně zakoušená
nedostatečnost a hřích – všechno.
Naděje znamená věřit navzdory tomu.
Přes všechno, co tomu protiřečí, je
v nás nový život; a Bůh jej dovrší přes
všechny překážky, jen když mu budeme
důvěřovat. Je to však těžké, někdy skoro
k nepřekonání. Tak musíme vždy znovu
prosit, aby v nás Pán posilnil naději.
Kéž nikdy neztratíme naději v Boží
lásku a prozřetelnost a prosme, aby nám
Pán zachoval víru. To sobě i Vám všem
přeje
Vladimír Ziffer st.
Zdroj: Romano Guardini. Růženec
naší Paní. Karmelitánské nakladatelství
Kostelní Vydří, 2001; str. 44‒45.

Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava
Program na říjen: 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.
1. 10.
8. 10.

Informativní schůzka
Otec Bohumil Vícha z Oldřišova nám bude povídat o „Setkání mládeže
v Panamě“
15. 10. Poutní zájezd do Kunína a okolí
22. 10. Přednáška otce Petra Smolka na téma „Boží lid a (ne)klerikalismus“
v pastoračním středisku minoritského kláštera
Marie Smolková
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Knižní tipy
Otec Pio

Gabriele Amorth
Svěží životopis svatého Pia z Pietrelciny
z pera známého italského exorcisty Gabriela
Amortha. Kapucínský kněz Padre Pio působil
v klásteře v městečku San Giovanni Rotondo
v italské Apulii. Byl vyhledávaným zpovědníkem, mužem obdařeným stigmaty a schopností nahlížet do srdce kajícníků, kteří se k němu
přicházeli zpovídat. Gabriele Amorth však nezakrývá ani řadu dramatických zlomů v životě tohoto oblíbeného světce. Otec Pio vynikal
službou Bohu a bližním, ale také přitahoval
pozornost svými mimořádnými obdarováními.
V určitém období nesměl sloužit mše, vydávat
knihy a zpovídat. V šedesátých letech 20. století
se k němu ovšem hlásí zástupy jeho duchovních
dětí a krátce po jeho smrti se rozbíhá kanonizační proces.
Pro velký úspěch vychází tento titul po 15
letech v novém vydání.

O nesnázích v manželství – Jak je včas rozpoznat a hledat cestu dál
Aleš Opatrný

„Žádné manželství není procházka růžovým sadem,
těžkosti se nevyhnou nikomu. Manželé někdy dělají chybná
rozhodnutí, ani ta by ale neměla vést k jejich definitivnímu
rozchodu.“ To jsou zkušenosti, které získal autor nové knihy
během své dlouholeté kněžské služby.
Aleš Opatrný poznal řadu manželských párů. Některé
zvládly neuvěřitelné obtíže, a jejich manželství přesto
přežilo. Ani série špatných rozhodnutí nemusí končit
rozpadem manželství. Je potřeba vyvarovat se dvou extrémů:
vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby
a problémy nemusí znamenat katastrofu. V této příručce
jsou pojmenované a díky tomu se jim mohou manželé
včas vyhnout. Jde o čtení vhodné pro novomanžele, zralejší
partnery i doprovázející osoby (zpovědníci, terapeuti).
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Protože papež František vyhlásil říjen mimořádným misijním měsícem, přinášíme vám
několik krátkých tipů na téma misie:

Evangelizace s odvahou a citem
Michelle Moranová

Tenká brožurka plná rad, proč
a jak se pustit do misií ve svém
okolí. Čtenář bude veden ke sdílení
víry, což je první krok na cestě
evangelizace.

Otec vyhoštěných

Wilhelm Hünermann
Čtivě, románově
zpracovaný příběh
sv. Damiána de Veuster,
misionáře na havajském
ostrově Molokai, kam byli
v 19. století vyhošťováni
malomocní.

Misionáři bez lodi

Madeleine Delbrelová

Proměna farnosti
James Mallon

Rady k aktivitám
ve farnosti, které ji pomohou
posunout se z udržovacího
režimu k misijnímu zápalu.

Kniha zachycuje
inspirativní myšlenky
francouzské misionářky,
která evangelizovala chudé
v dělnických a
komunistických čtvrtích
Paříže. Každý z nás má být
misionářem svých bližních.

Než krokodýl spolkne stín
Aleš Palán

Starší publikace o zapomenutém českém
misionáři Zdeňku Čížkovském, kterého téměř
neuvěřitelně dobrodružný osud zavedl mimo jiné
i do jižní Afriky mezi domorodé Zuly.
Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava
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Filmové tipy
Budiž světlo
Drama
Slovensko / Česko, 2019, 93 min
Režie: Marko Škop
Ryze současný příběh slovenského gastarbeitera
v Německu, který zjistí, že se jeho syn doma na Oravě
zapletl s extrémisty a ocitl se v podezření, že militantně
zaměřená skupina dospívajících chlapců, jejíž byl členem,
má na svědomí šikanování a smrt spolužáka. Otec se
pustí do hledání pravdy. Pravdy o skutečném stavu věcí
ve své rodné vesnici, ve své rodině a v sobě samém.
Uvědomí si, jak tenká je hranice mezi příslušností
k lidem, kteří jsou jako on sám, a mezi rozbitým nosem,
který ho čeká od těch samých lidí v momentě, kdy
s nimi přestane souhlasit. Jak snadné je stát se pro své
okolí nepřítelem.
„Je to příběh obyčejného člověka, jednoho z miliónu,
kterému se navzdory jeho dobrým úmyslům udělat pro
svou rodinu to nejlepší, všechno pokazí,“ říká režisér Marko Škop, který svým posledním
filmem Eva Nová získal dvacet domácích a mezinárodních ocenění.
Budiž světlo na filmovém festivale v Karlových Varech, kde byl film uveden v hlavní
soutěži, získal Zvláštní ocenění od Ekumenické poroty. „Vypráví o tom, jak nebezpečné
je zahrávat si se vzbuzováním lidského strachu, s nacionalismem a xenofobií, a jak nebezpečné to může být, když se to skryje pod pláštíkem víry nebo katolické církve,“ popisuje
člen poroty Martin Horálek (dramaturg náboženského vysílání České televize) a dodává: „Pevně věřím, že tento film bude takříkajíc povinnou četbou na mnoha biskupstvích a
farách, a to nejen v České
republice. Bohužel totiž
má zvláště v rámci římskokatolické církve ve
středoevropském prostoru
opravdu co říci, je určitým
mementem a my jsme na
něj chtěli udělením zvláštního ocenění upozornit.“
Film bude možné zhlédnout 15. října v 18 hodin v prostorách kina Kupé v Opavě
na Janské 7.
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Thérèse
Drama / Životopisný
Francie, 1986, 94 min
Režie: Alain Cavalier
Patnáctiletá Terezie Martinová si vynutí na papeži a
biskupovi předčasný vstup do jednoho z nejpřísnějších
klášterů, na Karmel. Film, který je natočený podle
autobiografie Terezie z Lisieux, jež byla prohlášena
papežem Janem Pavlem II. za učitelku Církve a jejíž
památku si připomínáme 1. října.
Snímek získal v roce 1987 cenu César (ocenění za
nejlepší filmové počiny ve Francii) za Nejlepší film, režii,
scénář, kameru a herečka Catherine Mouchet získala za
ztvárnění sv. Terezie ocenění Nejslibnější herečka. Film
také obdržel Cenu poroty na festivale v Cannes.
Film ke zhlédnutí: www.1url.cz/@Therese
Vojtěch Machovský
Zdroj: Bioscop, zpravy.proglas.cz, ceskatelevize.cz, wikipedia.org, csfd.cz, gloria.tv

Fantazie, to je ten dar
Jáhna Josefa Janštu asi není třeba dlouze představovat. Kromě toho, že jej v naší farnosti
pravidelně vídáme u oltáře, můžeme se již pětadvacet let setkávat s jeho články pro děti na
stránkách Cesty. A protože je jediným přispěvatelem, který do Cesty píše po celou dobu její
existence, rozhodly jsme se s ním udělat krátký rozhovor.

Odkud vzešel nápad zařadit do Cesty rubriku Dětem?
Od srpna do října v roce 1994 jsem byl po úraze v rehabilitačním ústavu v Hrabyni. Jednou odpoledne mne tam navštívili členové zakládající redakce. Sdělili mi, že se tvoří nový farní
časopis Cesta, a požádali mě, abych psal příspěvky pro děti.
Ze vznikajícího časopisu jsem měl velkou radost a rád jsem
s nabídkou souhlasil.

Články do rubriky Dětem píšete celou dobu, tedy 25 let.
Kde stále hledáte inspiraci?
Někdy z četby, jindy něco vidím a slyším. Ale hlavně je to
o fantazii, a to je ten dar.
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Jak dlouho Vám trvá vymyslet a napsat článek?
Nemám to stopnuté, je to různé. Hodinu, dvě... Když se nedaří, tak i déle.

Měl jste někdy tvůrčí krizi? Blížila se uzávěrka a stále Vás nic nenapadalo?
Většinou když sedám k počítači, tak nevím, co budu psát. Sedím, hledím, nejednou na
krátký čas usnu. Modlím se a čekám. A pak mě napadne myšlenka. Rozepsat ji například
v příběh už není těžké.

Zažíváte někdy zpětnou vazbu ze
strany čtenářů?
Mnohokrát jsem články četl dětem
v náboženství nebo jinde. Jejich reakce,
prožívání příběhu jsou nejlepší zpětnou
vazbou.

Co Vám psaní příběhů do Cesty
dává?
Radost z vykonané práce. Štěstí z toho, že mohu psát pro druhé. Nejednou si také
povzdechnu, když je mi líto, že nemálo rodičů nevyužívá svou jedinečnou výchovnou
šanci: číst dětem před spaním, kdy jsou děti úžasně vnímavé, za četbu i v dnešní době
vděčné. Při četbě a následném rozhovoru se dá mnoho pro jejich výchovu udělat,
a zároveň prohloubit vztahy.

Co při psaní svým čtenářům sdělujete?
Bůh je velký a má nás rád. Jestliže na jeho lásku odpovíme, v modlitbě se mu svěřujeme,
radíme se s ním a prosíme ho, aby byl s námi, tak se dějí v našem životě úžasné věci.

Děkujeme za rozhovor.

Marie Štrauchová a Mirka Řeháková

Dětem
Tajemství nové žačky
Na začátku školního roku přivedla paní učitelka do 4. třídy novou žačku a představuje
ji třídě: „Jmenuje se Andrea, její rodina se k nám přistěhovala o prázdninách. Nebylo by
dobré, aby byla v lavici sama. Kdo si s ní sedne?“
Nikdo se nehlásí. Andrea se smutně dívá do třídy. Nikdo mě tu nechce. Budu tu sama.
Proč jsme se jenom stěhovali?
Míša to na ní vidí. Je křesťanka a cítí, že by se měla přihlásit. Ale s Káťou se mi tak
dobře sedí. A kdoví, jaká ta nová bude.
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Paní učitelka pozoruje třídu a rozhoduje: „Sedneš si do druhé lavice k Míši. Ona ti
všechno ukáže a vysvětlí, jak to u nás chodí.“
Míša se skutečně o Andreu stará. Jenom o přestávkách zůstává nová žačka sama.
Paní učitelka ji povzbuzuje: „Vezmi ji mezi děvčata.“
„Ona nechce,“ odpovídá Míša, „hraje si s plyšáky a já chci jít také mezi ostatní holky.“
Jedno odpoledne jde Míša s maminkou do tržnice. Na lavičce tu sedí sama Andrea se
svými plyšáky. Sedá si vedle ní a zeptá se: „Proč se pořád bavíš s těmi plyšáky?“
„Nejsem s nimi sama,“ odpovídá Andrea.
Míša se na ni nechápavě podívá a zeptá se: „Co si s nimi povídáš?“
„To je moje tajemství,“ uzavírá rozhovor spolužačka a běží za maminkou, která ji volá.
Od této chvíle se snaží Míša do tajemství proniknout. Naslouchá tomu, co si s nimi
Andrea povídá. Ale ona s plyšáky hovoří neznámou řečí, takže jí není vůbec rozumět.
Míša je však vytrvalá. Ani si přitom neuvědomuje, že většinu přestávek zůstává sedět
v lavici a pozoruje tajemnou hru své sousedky.
V jedné přestávce opakuje Andrea několikrát
jedno slovo: AKSÁL. To
slovo znám, bleskne jí hlavou. Na letním táboře jsme
přece luštili neznámý nápis.
Nemohli jsme na to přijít, až nám vedoucí napověděla, že slova jsou psána
odzadu. AKSÁL byla tedy LÁSKA.
Od tohoto objevu se Míša učí
Andreji rozumět. Záhy tak pochopí, že plyšák kočička je kamarádka
Katka, se kterou sedávala ve škole
v minulém školním roce. Ovečka
je Maria, která ji chrání. Postupně Míša odkrývá, že je to Panna
Maria. Teď už ví o své spolužačce, že teskní po své kamarádce a má moc ráda Pannu
Marii, která ji utěšuje.
Tajemství přestává být tajemstvím, ale Míša zatouží, aby měla Andrea ráda ji, když tu
Katka není. Prosí Pannu Marii, aby jí v tom pomohla.
Je říjen, Míša se chodívá s babičkou modlit růženec do kaple na návsi. Pozve tam
Andreu. Ona přikývne, a tak odpoledne sedí v kapli vedle sebe a modlí se. Když vyjdou
z kaple, tak si spolu mají co povídat: o tajemství, o stýskání a smutku.
Na druhý den ve škole je Andrea poprvé bez plyšáků. Už je nepotřebuje. Namísto
kočičky má teď Míšu a za Pannou Marií půjdou spolu do kaple, kde se budou modlit
růženec.
jáhen Josef Janšta
ilustrace Magdaléna Řeháková
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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.

Odpolední seminář pro ženy v Opavě
Seminář se uskuteční v úterý 12. listopadu od 17 do 20 hodin v pastoračním středisku
minoritského kláštera v Opavě.
Téma: Od problému k řešení, lektorka: Mgr. Irena Smékalová.
Cena: 250 Kč
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Duchovní obnova pro ženy v Opavě
Uskuteční se v sobotu 16. listopadu od 9 hodin do 17.30 v pastoračním středisku
minoritského kláštera v Opavě. Obnovu povede P. Vítězslav Řehulka na téma: Co musí
člověk udělat, aby byl dobrým křesťanem? Během dne bude možnost svátosti smíření,
adorace a na závěr mše svatá v kostele.
Cena: 250 Kč (včetně oběda)
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Kurz PPR v Ostravě
Centrum pro rodinu pořádá další kurz PPR (přirozené plánování rodičovství), a to
v termínu 8.–9. listopadu a 29.–30. listopadu v Ostravě-Vítkovicích, Syllabova 19.
Informace a přihlášky: mfridrichova@prorodiny.cz, 731 625 618

Rodinný plánovací kalendář 2020
Centrum pro rodinu opět vydává rodinný kalendář, který si můžete zakoupit
a vyzvednout také v Opavě, v kanceláři Centra pro rodinu, na Masarykově ul. 39.
Cena kalendáře: 200 Kč.
Kalendář si můžete prohlédnout na www.prorodiny.cz.
Jana Dostálová
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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 pořádá další bazárek dětského oblečení
Burzu dětského oblečení uspořádá pro velký úspěch letos již podruhé Charita
Opava. Maminky mohou pro své ratolesti levně nakoupit nebo také k prodeji nabídnout
všemožné dětské zboží ve středu 16. října od 8.30 do 12 hodin v prostorách pastoračního
střediska v prvním poschodí minoritského kláštera na Masarykově třídě v Opavě.
Burzu dětského oblečení pořádalo před lety pravidelně středisko
Charity Opava Neškola, po jeho
zániku ale skončily i mezi maminkami velmi oblíbené bazárky. Letos
v březnu se Charita Opava rozhodla
uspořádat jednorázovou burzu dětského oblečení v rámci celoročního
připomínání kulatého výročí svého
vzniku pod názvem „30 dobrých
skutků k 30 letům Charity Opava“.
„Pro velký zájem jsme se rozhodli ji
ještě jednou zopakovat,“ říká bývalá vedoucí NEŠKOLY Svatava Bláhová. „V případě zájmu o prodejní místo zasílejte objednávky na e-mail blahova@charitaopava.cz,“ dodává.
Hlídání dětí bude v době konání bazárku zajištěno v herně, zároveň bude možné
odložit si kočárek na hlídané místo v chodbě v přízemí. Vstup je opět zdarma.

Nevidomí obyvatelé Vlaštoviček fotbal sledují
„Byť nevidomí, ostře Vás sledujeme!“ I takováto věta zazněla v Domě sv. Cyrila
a Metoděje pro zrakově postižené na setkání zdejších klientů s hráči SFC Opava. Dominik
Simerský, Pavel Zavadil, Filip Souček a Jan Žídek se v doprovodu technického ředitele
klubu Jaroslava Rovňana mohli seznámit se světem nevidomých, ale také přesvědčit
o tom, že přes své postižení sledují sportovní dění a chodí na jejich zápasy.
Klienti z Vlaštoviček se s opavskými fotbalisty nepotkali poprvé. „Již loni jsme
absolvovali prohlídku opavského stadionu včetně zázemí, také proto jsme je pozvali na
oplátku k nám,“ vysvětluje vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Janků. Opavští
borci tak měli možnost si vyzkoušet řadu přístrojů, které nevidomým usnadňují život,
například elektronický rozpoznávač barev, mluvící váhu, mluvící hodinky, rozlišovač
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bankovek a podobně. Se škraboškou na očích si pak zahráli pexeso pro nevidomé nebo
vyzkoušeli Braillovo písmo. A zde zase padaly velmi netypické dotazy stran fotbalistů,
například Jan Žídek chtěl vědět, kterým prstem nevidomí čtou. Fotbalisty ale také
zajímalo, jak vnímají klienti Vlaštoviček atmosféru na zápase, který prožívají na tribuně,
ale nevidí ho.
Spolupráce mezi Vlaštovičkami a SFC Opava tím
ale ke spokojenosti všech
nekončí. „V říjnové reprezentační přestávce určitě
najdeme termín na to, abychom Vás opět pozvali k nám
a zahráli si s Vámi zápas,“
oznámil na závěr setkání
Jaroslav Rovňan. Ale pozor
– výsledek utkání, které se
uskuteční v rámci celoročních oslav výročí založení Charity Opava pod názvem „30 dobrých skutků k 30 letům
Charity Opava“, není zdaleka jasný. Hrát se totiž bude poslepu se speciálním míčem pro
nevidomé, který vydává zvuk.

Zástěru z Chráněných dílen sv. Josefa dostal darem také papež František
Jednu z dvou tisíc zástěr, které vyrobily Chráněné dílny sv. Josefa Charity Opava
k letošní celorepublikové Sbírce potravin, dostal darem také papež František. Na
vatikánské audienci zástupců Federace evropských potravinových bank, která sbírku
organizuje, mu ji osobně předala ředitelka české pobočky Veronika Láchová.
„Vstupujete do začarovaného kruhu plýtvání, abyste ho přesměrovali k dobrému užitku,“ zdůraznil papež František a přirovnal
práci potravinové banky ke stromu, který
přeměňuje znečištěný vzduch na kyslík potřebný k životu.
Zelenou zástěru z charitních dílen si
v květnu oblékly tisíce dobrovolníků, kteří
na mnoha místech České republiky sbírali
pro potravinovou banku potraviny. Ty pak
putují do řady neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům,
matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a
tělesným postižením.
„Moc děkuji za skvělou spolupráci a jménem všech dobrovolníků i za krásné zástěry,
které se stávají symbolem Sbírky potravin,“ vzkazuje do Opavy Veronika Láchová.
16

A protože se zástěry skutečně osvědčily, budou sbírku doprovázet i v dalších ročnících.
V Chráněných dílnách sv. Josefa proto již nyní vyrábí dalších 650 kusů.

„Tříkrálová auta“ už pomáhají Vaším jménem
Více než pětadvacet tisíc kilometrů najedou za svými klienty měsíčně po Opavsku
pracovnice Ošetřovatelské a Pečovatelské služby i mobilního hospice Pokojný přístav.
Aby mohly s pomocí potřebným přijet všude a včas, musí být jejich velmi vytížený
vozový park stále v pořádku.
Díky penězům, které vybrali koledníci
v letošní Tříkrálové sbírce, ho v nedávné
době mohla Charita Opava obměnit hned
dvěma novými vozy. Pečovatelská služba
vyměnila starý vůz za novou škodu City
Go a sestry Pokojného přístavu budou
moci využívat vůz Volkswagen Polo.
Obměna dvou vozů přinese hned několik
výrazných změn k lepšímu. „Obě auta
jsou na CNG a jejich provoz je tedy nejen
ekologický, ale také o polovinu levnější než
u předchozích vozů,“ pochvaluje si manažerka Charity Opava Petra Thiemlová. Velký
úložný prostor také umožní sestrám převážet i rozměrnější zdravotní pomůcky.
V letošní Tříkrálové sbírce se vybralo 2 326 492 korun, vozový park tak mohla
Charita Opava obměnit i díky tomuto skvělému výsledku, na němž se podíleli snad
všichni občané Opavska. „Kdykoli na silnici uvidíte tato dvě auta, jak spěchají s pomocí
za potřebnými, můžete si s hrdostí říci, že jste k tomu svým darem přispěli i Vy,“ vzkazuje
všem s díky Petra Thiemlová.
Charita Opava

Cvičení pro ženy
Orel jednota Opava srdečně zve na tradiční kondiční cvičení pro
ženy všeho věku (pod vedením Mgr. Kláry Novákové).
Kdy: každou středu od 18 do 19 hodin
Kde: v tělocvičně na ZŠ T. G. Masaryka,
Mírová ulice
S sebou pouze pohodlné oblečení na cvičení a přezůvky.
Případné dotazy: 732 910 637
Není nutno se hlásit dopředu, prostě přijďte a uvidíte!
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Společenství ve farnosti
Děti, mládež a dospělé zveme na pravidelná setkávání, která mohou pomoci prohloubit
život z víry a zapojit se aktivněji do farního společenství.

Farnost Nanebevzetí Panny Marie
• Scholka se schází každý čtvrtek v 15.30 na faře při konkatedrále Nanebevzetí
Panny Marie (určeno pro děti od 3 do 8 let).
• Ministranti se scházejí každou sobotu od 9 hodin do 10.30 v kostele sv. Vojtěcha
(jednou v měsíci je schůzka v tělocvičně Elim). Přidat se mohou kluci od 2. třídy.
• Farní klub se schází každý pátek v 16.15 v kostele sv. Vojtěcha (určeno pro děti od
3. do 7. třídy).
• Společenství mládeže se schází každý pátek při večerní mši svaté, která začíná
v 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha, a poté na faře při konkatedrále Nanebevzetí
Panny Marie (určeno pro mladé cca od 14 let).
• +-30 – jedná se o společenství pro manželské páry i jednotlivce ve věku cca od 30
do 50 let. Setkání probíhají ve čtvrtek co 14 dní od 18 hodin na faře Nanebevzetí
Panny Marie. První setkání proběhne ve čtvrtek 10. října.
• Schola se schází v neděli v 7.40 v učebně kostela sv. Vojtěcha. Zváni jsou dospělí,
mládež i děti. („Přípravka“ do scholy v pátek v 17 hodin na faře při konkatedrále
pro děti od 9 let).
• Chrámový sbor se schází každé pondělí v 18 hodin ve zkušebně kostela svatého
Vojtěcha.

Farnost Svatého Ducha
• Scholička pro děti od 2 do 7 let
se schází každý pátek v 16 hodin vyjma školních prázdnin
v pastoračním středisku minoritského kláštera.
• Schola zkouší každý pátek
v 15.30 a v neděli v 8.30 ve
zkušebně kostela Sv. Ducha.
• Chrámový sbor zkouší většinou v pondělí od 16 hodin ve zkušebně. Pokud byste
měli zájem rozšířit naše řady, informujte se u sbormistra pana Jiřího Horáka na
telefonním čísle 734 246 996 nebo 553 765 055.
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Modlitba růžence v kostele sv. Vojtěcha 2019
začátek v 17.15
1. 10.
2. 10.
3. 10.
4. 10.
5. 10.
6. 10.

úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

bolestný
slavný
světla
bolestný
radostný
slavný

Klub sv. Anežky
Jednota Orel
Farníci
Schola
Členové živého růžence Sv. Duch 1. skupina
Centrum pro rodinu

7. 10.
8. 10.
9. 10.
10. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

radostný
bolestný
slavný
světla
bolestný
radostný
slavný

Medjugorské modlitební společenství
Skauti
Společenství modlitby matek – mladší
Lektoři
Redakce Cesty
Sekulární františkánský řád
Fatimský apoštolát

14. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

radostný
bolestný
slavný
světla
bolestný
radostný
slavný

Mateřská škola křesťanská
Církevní základní škola sv. Ludmily
Zdravotníci
Členové úklidové skupiny u Sv. Ducha
Děti z náboženství
Ministranti
Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka

21. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

radostný
bolestný
slavný
světla
bolestný
radostný
slavný

Chrámový sbor Opava
Společenství modlitby matek – starší
Charita
KDU-ČSL
Členové živého růžence Opava
Farníci
Farníci

28. 10.
29. 10.
30. 10.
31. 10.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

radostný
bolestný
slavný
světla

Společenství SZ
Úklidová skupina u P. M.
Členové živého růžence Kateřinky
Farníci
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Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020
Výuka ve farnosti Panny Marie Opava
Učebna kostela sv. Vojtěcha (Dolní náměstí)
Čtvrtek 14.15–15.00		
		
15.05–15.50		
		
16.00–16.45		
Pátek

15.15–16.00		

1. a 2. třída
3. třída (příprava na 1. sv. přijímání)
6. a 7. třída
4. a 5. třída

Fara (Almužnická 2)
Pátek
8. a 9. třída v rámci společenství mládeže
(začátek v 18 hodin mše svatá v kostele sv. Vojtěcha,
pokračování na faře při konkatedrále)

Výuka ve farnosti Sv. Ducha
Pastorační středisko
minoritského kláštera
(Masarykova třída)
Pondělí 14.25–15.10		
		
15.15–16.00		
		
16.10–16.55		
		
17.00–17.45		

2. třída (1. rok přípravy na 1. sv. přijímání)
3. třída (2. rok přípravy na 1. sv. přijímání)
4.–5. třída
6.–9. třída

Přednáška
V úterý 15. října od 18 hodin se
uskuteční v univerzitní aule
(Na Rybníčku 1)
přednáška na téma
Karlův most v souvislostech víry a ducha.
Přednášet bude o. Stanislav Přibyl
(generální sekretář ČBK).
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Farní večer nejen pro farníky
Římskokatolická farnost Panny Marie Opava zve na Farní večer nejen pro farníky,
který se uskuteční v sobotu 23. listopadu od 19 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku
v Opavě.

Předprodej a rezervace vstupenek a stolů bude od 14. října na faře při konkatedrále.
Cena vstupenky je 200 Kč.

Jak získat odpustky pro duše v očistci
Odpoledne 1. listopadu a 2. listopadu po celý den se mohou při návštěvě
kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci.
Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce
a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou
pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu se mohou získat plnomocné odpustky přivlastnitelné jen duším
v očistci, jestliže po splnění obvyklých
podmínek navštívíte hřbitov a
pomodlíte se tam, třeba jen v duchu,
za zemřelé. V ostatních dnech lze při
návštěvě hřbitova získat takovýmto
způsobem odpustky částečné. Svátost
smíření není nutné přijímat každý
den. Stačí ji vykonat před začátkem
týdne modliteb za zemřelé, v jeho
průběhu nebo až v dalších dnech
po jeho skončení. Svaté přijímání
a modlitba na úmysl Svatého otce
jsou nutné každý den, kdy chcete
plnomocný odpustek získat.
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Mše svatá v Marianu
V neděli 20. října v 11 hodin bude v Marianu sloužena slavnostní mše svatá ke cti a
slávě našeho posledního krále a císaře bl. Karla I. Rakouského a jeho manželky císařovny
Zity. V pondělí 21. října si připomeneme jejich svatební den i den jeho beatifikace
papežem Janem Pavlem II.

Oznámení

O Slavnosti Všech svatých

v pátek 1. listopadu budou v kostele
sv. Vojtěcha mše svaté v 6 a v 7 hodin ráno
• V neděli 13. října v 10 hodin a ve středu a večer v 18 hodin.
16. října v 6 a v 7 hodin. V kostele sv.
Vojtěcha v těchto termínech mše svaté Růžencové pobožnosti
nebudou. Rovněž v kostele Nejsvětější
V měsíci říjnu se v kostele sv. Vojtěcha
Trojice nebude v neděli 13. října mše opět modlíme modlitbu růžence. Začásvatá.
tek je vždy v 17.15. Celý rozpis jednotli• V sobotu 2. listopadu (Vzpomínka na vých dnů a modlících se společenství je na
všechny věrné zemřelé) bude mše svatá straně 19 tohoto čísla Cesty, na vývěskách
v 18 hodin. V kostele sv. Vojtěcha v tento v kostelech a na webových stránkách farden večerní mše svatá nebude.
nosti www.farnostopava.cz. Případné změny budou uvedeny v ohláškách.

Mše svaté v kostele sv. Hedviky

Změny mší svatých v kostele sv. Jana
Nepomuckého v Kylešovicích

Adorace před Nejsvětější svátostí

Po změně času, ke které dojde v neděli • Kostel Sv. Ducha – každou středu od
27. října (hodinky si posuneme o hodinu
16.30 do začátku mše svaté v 17 hodin.
zpět) – od středy 30. října budou večerní • Kostel sv. Vojtěcha – v říjnu budou adoramše svaté v 17 hodin.
ce mezi růžencem a mší svatou. V pátek
Pravidelně budou také mše svaté každou
4. října a 1. listopadu (první pátky
1. sobotu v měsíci v 8 hodin.
v měsíci) adorace s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně; v pátek 18. října
Mše svaté v rektorátním kostele
(třetí pátek v měsíci) adorace s Korunkou
sv. Kříže (Matiční ul.) budou pravidelně k Božímu milosrdenství.
• v neděli v 10.30 mše svatá;
• Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli
• ve středu studentská mše sv. v 11 hodin
6. října a 3. listopadu po mši svaté
(nejen pro studenty konzervatoře);
začínající v 16.30.
• ve čtvrtek od 17 hodin Řádové nešpory, • Kostel sv. Jana Nepomuckého v Kylešopoté od 17.30 eucharistická adorace a
vicích – v pátek 4. října (první pátek
v 18 hodin mše svatá;
v měsíci) pobožnost k Nejsvětějšímu Srd• v sobotu v 16.30 mše svatá podle rozpisu
ci Páně; v pátek 25. října (poslední pátek
v latinském, německém a italském jazyce.
v měsíci) pobožnost s Korunkou k Boží22

mu milosrdenství. Vždy po mši sv. začínající v 18 hodin. V pátek 1. listopadu
(první pátek v měsíci) pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně, po mši sv. začínající v 17 hodin.
• Kostel Božského Srdce Páně (Marianum)
– v pátek 4. října a 1. listopadu (první
pátky v měsíci) od 17.20 do začátku mše
svaté v 18 hodin; každou středu (pokud
není liturgická památka) v 18 hodin mše
svatá ke cti sv. Josefa, přede mší litanie ke
sv. Josefu.

Intence na mše svaté

• Na ranní a dopolední mše svaté v kostele
sv. Vojtěcha se intence zapisují průběžně
po celý rok, vždy po každé mši svaté
v sakristii.
• Na večerní mše svaté se v kostele svatého
Vojtěcha přijímají intence na listopad
a prosinec v pátek 18. října od 16.45
do 17 hodin. Je možno zapsat intenci
i v následujících dnech (pátek, sobota a
neděle), avšak nejpozději do 17.40 nebo
po mši svaté.

Nejbližší plánované sbírky

Fatimská pobožnost

bude v pondělí 14. října v kostele Sv. Ducha. Pobožnost začíná v 7.15 hodin modlitbou růžence. V 8 hodin je mše svatá, po
ní litanie a průvod se sochou Panny Marie.
Je to poslední Fatimská pobožnost v letošním roce.

Dušičkové pobožnosti

budou v neděli 3. listopadu:
• na Městském hřbitově v Opavě v 15 hodin;
• v Oticích v 15 hodin;
• v Kylešovicích ve 14 hodin.

Vyučování náboženství pro děti

začalo. Rozvrh vyučování je na str. 20 Cesty, na vývěskách v kostelech naší farnosti
a na webových stránkách farnosti Panny
Marie www.farnostopava.cz.

Informace na webových stránkách

• 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.

• Neděle 6. října – sbírka na opravu
konkatedrály (v kostelech farnosti Panny Poutní místo Cvilín u Krnova
• Neděle 6. října – Růžencová pouť, mše
Marie).
svatá v 10 hodin.
• Neděle 20. října – sbírka na světové misie
• Sobota 19. října – Svatohubertská pouť,
(ve všech kostelech).
mše svatá v 10 hodin.
Večer modliteb se zpěvy Taizé
• Neděle 3. listopadu – Dušičková pouť,
mše svatá v 10 hodin.
bude v sobotu 26. října v kostele sv. Vojtěcha. Začátek je v 19 hodin. Případné změKromě poutí je sloužena každou neděny budou oznámeny v ohláškách.
li mše svatá v 10 hodin. Půl hodiny před
každou mší svatou je příležitost ke svátosti
Setkání Sekulárního františkánského
smíření.

řádu

Další program pro zájemce (skupiny,
bude v sobotu 12. října v pastorační místnosti kostela Sv. Ducha po mši svaté v 8.00. poutě) je možno domluvit s bratry minority
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nejlépe přes e-mail: krnov@minorite.cz • Úterý 19. až sobota 23. 11. – Hostýn
nebo na tel.: 595 171 332. Program poutí
Ignaciánské exercicie
na celý rok 2019 najdete na webových
P. František Lízna SJ
stránkách http://kostelcvilin.cz/.
• Čtvrtek 28. 11. až neděle 1. 12.
Velehrad Adventní duchovní cvičení
Poutní místo Panny Marie Pomocné
Mons. Vojtěch Šíma

Zlaté Hory

V říjnu již nejsou na tomto poutním místě žádné poutě. Až do příští poutní sezóny
proto již nebudeme toto poutní místo uvádět.
Veškeré informace získáte na adrese: Duchovní správa poutního místa Panny Marie
Pomocné, Zlaté Hory 170, 793 76; mobil:
605 469 363; e-mail: mariahilf@mariahilf.
cz; webové stránky: www.mariahilf.eu.

Exercicie v listopadu

• Pátek 29. 11. až neděle 1. 12. – Hostýn
Duchovní obnova pro hasiče a členy
Matice Svatohostýnské
Mons. Jan Graubner
Veškeré informace o jezuitských duchovních cvičeních, včetně kontaktních údajů
na exerciční domy, najdete na webových
stránkách: www.exercicie.cz/nabidka.php,
kde se také můžete přihlásit.

Prosebné a významné dny v říjnu

• Neděle 3. až pátek 8. 11. – Velehrad
• Pátek 4. října – první pátek v měsíci;
Kněžské exercicie
• středa 16. října – Slavnost sv. Hedviky,
P. Józef Augustyn SJ
řeholnice, hlavní patronky Slezska a naší
• Pátek 8. až neděle 10. 11. – Velehrad
diecéze;
Duchovní obnova pro všechny
• středa 16. října – světový den výživy;
P. Pavel Hofírek • neděle 20. října – den modliteb za misie;
• pátek 1. listopadu – Slavnost Všech
• Neděle 10. až pátek 15. 11. – Hostýn
svatých (doporučený svátek);
Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem
• od 1. do 8. listopadu – odpustkové dny:
P. Jiří Pleskač
je možno získat odpustky přivlastnitelné
• Neděle 17. až pátek 22. 11. – Velehrad
pouze duším v očistci (viz str. 21);
Kněžské exercicie
• pátek 1. listopadu – první pátek v měsíci;
P. Vojtěch Kodet OCarm • sobota 2. listopadu – Vzpomínka na
všechny věrné zemřelé.
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.
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