Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě
prosinec 2019

Slovo na cestu
Denně se modlíme Anděl Páně, a co děláme pravidelně, to sroste s naším životem.
Je příhodná doba proniknout i do obsahu oné originální a fascinující spolupráce Boha
s člověkem až do míry boholidské jednoty. Vidím zde model třech stupňů nejen v této
modlitbě, ale popis procesu každého lidského díla.
I.

Maria – člověk je osloven Bohem – Božím poslem. Dobrá inspirace vždy přichází
od Boha. Bůh vždy nenásilně, leč přesto zřetelně, zval a bude zvát člověka. Bůh
řekl… a stalo se. Avšak svobodnou bytost osloví a čeká na odpověď.

II. Maria riskuje ve své odpovědi ztrátu jistot vlastních představ o životě. Je příkladně
mladá v oné důvěře „jistoty dobrodružství“ s Bohem a stává se tak matkou Díla
Boha a člověka, posléze matkou stále mladé Církve.
III. Bůh dokončí dílo, které sám vnuknutím započal, provází, udržuje, zdokonaluje
a nechává růst. V době příhodné pak více zjevuje plody toho, co ve skrytosti
a tichosti připravoval.
Ano, více myslím na blahodárnost TICHOSTI NOCI.
Píseň, která je neodmyslitelně
spjata s Vánocemi, je jakoby
toho předcházejícího jedním
z mnoha zářných příkladů.
Kaplan a básník Joseph Mohr
vetkal prosby a touhy duší zvrásněných napoleonskou válkou a
bídou do veršů, protože tak byl
inspirován ve zbožnosti Božím
duchem. Dva roky onen text jen
tak ležel v zásuvce. Další nepříjemná situace porouchaných varhan na Štědrý den vedla
(ne bez Boží prozřetelnosti) k oslovení skladatele a učitele F. X. Grubera. Ten do večera
podle přání „jednoduchý“ námět dodal. A opět by vše bylo jen jakousi jednorázovou

událostí, kdyby se později při rekonstrukci varhan na tuto píseň nenarazilo. Je to všechno náhoda? Nemyslím si.
Žijeme v mediálně hlučném světě, kde se zdá, že všechno musí být hned a naše. Řekli
mi, napiš píseň (udělej něco dobrého) a musí to být hit. A na mě vám padla tíseň. Písně
se neskládají tak jako poklony… chtějí trochu nápad, co poleká (překvapí), trochu poezie
a také trochu člověka… a ze všeho nejvíc Boha. Co Bůh určí a na co ukáže, byť by to
byla malinká drobnost dobrého lidského skutku, to se stává vesmírně známým a věčným
HITEM.
Přeji milým farníkům a čtenářům Cesty hodně povzbudivé a omlazující radosti
z takových osobních zázraků.
o. Pavel Cieslar, farář v Bohumíně

Štědrovečerní
A venku padá padá sníh
To nebe pozdravuje zem
Já v srdci svém
objímám všechny drahé
Koberce z vloček utkané
jsou Tobě přichystány
Ty jdeš zahojit rány
naděje světlo rozsvítit
Domovy naše jsou Ti zotvírány
Jen vstup na místo uprázdněné
zasedni a
zůstaň
Mons. Josef Veselý

Milí čtenáři,
ať Vás nejen během vánočních svátků, ale také v celém příštím roce provází pravá
Láska, která přišla na svět v chudých betlémských jeslích.
Vaše redakce
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Zajímá nás…
Jak pokračují práce na konkatedrále?
O prázdninách t. r. bylo dokončeno odvodnění kostela v podobě drenáže kolem celého
obvodu kostela. Zároveň byl ukončen archeologický průzkum, který zkoumal základy
kostela a mapoval jeho původní vzhled. Všechny lidské ostatky, které nebyly předmětem
zkoumání archeologů, byly odvezeny a uloženy na hřbitově za přítomnosti kněze.
Vstupní dveře do konkatedrály byly odvezeny do restaurátorské dílny, stejný osud
čeká ostatní dřevěné a kovové prvky (kromě plotu – předzahrádek a mříží z oken, které
už tam jsou).
Uvnitř kostela na lešení v presbytáři probíhá zpevňování stropních omítek, v kostele je
lešení kolem jednoho sloupu a jednoho okna, tam se zkoumají postupy na restaurování
hlavic a výměnu oken v lodi.

3

Největší viditelná část, která se povedla uvnitř, je zcela nová elektroinstalace, která
počítá s novým osvětlením a také instalace slaboproudých rozvodů (ozvučení, číselníky
a domácí telefon mezi kůrem a zákristií). Byla zahájena výměna oken v presbytáři a kapli
sv. Anny a připravuje se záměr prací na oknech v lodi.
Co se týká venkovních prací – pokračuje restaurování cihelného zdiva a soklů v místech, kde je postavené lešení. Některé omítky byly otlučeny, namísto nich přijdou po
Novém roce omítky nové.
Jako dokreslení toho, co bylo řečeno, uvádíme pár fotografií. S poděkováním za Vaši
modlitbu a finanční podporu
o. Jan Czudek

Přednáška
Boží lid a (ne)klerikalismus
Na toto náročné téma promluvil 22. října v pastoračním středisku P. ThLic. Petr
Smolek. Vyzvedl slova papeže Františka, že nikdo se nespasí jako jednotlivec. „Bůh
si nepřál posvětit a spasit lidi jednotlivě, …, nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by ho
v pravdě uznával a svatě mu sloužil“ (Katechismus čl. 781). Kristus nejen církev založil,
ale dal i její stávající strukturu. Papež, biskupové, kněží a laici. Je hlavou církve.
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Ať jsme černí nebo bílí, bohatí nebo chudí… Všichni máme stejnou důstojnost a stejnou
svobodu dětí Božích na základě křtu a víry v Ježíše Krista. I přes naše nevěrnosti si Bůh
tento putující Boží lid zvolil a vede. Jeho smlouva je neodvolatelná. V Duchu Svatém
z nás vytváří jedno společenství. Naším zákonem je jeho přikázání lásky. Milujte se, jako
jsem já miloval vás. Posláním být solí a světlem světa. Cílem je Boží království. Proměna
celého světa. Zapomínáme na to.
Papež František burcuje, že společenství církve je zevnitř ohroženo klerikalismem.
Co to je? Podle papežových slov jezuita Milan Glaser definoval klerikalismus jako „hříšnou
spoluvinu kněží a laiků odebírající radost z evangelia a ochuzující o setkání s Pánem
i s lidmi“. Zahleděnost do sebe. Klerikalismus je elitářství. Sbližuje se s úřadující mocí
a s penězi. Buď takovou elitu udělají kněží sami ze sebe, anebo ji z nich dělají laici. Děje
se tak formami komunikace a oceňování.
Svatý otec vidí klerikalismus i v oddělování a uzavřenosti kněží, kteří vytvářejí
skupinu, která je vyloučená. Nevede dialog, který vede k rozlišování. Ať již je to vinou
kněží, nebo laiků. Nemluví se o praktických nebo pastorálních věcech. O výchově,
o rodině, sexuálních otázkách… Rozhovor buď stopnou kněží nebo si laici řeknou,
co bychom se vás ptali?
Papež František vidí klerikalismus i v pohrdání lidovou zbožností. Známkou
klerikalismu jsou i kněží, kteří se nepotkávají s Ježíšem. Ale i kněží, kteří se nepotkávají
s lidmi. A to z nejrůznějších důvodů. Jsou přetížení. Někdy věcmi, které nesouvisí
s kněžskou službou. Stávají se funkcionáři. Klerikalismus přispívá k tomu, že jsou kněží
laiky vnímání jako zvláštní skupina vyžadující zvláštní zacházení.
Klerikalismus se projevuje při dělbě moci. Kdo rozhoduje? V jakých záležitostech?
Po jakém procesu a s jakou kontrolou? Kněz není a nemůže být odborník na vše. Laici
ho rádi do této pozice uvrtají. Zbavuje je to zodpovědnosti. Jindy rádi strhávají veškerou
moc na sebe. Ať tak, nebo tak klerikalismus popírá, že jsme v církvi stejní, ale naše úkoly
jsou různé.
Úkolem kněze je mimo jiné vést farní společenství. Svým způsobem ho nutit,
aby rozlišovalo, co je Boží cestou a co ne. Co po nás Bůh žádá. To se neděje cestou
demokratickou. Kněz má především roli pastýře. Měl by rozpoznávat charismata těch,
kteří mu byli svěřeni, a měl by je přivádět ke spolupráci. Nejen s knězem, ale mezi
sebou navzájem. Měl by rozlišit, co musím jako kněz udělat a co má svěřit někomu
jinému. V našem vnitřním církevním koutku už jsme si navykli podělit se o některé
věci, které je nutné zajistit: kostelník, varhaník, úklid, výzdoba, katecheze, ministranti,
schola… Nedochází však k tomu, co je pro papeže Františka to nejpodstatnější, a to
je proměňování tohoto světa. I když roste účast laiků na službách církve, tak se tato
„angažovanost neprojevuje pronikáním křesťanských hodnot do společenské, politické
a ekonomické sféry“.
Přitom všichni pokřtění mají právo říct, že jsou součástí církve. Na každém je
viditelná svátostná milost, kterou Kristus dává církvi. U někoho je to svátost kněžství,
u jiného svátost manželství, u všech svátost křtu. Klerikalismus na tuto základní rovnost
pokřtěných zapomíná.
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Všichni pokřtění zároveň zůstávají hříšníky.
Mimo jiné nakažení leností. Po kom se nic
nevyžaduje, ten leckdy také nic nedělá. Posláním
svátostného kněžství je podpírat kněžství
všeobecné, které bylo dáno každému
křesťanu křtem.
Papež František vidí klerikalismus jako
nemoc. Podle otce Petra jsme putující Boží lid
a ne parta, která je postižena klerikalismem.
Máme vědět, že tato nemoc existuje a máme
se mít před ní na pozoru. Podle papeže si
máme být vědomi, že nás nespasí změna
struktury církve, ale její vnitřní proměna.
K té může docházet při dotýkání se ran tohoto
světa. Při zaměření se na hlásání milosrdenství
Kristova evangelia. Plodem takovéhoto jednání
je vnitřní uspokojení a opětovné nabytí radosti
z evangelia. K radosti z toho, že jsme křesťané.
Děkujeme otci Petrovi. Ať nám Bůh dopřeje, abychom k takovémuto postoji směřovali,
přijali ho za vlastní.
Marie Smolková

Schola cantorum sešla se zpívat
Potkaly se dvě bývalé scholistky, které začaly ve schole u svatého Vojtěcha zpívat už
v 70. letech minulého století, slovo dalo slovo, nápad byl na světě. Jana Vitásková
(Gilíková) a Helenka Kozlová (Matyášková) oslovily
Růženku Honovou a spolu se jim podařilo kontaktovat 101
bývalých členů scholy z období Růženina vedení (1977 až
1996) a pozvat je na setkání.
Sešli jsme se 9. listopadu v sále v Marianu, bylo nás
41. Bylo milé znovu se potkat. Některé bývalé zpěváky
a zpěvačky jsme měli možnost vidět i po desítkách let. Krátce
jsme se představili, ne kdo jsme, zatím jsme se poznali. Spíše
jsme mluvili o tom, jak šel život. Pěkné bylo, že hodně z nás
je stále zpěvácky nebo dirigentsky aktivních.
Pak jsme se posadili do sboru a Růženka zahájila zkoušku.
Připadali jsme si, jako bychom se ve stroji času přenesli
nazpět. Znovu nám bylo náct, vzduchem létaly vtípky. Zpívat
v tak velkém sboru je příjemný zážitek. Moc jsme si to užili.
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Vyvrcholením setkání byla večerní mše
svatá u svatého Vojtěcha, kterou jsme
doprovodili zpěvem a při které jsme
děkovali za scholu a za vše, co jsme
jejím prostřednictvím přijali i darovali.
Chtěla bych touto cestou oslovit
děti, mladé lidi i jejich rodiče.
přijďte do scholy!
Schola cantorum v překladu znamená škola zpěváků. Nemusíte hned umět
dokonale zpívat, abyste to zkusili. Je to škola, kde se zpívat naučíte, a získáte ještě mnoho
dalších dovedností užitečných pro život. Schola zpívá slovo Boží. Mnozí z nás by mohli
svědčit, jak se jim slova žalmů vynořovala v paměti v pravý čas.
Nečekejte, až Vám bude náct. Stačí umět číst. (Helenka Kozlová dokonce vzpomněla,
že do scholy začala se starší sestrou chodit, když jí bylo pět let a číst ještě neuměla.)
Rodiče, povzbuzujte své děti k pravidelnosti. My, kdo jsme ve schole začínali jako děti,
jsme rodičům vděční, že pro ně tato služba byla důležitá a že ji stavěli vysoko v rodinném
životě, a tím nás vedli nejen k zodpovědnosti, ale i k víře a umění.
Schola je jedna z velmi dobrých možností, jak udělat něco pěkného pro Pána Boha.
Kateřina Šimečková

S Opavou jsem spojen silným poutem
V listopadu přibyl do naší farnosti nový kaplan –
otec Marek Večerek. Abychom se o něm něco dozvěděli,
položily jsme mu několik otázek.

Otče, odkud pocházíte?

Pocházím nedaleko od Opavy – ze Štěpánkovic na
Hlučínsku.

Jste z věřící rodiny? Řekněte nám něco
o Vašich rodičích, sourozencích…

Ano, byl jsem od dětství veden k víře. Můj otec
je již v důchodu, ale příležitostně se věnuje svému povolání, kterému se vyučil – je podlahář.
Máma zatím ještě stále pracuje jako prodavačka
v nedalekých Velkých Hošticích. Bratr je vystudovaný
zootechnik a pracuje i bydlí až u Znojma. Nejmladší ze sourozenců – sestra – je nyní
v Praze, kde má práci. Všichni moji prarodiče jsou již na věčnosti.
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Jak dlouho jste knězem a kde všude jste působil?

Vysvěcen jsem byl v roce 2015 právě v opavské konkatedrále, jelikož se ostravská
katedrála zrovna opravovala. Jsem tedy s Opavou spojen silným poutem. Před kněžským
svěcením jsem pastoračně působil v Ostravě-Svinově. Jako novokněz jsem nastoupil do
Místku, kde jsem byl tři roky. Pak v Českém Těšíně skoro rok a půl. Od 25. 10. 2019 platí
nový dekret do farnosti Opava Panna Maria, a zároveň nemocničního kaplana v Opavě.

Věděl jste vždycky, že chcete být knězem?

Už od mých ministrantských let mi to někteří navrhovali, ale já to vždy odmítal. Teprve
v předmaturitním ročníku jsem nad tím začal více uvažovat. A to jen proto, že se mě po
dlouhé době na to někdo jen tak zeptal na rodinné oslavě . Hned po maturitě jsem tedy
nastoupil do Teologického konviktu a pak do Kněžského semináře v Olomouci.

Co máte rád na kněžství?

To, co je pro kněžství určující – slavení mše svaté, zpovídání, udělování dalších
svátostí. Dále mě velmi baví vyučování ve víře a příprava ke svátostem.

Máte nějaký vzor pro svůj křesťanský život?

Našlo by se jich hodně. Můj patron sv. Marek, biřmovací patron sv. Michael. Velmi
blízko mám ke svaté Kateřině – patronce farního kostela ve Štěpánkovicích. Dále třeba
sv. Jana z Arku, sv. Josef, sv. Tomáš More aj.
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Blíží se Vánoce. Co na nich máte rád?

No možná ještě více než Vánoce, které jsou světskou kulturou hodně zprofanovány,
mám rád advent s jeho zpěvy a nezapomenutelnou atmosférou. Na samotných Vánocích
mám také rád zpěv – tentokrát koledy – a tu určitou „rodinnost“ těchto svátků.

Jak odpočíváte, jaké jsou Vaše záliby nebo koníčky?

Nejsem příliš sportovní typ, proto odpočívám např. procházkou, navštěvováním
památek, přátel a známých. Mým koníčkem je historie, rád poslouchám hudbu a stavím
papírové modely architektury.

Oblíbená barva?
Červená.

Oblíbené jídlo?

Smaženice, špenát, koprová omáčka, vepřová panenka na veškerý způsob .
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Oblíbený film?

Misie, Quo vadis, Jana z Arku (z roku 1948), možná ještě některé jiné, ale televizi
prakticky nesleduji.

Oblíbená kniha?

Na prvním místě by mělo být Písmo svaté, že? A hned za ním duchovní literatura
(Následování Krista, knihy trapisty otce Jeronýma aj.). Ale pokud je řeč o jiných dílech:
Pán Prstenů, Ortodoxie, Rady zkušeného ďábla, knihy o historii...

Oblíbená písnička z kancionálu?

Zajímavá otázka . Jako dítky k Otci svému, Svatováclavský chorál, Jezu Kriste,
štědrý kněže, prakticky všechny postní písně.

Co Vás dokáže „vytočit“ nebo naopak Vám udělat radost?

Vytáčí mě jednoznačně faleš, udavačství a neupřímnost. Miluji upřímnost a otevřenost, přímost v jednání.

Jak se Vám prozatím líbí v Opavě?
Moc, vždyť jsem vlastně doma!

Vzkázal byste něco čtenářům Cesty?

Usilujme o větší Boží slávu ve světě a zachraňujme duše!

Děkujeme za rozhovor.
Marie Štrauchová a Mirka Řeháková

Advent
aneb Šokující odhalení
Od té doby, co máme děti, získaly opět Vánoce tu staronovou kouzelnou atmosféru.
Uvědomili jsme si ale, že jsme teď v pokušení tvářit se jako všeználci. My dospělí, na
rozdíl od dětí, už víme, jak to s dárky chodí, už nás nic nepřekvapí. Zato kdysi byl
duchovní život plný adventně-vánočních překvapení:
Máje asi v 5. třídě došlo, že soška Panny Marie, která od večera k večeru kolovala
po kravařských rodinách jako výhra v rorátních soutěžích, byla prostě soška. Nebyla to
Maria sama, ani tak nějak částečně. Byla to prostě soška.
Roráty jsou vůbec zajímavá věc. Honza si zase při zpěvu písně „Rosu dejte, nebesa“
představoval, jak může vypadat výzva „oblakové, čtěte spravedlivého.“ Mája teprve na
druhém stupni pochopila, že všichni ostatní zpívali během průvodu s lucerničkami
„a bude v onen den světlo velké, aleluja“, a ne „a bude fon Ender, světlo velké, aleluja“. Asi
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do 11 let žila s tím, že se buď jedná o šlechtice s přídomkem „von Ender“, nebo o zkratku
nějakého státu, který zní podobně jako NDR [endéer], a sice OnEnDer.
Na výšce v Olomouci si všimla, že roráty bývají slaveny zpravidla brzy ráno, a ne
v 17 hodin večer. Nikdy si na to ale tak úplně nezvykla, protože po správných rorátech má
podle ní jít člověk domů křupavým sněhem a pak si dát teplou vanu a pustit Večerníček.
Honza teď už ví, že přidávat do Betléma figurku dinosaura není zrovna historicky
přesné. Kdysi reagoval na protesty rodičů hláškou: „No co? I stegosaurus se chtěl jít
poklonit Ježíškovi!“ Z betlémských návštěvníků se mu změnil pohled taky na tři krále.
Až po studiu teologie na výšce totiž zjistil, že se v Bibli vlastně vůbec neobjevují – mluví
se pouze o mudrcích a jejich počet není určen.
Všichni jsme si tak nějak zvykli slýchat,
že „Slovo se stalo tělem“. Drsná betlémská
realita se nám přetavila v ladovskou idylku.
Ale jak se Bůh stal člověkem? Vážně se
rozhodl nechat si utírat zadeček? Místo
toho, aby nás za hříchy potrestal, se do té
lidské špíny namočil spolu s námi? A pak
nad ní vyhrál tím, že se nechal ukřižovat?
Nemyslete si, že jste s Božím tajemstvím už
hotoví. Že už vás nemůže překvapit. Bůh
nám každý rok o sobě může odhalit o něco
víc. Pořád do tajemství Vánoc dorůstáme
a nikdy ho nepronikneme úplně. Přejeme
vám, ať jste letos Vánocemi překvapeni.
Mája a Honza Pilařovi

K zamyšlení
Jak už asi víte, v neděli 13. října byl svatořečen John
Henry Newman (1801‒1890), původně anglikánský
duchovní, básník a teolog, kterého důkladné studium
pramenů křesťanské nauky přivedlo ke katolické víře.
Nabízím v následujícím zamyšlení kousek z jeho textů
a nahlédnutí do jeho názorů. Pro hlubší poznání jeho
osobnosti máme bohužel málo možností. To málo, co u nás
vyšlo z jeho díla, je většinou rozebrané.
Vzdát se sebe
Sami se změnit nemůžeme, to víme dobře, a poznáme
to rychle i ze zkušenosti. Jen Bůh nás může proměnit, jen
on nám může dát touhy, city, zásady, názory a chutě, které
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proměna vyžaduje. I to víme dobře … Co tedy nám věřícím chybí? Opakuji, je to tato věc:
ochota nechat se proměnit, ochota strpět (mohu-li použít to slovo), aby nás všemohoucí
Bůh proměnil ... Přichází-li však člověk k Bohu, aby byl spasen, pak podstatou pravého
obrácení je, pravím, bezvýhradná a bezpodmínečná ochota vzdát se sebe. Právě tento
fakt ovšem většina z těch, kdo k Bohu přicházejí, nedokáže přijmout. Chtějí být spaseni,
ale po svém vlastním způsobu. Chtějí, abych tak řekl, kapitulovat s podmínkami a zachovat si přitom své statky. Duch pravé víry ale vede člověka k tomu, aby odhlížel od sebe
a patřil na Boha, aby nemyslel na vlastní přání, na své zvyky, význam či důstojnost, práva
a názory, ale aby řekl: „Odevzdávám se do tvých rukou, Pane. Učiň ze mne, co chceš.
Zapomínám na sebe, od sebe sama se odlučuji a sobě umírám. Tebe budu následovat.“
… Právě takový je hlas pravého sebeodevzdání: „Co chceš, abych udělal? Veď mě svou
vlastní cestou, a ať bude jakákoliv, příjemná nebo bolestná, půjdu po ní.“
John Henry Newman
Podobných krásných textů je v této útlé knížce, ze které jsem čerpal, víc, takže můžete
čekat, že se k ní možná příště nebo někdy později vrátím. Zatím můžete uvažovat o tom, jak
je to s Vámi a s Vaší touhou a ochotou se změnit. A protože nám začal měsíc prosinec, tak
Vám už nyní přeji krásné a požehnané Vánoce. A moc se už na ně těšte.
Vladimír Ziffer st.
Zdroj: John Henry Newman, I pokus se počítá. Karmelitánské nakladatelství Kostelní
Vydří 2010; str. 65.
Ještě bych chtěl upozornit na nedávno vyšlou knihu Johna Henryho Newmana,
částečně autobiografický román „Ztráta a zisk; Příběh konvertity“. Je to první kniha,
kterou Newman publikoval po svém obracení ke katolicismu.

Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava
Program na prosinec: 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.
3. 12. Informativní schůzka
10. 12. Přednáška sestry Filomény z kongregace Dcer Božské Lásky na téma „Být
světlem tam, kde je tma“ bude v pastoračním středisku minoritského kláštera
17. 12. Recitál Adélky Senecké, opavské básnířky, budou doprovázet studentky
církevní konzervatoře – Anežka Polaczková na příčnou flétnu a Dorka
Klossová na kytaru
Připomínáme: v sobotu 30. listopadu 2019 budeme pořádat v Církevní konzervatoři
německého řádu pravidelnou celodenní adventní duchovní obnovu, kterou povede otec
Marek Večerek na téma Slovo o mši svaté – liturgii.
Marie Smolková
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Předvánoční knižní tipy
Pro ženy

Poklad milované princezny
Každá dáma občas potřebuje ujištění o tom, že je
milovanou Boží dcerou. Tato knížka pohladí po duši
a vybídne k modlitbě. Ať ji otevřete kdekoli,
krásné obrázky, citáty z Písma
a „dopisy od Boha pro čtenářku“,
budou inspirovat. Navazuje na oblíbený
titul Milované princezně.

Pro muže

Mnich v zajetí islamistů
Poutavé svědectví otce Jacquese Mourada, který prožil
téměř pět měsíců v zajetí Islámského státu, si našlo své čtenáře
po celém světě. Pravdivý životní příběh, ve kterém víra vítězí
nad násilím, naděje nad nespravedlivostí a milosrdenství a
odpuštění nad lidskou krutostí.

Dětem

Procházka kostelem
Proč má kostel věž? Je věčné světlo věčné? Kam odcházejí
ministranti? Kostel není jenom krásná stavba. Když otevřete
dveře a vstoupíte, ocitnete se ve zvláštním světě, který k nám
promlouvá řečí symbolů. Otevřete s dětmi tuto knížku – krátké texty a barevné obrázky vám budou dobrými průvodci.

Dospívajícím

Max, vyprojektovaný kluk z předměstí
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.
Zároveň nabízí křesťanský pohled na etické otázky, jako je
umělé oplodnění, potrat, hodnota života postiženého člověka.
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Prarodičům

Fatima - tajemství tří pasáčků
Stručná historie jednoho z nejznámějších mariánských zjevení
dává nahlédnout do života tří malých vizionářů i do poselství, jež
jim bylo dáno. Poutavý text doprovázejí desítky fotografií poutního
místa, krajiny, kde děti vyrůstaly, i citace promluv papežů.

Celé rodině s dětmi

Velká dětská Bible
Pokud děti už odrostly malým bibličkám,
je čas posunout se dál. Tato bible nabízí poutavé a jen málo upravené příběhy společně se stručnými úvody, které vysvětlují, jak se žilo
v biblických dobách. Prožitek z četby prohlubují podmanivé ilustrace Martiny Špinkové.

Pro duchovní cestovatele

Svatá země
Opravdu jiný průvodce po Izraeli. Nejde o popis pamětihodností, ale především o meditace na místech, kde se setkávali a setkávají lidé s Bohem a Bůh s lidmi. Texty břevnovského arciopata
Prokopa Siostrzonka doprovázejí snímky redemptoristy Stanislava Přibyla. Krásný dárek pro ty, kdo Svatou zemi obdivují jen
z dálky, ale i jako památka pro ty, kdo už na místě byli.

Kuchařkám

U stolu s papežem Františkem
Netradiční spojení kuchařky a životopisu papeže
Františka. Popisuje nejen jeho oblíbené recepty, ale
i vztah k jídlu (včetně ekologického aspektu), stolování
(rodina, která večeří se zapnutou televizí, dělá
chybu). Výpravná publikace je vhodným dárkem pro
obdivovatele papeže i nadšené kuchařky.
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Fanouškům Orka Váchy

Jízda v levém pruhu
První knižní rozhovor poskytl Marek Vácha svému příteli,
bývalému studentu a vedoucímu táborů pro mládež Jožinu
Valentovi. Vácha v něm vydává svědectví o své cestě k Bohu
a ke kněžství, o radostech i bolestech kněžského života,
hovoří o svých zkušenostech učitele a cestovatele, o tématech
duchovních i společenských.

Hledajícím přátelům

Sami na této zemi?
Třetí samostatná kniha oblíbeného pastora undregroundu
Ladislava Heryána, tentokrát s podtitulem O Boží přítomnosti
mezi námi. Opět zajímavě propojuje nevšední příběhy svých
zajímavých přátel a známých s úryvky z Písma. A opět dokáže
oslovit i ty, kdo se nevejdou do škatulky „klasický katolík“.
Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava

Filmové tipy
Vánoční koleda

Drama / Fantasy
USA, 1999, 95 min
Režie: David Hugh Jones
Nestárnoucí příběh Charlese Dickense o naději
a povznášející moci ducha. Je Štědrý den roku 1840
a zachmuřený londýnský obchodník Ebenezer Scrooge,
který nemiluje nic jiného kromě peněz, právě pohřbil
svého dlouholetého kolegu Jacoba Marleyho. Ten byl,
podobně jako Scrooge, lakomý a schopný vyždímat
z lidí i poslední minci. Pak v mrazivé a mlhavé vánoční
noci vejde do Scroogeova domu Marleyův přízrak,
který chamtivému Scroogeovi přináší pochmurné
zprávy o jeho osudu po smrti. Stále je ale ještě čas, aby
se svou krutost a lakotu pokusil odčinit…
Pohádka ke zhlédnutí: www.1url.cz/@VanocniKoleda
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Biskupova žena
Komedie / Romantický / Fantasy
USA, 1947, 109 min
Režie: Henry Koster
Svěží komedie Henryho Kostera těží hlavně
z komediálních schopností Caryho Granta a Davida
Nivena. Výchozím bodem děje tohoto snímku je neutuchající pracovní horlivost protestantského biskupa. Díky své církevní práci zanedbává úplně soukromý život. Jeho žena samozřejmě touto situací velice
trpí. Vše nakonec srovná až nebeský posel. Anděl
promluví biskupovi pořádně do duše a přesvědčí ho,
že šťastné manželství je před tváří Boha minimálně
stejně důležité jako dobře vykonaná církevní mise.
Film Biskupova žena je typická hollywoodská satira
na rodinu a její funkce, jež se točily v padesátých letech minulého století.

Šťastné a Veselé
Válečný / Drama
Francie / Německo / Velká Británie /
Belgie, 2005, 115 min
Režie: Christian Carion
Tento film nominovaný na Oscara je inspirován skutečným příběhem, který se odehrál v zákopech
první světové války na Štědrý večer
roku 1914. Když v létě 1914 vypuk17

la válka, překvapila a pohltila miliony mužů. Přišly Vánoce, sníh a spousty balíčků od
rodin a armády. Ale překvapení nečekalo uvnitř dárečků, které ležely ve francouzských,
skotských a německých zákopech. Tu noc jedna významná událost změnila osudy čtyř
postav: skotského kněze, francouzského lajtnanta, výjimečného německého tenora a té,
kterou miloval, nádherné dánské sopranistky. Během onoho Štědrého večera se nemyslitelné stalo skutečností: Jejich velitelé se spontánně domluví na dočasném příměří, aby
vojáci místo vzájemného zabíjení oslavili narození Spasitele. Proběhne dokonce společná
mše svatá vedená skotským knězem.
Hrůzy zákopové války, ve které byl poprvé použit bojový plyn a během které zahynulo
více než 17 milionů lidí, přibližuje film originálním způsobem. Otevírá také otázku,
jakou roli vlastně má hrát naše víra v takových vyhrocených situacích.

Vánoce

Animovaný / Krátkometrážní / Komedie /
Rodinný
USA, 1965, 25 min
Režie: Bill Melendez
Vánoce nejsou pro Charlieho Browna nijak
oblíbeným svátkem. Odpuzuje ho komercionalizace, která je s ním spjatá. Jako by všichni
zapomněli, proč vlastně Vánoce slavíme – a tak
se Charlie snaží objevit, jaký je vlastně jejich skutečný význam. Lucy mu navrhne, aby se
ujal režírování vánoční divadelní hry. To je pro něho ale zdrojem dalších frustrací.
Charliemu nakonec pomůže jeho kamarád Linus. Jeho způsob, jak mu vysvětlí,
k čemu ty Vánoce vlastně jsou, je nezapomenutelný.
Ačkoliv měl tento kousek premiéru již v roce 1965, jeho kouzlo nijak nezestárlo. Je
vtipný, má skvělou muziku a baví napříč generacemi.
Vojtěch Machovský

Dětem

Vánoční stromek v adventu
„Konečně máme advent!“ raduje se dvanáctiletá Eliška a za zpěvu „Ejhle, Hospodin
přijde,“ zapaluje první fialovou svíčku na adventním věnci.
Usměje se, když si vzpomene, jak svíčky s tatínkem kupovali. Prodavačka jim nabídla
čtveřici poschoďových fialových svíček slovy: „Máme opravdu moc krásné vánoční
svíčky.“
Tatínek ji opravil: „Adventní.“
Prodavačka se na něho nechápavě podívala.
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Venku tatínek dceři vysvětlil, že pro mnoho lidí začínají Vánoce adventem a končí na
Štědrý večer, kdy pro křesťany Vánoce začínají.
V pondělí po první adventní neděli se vřítí do třídy Marek a táhne za sebou krásně
zelenou jedličku. „Dal mi ji strejda jako sponzorský dar. Nemusíme nic platit.“
Kluci a holky jásají a hned je jim jasné, kam stromek umístí. Domlouvají se, že zítra
každý donese nějaké ozdoby, a budou mít první a nejhezčí vánoční stromeček ve škole.
Eliška se radostného reje kolem stromku nezúčastní. Je jí líto, že spolužáci nic o adventu nevědí. Také se cítí osamělá, protože do kostela chodí z celé třídy jediná.
Na druhý den jde ráno na roráty. Z celého srdce zpívá adventní píseň a raduje se
z plamínku svíčky. Najednou se skoro lekne – i ve svitu svíček, když jsou elektrická světla
vypnutá, vidí zcela zřetelně jejich učitelku z českého jazyka. Poznala mě, raduje se Eliška,
když zachytí úsměv oblíbené učitelky. Ve třídě hned ráno shromažďují holky ozdoby. Do
lavic se všichni vracejí při příchodu učitelky češtiny. Žena se postaví před tabuli a třídou
to zašumí. Češtinářka drží v ruce obávané papíry, které znamenají nečekanou písemku.
„Mám pro vás připravenou písemku,“ sděluje učitelka a hned se ptá: „Chcete ji psát?“
„Ne, ne, ne!“ zaburácí opakovaně třídou.
„Můžete se zachránit, když dáte pryč ze třídy něco, co sem v adventu nepatří. Když
to ze třídy vynesete, nebudeme písemku psát. Můžete se společně poradit. Čekám pět
minut.“
Kluci i holky se bezradně na sebe dívají a
krčí rameny. Všichni se pomalu smiřují
s písemkou až na Elišku, která volá
holky i kluky k sobě. V mžiku jich
má kolem sebe věnec.
„Ty to víš? Ty víš, co tu nepatří?“ dopadají na ni otázky.
„Vím.“ odpovídá jasně Eliška.
„Co to je?“
„Stromek nepatří do adventu. Je přece až vánoční.“
Kluci, kteří se bojí písemky víc než holky, jí hned uvěří a vzápětí vynášejí stromek ze třídy na školní dvůr.
Pak v napjatém tichu učitelka oznamuje: „Úkol jste splnili, písemka nebude.“
Následuje výbuch radosti a obdivné pohledy k Elišce, kterou učitelka vyvolává, aby
vysvětlila, proč stromek do adventu nepatří.
Stromek už se do třídy nevrátil. Namísto něho kraloval třídě adventní věnec, který
Eliška hned v úterý donesla.
jáhen Josef Janšta
ilustrace Magdaléna Řeháková
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Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Svátek sv. Ludmily
Žáci, rodiče a příznivci naší školy, ti všichni se sešli, aby spolu slavili
svátek svaté Ludmily, naší patronky. Po mši svaté v hradeckém kostele
jsme vystoupali na Kalvárii. Deváťáci si pro všechny připravili program.
Po náročném výstupu nás čekala společná modlitba u kříže spolu s otcem Martinem.
Celý den nás provázelo krásné slunečné počasí.

Úspěchy našich dětí
Naši žáci úspěšně reprezentují školu v různých soutěžích.
Dosáhli výborných výsledků
v Logické olympiádě či v Moravskoslezském matematickém
šampionátu.
Zúčastnili jsme se i soutěže
Bible a my.
20

Setkávání předškolních dětí
Církevní základní škola
svaté Ludmily v Opavě-Jaktaři zve předškoláky a jejich
rodiče na pravidelné setkávání s názvem Hrajeme si
na školu. Jedná se o přípravu
předškolních dětí na nástup
do první třídy formou her
přímo v prostředí školní třídy. Děti se mohou účastnit
celého cyklu, který se koná
vždy první úterý v měsíci od
15.30 do 16.30 na pobočce
v Jaktaři nebo i jen jednotlivých lekcí. Tyto lekce vede
paní učitelka první třídy. Těšíme se na děti i jejich rodiče.
Jana Larischová

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 12 hodin.

Duchovní obnova pro muže
Uskuteční se v sobotu 18. ledna 2020 v pastoračním středisku minoritského kláštera
v Opavě pod vedením P. Vítězslava Řehulky na téma: Co musí člověk udělat, aby byl
dobrým křesťanem?
Začátek je v 9 hodin a ukončení v 17.30. Cena: 250 Kč.
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz; 731 625 617

Rodinný kalendář na rok 2020
Stále je možno zakoupit tento plánovací kalendář pro celou rodinu, a to v kanceláři
Centra pro rodinu v Opavě. Jeho cena je 200 Kč a jeho koupí podpoříte činnost Centra
pro rodinu.
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Úprava úředních hodin v Centru pro rodinu Opava, Masarykova 39
Od prosince 2019 dochází k této úpravě úředních hodin:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00 		
8.00 – 13.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

V jinou dobu bude možný kontakt po telefonické domluvě na čísle: 731 625 617.
Přejeme všem rodinám požehnané svátky Božího narození.
Za Centrum pro rodinu 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.

Hledáme Tříkrálové koledníky,
pomozte dobré věci!
Ač oficiálně začne až 1. ledna roku 2020, přípravy
na v pořadí již dvacátou a tedy jubilejní Tříkrálovou
sbírku jsou již v plném proudu. Úspěch této nejstarší
české dobročinné akce závisí vždy na malých i větších
kolednících. Charita Opava se proto tak jako každý
rok obrací na všechny, kteří chtějí pomoci dobré věci:
přihlaste se a pomozte nám pomáhat!
V loňském ročníku této sbírky se v Opavě a okolí
vybralo přes dva miliony tři sta tisíc korun, které již
celý letošní rok slouží těm nejpotřebnějším. Charita
Opava za ně nakoupila zdravotnický materiál a dva automobily na CNG pro pečovatelskou, ošetřovatelskou
a hospicovou službu, které na Opavsku pečují o nemocné seniory a pacienty v terminálním stadiu. Část
výtěžku umožnila rekonstrukci nových prostor pro
charitní chráněné dílny a také na zkvalitnění bydlení
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pro osoby s mentálním a zrakovým postižením. Pro ty nejpotřebnější bude určen také
výtěžek nadcházející sbírky.
„Prosíme proto již nyní všechny zájemce o koledování, aby nás kontaktovali na telefonním
čísle 604 175 518 či e-mailu tks@charitaopava.cz,“ žádá koordinátorka Tříkrálové sbírky
v Opavě Marie Hanušová. Hledáme nejen celé skupinky Tří králů, které představují
obvykle děti a jeden vedoucí starší patnácti let, ale i jednotlivce, které do skupinek sami
zařadíme.
Pro koledníky je opět připravena řada soutěží a také hodnotných cen či volný vstup
na bruslení a do aquaparku.

Anna Malchárková připomene staré vánoční zvyky
Dolnobenešovská spisovatelka Anna Malchárková potěší ve čtvrtek 12. prosince
klienty Denního stacionáře pro seniory na Kylešovské ulici v Opavě. Svým autorským
čtením završí připomínku kulatého výročí Charity Opava, které probíhalo celý rok 2019
pod názvem „30 dobrých skutků k 30 letům Charity Opava“.
Autorské čtení populární autorky desíti knih z prostředí Hlučínska Anny Malchárkové pomůže klientům denního stacionáře naladit se do vánoční atmosféry.
Představí jim totiž několik ukázek ze své
chystané knihy, která se věnuje lidovým
zvykům na Hlučínsku. „Přednost skutečně dostanou především lidové zvyky
vánoční,“ upřesňuje spisovatelka, která
věří, že připomínky toho, jak se kdysi
žilo a slavilo na venkově, pomůžou seniorům ze stacionáře se alespoň na chvíli
vrátit do časů dětství a mládí.

Paní Hela odjela z Hradeckého slunovratu na novém vozíku
Na zimní edici Hradeckého slunovratu přivezl v sobotu 9. listopadu paní Helu
Jombíkovou manžel, který ji také při příchodu do Velké dvorany zámku v Hradci nad
Moravicí, kde se festival konal, musel podpírat. Nazpět už ale odjížděla na zbrusu
novém elektrickém vozíku. V crowdfundingové sbírce se na něj společnými silami složili
fanoušci festivalu Hradecký slunovrat a příznivci Charity Opava.
Ve finanční sbírce na elektrický invalidní vozík s mottem „Umožněme paní Hele přijet na
Hradecký slunovrat zarecitovat své verše“ se potřebných 73 tisíc korun podařilo rekordně
vybrat již za osm dní. Na účtu se nakonec sešlo díky solidaritě fanoušků Hradeckého
slunovratu a příznivců Charity Opava, jejíž byla paní Hela klientkou i zaměstnankyní,
více než sto tisíc korun. Paní Hela si tak mohla pořídit nejen velmi kvalitní elektrický
vozík, ale také řadu příslušenství včetně teplého fusaku.
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Na paní Hele Jombíkové nebylo
ani trochu znát, že na Hradecký
slunovrat dorazila po týdenním
pobytu v nemocnici. Opět ji totiž
dostihly příznaky progresivní
choroby, která ji stále častěji
upoutává na invalidní vozík. Se
svou nemocí bojuje velmi statečně
a píše o tom básně, které již vydala
ve sbírce „No tak mám diagnózu“.
„Všem z celého srdce děkuji, jste
úžasní, pomohli jste mi splnit můj
sen,“ řekla paní Hela dojatě divákům, když jí Blanka Ševčíková a Magdaléna Hájková
z organizačního týmu festivalu spolu s manažerkou Charity Opava Pavlou Královou
na pódiu předaly vozík, ještě svítící novotou. A divákům pak postupně v pauzách mezi
vystoupeními zarecitovala tři své nové básničky.
Podařený večer Hradeckého slunovratu tak získal další srdečný rozměr. A diváci
mohli kromě jiného zatleskat krásné scéně, když paní Hele pomáhal z pódia jeden
z účinkujících – legendární zpěvák Jan Spálený.

Netradiční svatba: místo květin dary pro potřebné
Pro nezasvěcené to mohl být dosti
zvláštní obrázek. Poté, co si Alena a
Lukáš Hendrychovi z Opavy v sobotu
19. října řekli při svatebním obřadu své
osudové „ano“, nepředávali gratulanti
z řad hostů nevěstě květiny, ale různé
potraviny či sprchové gely a spreje.
„Kytice je určitě krásná, ale zvadne,“ říká
paní Alena. „A tak jsme svatebčanům
v pozvánkách vzkázali, ať nám místo
květů přinesou něco potřebného pro lidi
s handicapem,“ dodává. Tyto svatební
dary se pak rozhodli věnovat klientům
Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné.
„Byli jsme u nás v Chráněném a podporovaném bydlení ohromně překvapeni hned
dvakrát,“ říká Kateřina Víchová, vedoucí tohoto střediska Charity Opava, které poskytuje
pomoc lidem s duševním onemocněním. „Poprvé když nám paní Alena zavolala
a seznámila nás s rozhodnutím chtít místo svatebních květin zboží pro naše klienty, no
a podruhé, když nám ho i s manželem minulý týden přivezli. Bylo ho totiž opravdu hodně
a bylo to zboží velmi kvalitní,“ dodává s uznáním. Manželé klientům předali trvanlivé
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potraviny a pochutiny, které si vzhledem ke své většinou nedobré finanční situaci sami
nekoupí, například kvalitní čokolády, oplatky či kávu. A také mnoho luxusní drogerie,
například sprchové gely, šampony či spreje. „Nečekala jsem, že nám toho hosté přinesou
tak mnoho, bylo to skvělé a máme z toho ohromnou radost, protože vidíme, že lidé jsou
opravdu dobří a štědří,“ říká Alena, která spolu s manželem zboží několik dnů po svatbě
do Chráněného a podporovaného bydlení také odvezla. „Děkujeme tomuto milému
páru a přejeme vše dobré do další cesty životem,“ vzkazuje závěrem vedoucí chráněného
bydlení Kateřina Víchová.
Charita Opava

Adorace v Hodině Milosti
V neděli 8. prosince, v den Slavnosti Neposkvrněného
početí Panny Marie, se bude v kostele Božského Srdce
Páně (Marianum) konat od 12 do 13 hodin adorace před
Nejsvětější Svátostí.
Jde o tzv. Hodinu Milosti pro celý svět, v níž Matka Boží,
která se zjevila 8. prosince 1947 zdravotní sestře Pierině
Gilli v Montichiari v Itálii, přislíbila, že sešle mnoho milostí
pro duši i tělo. Tento den se v tuto hodinu konají adorace na
mnoha místech po celém světě.

Oznámení
Mše svatá v německém jazyce

bude v sobotu 21. prosince v 16.30 v kostele sv. Kříže na Matiční ulici v Opavě.

Roráty

Pozvánka na divadlo
Vánoce 2019

• V kostele sv. Vojtěcha – v pracovní dny od
pondělí 2. prosince do pondělí 23. prosince. Začátek je vždy v 5.55.

Srdečně vás zveme v pátek 27. prosince • V kostele Svatého Ducha – od pondělí
v 16.30 do kostela sv. Vojtěcha na pohádku
2. prosince každý den, mimo soboty a
dětí ze scholky „O zvířátkách, která šla do
neděle a pondělí 9. prosince (Slavnost
Betléma“ a na vánoční hru dětí z farního
Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotklubu. Chybět nebude ani zpěv koled.
ního hříchu). Začátek je vždy v 8 hodin.
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Slavnost Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního hříchu –

v pondělí 9. prosince, mše svaté budou
v kostele sv. Vojtěcha v 5.55 a v 7.00 ráno a
večer v 18 hodin.

Biskupská mše svatá

Ve čtvrtek 26. prosince (2. svátek vánoční – sv. Štěpána) budou v kostele sv. Vojtěcha mše svaté v 7 hodin a v 8.30. Mši svatou v 8.30 bude celebrovat pomocný biskup
Mons. Martin David. Mše svatá v 10 hodin
nebude.

Mše sv. na poděkování za rok 2019

bude v kostele sv. Vojtěcha v úterý 31. prosince v 16 hodin.

Novéna před Slavností Panny Marie
počaté bez poskvrny prvotního hříchu

• Kostel sv. Kříže (ul. Matiční) každý
čtvrtek od 17.30 do začátku mše svaté
v 18 hodin. Nebude ve čtvrtek 26. prosince.
• Kostel sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích – v pátek 6. prosince a 3. ledna
2020 (první pátek v měsíci) s pobožností
k Nejsvětějšímu Srdci Páně, v pátek
27. prosince (poslední pátek v měsíci)
adorace s pobožností s Korunkou k Božímu milosrdenství, vždy po mši svaté
začínající v 17 hodin.
• Kostel Božského Srdce Páně (Marianum)
– v pátek 6. prosince a 3. ledna 2020
(první pátek v měsíci) od 17.20 do začátku
mše svaté v 18 hodin; každou středu
(pokud není liturgická památka), mimo
středu 25. prosince a středu 1. ledna
2020 v 18 hodin mše svatá ke cti svatého
Josefa, před mší sv. litanie ke sv. Josefu.

je v kostele Sv. Ducha ještě do soboty
Žehnání hraček
7. prosince při mších svatých v 8 hodin.
bude v kostele sv. Vojtěcha ve středu
Adorace před Nejsvětější svátostí
25. prosince (první svátek vánoční) při
• Kostel Sv. Ducha – každou středu od mši svaté v 8.30.
16.30 do začátku mše svaté, která začíná
v 17 hodin. Nebude ve středu 25. prosin- Intence na mše svaté
ce a ve středu 1. ledna 2020.
• Na ranní a dopolední mše svaté v kostele
• Kostel sv. Vojtěcha – každý pátek je tisv. Vojtěcha se intence zapisují průběžně
chá adorace s možností svátosti smíření
po celý rok i na rok 2020, vždy po každé
od 17 do 18 hodin (do začátku mše svamši svaté v sakristii.
té). V pátek 6. prosince a 3. ledna 2020 • Na večerní mše svaté se v kostele svatého
(první pátek v měsíci) adorace s pobožVojtěcha přijímají intence na únor 2020
ností k Nejsvětějšímu Srdci Páně; v pátek
v pátek 20. prosince od 16.45 do 17 hod.
20. prosince (třetí pátek v měsíci) – adoJe možno zapsat intenci i v následujících
race s pobožností s Korunkou k Božímu
dnech (pátek, sobota a neděle), avšak nejmilosrdenství.
později do 17.40 nebo po mši svaté začí• Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli
nající v 18 hod.
1. prosince 2019 a 5. ledna 2020 bude
krátká adorace s litanií k Nejsvětějšímu Nejbližší plánované sbírky
Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním • Neděle 8. prosince – sbírka na TV Noe
po mši svaté začínající v 16.30.
(ve všech kostelech).
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• Neděle 15. prosince – sbírka na opravu Informace na webových stránkách
konkatedrály (v kostelech farnosti Panny • Kompletní program akcí Diecézního
centra mládeže a Diecézního střediska
Marie).
mládeže naší diecéze najdete na weboFarní klub
vých stránkách: dcm.doo.cz.
se schází každý pátek v 16.15 v učebně kos- • Akce naší farnosti najdete na webových
stránkách: www.farnostopava.cz.
tela sv. Vojtěcha, pro děti od 9 do 13 let.

Večer modliteb se zpěvy Taizé

Poutní místo Cvilín u Krnova

bude v sobotu 21. prosince v kostele svaté- • Neděle 8. prosince – Pouť k Neposkvrněnému početí Panny Marie – mše svatá
ho Vojtěcha. Začátek je v 19 hodin, všichni
v 10 hodin.
jste zvaní.
• Úterý 24. prosince – Vigilie slavnosti
Společenství mládeže
Narození Páně ve 21.30.
se schází každý pátek při večerní mši svaté, • Středa 25. prosince – Slavnost Narození
Páně – mše svatá v 10 hodin.
která začíná v 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha a poté na faře při konkatedrále Nane- • Čtvrtek 26. prosince – Svátek sv. Štěpána
– mše svatá v 10 hodin.
bevzetí Panny Marie (určeno pro mladé
cca od 14 let). Zváni jsou všichni mladí, ne- • Neděle 29. prosince – Pouť k Svaté
Rodině – mše svatá v 10 hodin.
jen ti, kteří se již společenství zúčastňovali.
• Úterý 31. prosince – Pouť k Panně Marii,
Setkání Sekulárního františkánského
Královně míru – mše svatá ve 23 hodin.

řádu

Kromě poutí je sloužena každou neděbude v sobotu 14. prosince v pastorační
li mše svatá v 10 hodin. Půl hodiny před
místnosti kostela Sv. Ducha po mši svaté
každou mší svatou je příležitost ke svátosti
v 8 hodin. Setkávání je vždy druhou sobosmíření.
tu v měsíci ve stejnou dobu a na stejném
místě.
Další program pro zájemce (skupiny,
poutě) je možno domluvit s bratry minoBetlémské světlo
rity nejlépe přes e-mail: krnov@minorite.cz
přijede v sobotu 21. prosince. Informace nebo na tel.: 595 171 332.
o Betlémském světle najdete na webových
stránkách www.betlemskesvetlo.cz. V koste- Exercicie v lednu 2020
lech naší farnosti bude Betlémské světlo od • Pátek 24. až neděle 26. 1. 2020
neděle 22. prosince, v kostele sv. Vojtěcha
Hostýn
asi již v sobotu 21. prosince při večerní
Víkendová duchovní obnova
mši svaté.
Ing. Mgr. Václav Čáp

Živý Betlém

Veškeré informace o jezuitských duchovbude ve středu 25. prosince (1. svátek vá- ních cvičeních, včetně kontaktních údajů
noční) v 17 hodin ve Stěbořicích u kostela. na exerciční domy, najdete na webových
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stránkách: www.exercicie.cz/nabidka.php, • středa 25. prosince – Slavnost Narození
Páně (zasvěcený svátek; 1. svátek
kde se také můžete přihlásit.
vánoční);
Prosebné a významné dny
• čtvrtek 26. prosince – Svátek sv. Štěpána
(2. svátek vánoční);
• Neděle 1. prosince – 1. neděle adventní,
začátek nového liturgického roku, začíná • neděle 29. prosince – Svátek Svaté
Rodiny Ježíše, Marie a Josefa;
cyklus A nedělního lekcionáře;
• pátek 6. prosince – první pátek v měsíci; • úterý 31. prosince – poděkování a prosba
o Boží pomoc do nového roku;
• pondělí 9. prosince – Slavnost Panny
Marie, počaté bez poskvrny prvotního • středa 1. ledna 2020 – Slavnost Matky
Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek);
hříchu (doporučený svátek);
Světový den modliteb za mír; Nový rok;
• úterý 10. prosince – Den lidských práv;
• 17.–24. prosince – liturgická příprava na • pátek 3. ledna 2020 – první pátek v měsíci.
vánoční svátky;
• úterý 24. prosince – Štědrý den;

Příležitosti ke svátosti smíření před Vánocemi
• V kostele sv. Vojtěcha: v obvyklých časech, tzn. půl hodiny před každou mší svatou
kromě nedělí. Navíc o čtvrté neděli adventní, tj. 22. prosince od 14 do 17 hodin
bude zpovědní den. Bude zajištěn dostatečný počet zpovědníků. Otec Jan Czudek
prosí o využití této příležitosti v daném čase.
• V kostele Sv. Ducha: dny a hodiny budou uvedeny v ohláškách kostela Sv. Ducha.
• V kostele sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích: před mší svatou.

Přehled vánočních bohoslužeb a akcí
obdržíte o čtvrté neděli adventní, tj. 22. prosince.
Bude i na webových stránkách naší farnosti: www.farnostopava.cz.
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