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Slovo na cestu
Den zasvěceného života
Již tradičně se v církvi slaví
dne 2. 2. svátek Uvedení Páně
do chrámu. Já osobně jsem
moc vděčná, že se tento svátek
slaví, zvláště, že je spojený právě s díkůvzdáním za povolání
k zasvěcenému životu. Je pro
mě velkým povzbuzením, když
mám možnost se potkat s řeholníky z jiných řádů a kongregací a pocítit, jak jsou povolání
k zasvěcenému životu různorodá, a právě to je ta krása, kterou tvoříme v církvi. Každý, jak věřím, se snaží přispět svým úsilím, prací a modlitbami
do společného díla, kterým je služba Bohu a lidstvu.
Moc se těším, že můžu v tento den speciálně poděkovat za tak veliký dar, který mi Pán
dal, a to je pozvání k těsnějšímu následování Jeho v zasvěceném životě. Znovu vyslovím
své ANO Ježíši Kristu. Potvrdím své rozhodnutí sloužit Bohu celým svým srdcem
a budu Pána prosit, abych mu věrně a dobře sloužila až do konce.
Ke svátku Uvedení Páně do chrámu patří hořící svíce a já si vybavuji, jak jsem v den
mých prvních slibů průvodem k oltáři nesla hořící svíci a modlila se, ať mé světlo stále
svítí před Pánem. Taktéž můžeme prosit i my právě v den tohoto svátku, ať je Ježíš
naším světlem.
Dalším znamením, které mě provázelo při prvních slibech, bylo přijetí kříže, který
je neodmyslitelným znamením našeho následování Pána. Odpovídala jsem na něj, že
se nebudu v ničem chlubit než v kříži našeho Pána Ježíše Krista, v němž je pro mě
ukřižován svět a já světu. V kříži je naše spása, život a vzkříšení. A s tímto pohledem na
kříž můžeme vstoupit do postní doby, která je před námi, a kontemplovat Ježíše Krista
z lásky k nám ukřižovaného.

Ale co si z tohoto článku vezme osoba nezasvěcená? To stejné prožíváme, když
obnovujeme své křestní sliby na Bílou sobotu – znovu se rozhodujeme pro Pána, znovu
si uvědomujeme, že chceme žít jako Boží děti, zříkáme se Zlého, chceme být lidmi, kteří
budou v této společnosti rozpoznatelní tím, že budou žít lépe, a budou milovat své bližní.
Patříme Pánu a to je naše křestní zasvěcení!
Život pro Krista stojí za to žít!
Sr. Samuela SMFO
Foto Člověk a víra, Radomír Muzikář

In memoriam
P. František Vičar
V topánkách pohotovosti
pod pláštěm skrytosti
		 roznášel světlo naděje
Magnetická střelka služby
směřovala k pólu utrpení
		 opuštěných a nemocných
Z duše se na rtech ozývaly
ozvěny lásky a pokoje
Srdce se stalo křižovatkou
tolika životů
		 od narození až po hrob
V nezištné oběti
vydal se do krajnosti
aby zrno zaseté
přineslo
		stonásobný
			užitek
Mons. Josef Veselý

Prosba o ochotu
ke smíření
Ježíši,
svého Otce jsi
nám ukázal
jako Boha
milosrdenství
a lásky.
Dej, ať nikdy nejsem
nemilosrdný,
nikdy malicherný,
úzkoprsý a pomstychtivý.
Pomáhej mi,
abych dokázal odpouštět a zapomínat.
Dej, ať ochotou ke smíření
sloužím pokoji na zemi.
Amen.
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Dvojí výročí
Připomínáme si výročí kněží naší farnosti – u otce Františka výročí narození pro tento
život, u otce Josefa narození pro věčnost. Více než pro ně je to užitečné pro nás – žijící
a působící ve farnosti, o kterou se oni také nějaký čas starali a pro kterou žili. Pro mě jak
o kněze je silným momentem vědomí, že pokračuji na velmi dobrých základech předchůdců
a u těch zemřelých se mohu opřít o jejich přímluvu v nebi. Jako farníci děkujeme Pánu Bohu
za jejich život, jejich povolání a také horlivost, kterou do svého života vkládali. Prosíme za
sebe, aby jejich slova, činy a život zavazovaly nás putující do Božího království k takovému
způsobu života, který nám oni ukázali a ke kterému vedli. S vírou, že tak, jako se za nás
modlili za svého života, tak i nadále pokračují jiným způsobem – ve společenství všech
svatých.
o. Jan

P. František Vičar – Narození pro život vezdejší
V Opavě jsou ještě generace těch, u kterých jméno
P. František Vičar ihned oživí vzpomínky na neúnavného, až k smrti obětavého kněze. V těchto dnech by se
dožil sta let. Rád bych zde proto vzpomněl na kněze,
s nímž jsme mnozí měli tu čest osobně se setkat.
Narodil se 1. února 1920 v Seči u Prostějova a následujícího dne při křtu mu bylo dáno jméno František z Pauly. Vyrůstal spolu s bratrem Jiřím a sestrou
Růženou (rodiče si ji vzali jako sirotka za vlastní).
Po základní škole v Seči nastoupil do Arcibiskupského
gymnázia v Kroměříži. Po maturitě v roce 1939 vedla
jeho cesta do kněžského semináře v Olomouci. Druhá
světová válka jej odsunula na nucené práce do Německa
a Rakouska. Po válce v těžkých podmínkách semináře na bohoslovecké fakultě pokračoval. Kněžského svěcení se mu dostalo v Olomouci
5. července 1947.
Jenom krátce nastoupil do farnosti Rataje u Kroměříže, odkud od 1. září 1947
působil jako prefekt v Arcibiskupském chlapeckém semináři v Kroměříži. Současně
zahájil studium matematiky a fyziky v Olomouci. Od roku 1950 rozhodnutím úřadů
musel pokračovat v Brně, kde v roce 1952 studium úspěšně dokončil. Vedle kněžského
povolání se tak stal profesorem matematiky a fyziky. Přestože nikdy nemohl učit na
žádném gymnáziu nebo jiné střední škole, využil svých znalostí a doučoval matematiku
a fyziku opavské studenty jako kaplan a farář kostela Panny Marie v Opavě. Někteří si to
dodnes jistě pamatují.
Do opavského kostela Nanebevzetí Panny Marie vstoupil 19. května 1952 jako kaplan.
Na faře žil v prostých podmínkách, většinou pod dozorem církevních tajemníků, z nichž
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někteří bydleli určitou dobu přímo na faře. Od počátku svého působení v Opavě se
zapojil do pastorační činnosti, která postupně přerostla ve starost o celou farnost, pod
kterou patřily také Otice, kostel Nejsvětější Trojice a později i kostel sv. Vojtěcha.
S páterem Františkem jsem se poprvé osobně setkal při výuce náboženství. Míval až 22
hodin týdně. Často používal příklady ze života. Svým laskavým a humorným způsobem
si dovedl děti získat. Nu, a když chování některých z nás už přeteklo míru, přišel a jemně
dal pod žebro anebo „po ořechu“. Dnes by tyto vlídné pobídky k slušnému chování byly
mnohým studentům větším přínosem než dlouhé domlouvání nebo nezodpovědné
omlouvání.
Vzpomínám na jeho májové pobožnosti, kdy někdy kolem roku 1959 bylo u oltáře,
tehdy ještě před oltářní mřížkou, vlevo i padesát a více děvčat a na pravé straně oltáře
podobné počty chlapců. Lavice v kostele byly hojně obsazené dospělými. Vždy měl
připravené nové kázání, aby oslovil děti a mládež, ale také jejich rodiče.
Je potřebné připomenout též jeho službu u Školských sester, které pracovaly v ústavu
sociální péče pro mentálně postižené na Beethovenově ulici. Ústav do roku 1960 patřil
pod Charitu. Chodil tam, kdykoliv bylo potřeba. Po r. 1960 převzal ústav stát. Nařízením
církevního tajemníka nesměly setry chodit ve všední dny do kostela. Důvod: „Občané
Opavy si nepřejí vidět sestry v hábitech na ulici.“ P. František měl pro ně denně mši
svatou už v 5 hodin. Věrně sem docházel až do roku 1987.
Farářem byl jmenován v roce 1965 po odchodu P. Bitomského. Hned začal s opravami
opavských kostelů. Nejprve Nejsvětější Trojice v parku, kde pravidelně každou neděli
sloužil mši svatou. Pokračoval s dílčími opravami, které vyústily v generální opravu
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nejdříve vysoušení zdiva kostela, oprava a zdvojení
oken, nové topení, následovala výmalba, opravy a zavěšení lustrů, pokračovalo se
restaurováním všech oltářů atd. Jenom restaurování hlavního oltáře trvalo dva roky.
Nutno připomenout mnohá složitá jednání s památkáři. Když pod správu farnosti
Panny Marie byl předán kostel sv. Vojtěcha, pustil se rovněž do oprav této svatyně.
Z Fulneku byl přivezen silně červotočem napadený oltář. Pod vedením akad. sochaře
Karla Stádníka byl oltář rozebrán. Tři roky byl v Praze restaurován a spolu s ním dovezen
do tohoto kostela nový oltářní stůl podle Stádníkova návrhu. Díky otci Františkovi se stal
tento chrám skutečnou perlou mezi opavskými chrámy.
Zvláštní místo v jeho kněžském působení měla každodenní služba nemocným
a umírajícím v nemocnicích, domovech důchodců, ale i mimo ně. Nebylo snad místa
v nemocnicích, kde by neznali pátera Františka. S návštěvami spojenými se službou kněze
– zaopatřováním – míval těžkosti. Tyto návštěvy byly registrovány a mohly se uskutečnit
pouze s dovolením primáře. Nutno připomenout, že jen díky statečnosti některých
zdravotních sester bylo umožněno často poslední setkání nemocného s knězem.
Všechno pěšky nebo na kole kamkoliv! Bohoslužby, služba ve zpovědnici, výuka
náboženství, návštěvy nemocnic, domovů důchodců, sociálních ústavů, pohřby, opravy
kostelů… Jak to všechno dokázal? Odkud čerpal sílu? Čerpal ji ze stálého spojení
s Kristem v Eucharistii, v častých adoracích soukromých i veřejných. S důvěrou se ve
všem obracel na Pannu Marii modlitbou sv. růžence.
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V závěru života mnoho vytrpěl. Bolesti páteře, nohou, metastázy… Nemocného
P. Františka se ujaly sestry sv. Františka na Kylešovské. Tam vyčerpán v tichosti a
odevzdanosti do vůle Boží umírá 21. března 1987. Byl pohřben do společné rohové
hrobky na 19. skupině v levém traktu zadní části městského hřbitova v Opavě.
Requiescat in pace.
(BK)

P. Josef Veselý – Narození pro věčnost
Ve středu 5. února uplyne již 10 let, co odešel na
věčnost Mons. Josef Veselý. Připomeňme si tohoto
vzácného člověka.
Otec Josef se narodil 28. července 1929 ve Zlámance u Kroměříže. V letech 1940‒1948 studoval
na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, od roku
1948 do roku 1950 na Teologické fakultě UP v Olomouci. V roce 1950 nastoupil na tři roky vojenskou
službu k PTP. V letech 1954‒1961 pracoval v Oblastní galerii v tehdejším Gottwaldově. V roce 1961
byl zatčen pro členství ve Společenství Vladimíra
Neuwirtha a po vykonstruovaném procesu vězněn do r. 1965 v Ostravě a Valdicích. Ve vězení byl
8. prosince 1962 biskupem Korcem tajně vysvěcen na
kněze. Po návratu z vězení byl zaměstnancem Prefy a Vinných sklepů Kroměříž. V letech 1968‒1970
dokončil teologická studia v Litoměřicích. Na první
kaplanské místo nastoupil v r. 1970 do Ludgeřovic
u Ostravy, od roku 1971 se stal na deset let administrátorem farnosti Budišov nad Budišovkou. V roce 1981
byl ustanoven administrátorem farnosti Opava-Jaktař. Od r. 1987 pak jmenován farářem farnosti Panny
Marie v Opavě a také děkanem opavského děkanátu.
V r. 2005 odešel na odpočinek k Dcerám Božské Lásky
na Kylešovském kopci v Opavě, kde až do posledních
okamžiků svého života horlivě sloužil v kapli Mariana,
ale také všem, kteří k němu přicházeli.
Byl čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly u svatého Mořice v Kroměříži a 5. 2. 1991 byl jmenován
čestným papežským prelátem.
Během života získal různá ocenění. 16. září 2001
obdržel za svůj dlouholetý duchovní a kulturní přínos
Opavě Cenu Petra Bezruče. 5. července 2005 mu pak
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ČBK udělila na Velehradě děkovné uznání za jeho básnické dílo odrážející poselství
evangelia a křesťanskou spiritualitu. Dne 28. 10. 2009 mu byl propůjčen Řád Tomáše
Garrigua Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva.
Vyznamenání osobně převzal v aule ostravské Nové radnice v pondělí 1. 2. 2010 z rukou
prezidenta České republiky Václava Klause.
redakce

Zajímá nás…
Jak a podle čeho vybírat biřmovací jméno?
Pro volbu biřmovacího jména, resp. biřmovacího patrona, nejsou striktně stanovena
žádná kritéria. V podstatě jedinou podmínkou je, aby to bylo jméno světce nebo
kandidáta svatořečení (tedy blahoslaveného), eventuálně starozákonní postavy (např.
David, Daniel, pro ženy Ester, Zuzana apod.). Předpokládá se také, že biřmovací jméno
bude odlišné od jména křestního. Pro správný výběr je několik vodítek:
–
–
–
–
–
–

lze si vzít jméno po biřmovacím kmotrovi,
jméno světce, jehož osobnost nebo život Vás nějakým způsobem oslovuje,
jméno podle světce, který slaví svátek v den, kdy přijímáte biřmování,
jméno patrona farního kostela nebo kostela, v němž přijmete biřmování,
jméno podle patrona své profese,
jméno, které je Vám sympatické, blízké z nějakého jiného důvodu. Vím také
o případech, kdy se rodiče nemohli shodnout na jménu svého nového potomka.
Jeden z nich nakonec ustoupil, a když dítě dospělo, „smířilo starý spor“ tím,
že si zvolilo biřmovací jméno podle „alternativního návrhu“. I to je možné.

S výběrem jména by Vám mohl (a měl) poradit Váš biřmovací kmotr; také se můžete
obrátit na kněze, který Vás na biřmování připravuje. Pomůckou také mohou být
životopisy svatých, v internetové podobě např. catholica.cz (výběr světců podle měsíce).
o. Jan Czudek
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Nedělní sprinty
Ano, znáte je jako tu krásnou katolickou
rodinu z kostela. Načesané a nezlobivé děti,
upravení a usměvaví rodiče, kteří zbožně
očekávají svaté přijímání. Všichni mají čerstvě
umyté vlasy, děti výjimečně nelistují knihou
o Tlapkové patrole, ale misálkem, a vypadají
zaujatě.
A teď se přenesme v čase o hodinu zpátky:
Ááá, dělejtééé!! Mámo, nebuď nervózní! Já
nejsem nervózní, ale do háje, pohněte! Proč je
v chodbičce tak málo místa? Kdo mi schoval
botu? Proč jste se nezačali chystat dřív???
Pozoruhodný je fenomén zvaný teorie
předkostelové relativity času. Je-li bohoslužba
v devět, zdá se vám v 7:30, že „skvěle stíháte“.
Pak univerzum udělá „plop“ a najednou mše za
chvilku začíná. Nikdy, nikdy si při vypravování s dětmi nepouštějte k tělu myšlenku, že
máte ještě dost času. Je to past!
Pokud se bohulibě rozhodnete přečíst si předem evangelium, obviní vás zbytek rodiny
ze zdržování. Pokud rodinu popoháníte, obviní vás z otrokářství. Kdo se nikdy v neděli
ráno nepohádal, půjde rovnou do nebe.
Máte-li batole, umí neomylně poznat, že těsně po obléknutí je správný čas na velkou
potřebu. Takže zase svléknout rukavice, bundu, svetr, lacláče, punčošky a plenku. Když
opravdu najdete „bláto na hřišti“, je zle. Ještě horší může být varianta, že šlo o planý
poplach a svlékání bylo úplně zbytečné. Takže znovu plenku, punčošky, lacláče, svetr,
bundu, rukavice, čepici a tradá ven.
A tradá zpátky: zapomněli jste… kancionál/dudlík/peníze/hračku/šálu/brýle – každý
týden dosaďte jinou věc.
Někteří rodiče věří, že když čas průběžně kontrolují a silou vůle zpomalují, pomůže
to. Jiní zas věří, že když se na hodiny schválně nedívají a nedopřejí to ani své rodině,
pomůže to a čas nepoletí tak rychle. To bývá další příležitostí k hádce.
Dobíhající cestující bývají vydáni na milost řidičům MHD. Právě ti svým načasováním
odjezdu ze zastávky denně rozhodují o osudech mnohých. Oč větší moc ale spočívá
v rukou kněží, kteří pokládají svou nohu na práh sakristie. Splnění nedělní povinnosti
katolíka je totiž podmíněno účastí na mši už od znamení kříže. A Opava má přísné
a dochvilné nebeské vrátné! Kdyby byly střelné modlitby vidět, byli by kněží těsně před
začátkem mše vyloženě pod kulometnou palbou. Otče, zadržte! Ať se mu třeba zasekne
ornát! Ať dá varhaník raději tři sloky!
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Odborníci na liturgii tvrdí, že svěcenou vodou se dělá znamení kříže pro připomenutí
křtu. Každý zpocený rodič ví, že chladná tekutina v kropence slouží k ovlažení čela.
Až uvidíte na tváři svých sousedů v kostelní lavici mystické vytržení, vězte, že se
pravděpodobněji jedná o nedostatek kyslíku po dobíhání do chrámové rovinky.
Poznámka: Jde pouze o teoretický příklad. Podobnost s jakoukoliv, vaší nebo naší
rodinou, je opravdu čistě náhodná.
Mája a Honza Pilařovi

Vánoční divadlo
V pátek 27. prosince jsme byli pozváni do kostela sv. Vojtěcha na vánoční divadlo,
které jako každý rok připravily děti z naší farnosti. Chtěly nám zpříjemnit vánoční dny,
a to se jim podařilo.
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Malé děti ze scholičky se na vystoupení velmi těšily. Netrpělivě poposedávaly na
lavičce a bylo vidět, jak jim očka září nadšením a nedočkavostí, kdy už konečně začnou.
Převlečené za zvířátka nás zavedly do lesa, kde se smutný zajíček vydal na cestu do
Betléma. Byl sám, ale postupně se k němu přidávala další zvířátka – žabka, veverka,
ovečka, myška, ptáčci. Společně došli do Betléma a zajíček se se všemi zvířátky radoval
z toho, že už není sám. Všichni malí herci (nejmladšímu nebyly ještě ani 3 roky) si
zaslouží velkou pochvalu za to, jak se své role, básničky i písničky hezky naučili a s jak
velkým nadšením je předvedli.

Větší děti nám představily hru „Benjaminova
tunika“. Vyprávěla o tom, jak chlapec Benjamin byl
smutný z toho, že je chudý a nemůže dát Ježíškovi
žádný dárek. Maminka mu navrhla, ať Ježíškovi
přinese barevnou tuniku, kde každá část jiné barvy
byla utkána z vřeten, které dostala jako dárek za
prokázání malých skutků lásky – za radu, úsměv,
povzbuzení, pomoc. Tato hra měla přispět k tomu,
abychom se i my zamysleli nad tím, že každý, i malý
dobrý skutek vykonaný z lásky má v Božích očích
velkou cenu a je pro Boha velkým darem.
Také tato hra se nám všem líbila a všechny
děti, malé i ty větší mají velkou zásluhu na tom, že
jsme prožili hezké odpoledne. Poděkování patří
také Magdě a Mirce, které s dětmi hry nacvičily a
věnovaly jim svůj čas.
Vánoční atmosféru doplnily koledy v podání naší
scholy a nechybělo ani požehnání otce děkana. Na závěr jsme se všichni mohli přidat ke
schole a zazpívat si „Narodil se Kristus Pán“.
Marie Machovská
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Kronika roku 2019, jak ji dokumentovala Cesta
Leden
4. 11. 2018 – 31. 1. 2019 Výstava na počest
Josefa kardinála Berana s názvem „Milovat
dobro, odporovat zlu“ • Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie.
1.–14. 1. Tříkrálová sbírka.
4. 1. Požehnání koledníčků Tříkrálové
sbírky a tříkrálový průvod, který začal pod
Ptačím vrchem a skončil u divadla.
15. 1. Komentovaná prohlídka „700 let
Opavského knížectví“ • Klub sv. Anežky •
Obecní dům v Opavě.
18.–25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů.
19. 1. Duchovní obnova pro muže na téma
„Svátost smíření a duchovní doprovázení“,
(vedl o. Vladimír Schmidt) • Centrum
pro rodinu – středisko Opava • Pastorační
středisko minoritského kláštera.
22. 1. Přednáška Mgr. Petra Lázničky na
téma „Himálajské dobrodružství – výprava do základního tábora Mount Everestu“
• Klub sv. Anežky • Pastorační středisko
minoritského kláštera.
22. 1. – 5. 3. Kurz Manželské večery •
Centrum pro rodinu – středisko Opava •
Orlovna ve Slavkově.
24. 1. Odpolední seminář pro ženy na
téma: „Ach ty pocity aneb jak nám škodí a
jak nám pomáhají“ (lektorka: Mgr. Irena
Smékalová) • Centrum pro rodinu – středisko Opava • Minoritský klášter v Opavě.

Únor

1. 2. Ministrantský výlet na Lysou horu
s otcem Jiřím Ramíkem • farnost Panny
Marie, Opava.
3. 2. Zvýšení prodejní ceny Cesty na
15 Kč za jeden výtisk, od druhého čísla.
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5. 2. Informativní schůzka, zhodnocení
Tříkrálové sbírky 2019 • Klub sv. Anežky •
Denní stacionář pro seniory.
5.–7. 4. Postní duchovní obnova (vedl otec
Petr Knapek a sestry z Kongregace Dcer
Božské Lásky) • Kongregace Dcer Božské
Lásky • Marianum.
9. 2. Mše svatá k oslavě Panny Marie Jeruzalémské a založení Řádu německých rytířů.
12. 2. Komentovaná prohlídka výstavy
„Stolování všední i sváteční, příběh fajáns,
majolky a porcelánu“ • Klub sv. Anežky •
Slezské zemské muzeum v Opavě.
19. 2. Přednáška otce Jana Larische, Th.D.
na téma „Pomocný biskup ThDr. Josef
Schinzel“ • Klub sv. Anežky • Pastorační
středisko minoritského kláštera.
27. 2. Zemřel Jindřich Matyášek, malíř,
sochař a básník. Realizoval několik reliéfních plastik křížových cest v kostelech ve
Slezských Pavlovicích, v Hlince, v OpavěKylešovicích a na poutním místě Panny
Marie Pomocné ve Zlatých Horách.

Březen

1.–3. 3. Víkend plný zážitků a jídla aneb
Opava ve Vsi • Společenství mládeže farnosti Panny Marie Opava• Stará Ves nad
Ondřejnicí.
2. 3. Postní duchovní obnova, téma: „Jak
růst skrze těžkosti a obtíže života“ (vedl
otec Jiří Ramík) • Klub sv. Anežky • Církevní konzervatoř Opava.
3. 3. Dětský maškarní ples • farnost Panny Marie Opava • Budova Mariana.
4. a 5. 3. Adorace před začátkem postní
doby • Konkatedrála Nanebevzetí Panny
Marie.

7. 3. Rozloučení s konkatedrálou před její
revitalizací • Klub sv. Anežky • Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie.
8. 3. První křížová cesta (následovaly
pobožnosti křížové cesty i v dalších kostelech) • Kostel sv. Vojtěcha.
10. 3. Veškeré bohoslužby a pobožnosti
byly přesunuty z konkatedrály do kostela
sv. Vojtěcha. Důvod: revitalizace konkatedrály.
11. 3. Začátek revitalizace konkatedrály.
12. 3. Beseda s restaurátorem Tomášem
Skalíkem na téma „Restaurování kamenných soch“ • Klub sv. Anežky • Denní stacionář pro seniory.
19. 3. Přednáška otce ThLic. Mgr. Norberta Jana Maria Hnátka, OT na téma „Sestry
německého řádu“ • Klub sv. Anežky • Pastorační středisko minoritského kláštera.
20. 3. Začátek jarního cyklu Biblických
židovských tanců • Centrum pro rodinu,
středisko Opava • Církevní základní škola
v Opavě-Jaktaři.
23. 3. Postní duchovní obnova pro manželské páry – přednášeli manželé Oujezdští
z Brna, téma: „Předávání víry v rodině“ a
P. Jan Slavík ze Staré Vsi nad Ondřejnicí,
téma „Odpuštění“ • Centrum pro rodinu,
středisko Opava • CZŠ sv. Ludmily, Hradec nad Moravicí.
30. 3. Jednodenní setkání pro ženy pod vedením Fany Böhmové na téma: „Sv. Terezie
z Lisieux – učitelka důvěry a lásky“ • Centrum pro rodinu – středisko Opava • Pastorační středisko minoritského kláštera.
31. 3. Křížová cesta Za modrou planetu.
Od kostela sv. Petra Pavla v Jaktaři ke kapli
sv. Anny • Animátoři opavského děkanátu.

Duben

2. 4. Informativní schůzka a beseda
s jáhnem Janem Gilíkem na téma „Činnost

jáhna ve farnosti“ • Klub sv. Anežky • Denní stacionář pro seniory.
5.‒7. 4. Postní duchovní obnova pro dívky
od 16 let • Kongregace Dcer Božské Lásky
• Marianum.
9. 4. Návštěva výstavy „Kočárky a dětství
v Opavě“ • Klub sv. Anežky • Obecní dům.
12. 4. Přednáška P. Dr. Daniela Víchy na
téma „Katolické speciality“ • Karmelitánské
knihkupectví Opava • Učebna kostela svatého Vojtěcha.
14. 4. Květná neděle a zpovědní den • Farnost Panny Marie Opava • Kostel svatého
Vojtěcha.
16. 4. Beseda na téma „Kriminalita na
osobách seniorského věku a bezpečnost
v dopravě“ s tiskovým mluvčím Bc. Reném
Černohorským a s preventistkou Bc. Pavlou Welnovou, Policie ČR Opava • Klub sv.
Anežky • Pastorační středisko minoritského kláštera.
22. 4. Mše svatá v 8.30 v kostele sv. Vojtěcha celebrovaná otcem biskupem Martinem
Davidem.
23. 4. Komentovaná prohlídka muzea,
ošetřovatelství (provázela Lenka Hanková) • Klub sv. Anežky • Slezská nemocnice
Opava.
27. 4. Společné udílení svátosti pomazání
nemocných • Kostel sv. Vojtěcha.
28. 4. Slavnost sv. Vojtěcha. Poutní mše
svatá v kostele sv. Vojtěcha.

Květen

1. 5. První májová pobožnost • Kostel
sv. Vojtěcha.
8. 5. Memoriál otce Jožky 2019 k uctění
památky kněze Josefa Motyky – 6. ročník •
Jednota Orel Stěbořice • Okolí Stěbořic.
31. 5. – 8. 6. Novéna před slavností Seslání
Ducha Svatého • Kostel Svatého Ducha.
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11. 5. Diecézní pouť rodin na Maria Hilf •
Centrum pro rodinu.
13. 5. Fatimský den v Opavě. V rámci Fatimského dne přednáška Mons. Pavla Dokládala • Kostel Sv. Ducha.
14. 5. Oslavíme Den matek • Klub sv.
Anežky • Denní stacionář pro seniory.
16. 5. Odpolední seminář pro ženy na
téma: Nikdy není pozdě na spokojenou rodinu (lektorka: Mgr. Irena Smékalová) •
Centrum pro rodinu • Pastorační středisko minoritského kláštera.
17.‒19. 5. Víkend pro ženy na Cvilíně
(přednášky: Žena z Bible – Hagar: Gita
Vyleťalová; Sebepřijetí: PhDr. Hana Kušnírová) • Centrum pro rodinu.
19. 5. Poutní mše svatá ke sv. Janu Nepomuckému • kostel sv. Jana Nepomuckého
v Kylešovicích.
21. 5. Poutní zájezd do Rajnochovic, Kelče
a Teplic nad Bečvou • Klub sv. Anežky.
24. 5. Noc kostelů • Kaple Božského Srdce
Páně, Marianum.

Červen

1. 6. Pouť opavského děkanátu za nová
kněžská povolání a za rodiny (mši svatou
celebroval děkan P. Jan Czudek • Cvilín
u Krnova.
2. 6. První svaté přijímání dětí • Kostel
sv. Vojtěcha.
7. 6. Tichá adorace a možnost přijetí svátosti smíření (od 17 do 18 hodin, každý pátek) • Kostel sv. Vojtěcha.
8. 6. Pouť k Panně Marii Opavské, Matce
Milosrdenství • Kostel sv. Vojtěcha.
8. 6. Farní výlet farnosti Opava-Kylešovice.
9. 6. První svaté přijímání dětí • Kostel
Sv. Ducha.
9. 6. Farní den farnosti Sv. Ducha • Minoritský klášter a zahrada.
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11. 6. Beseda s Janem Strakem o TV Noe a
Proglasu • Klub sv. Anežky • Denní stacionář pro seniory.
16. 6. Nedělní odpoledne pro rodiny s dětmi • Farnost Panny Marie Opava • Farní
zahrada.
16. 6. Poutní mše svatá ze slavnosti Nejsvětější Trojice • Kostel Nejsvětější Trojice
v Městských sadech.
18. 6. Poutní zájezd do zajímavých míst v
Polsku u našich hranic • Klub sv. Anežky.
18. 6. Dětská mše svatá na ukončení školního roku Křesťanské mateřské školy • Kaple Nejsvětějšího Srdce, Marianum.
20. 6. Slavnost Těla a Krve Páně – zahájení v kostele sv. Vojtěcha, eucharistický průvod po mši svaté byl ukončen v chrámu Sv.
Ducha.
21. 6. Sluníčkové odpoledne • Charita
Opava • Areál ředitelství Charity Opava.
23. 6. Jáhenské svěcení – pomocný biskup
Martin David vysvětil tři jáhny, kandidáty kněžství • Katedrála Božského Spasitele
v Ostravě.
25. 6. Předprázdninové posezení na zahradě s opékáním • Klub sv. Anežky • Denní stacionář pro seniory.
28. 6. Pouť v kapli Božského Srdce Páně,
Marianum.
29. 6. – 3. 7. Třiadvacáté Františkánské setkání mládeže (téma setkání: „Kam mě voláš, Bože?“) • Cvilín u Krnova.
29. 6. – 5. 7. Dvanáctá diecézní pěší pouť
Opava–Velehrad (začala v kostele sv. Vojtěcha mší svatou a požehnáním poutníkům).
29. 6. Kněžské svěcení – biskup František
Václav Lobkowicz vysvětil tři novokněze •
Katedrála Božského Spasitele v Ostravě.
30. 6. Mše svatá na ukončení školního
roku • Kostel sv. Vojtěcha.

30. 6. Výstava o životě P. Richarda Henkese (v září 2019 blahořečen) • Farnost Panny Marie Opava • Kostel sv. Vojtěcha.

Červenec

1. 7. – 31. 8. V kostele sv. Vojtěcha mše svaté
ve všední dny a v soboty pouze v 7 hodin.
Letní změny v pořadu bohoslužeb byly i v
dalších kostelech v Opavě.
1. 7. 21. diecézní setkání dětí • Areál Kamenité na Prašivé.
6. 7. – 31. 8. Otevřené chrámy. Zpřístupněna věž kostela sv. Hedviky.
27. 7. Pouť ke sv. Anně na trojmezí farností. Mši sv. celebroval P. Václav Koloničný,
farář v Ludgeřovicích.

Srpen

2. 8. Slavnost Porciunkule • Kostel Sv.
Ducha.
4.–9. 8. Farní tábor 2019 (téma: U nás
v Kocourkově) • Farnost Panny Marie •
Třemešná ve Slezsku.
10. 8. Pouť do Zlatých Hor • KDU-ČSL.
15. 8. Orelská pouť na Svatý Hostýn • Jednota Orel Opava.
27.–30. 8. Prázdninové výtvarné tvoření
pro děti v Opavě • Centrum pro rodinu,
středisko Opava • Pastorační středisko minoritského kláštera.

Září

1. 9. Mše svatá na zahájení školního roku
na opavských školách • Kostel sv. Vojtěcha.
2. 9. Mše svaté od pondělí do pátku opět
v 6 a 7 hodin • Kostel sv. Vojtěcha.
8. 9. Pouť na Slezskou kalvárii • Farnost
Hradec nad Moravicí.
10. 9. Prohlídka kostela sv. Vojtěcha v
Opavě (provázel Vladimír Ziffer st.) • Klub
sv. Anežky.

15. 9. Slezská pouť u sv. Salvátora v Dolních Životicích.
17. 9. Poutní zájezd do Boskovic (rodiště
P. Tomáše Josefa kardinála Špidlíka) • Klub
sv. Anežky.
24. 9. Přednáška profesora Martina Weise
z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma „Vybrané aspekty druhého
života knížete Václava“ • Aula Slezské univerzity v Opavě.

Říjen

1. 10. Změny v ustanovení kněží • otec
děkan Jan Czudek od 1. října ustanoven
administrátorem excurrendo v Opavě-Kateřinkách.
1. 10. První setkání s modlitbou růžence •
Kostel sv. Vojtěcha.
2. 10. – 27. 11. Pokračování kurzu biblických židovských tanců • Centrum pro rodinu, středisko Opava • Církevní základní
škola v Opavě-Jaktaři.
3. 10. Slavnost „TRANZITUS“ – přechod
sv. Františka do nebe • Kostel Sv. Ducha.
5. 10. Začátek přípravy na biřmování •
Farnost Panny Marie Opava.
8. 10. Povídání o „Setkání mládeže v Panamě“ (P. Bohumil Vícha z Oldřišova) •
Klub sv. Anežky • Denní stacionář pro seniory.
11. 10. Mše svatá na poděkování za 25 let
existence Cesty • Kostel sv. Vojtěcha.
12. 10. Tvoření pro misie • Farnost Panny
Marie Opava• Učebna kostela sv. Vojtěcha.
12. 10. Ministrantská pouť na Hukvaldech
• Diecéze ostravsko-opavská.
13. 10. Poutní mše svatá ze slavnosti svaté
Hedviky • Kostel sv. Hedviky.
15. 10. Přednáška o. Stanislava Přibyla,
generálního sekretáře ČBK, na téma „Karlův most v souvislostech víry a ducha“ •
Univerzitní aula (Na Rybníčku 1).
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15. 10. Poutní zájezd do Kunína a okolí •
Klub sv. Anežky.
16. 10. Ocenění pro jáhna Jana Gilíka biskupem Františkem Václavem Lobkoviczem
• Biskupství ostravsko-opavské • Katedrála
Božského Spasitele Ostrava.
22. 10. Přednáška otce Petra Smolka na
téma „Boží lid a (ne)klerikalismus“ • Klub
sv. Anežky • Pastorační středisko minoritského kláštera.

Listopad

2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše svatá v kostele sv. Hedviky.
3. 11. Dušičkové pobožnosti na Městském hřbitově v Opavě, na hřbitově v Oticích a v Kylešovicích.
11.–13. 11. Národní pouť ČR do Říma.
12. 11. Odpolední seminář pro ženy
v Opavě na téma: Od problému k řešení
(lektorka: Mgr. Irena Smékalová) • Centrum pro rodinu, středisko Opava • Pastorační středisko minoritského kláštera.
12. 11. Beseda s Mgr. Lucií Trunečkovou,
vedoucí Občanské poradny CHO na téma
„Bydlení“ (pokračování) • Klub sv. Anežky
• Denní stacionář pro seniory.
16. 11. Duchovní obnova pro ženy v Opavě na téma: Co musí člověk udělat, aby byl
dobrým křesťanem (vedl P. Vítězslav Řehulka) • Centrum pro rodinu, středisko
Opava • Pastorační středisko minoritského kláštera.
16. 11. Řádový den České provincie OT.
17. 11. Benefiční koncert na opravu konkatedrály s připomínkou k nedožitým devadesátinám o. Josefa Veselého • Kostel svatého Vojtěcha.
19. 11. Přednáška Mgr. Petra Lázničky na
téma „Maroko s dětmi“ • Klub sv. Anežky
• Pastorační středisko minoritského
kláštera.
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23. 11. Vzpomínka na všechny oběti válek
a násilí • Slezsko-německý svaz Opava •
Německý vojenský hřbitov.
23. 11. Farní večer nejen pro farníky •
Farnost Panny Marie Opava • KD Na Rybníčku.
22. a 23. 11. Oslava 30 let existence Charity
Opava.
24. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále – adorace do 15 hodin • Kostel sv. Vojtěcha.
26. 11. Dopolední exkurze do výrobny
Slezské tvorby, Sadová 4 – České skleněné
vánoční ozdoby • Klub sv. Anežky.
28. 11. Výroba adventních věnců • Farnost Panny Marie Opava • Učebna kostela
sv. Vojtěcha.
30. 11. – 8. 12. Novéna před Slavností Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního
hříchu • Kostel Sv. Ducha.
30. 11. Adventní duchovní obnova pro
manželské páry (téma: „Tři kroky ke šťastnému manželství“ – manželé Petr a Jana
Švíkovi, „Adventní zastavení“ – P. Aleš
Písařovic)• Centrum pro rodinu, středisko Opava • CZŠ sv. Ludmily Hradec nad
Moravicí.
30. 11. Adventní duchovní obnova na
téma: „Slovo o mši svaté – liturgii“ (vedl
o. Marek Večerek) • Klub sv. Anežky • Církevní konzervatoř Opava.
30. 11. a 1. 12. Požehnání adventních věnců • Opavské kostely.

Prosinec

2. 12. První roráty v kostele sv. Vojtěcha.
8. 12. Hodina Milosti pro celý svět • Kaple Božského Srdce Páně (Marianum).
17. 12. Recitál Adélky Senecké, opavské
básnířky • Klub sv. Anežky • Denní stacionář pro seniory.
22. 12. Zpovědní den • Kostel svatého
Vojtěcha.

25. 12. Mše svatá s žehnáním hraček •
Kostel sv. Vojtěcha.
25. 12. Živý Betlém • Stěbořice u kostela.
26. 12. Tradiční vánoční koncert • Chrámový sbor • Kostel sv. Vojtěcha.
26. 12. Biskupská mše svatá (celebroval
pomocný biskup Martin David) • Kostel
sv. Vojtěcha.

27. 12. Vánoční vystoupení dětí z farnosti
(scholka „O zvířátkách, která šla do Betléma“ a farní klub „Benjamínova tunika“) •
Kostel sv. Vojtěcha.
31. 12. Mše sv. na poděkování za rok 2019
• Kostel sv. Vojtěcha.

Mimo uvedené akce probíhaly následující akce: po celou postní dobu pobožnosti křížové cesty v kostele svatého
Vojtěcha a Nejsvětější Trojice, v květnu
májové pobožnosti, v říjnu modlitba
růžence a v adventu roráty, všechno
v kostele sv. Vojtěcha i v některých dalších kostelech v Opavě. Do 10. března
každý čtvrtek adorace v kapli sv. Anny
konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, od 10. března byly tyto adorace
přesunuty do kostela sv. Vojtěcha a na
pátek; každou středu byly také adorace
v chrámě Sv. Ducha, mimo adorace v dalších opavských kostelech. Mimo obvyklé mše svaté
byla každý měsíc, mimo červenec a srpen, německá mše svatá v kapli Povýšení svatého Kříže. Každý první pátek v měsíci byla pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně v kostele svatého
Vojtěcha a v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích a každou první neděli v měsíci
v kostele Nejsvětější Trojice a pobožnost k Božímu Milosrdenství každý třetí pátek v měsíci v kostele sv. Vojtěcha a každý poslední pátek v měsíci v kostele svatého Jana Nepomuckého. Každou třetí (popř. čtvrtou) sobotu v měsíci během školního roku jsme byli zváni
na Modlitbu se zpěvy Taizé v kostele svatého Vojtěcha. Od září se scházely děti ve věku 9
až 13 let ve farním klubu. Každého 13. dne v měsíci (od května do října) byla v chrámu
Sv. Ducha Fatimská pobožnost. Dále se scházeli: společenství mládeže při konkatedrále
každý pátek v kostele sv. Vojtěcha při mši svaté s pokračováním na faře a Sekulární františkánský řád každou druhou sobotu v měsíci ve farnosti Sv. Ducha. Mimo to existuje
v Opavě několik rodinných a dalších společenství, která se scházela pravidelně podle
svého programu.
Proběhla také řada sbírek: na kněžský seminář, na potřeby biskupství, na misie… a
sbírky na opravu konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie.
zpracoval Vladimír Ziffer st.
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Statistika farnosti Panny Marie za rok 2019
Ekonomické záležitosti
Sbírky celkem.....................................................................................................1 681 282 Kč
Z toho účelové – odeslané...................................................................................389 410 Kč
Nájem (mob. operátoři, ostatní).........................................................................162 720 Kč
Dary fyzických a právnických osob...................................................................260 000 Kč
Režijní výdaje........................................................................................................545 223 Kč
Opravy a údržba památek (1. faktura konkatedrála + varhany sv. Vojtěch)...............6 346 224 Kč

Pastorační činnost
Křty........................................................25
Svaté přijímání.............................. 75 000
První svaté přijímání............................11
Biřmování................................................0
Svatby.......................................................3

Svátost pomazání nemocných............61
Zaopatřených (doma + nemocnice)........ 111
Pohřby....................................................67
Výstupy z církve......................................0
Znovupřijetí do církve...........................0
o. Jan Czudek

Plán sbírek ve farnosti Panny Marie v roce 2020
Účelové sbírky

Sbírky na opravu konkatedrály

23. února
Haléř svatého Petra
22. března
Na TV Noe
10.–11. dubna Na opravy chrámů ve
Svaté zemi (při adoraci

12. ledna
9. února
15. března
5. dubna
17. května
14. června
12. července
16. srpna
20. září
11. října
8. listopadu
13. prosince

12. dubna
31. května
21. června
13. září
18. října
15. listopadu

u Božího hrobu)

Na kněžský seminář
Na Diecézní charitu
Na Diecézní středisko
mládeže
Na církevní školy
Na světové misie
Den Bible

Svátek Křtu Páně
5. neděle v mezidobí
3. neděle postní
Květná neděle
6. neděle velikonoční
11. neděle v mezidobí
15. neděle v mezidobí
20. neděle v mezidobí
25. neděle v mezidobí
28. neděle v mezidobí
32. neděle v mezidobí
3. neděle adventní
o. Jan Czudek
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K zamyšlení
Každou neděli vyznáváme při mši svaté svou víru. A nesčetněkrát i při dalších různých
pobožnostech. Je toho tolik, že už to někdy říkáme automaticky a naše myšlenky jsou
přitom někde jinde. Jaká je naše skutečná víra v Boha? Opravdu věříme všemu tomu, co
při vyznání víry říkáme? Je dobré občas se nad tím zamyslet. Dnes nám k tomu může
pomoci následující text, pronesený papežem Benediktem XVI. při generální audienci
23. ledna 2013.

Co znamená uvěřit
Když tvrdíme: „Věřím v Boha“, říkáme jako Abrahám: „Důvěřuji ti; svěřuji se do tvé
vůle, Pane“, ne však jako někomu, k němuž se utíkáme pouze ve chvílích nouze nebo
jemuž darujeme několik okamžiků dne nebo týdne. Říci „Věřím v Boha“ znamená
postavit na něm svůj život, dovolit mu, aby jeho slovo dávalo směr mému životu každý
den, v konkrétních situacích, aniž bych měl strach, že bych mohl ztratit něco ze sebe
samého. Když se třikrát za sebou v křestní liturgii ozve otázka: „Věříte?“ v Boha, v Ježíše
Krista, v Ducha Svatého, ve svatou církev katolickou a další pravdy víry, následuje
osobní odpověď: „Věřím“, protože moje osobní existence, jež získává s darem víry novou
dynamiku, je moje existence, jež má projít změnou, konverzí. Pokaždé, když se účastníme
křtu, bychom se měli ptát, jak každodenně prožíváme velký dar víry.
Věřící Abrahám nás učí víře a jako cizinec na zemi nám ukazuje na opravdovou vlast.
Víra z nás činí poutníky na zemi, kteří jsou postaveni do světa a dějin, ale putují směrem
k nebeské vlasti. Vírou v Boha se stáváme nositeli hodnot, které se často nedají poměřovat módou a aktuálními názory; vyžaduje od nás, abychom přijali kritéria a způsoby jednání, které jsou odlišné od běžných způsobů myšlení. Křesťan nesmí mít strach
z toho, že půjde „proti proudu“, když bude prožívat svou víru, a zřekne se tak pokušení „přizpůsobení“. V mnoha našich společnostech se Bůh stal „velkým nepřítomným“
a jeho místo nahradily mnohé idoly, nejrůznější modly, a především vlastnění
autonomního „já“. A také výrazný a pozitivní pokrok vědy a techniky v člověku
prohloubil přesvědčení, že je všemocný
a že si vystačí sám se sebou – rostoucí
egocentrismus je příčinou mnoha narušení rovnováhy v mezilidských vztazích
a v sociálních vazbách.
Žízeň po Bohu (srov. Žalm 63,2) ovšem nezmizela a evangelní poselství nadále zní
ve slovech a skutcích mnoha mužů a žen víry. Abrahám, otec věřících, zůstává otcem
mnoha svých synů a dcer, kteří putují v jeho stopách a vydávají se na cestu v poslušnosti
božskému povolání s důvěrou v laskavou Hospodinovu přítomnost a v jeho požehnání,
jímž se stávají požehnáním pro všechny. Všichni jsme povoláni do požehnaného světa
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víry k putování bez obav a k následování Pána Ježíše Krista. Je to někdy těžká pouť, ale
otevírá člověka životu a radikálně ho přizpůsobuje skutečnosti, kterou je možno zakoušet
a vnímat v plnosti pouze očima víry.
Tvrzení „Věřím v Boha“ nás tedy podněcuje, abychom se vydali na cestu, abychom
stále znovu stejně jako Abrahám vycházeli ze sebe samých, abychom do každodenních
starostí, které v životě prožíváme, přinesli jistotu, jež pramení z víry: jistotu přítomnosti
Boží v dějinách člověka i v jeho současnosti; přítomnosti, která přináší život a spásu
a otvírá nás budoucnosti s Bohem v plnosti světla života, jenž nepozná zániku.
Benedikt XVI.
Aby naše víra byla pevná, abychom ji dokázali vnímat i mimo „vyznání víry“ a dokázali
podle ní žít, to sobě i Vám přeje
Vladimír Ziffer st.
Zdroj: Benedikt XVI., Můj duchovní testament. Nakladatelství Portál, 2013; str. 22‒23.

Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava
Program na únor: 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.
4. 2.
11. 2.
18. 2.

Informativní schůzka, zhodnocení Tříkrálové sbírky 2020
Komentovaná prohlídka výstavy „Příběh Kateřinek“ v Obecním domě
v Opavě
Přednáška Mgr. Petra Tesaře na téma „Řeholní řády na Opavsku“ bude
v pastoračním středisku minoritského kláštera

V sobotu 7. března 2020 budeme pořádat pravidelnou celodenní postní duchovní
obnovu, kterou povede otec Vladimír Ziffer, farář v Ostravě-Pustkovci, na téma: „Návrat
ztraceného syna – bod obratu života“.
Duchovní obnova bude tentokrát z organizačních důvodů na Rooseveltově ulici
v Marianu. Začneme v 8 hodin mší svatou v kapli Božského Srdce Páně a budeme
pokračovat ve velkém sále kláštera. Oběd bude také v budově Mariana. Kaple bude
otevřena od 7 hodin.
Pokyny k dopravě: ze stanice Divadlo pojedete spojem 213 (autobus), který má
odjezd v 6.55 a také 7.30 směrem na Kylešovice a vystoupíte na druhé zastávce označené
Rooseveltova, jízda trvá 4 minuty. Od Východního nádraží můžete k Marianu dojít
pěšky po Březinově ulici. Pokud pojedete autem, můžete parkovat v zahradě kláštera.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.
Marie Smolková
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Knižní tipy
O srdíčku

Susanne Margreiter

Po dlouhé době opět leží na pultech knížečka
O srdíčku, která dětským čtenářům jednoduchým
způsobem a pomocí dobře srozumitelných obrázků
vysvětluje, co pro nás udělal Pán Ježíš Kristus.
Dobře srozumitelná alegorie spočívá v tom, že malé,
špinavé srdíčko by se rádo dostalo z města špinavých
do města čistých srdcí. Nestačí přitom být jen milé
a poslušné. Laskavý příběh dětem od 3 let přibližuje
základní biblické poselství o potřebě Božího odpuštění. Výhodou jsou barevné obrázky
i symbol ♥ použitý v textu. Díky němu se mohou i malí posluchači zapojit do čtení.

Průkopníci a jejich odpůrci
Ctirad Václav Pospíšil

Charles Darwin způsobil v polovině 19. století se svou evoluční
teorií velký poprask. Většina lidí si církev té doby představuje jako
zarytou odmítačku vědy. Nebo to není tak úplně pravda? Český
teolog profesor Pospíšil se v této knize zaměřil na první zastánce
evoluce z řad katolických přírodovědců a teologů. Proces přijímání
evoluce byl komplikovaný a plný osobních sporů i lidských
tragédií, kdy byli někteří vědci odmítáni ze strany Vatikánu.
Ačkoliv nejde o jednoduché téma a klade na čtenáře nároky
v oblasti biologie, teologie a historie, autor nás tématem provádí
velmi příjemným stylem a mnohé objasňuje. Církvi například
tolik nevadil ani symbolický výklad stvoření v knize Genezis jako
spíše problematičnost přechodu mezi zvířaty a člověkem. Odkdy mají pralidé duši? Kdy
přestala církev odporovat evoluční teorii? A kolik vědců bylo do té doby nespravedlivě
odsouzeno? I kolem těchto otázek se točí tato pozoruhodná kniha.

3 x Marie Svatošová
Marie Svatošová

Těsně před Vánoci vyšel dárkový box obsahující tři již téměř vyprodané tituly
zakladatelky hospicového hnutí v ČR a spisovatelky Marie Svatošové.
Jde o krásné a smysluplné úvahy pro ty, kdo bloudí, pro ty, kdo věří, i pro ty, kdo
hledají. V každém okamžiku našeho života autorka odkrývá paprsky věčnosti. Autorka
odtajňuje něco ze svého vztahu s Bohem. Svěřuje se mu, oslovuje ho, vyzývá i trochu
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provokuje. Ví, že Bohu nejsme jedno – a chce, aby ani
On nebyl jedno nám.
Titul zahrnuje rozšířenou verzi knížek Náhody a
náhodičky, Bůh mezi hrnci a O naději.
Pro zajímavost uvádíme nejprodávanější knihy
roku 2019 v našem knihkupectví:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Katolické speciality
Kancionál
Novéna k Panně Marii rozvazující uzly
Parabible
Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé
Jáchym a Desatero
Jízda v levém pruhu
Bible ke křtu
Manželství: dobrodružství ve dvou
Dotyky nebe a země
Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava

Ze života skautek
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Vážení čtenáři, po delší odmlce přišel čas se trošku připomenout. Náš
oddíl skautek stále je, funguje a žije. A co se v něm děje? Prosincové
soboty byly nabité soutěžními, sportovními a tvořivými aktivitami. Na
začátku měsíce se nejprve světlušky vydaly na pohádkovou výpravu
ze Slavkova do Otic. Následoval Vánoční turnaj, ve kterém skautky
potvrdily tradiční první místo a k překvapení nás všech se to povedlo
i světluškám, za což jim patří velká gratulace. Předvánoční družinové dny
roverek a skautek proběhly v tvořivém duchu, při výrobě dárků pro nejbližší.
Na začátku ledna se skautská družina Poštolek vydala oslavit nový rok na Kuřín a celý
oddíl se zapojil do Tříkrálové sbírky.

Markéta Smolková

Dětem
Věrný pes
Petr je šesťák, na svůj věk vysoký, a tak má kolem sebe dobrý rozhled. Při cestě ze
školy si proto už z dálky všímá psa ležícího před vchodem do jejich domu. Není ani velký,
ani malý, je černý s bílými fleky. Když ho přivolá k sobě, pes radostně přibíhá.
Znají se. Pes hlídává malý domek, a když jde Petr po chodníku, hlídač pokaždé
vyskočí na plot a nechává se pohladit. Natáčí hlavu na stranu, aby ho Petr podrbal za
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ušima. Často vyjde z domu jeho majitelka, stará paní, která řekne: „Asťo, doprovoď Petra
domů, aspoň se proběhneš.“
„Co tu děláš, Asťo?“ zeptá se ho Petr.
Pes neumí odpovědět, ale zřetelně dává najevo, aby jeho kamarád neodcházel.
Petr se ho dál vyptává: „Asťo, proč nehlídáš babičku?“
Pes píská, nespustí oči z kamaráda a přitom couvá. Teď mu konečně Petr rozumí.
Vydává se tedy za ním. Pes je očividně potěšen z toho, že dosáhl toho, co chtěl. Už
necouvá, ale běží tak rychle, že mu hoch sotva stačí. Míří ke svému bydlišti.
Petr přistupuje k brance. Pes se mu přitom plete pod nohama. „Neboj se, pustím tě
domů.“
Hoch mačká kliku branky, ale otevřít ji nemůže. Je zamčeno. Jak se ten pes dostal ven?
Přeskočil branku? Plot je nízký, mohl to dokázat.
„Ano, rozumím ti,“ konejší hoch zvíře, „chceš, abych šel s tebou domů. Ale jak se
mám dostat přes plot? Zvonek tu žádný není.“
Teď už Petr chování psa rozumí. Přišel si pro mne, protože mne potřebuje. Babičce
se něco stalo. Musím za ní. Bere psa do náruče a lehce ho přehazuje přes plot. Sám
pak vcelku snadno přelézá branku. Pes na něho trpělivě čeká. Jakmile je však kluk
v předzahrádce, rozbíhá se zvíře kolem domku do zadní zahrady. Neomylně tak vede
zachránce ke sténající babičce.
„Bolí mě to. Nemohu se zvednout,“ naříká stará žena.
Petr se rozhoduje hned. „Zavolám sanitku, aby vás
odvezla do nemocnice.“
„Dobře, dobře,“ souhlasí žena a hladí psa, který se
k ní lísá. „Co tu budeš sám dělat?“
„O psa se nebojte, postarám se o něho,“ slibuje
Petr a sténající žena mu několikrát děkuje.
Podle pokynů majitelky domu odemkne Petr
branku, a tak mohou saniťáci s nosítky vejít na
zahradu a odnést zraněnou do sanitky.
Petr zůstává se psem sám. Podívá se na něho
a tiše mu řekne: „Pán Bůh tě krásně stvořil.
Postarám se o tebe, než se babička vrátí
z nemocnice.“
Pes však odmítl s Petrem odejít. A tak
zůstal hlídat dům a jeho opatrovník mu nosil
žrádlo, vždycky se s ním pomazlil a poběhal
s ním po zahradě. Když se stará paní za několik týdnů vrátila domů, byl svědkem
úžasného setkání majitelky s věrným hlídačem. A Petr si přitom znovu pomyslel: Asťo,
Pán Bůh tě krásně stvořil. Jsi hlídač i kamarád.
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 12 hodin.

Skripta pro manželská i seniorská společenství na rok 2020
Nová skripta pod názvem: „Svatý Jan Sarkander“ vydalo Centrum pro rodinný život
Olomouc. Letos si připomeneme výročí 400 let od mučednické smrti tohoto světce.
Na stránkách Centra – www.rodinnyzivot.cz (v aktualitách) – si můžete tato skripta
stáhnout.

Dopolední seminář pro manželské páry
Uskuteční se v sobotu 22. února od 8.45 do 12.30 v Opavě, v minoritském klášteře.
Téma: Rovnováha v našich životech aneb když se do manželství vkrádá stres, přednáší
manželé Smékalovi.
Seminář bude probíhat formou workshopu, bez skupinek.
Cena: 500 Kč/pár (bez oběda)
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Jarní kurz biblických židovských tanců
Jarní kurz se uskuteční opět v Církevní základní škole v Opavě-Jaktaři, a to od 11.
března, každou středu od 19 do 21 hodin a je určen ženám, které už mají s těmi tanci
nějakou zkušenost. Kurz bude obsahovat 10 lekcí od 11. 3. do 13. 5. Cena za celý kurz:
500 Kč.
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Postní duchovní obnova pro manželské páry
Uskuteční se v sobotu 14. března v Církevní základní škole sv. Ludmily v Hradci nad
Moravicí. Na programu budou přednášky, povídání v menších skupinkách, adorace, mše
sv., možnost svátosti smíření.
Témata: Láska a úcta – manželé Miloš a Gita Vyleťalovi z Krnova
Kdo je bez viny, ať první hodí kamenem – P. Václav Rylko, Stará Ves n/O
Začátek je v 8.45 a ukončení v 18 hodin. Cena: 500 Kč/pár
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617
Jana Dostálová
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Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Chlapecký sbor
Na svátek svatého Štěpána
zazpíval Chlapecký sbor pod
vedením pana Karla Kostery
v kostele svatého Vojtěcha. V tomto sboru
zpívají i chlapci z naší školy. Posluchači si
vyslechli koledy a chlapci sklidili velký potlesk.
Na violoncello je doprovodila Hana Kosterová.

Ohlédnutí za vánoční besídkou
Začátek nového roku poznamenala poněkud napjatá atmosféra. Čekalo nás vystoupení
v Loutkovém divadle. Celé dopoledne 7. ledna jsme poctivě nacvičovali a večer jsme
naše snažení předvedli zaplněnému sálu. Děti přišli podpořit jejich rodiče, prarodiče,
příznivci naší školy i naši bývalí žáci, které vždy rádi vidíme.
Zhlédnout mohli příběh o narození Ježíška, o okradení tří králů i vyučovací hodinu.
Děvčata z tanečního kroužku nám zatančila tři tanečky, Kolibříci potěšili svým zpěvem.
Svá vystoupení nám předvedli i žáci 7. B a 8. A. Veškerá naše vystoupení byla odměněna
bouřlivým potleskem. Děkujeme rodičům za podporu a dětem za velkou snahu a
rozvíjení jejich talentů.
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Den otevřených dveří – Hrátky s vědou

Zveme všechny zájemce – rodiče a jejich děti, na pondělí 10. února od 15.00 do
18.00 do naší školy (pobočka Opava-Jaktař), kde si mohou společně vyzkoušet pokusy
z různých vědních oborů. Děti si vyrobí a odnesou domů jednoduché fyzikální hračky.
Budete mít také možnost prohlédnout si naši školu a popovídat si s učiteli.

Zájmové kroužky ve škole
První pololetí školního roku je za námi. Čekají nás jarní prázdniny a po nich
„naskočíme“ do zájmových kroužků v naší škole. Děti mají zájmové útvary v oblibě.
Máme kroužky kreativní – keramický, výtvarný; umělecké – sborový zpěv, taneční
kroužek; sportovní – futsal; vědomostní – badatelský kroužek a čtenářský klub. Všechny
kroužky jsou hojně navštěvovány a děti tak mají možnost rozvíjet se v různých oblastech.

Výtvarka pro dospělé
Pokud už nejste děti, a přesto rádi malujete, pak je pro vás ideální tvořivé odpoledne ve
škole v Opavě-Jaktaři. Každé druhé pondělí se zde schází příznivci výtvarných technik,
malby, kresby nebo keramiky. Nejenže si něco namalujete nebo vyrobíte, bonusem je
relax a společné povídání si. Je vhodné i pro úplné začátečníky. Další setkání je 10. února
a 24. února od 16.15 do 19 hodin. V případě dotazů kontaktujte paní Sakreidovou,
telefon: 603 285 871.

Ples Aktovky
V pátek 7. února se koná jubilejní 10. ples
Aktovky. Ples se koná v KD Domoradovice,
začátek je ve 20 hodin a tančit a bavit se můžete
až do doby, než pojede autobus do Opavy.
Vstupné je 100 Kč a objednávat můžete na
A.Hennig@seznam.cz nebo 731 604 259. Stoly mají 10 míst.
Na plese bude občerstvení i tombola.
Těšíme se na společné setkání.
Více informací zde: https://www.os-aktovka.cz/products/jubilejni-10-ples-aktovky/

Setkávání předškolních dětí
Další setkání předškolních dětí bude v úterý 11. února a 3. března od 15.30 do 16.30
na pobočce v Jaktaři. Těšíme se na vás.
Jana Larischová
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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.

Tříkrálová sbírka v Opavě překonala 800 tisíc korun
Opavané na sebe mohou být právem pyšní. Ve městě Opavě se vybírá při této nejstarší
dobročinné akci v České republice každý rok více, v roce 2017 to bylo 635 395 korun,
tedy o dvacet tisíc více než v roce 2016. V roce 2018 pak 751 636 korun a v roce 2019
dokonce 794 275 korun. A letošní v pořadí již dvacátá Tříkrálová sbírka už překročila
hranici 800 tisíc korun. Vybralo se totiž 828 715 korun!

Tříkrálová sbírka sice pro všechny koledníky skončila 14. ledna, ale v Charitě Opava,
která ji organizuje, v tu chvíli začala její druhá etapa. V ní je zapotřebí spočítat obsah
více než 370 pokladniček, do nichž vybíralo dary dobrých lidí v téměř sedmdesáti
obcích na Opavsku přes tisíc koledníků. Počítání peněz má přitom přísná pravidla.
Například všechny opavské pokladničky počítalo přibližně patnáct lidí v pátek 17. ledna
za přítomnosti dvou pracovnic Magistrátu města Opavy, které spočtené komínky mincí
a bankovek ještě jednou pro kontrolu přepočítaly a opatřily podpisem.
„Velice si vážíme všech koledníků i těch, kteří jim otevřeli dveře, není to samozřejmost,“
vzkazuje s díky koordinátorka „Tříkrálovky“ Marie Hanušová. Charita Opava každoročně
skládá všem dárcům účty a informuje, k čemu jsou vybrané peníze určeny. Peníze, které
se každoročně vyberou, pomáhají po celý rok potřebným. „Příspěvky z letošní sbírky
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budou především na Opavsku pomáhat seniorům, lidem v krizové situaci, umírajícím
lidem, lidem s mentálním a zrakovým postižením či těm, kteří jsou znevýhodněni na trhu
práce,“ vypočítává ředitel Charity Opava Jan Hanuš, který také připojuje velké díky
všem, kdo se na sbírce podíleli, ať už jako organizátoři, koledníci či dárci. „Pomohli jste
dobré věci a já Vám za to z celého srdce děkuji za všechny lidi, kterým budeme moci po celý
rok Vaším jménem pomáhat v Charitě Opava,“ dodává.
Protože ještě chyběly výsledky z řady obcí, nebyl celkový výsledek Tříkrálové sbírky na
Opavsku v době uzávěrky Cesty dosud znám. Nyní ho již najdete na stránkách Charity
Opava www.charitaopava.cz.

Charita Opava je součástí mezinárodního projektu
Tři roky bude probíhat projekt evropského programu Erasmus s názvem HelpEx,
jehož cílem je krom jiného vznik nadnárodních postupů vzdělávání tzv. peerů, tedy
sociálních pracovníků, kteří si sami prošli psychickým onemocněním, a mohou proto
díky této zkušenosti lépe pomáhat lidem se stejnými zdravotními problémy. Součástí
projektu je také Charita Opava, jejíž pracovnice Lucie Trunečková a Kateřina Víchová se
již zúčastnily první třídenní mezinárodní schůzky v Mnichově.

Projektu se vedle České republiky účastní také Německo, Itálie, Francie, Polsko
a Malta. „Cílem prvního setkání bylo stmelení hlavní pracovní skupiny účastníků projektu
a příprava plánu dalších prací na projektu tak, aby se mohly řádně a kvalitně plnit jeho
cíle,“ říká manažerka Charity Opava Lucie Trunečková. „Za těch pár dnů jsme zjistily, jak
inspirativní je setkání s kolegy z jiných zemí, kde jsou v práci s osobami duševně nemocnými
dál než u nás v České republice,“ dodává první zkušenosti. Spolu s vedoucí Chráněného
a podporovaného bydlení pro duševně nemocné Kateřinou Víchovou si ze schůzky podle
svých slov odvezly mnoho poznatků a inspirací, z nichž mnohé se pokusí aplikovat také
v Charitě Opava. Obě pak ostatním účastníkům projektu také představily Charitu Opava
i stav transformace české psychiatrické péče.
Tříletý projekt se skládá z mezinárodních projektových setkání, kterých je naplánováno
celkem šest, přičemž každé proběhne u jednoho z partnerů. Setkání v České republice
v roce 2020 a na Maltě v roce 2021 ještě doplní třídenní vzdělávací aktivity pro dva peery
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a dva profesionály. „Ač je již nyní jasné, že projekt bude náročný, těšíme se, že nás v kvalitě
péče o osoby s duševním onemocněním posune dále,“ uzavírá Lucie Trunečková.

MŮJ SVĚT po dvanácté, zveme na vernisáž!
Vernisáž výstavy 12. ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT, kterou pořádá Charita Opava
pro zaměstnance, dobrovolníky i klienty Charit celé České republiky, proběhne v úterý
25. února v 17 hodin v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě.
Spolu s autory vítězných snímků se jí zúčastní také patron soutěže Jindřich Štreit a
Jiří Siostrzonek z Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě spolu se
zástupcem partnerské firmy ASEKOL Zbyňkem Kováříkem.

Na vernisáži se představí fotografie vítězů všech tří vyhlášených kategorií Portrét,
Život kolem nás a Jak to vidím já. Kromě toho ale komise opět vybrala další snímky,
které budou spolu s oceněnými fotografiemi tvořit základ výstavy letošního ročníku
fotosoutěže MŮJ SVĚT. Na vítěze čekají diplomy a zajímavé ceny a jejich fotografie
budou posléze celý rok 2020 putovat po České republice.
„Snímky z fotosoutěže MŮJ SVĚT jsou pamětí charitní práce a součástí velkého
svědectví o síle lidské vzájemnosti a solidarity,“ hodnotí soutěž, která za dvanáct let získala
velkou prestiž, Jindřich Štreit. Mezi těmi, kdo do ní posílají své snímky, se objevuje
mnoho nových jmen. Charita Opava totiž loni vydala k desetiletému výročí fotosoutěže
výpravnou knihu MŮJ SVĚT, kterou rozeslala na všechny Charity České republiky
s prosbou o další propagaci soutěže.
Vernisáž fotosoutěže bývá každoročně velmi milým a srdečným setkáním, na němž
se přirozeně setkávají pracovníci, dobrovolníci i klienti Charit spolu s milovníky dobré
fotografie. O malé občerstvení i obsluhu se opět postarají klienti sociálně terapeutické
dílny Radost. Srdečně zveme, vstup je zdarma!

Mravenečci na Divokém západě
Loni to byli hippies, předloni pohádkové postavy. A letos se převléknou klienti a zaměstnanci Denního stacionáře pro děti a mládež s kombinovanými vadami Mraveneček
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do kostýmů indiánů a kovbojů. Tradiční únorový maškarní ples zde totiž
proběhne v duchu Divokého západu.
Vše vypukne ve středu 26. února od
devíti hodin v prostorách stacionáře na Neumannově ulici v Opavě.
Chybět nebude tak jako každý rok
bohatá tombola, občerstvení, hudba,
tanec a soutěže. A protože v maskách
se dostaví nejen klienti, ale tradičně
také všichni zaměstnanci, můžeme se
opět těšit na krásné fotografie.
Charita Opava

Oznámení
Mše svatá v německém jazyce

bude v sobotu 22. února v 16.30 v kapli Povýšení sv. Kříže na Matiční ulici.

Modlitba se zpěvy Taizé

bude v sobotu 15. února v kostele sv. Vojtěcha. Začátek je v 19 hodin.

Adorace před Nejsvětější svátostí

• Kostel sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích
– v pátek 7. února (první pátek v měsíci)
adorace s pobožností k Nejsvětějšímu
Srdci Páně; v pátek 28. února (poslední
pátek v měsíci) adorace s pobožností
s Korunkou k Božímu milosrdenství,
vždy po mši svaté začínající v 17 hodin.
• Kaple Božského Srdce Páně (Marianum) –
v pátek 7. února (první pátek 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
svatého Josefa, přede mší litanie ke sv.
Josefu.

• Kostel Sv. Ducha – každou středu od
16.30 do začátku mše svaté, která začíná
v 17 hodin.
• Kostel sv. Vojtěcha – každý pátek je tichá
adorace s možností svátosti smíření od
17 do 18 hodin (do začátku mše svaté).
V pátek 7. února (první pátek v měsíci) Intence na mše svaté
adorace s pobožností k Nejsvětějšímu • Na ranní a dopolední mše svaté v kostele
Srdci Páně; v pátek 21. února (třetí pátek
sv. Vojtěcha se intence zapisují průběžně
v měsíci) adorace s pobožností s Korunpo celý rok, vždy po každé mši svaté
kou k Božímu milosrdenství.
v sakristii.
• Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli • Na večerní mše svaté se v kostele svatého
2. února a 1. března bude adorace s litaVojtěcha přijímají intence na duben 2020
nií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a sváv pátek 21. února od 16.45 do 17 hod.
tostným požehnáním po mši svaté začíZapsat intenci je možné i v následujících
nající v 16.30.
dnech (pátek, sobota a neděle), avšak
30

nejpozději do 17.40 nebo po mši svaté Plánované sbírky
začínající v 18 hod.
• Neděle 9. února – sbírka na opravu
konkatedrály (v kostelech farnosti Panny
Adorace před začátkem postní doby
Marie Opava).
V pondělí 24. a úterý 25. února bude • Neděle 23. února – sbírka „Haléř svatého
v kostele sv. Vojtěcha celodenní adorace. Na
Petra“ (ve všech kostelech).
závěr každého dne bude vždy v 15 hodin • Celoroční plán sbírek ve farnosti Panny
svátostné požehnání.
Marie Opava najdete v tomto čísle Cesty
na str. 16.

Popeleční středa – 26. února

Mše svaté s udílením popelce budou:
• v kostele sv. Vojtěcha v 6, v 7 a v 18 hodin;
• v kostele Sv. Ducha v 8 a v 17 hodin;
• v kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Marianu) v 18 hodin;
• v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích v 17 hodin (udílení popelce bude též
v neděli při mši svaté v 9 hodin);
• v kapli Povýšení sv. Kříže na Matiční
ulici v 11 hod. (udílení popelce bude též
v neděli při mši svaté v 10.30).

Pobožnosti křížové cesty

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.

Exercicie v březnu

• Úterý 3. až sobota 7. 3. – Hostýn
Ignaciánská duchovní cvičení
P. Richard Greisiger SJ

budou v postní době od pátku 28. února • Pátek 6. až neděle 8. 3. – Velehrad
do neděle 5. dubna (Květná neděle):
Postní duchovní obnova pro všechny
Mons. Vojtěch Šíma
• kostel sv. Vojtěcha – v pátek v 17.30 a
v neděli před mší svatou v 17.15;
• kostel Nejsvětější Trojice – v neděli v 16 • Pátek 13. až neděle 15. 3. – Velehrad
Duchovní cvičení pro kostelníky a akohodin;
lyty
• kostel Sv. Ducha – v pátek v 17.40 (po mši
P. Pavel Hofírek
svaté);
• kostel sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích • Pátek 20. až neděle 22. 3. – Velehrad
Duchovní cvičení (nejen) pro členy Ma– v pátek po mši svaté začínající v 17
tice svatoantonínské
hodin, po změně času v 18 hodin a
P. Adam Rucki
v neděli v 15 hodin;
• Neděle 22. až pátek 27. 3. – Hostýn
• kaple Povýšení sv. Kříže na Matiční ulici
Duchovní cvičení pro kněze
podle rozpisu ve vývěsce.
P. Vojtěch Kodet O.Carm.
Pobožnosti křížové cesty konané ve Sva• Pátek 27. až neděle 29. 3. – Velehrad
tém týdnu budou uvedeny ve velikonočRekolekce pro katechety a animátory
ním přehledu bohoslužeb a pobožností,
farních společenství
který vyjde jako obvykle o Květné neděli.
Mons. Vojtěch Šíma
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Veškeré informace o jezuitských duchov- • úterý 11. února – Světový den nemocních cvičeních, včetně kontaktních údajů
ných;
na exerciční domy, najdete na webových • sobota 22. února – svátek Stolce svatého
stránkách www.exercicie.cz/nabidka.php,
Petra;
kde se také můžete přihlásit.
• sobota 22. února – Celosvětový svátek
skautek;
Prosebné a významné dny
• středa 26. února – Popeleční středa (den
• neděle 2. února – Svátek Uvedení Páně do
přísného postu);
chrámu (Světový den zasvěcených osob); • pátek 6. března – první pátek v měsíci.
• pátek 7. února – první pátek v měsíci;

Pozvánka na maškarní ples
Římskokatolická farnost Panny Marie Opava zve děti s rodiči na maškarní ples, který
se uskuteční v neděli 16. února od 14.30 v budově Mariana.

Mše svatá v Marianu
V neděli 23. února v 11 hodin bude v kapli Božského Srdce Páně v Marianu sloužena
mše svatá k 70. výročí umučení o. Josefa Toufara a za jeho brzkou beatifikaci, jakož i za
ostatní oběti komunistického teroru a propagandy u nás.
Příspěvky do Cesty můžete předat v sakristii kostela sv. Vojtěcha nebo na faru Almužnická 2, Opava, případně poslat
na adresu redakce, nebo elektronickou poštou na adresu cesta.opava@gmail.com – vždy do uzávěrky.
Telefonní číslo na redakci zpravodaje Cesta: 733 529 923.
Webové stránky farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Opavě: www.farnostopava.cz
Kontakt na Farní úřad Nanebevzetí Panny Marie v Opavě – tel.: 733 307 117, e-mail: rkf.opavapmaria@doo.cz
Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, vydavatel a adresa
redakce: ŘKF Nanebevzetí Panny Marie, Almužnická 2, 746 01 Opava. Tiskne tiskárna Schneider.
Ročník 27., číslo 2. Náklad 550 výtisků. Výrobní náklady 1 kusu 15 Kč. Číslo připravila a vydání
zajistila redakční rada zpravodaje. Registrováno pod číslem MK ČR E 12507 u MK ČR.
Příští číslo 1. 3. 2020, uzávěrka 14. 2. 2020

