Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě
červen 2020

Slovo na cestu
Kam dál?
Epidemie změnila běh mnoha událostí ve světě i v našich životech. Změnilo se chození
dětí do školy a jejich vzdělávání. Změnila se podoba výkonu mnohých zaměstnání. Řešilo
se, zda máme navštěvovat (pra)rodiče, příbuzné a sousedy. Zcela jinak vypadal život ve
městě, nakupování, trávení volného času a také náš náboženský a duchovní život. A po
mnoha týdnech se konečně zdá, že život se pomalu vrací k normálu. Co však znamená
„k normálu“?
Na začátku dubna to bylo 15 let, kdy zemřel papež sv. Jan Pavel II. Mnozí si na jeho
pomalý odchod ze světa vzpomínáme. Tím, že přes vážné zdravotní problémy setrval
ve funkci papeže až do konce života a nerezignoval, vydal veliké svědectví věrnosti
a vytrvalosti.
O osm let později však jeho nástupce Benedikt XVI. zaskočil úplně všechny, když
oznámil, že na papežský úřad rezignuje. Řekl: „Poté, co jsem opakovaně zpytoval své
svědomí před Bohem, došel jsem k jistotě, že mé síly, kvůli pokročilému věku, již nejsou
vyhovující pro adekvátní výkon úřadu.“

Mnozí tehdy řešili, co je správné: vytrvat, i když už síly došly, anebo rezignovat? Jeden
byl Pánem veden vytrvat, druhý před jeho tváří poznal, že je čas skončit. Pro životy lidí
neexistuje jednotná odpověď na otázku: Co je správné?
Když se Ježíš po svém vzkříšení setkal s apoštolem Petrem, třikrát se jej ptal na lásku
a pak mu řekl zvláštní slova: „Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám ses
přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše
a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.
Petr tehdy ve své blízkosti zahlédl apoštola Jana a ptal se Ježíše: „A co bude s ním?“
Ježíšova odpověď byla velmi výmluvná: „… to není tvá věc. Ty mě následuj!“ (Jan 21)
Vracíme se opět do „normálu“. Co to znamená? To víme velmi dobře o druhých:
v čem mají pokračovat, s čím by měli přestat, co mají dělat úplně jinak… U sebe to však
nevíme moc jistě. Věříme však, že Pán si bezpečně vede každého z nás. Proto, když se
modlíme, pravidelně Pána prosme: „Pane, ukaž mi, jaká je ta má cesta! Co Ty ode mě
očekáváš?“
o. Jiří Ramík

Jáhenské a kněžské svěcení v naší diecézi
Jáhenské svěcení
přijmou v katedrále Božského Spasitele v Ostravě
v sobotu 20. června v 9.30 dva kandidáti:
• Marek Chovanec z farnosti Panny Marie
Opava (trvalý jáhen)
• Petr Kozel z farnosti Místek (trvalý jáhen)
Pro naši farnost je to významná událost, protože jedním ze dvou svěcených je náš farník Marek
Chovanec. Srdečně zveme všechny na tuto slavnost a modlíme se o Boží požehnání pro Markovo
budoucí působení.
Zájemci, kteří se chtějí svěcení účastnit, ať
se zapíší na seznam v sakristii kostela svatého
Vojtěcha. Autobus bude odjíždět v den svěcení
v 8 hodin z Rybího Trhu.

Kněžské svěcení
přijmou v katedrále Božského Spasitele v Ostravě
v sobotu 27. června v 9.30 tito kandidáti:
• Jakub Lasák z farnosti Ostrava-Zábřeh
• Michal Krenželok z farnosti Jablunkov
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Modlitba důvěry k Duchu Svatému

Věřím v Ducha Svatého.
Věřím, že je pečetí a svědectvím Boží lásky ke mně.
Věřím, že je největší silou a světlem na této zemi.
Věřím, že může očistit a obnovit mé srdce.
Věřím, že může odstranit moje předsudky.
Věřím, že může změnit moje špatné návyky a sklony ke zlému.
Věřím, že může přemoci moji lhostejnost a vlažnost.
Věřím, že mě může nadchnout k lásce a ke službě.
Věřím, že mě může zbavit zlého, neklidu a zmatení.
Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému a k oběti.
Věřím, že může přemoci můj strach.
Věřím, že může dát lásku k Božímu slovu a k trpícím.
Věřím, že mi může dát na pomoc bratra a sestru.
Věřím, že mi může odejmout pocit nemilovanosti a méněcennosti.
Věřím, že mi může dát sílu v utrpení a ve zkouškách.
Věřím, že mě naučí naslouchat, modlit se, přinášet pokoj a odpouštět.
Věřím, že může proniknout celou moji bytost.
Věřím, že může uzdravit mou minulost, mé vztahy, zranění i mé tělo.
Věřím, že mi dá poznat Boží vůli a Boží plán.
Věřím, že mi dá odvahu vstát po pádu a začínat každý den znovu.
Věřím, že mi dá sílu věrně vytrvat až do konce.
Věřím, Duchu Svatý,
že i přes moji slabost ve mně s láskou působíš.
Amen.
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Letnice 

Zajímá nás…
Jak pokračují práce na konkatedrále?
V průběhu zimních měsíců pokračovaly práce uvnitř konkatedrály i díky příznivému
(ze stavebního hlediska) počasí. Postupně byl injektáží zpevněn strop v presbytáři,
přeštukovány omítky, byla provedena výmalba a dokončeno zlacení štukových hlavic.
Presbytář je tedy dokončen včetně nových oken a osvětlení. Chybí pouze dveře do
kaple sv. Anny a dveře do „staré zákristie“, které jsou v restaurátorských dílnách, lavice
a zapojení mikrofonů, které proběhne zároveň v celém kostele.
V kapli sv. Anny je v celém prostoru lešení, tady probíhá restaurování žebrovité klenby
a omítek. Stejná situace je v kapli Panny Marie Lurdské.
Uvnitř kostela na lešení v lodi probíhá zpevňování stropních omítek, vyspravení
vnitřních omítek a sloupů, restaurování dřevěných hlavic sloupů a postupná výměna
oken po obvodu.
Zvenku se odkryla první dokončená část – z pohledu od Rybího trhu, pomalu mizí
lešení (proti směru hodinových ručiček) – momentálně už i od divadla – jak postupně
končí etapové práce na režném zdivu a kamenných portálech konkatedrály. Otlučené
omítky ve spodní části byly nahrazeny omítkami novými.
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V létě by mělo být postupně dokončeno všechno výše zmíněné a jako poslední práce
bude čištění a znovuzprovoznění varhan.
Jako dokreslení toho, co bylo řečeno, uvádíme pár fotografií.
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S poděkováním za Vaši modlitbu a finanční podporu

o. Jan Czudek

Trvalé bydliště: Církev
V rámci církve jsme se nikdy nikam nestěhovali. Odjakživa katolíci. Zato život už se
změnil tolikrát a my si čím dál víc uvědomujeme, jak vzácné je mít nějaké svoje bezpečné
„doma“. Když jsme některou neděli v jiném kostele, usmíváme se v duchu nad tím, že
jsme vlastně všude zdejší jako stařenka z pohádky Byl jednou jeden král.
Mája: prázdniny po maturitě trávím na chmelové brigádě. Všude kolem zní sprosté
řeči, brigádníci nedokážou myslet na nic vznešenějšího než lahvovaný výsledek jejich
práce. Po noční šichtě na česačce na hodinu uléhám a pak jdu do vesnického kostelíka
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mezi lidi, které jsem nikdy neviděla. Přesto mě zaplaví dojetí nad tím, že jsem zase na
chvilku mezi svými. Vracím se na česačku mezi lidi, kteří nerozumí mně a já jim, ale
uvnitř mě to zurčí radostí, že jsem zase byla chvilku doma.
Rok 2012, začínám studijní pobyt v Drážďanech, jenomže netuším, kde budu bydlet.
Po příjezdu stojím v místní katedrále a modlím se o zázrak. O týden později jsme s mojí
novou drážďanskou „mámou“ opět v katedrále. Myslím, že její prvotní důvěra, že může
svěřit zcela neznámému člověku klíče od svého domu, souvisela s tím, že jsme spolu na
mši zpívaly z jednoho Gotteslobu (německá verze Kancionálu).

Honza: 2013, Světové dny mládeže, Brazílie, divoká bláznivá země. Před vstupem do
kostela dostáváme barevná mávátka. „To se bude během mše používat? A kdy?“ ptám
se nedůvěřivě. „No přece pořád,“ vysvětluje udivená dobrovolnice u vstupu. Brazilci
tleskají, tančí, jejich bohoslužby jsou pro Středoevropana dost divoké, samotné kostely
zas podezřele horké a vybavené větráky. Ale Ježíš je jen jeden. A jeho láska spojuje lidi na
celém světě, takže i tady se nakonec cítím jako doma, dokonce se překonávám a stydlivě
tleskám do rytmu písní.
Podzim 2015 jsme společně čerstvě přestěhovaní do Opavy, poprvé v konkatedrále.
Mši slouží otec Aleš, jediný Opavan, kterého známe. Hned si připadáme méně ztraceně.
Jsme vděční za to, že jako věřící víme, kde v novém městě začít. A že je to nejlepší možný
začátek.
Je 17. května 2020 a po 2 měsících vás znovu vidíme v kostelních lavicích. Po karanténě
máte všichni trochu delší vlasy. Pod rouškou se nejspíš také usmíváte, že jste zase naplno
tam, kam patříte. Je hezké být zase doma.
Mája a Honza Pilařovi
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K zamyšlení
Co je víra?
Tentokrát jsem zašel do oblasti, ve které by věřící křesťan nic k duchovnímu rozjímání
nehledal. Musím ale dodat, že inspiraci k tomu jsem získal při sledování mše svaté z kostela
sv. Václava v Ostravě. Celebrující Mons. Martin David, náš pomocný biskup, citoval ve své
promluvě Miroslava Horníčka a ten citát pak krásně do ní zapojil. Řekl jsem si, když on, tak
proč ne já. Hledal jsem a našel – v Horníčkových Hovorech, knize jeho odpovědí na zaslané
otázky. Kniha vyšla v roce 1970, což samozřejmě ovlivnilo některé výrazy, které Miroslav
Horníček ve svých odpovědích použil.
Otázka zněla:
Co je víra? Věříte v něco?
Na to Miroslav Horníček
odpověděl: Víra – řekl bych – je
závaznost. Závaznost všech našich
skutků a jejich naprosté podřízení
tomu, v co věřím. Bez výmluv a
oklik. Není to pouhá příslušnost
a pouhé slovo v příslušné rubrice
nějakého dotazníku. Vyplňujeme
už mechanicky: římský katolík.
Anebo: komunista. Ale otázka je,
zda se tak chováme, zda všechny
naše skutky tomu odpovídají a zda bychom obstáli i tam, kde by tato příslušnost
k nějaké víře nebo vědeckému názoru měla projít neblahostí zkoušek. A jejich tvrdostí.
Otázka je, zda víme, že toto hlášení se k něčemu je závazek týkající se všeho a ne jen
několika vnějších úkonů a zaplacení příspěvků. Můžeme vidět mnohé křesťany chovat
se vysloveně pohansky a mnohé komunisty usilující o vymoženosti vysloveně měšťácké.
Víra by měla býti nadřízena životu. A život by měl usilovat o poddanost víře. Když si
takto určím normu víry, řekl bych k té vaší druhé otázce, zda v něco věřím, jenom toto:
Věřím v něco?
No nestojí za to se nad tím trochu zamyslet a případně si to zapsat do paměti a zkusit to
uplatnit ve svém životě?
Přeji Vám dobré prožití měsíce června a pokud se v našich životech v době, kdy jsme byli
většinou zavření v našich domovech, něco změnilo k lepšímu, tak ať to nezapomeneme žít
dále.
Vladimír Ziffer st.
Zdroj: Miroslav Horníček, Hovory. Olympia, Praha, 1970; str. 45.
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Knižní tipy
Vzdej se!

Larry Richards
Americký katolický kněz Larry Richards, autor
úspěšné knihy Buď mužem!, zaujme svým svérázným stylem psaní o duchovních tématech. V něm
dominuje strhující síla jeho zanícení, chlapská ráznost, kategoričnost, a přitom velká upřímnost a autenticita. Hlavním tématem knihy je rozhodnutí být
svatým, tedy naplnit poslání, ke kterému je povolán
každý člověk. Pro Richardse nejde o něco vzdáleného, nedostupného, exkluzivního – spíš si ne každý
uvědomuje, že v životě nejde o nic menšího. Kniha je psaná čtivým srozumitelným jazykem, text je
prokládaný zajímavými příběhy a každá kapitola
končí návrhem konkrétních kroků, jak odevzdat
svůj život Bohu, a modlitbou.

Deset kroků k radosti
Max Kašparů

Oblíbený autor duchovní literatury
tentokrát nabízí tenkou a krásně vyvedenou
brožurku plnou moudrých rad do života.
Kašparů, kněz a psychiatr v jedné osobě,
vychází ze své letité lékařské a duchovní
praxe. Má snahu nabídnout pohledy, které
zachytil optikou své ordinace, vyslechl za
zpovědnicovou mřížkou a přetavil je do
méně známých i neznámých příběhů a
přirovnání.
Tvrdí, že jsme byli povoláni k životu a
součástí jeho dobré kvality je také pocit
radosti a štěstí. Absolutně šťastný ovšem
není nikdo na světě. Ani naftový magnát
z Kuvajtu. Bažení po dokonalém štěstí je
klamné. Máme-li ale žít alespoň o trochu
šťastněji, musíme pro to něco udělat a
vrátit se ke staletími ověřené životní praxi a
k moudrosti otců.
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Knížka působí i na dotek velice příjemně a je doplněna ilustracemi Markéty Žižkovské,
takže se hodí jako skvělý dárek. Tady je několik zkrácených úryvků z kapitoly 8. kroku
s názvem Buď bohatý uvnitř:
„Koupíš si dům – nekoupíš si domov,
koupíš si knihovnu – nikoli moudrost v ní ukrytou,
koupíš si postel – nekoupíš si dobrý spánek,
koupíš si na stěnu kříž – ale nekoupíš si Krista.
Existují tedy kolem nás dvojí hodnoty. Ty, které si koupit lze, a ty, které jsou darem.
V jejich porovnání dojdeme k tomu, že vše, co se koupit dá, nemá proti těm darovaným
skoro žádnou cenu. Mnoho z nás žije bohatě na venek, ale chudě uvnitř. Možná by bylo
na místě, jako lék první pomoci, dospět k rovnováze. Žít bohatě nejen navenek, ale také
uvnitř. K naší radosti.“

Rabbi Ježíš

Marie-Aude Murail
Kniha je určena hlavně dětem školního věku
(zvládnou ji určitě už třeťáci, kteří jdou k 1. sv.
přijímání), avšak s chutí se do ní začtou i někteří
dospělí, kteří Ježíšův příběh dávno znají. Klíčové
postavy evangelia nám doslova ožijí před očima.
Jde o románové zpracování, které si neklade za
cíl doslovnou věrnost textům Bible, ale má tu
přednost, že čtenáře „chytí za srdce“.
Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava
Knihkupectví je po koronavirové přestávce
opět otevřeno (všední dny od 8 do 18 hodin) a
těší se na Vás.

Dětem
Sám se to nenaučím
Červnové sluníčko ohřívá nejenom pole a louky, ale také vodu v řece. Ondra sedá na
kolo a zajíždí k řece. Vrací se zpět se zprávou, že voda je teplá jako ve vaně. K řece se vrací
s několika kluky, kteří se již nemohou dočkat, jak si zaplavou. Jde s nimi i Jirka, který
však plavat neumí. Stydí se za to a před ostatními to tají.
Kluci skáčou do vody a plavou, zatímco Jirka se brouzdá v řečišti nejprve po kolena,
pak po pás až po hrudník. Chce se obloukem vrátit do mělčí vody, když najednou
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sklouzne do doliny po vytěženém písku. Rázem má vodu až po krk a když udělá krůček
dopředu, sahá mu hladina po bradu, dokonce mu vlnka vnikne do úst.
„Pomoc!“ zvolá, ale kluci blbnou s míčem, křičí na sebe a nikdo neslyší kamaráda
volajícího o pomoc.
Proud vody unáší
Jirku a on se nedokáže
bránit, vodu už má po
ústa. Napadá ho: teď se
utopím. Proud tu sílí,
hoch ztrácí stabilitu a
voda mu zaplavuje obličej. Současně však ucítí,
že na dně je schodek.
Vystupuje na něj, vodu
má tak po ramena a při
dalším kroku po pás. Je
zachráněn, spěchá ke
břehu a vylézá z vody.
„Kam jdeš?“ volají na něho kluci, když utíká po hrázi.
Jenom jim zamává a spěchá domů. Tam všechno vypráví staršímu bratrovi Přemkovi,
který už mu tolikrát nabízel, že ho naučí plavat.
Tentokrát ho Jirka sám prosí: „Nauč mě plavat!“
Počasí je i nadále slunečné. Bratři každý den jezdí na kole do míst, kde se nikdo
nekoupe. Tam se Jirka učí plavat, aby se mu nikdo nesmál, že to ve čtrnácti letech ještě
neumí. Než začnou prázdniny, tak se už nemusí před kluky schovávat. Plave docela
obstojně a dolin v řečišti se bát nemusí.
Matějovi onemocněla maminka, odvezli ji do nemocnice. Často brečí a je mu po
mamince smutno. Kája mu slibuje: „Budu se za tvou maminku modlit.“
Matěj večer nemůže spát. Chce se modlit, ale neví jak. Brečí, až nakonec usíná. Zdá
se mu sen. Maminka má vysokou horečku a prosí ho, aby se za ni modlil. „Neumím to,“
odpovídá jí Matěj a maminka smutně pokývá hlavou.
Na druhý den prosí Matěj Káju: „Nauč mě modlit se.“
„To není nic těžkého. Budeme se modlit spolu.“
Každé odpoledne se scházejí v koutku zahrady, kde má Kája svou tajnou skrýš.
Matěj tam opakuje po Kájovi jednoduchou prosbu: „Pane Bože, prosím tě, uzdrav mi
maminku. Moc tě o to prosím.“
Kája ho naučí i „Otče náš“, „Zdrávas Maria i „Anděle Boží“. A tak se může brzy modlit
chlapec sám za svou maminku každý den, když jde spát.
Maminka se nakonec uzdravila. Když se vrací domů, Matěj jí vypráví, jak se za ni
každý den modlil.
„A jak ses modlil?“ ptá se ho maminka.
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Maminka pozorně naslouchá, co její syn říká a jak vroucně se modlí. Od té doby se
každý večer modlí spolu.
Jirku naučil plavat jeho bratr Přemek. Matěje naučil modlit se jeho spolužák Kája.
A Matěj naučil modlit se svou maminku.
Modlit se naučíme nejlépe tím, že se modlíme s někým, kdo to umí. Je to stejné jako
s plaváním a vůbec se vším. Když se něco učíme, děláme to s někým, kdo nás může vést.
jáhen Josef Janšta
ilustrace Magdalénka Řeháková

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.

Wellness centrum Charity Opava je zpět!
Nucené uzavření, které z důvodu
nouzového stavu dopadlo také na
Wellness centrum Charity Opava,
naštěstí skončilo v polovině května.
Všichni zájemci o skvělé služby
masérů tohoto charitního střediska se
tak již mohou znovu objednávat.
Maséři během téměř dvou
měsíců nucené odstávky nezaháleli a
vypomáhali například v Chráněných
dílnách při kompletaci koncovek
na hydraulické hadice či v Denním
stacionáři pro seniory na Kylešovské
ulici. Kromě toho ale připravovali
nová hygienická a režimová opatření,
aby byli připraveni, až jim vláda opět
umožní otevřít – například ochrannou
zástěnu recepce, platební terminál
pro odbavení bezhotovostních plateb
nebo dávkovač na dezinfekci rukou
v čekárně.
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A to vše je nyní připraveno k ochraně zdraví návštěvníků i masérů. Objednávat se
můžete na tel. 605 444 322 nebo e-mailu wellness@charitaopava.cz, od 11. května jsme
zde opět pro Vás!

OPAVSKÁ PĚTKA je podpora basketbalu i charita
Podpora opavského Basketbalového klubu, příspěvek pro Charitu Opava i možnost
stát se členem vybrané společnosti, do které patří také herec Ivan Trojan. To vše
přináší projekt OPAVSKÁ PĚTKA, v němž BK Opava začíná prodávat speciální VIP
permanentky. Jejich držitelé podpoří opavský basketbal i Charitu Opava a kromě vstupů
na všechna ligová i pohárová utkání je také čekají společenská setkání s hráči i trenéry
a další překvapení.
Opava skončila v nedohraném ligovém ročníku na druhém místě, rozhodovalo pořadí
po základní části. Bez adrenalinu, bez fanoušků a pověstného žlutého pekla, které zdobí
už několik sezón basketbalové play-off. „Předčasné ukončení soutěže je pro nás i citelnou
ztrátou z pohledu příjmů ze vstupného a dalších akcí spojených se zápasy,“ říká ředitel
klubu Kamil Vajda.
Přestože další sezóna začne až v září, přichází BK Opava už nyní s možností nákupu
speciální VIP permanentky, která má klub v této nelehké době podpořit. Dostala
název Opavská pětka. „Inspirovali jsme se základní pětkou – zahajovací sestavou, která
je v každém basketbalovém zápase důležitá,“ vysvětluje název Kamil Vajda. A číslo pět
nebude symbolizovat jen základní pětku, ale také nový základ pro nadcházející sezónu
a cenu VIP permanentky, která je rovných 5 tisíc korun. V ceně Opavské pětky bude
vstup na všechna ligová i pohárová utkání, zpravodaje, propagační materiály klubu či
společenská setkání všech držitelů s hráči a trenéry.

Nákup Opavské pětky ale bude mít i charitativní rozměr. Pětistovku z každé prodané
permanentky věnují opavští basketbalisté Charitě Opava, se kterou již mnoho let
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spolupracují. Mezi prvními zájemci o Opavskou pětku byl herec Dejvického divadla
Ivan Trojan, který je dlouholetým přítelem trenéra Petra Czudka a loni navštívil i klienty
Charity Opava. Stal se proto držitelem nové permanentky s číslem 001 a podporovatelem
projektu. V případě dotazů či zájmu o nákup Opavské pětky napište svůj kontakt na
e-mail vstupenky@bkopava.cz, organizátoři se s Vámi poté domluví na výběru místa
a dalších podrobnostech.

Jak se dívají na televizi lidé, kteří nevidí?
Velkou radost mají obyvatelé chráněného bydlení ve Vlaštovičkách a U Trojice
v Opavě z toho, že zde díky dotaci mohli vyměnit televizní antény a jsou tak připraveni
na změnu vysílání ze standardu DVB T na DVB T2. Možná Vás to překvapí – většina
z nich je nevidomá, tak jakápak radost z televize? Jak se vlastně mohou nevidomí „dívat
na televizi“?
Na odpovědi se klientů Vlaštoviček zeptala vedoucí tohoto střediska Charity Opava
Zuzana Janků. U každého to bylo trochu jinak, ale většinou uváděli, že jsou na televizi,
která je pro ně součástí životního stylu, zvyklí odmalička. Na televizi se dívali jejich
rodiče a jim to již zůstalo. Vnímají, že z televize získávají spousty informací, díky kterým
vědí, co se děje v České republice i ve světě. Číst noviny s pomocí techniky zvládnou jen
ti, kteří mají zbytky zraku, ale zprávy v televizi mohou sledovat všichni.

Kromě zpráv ale klienti rádi sledují také různé dokumenty, díky kterým se mohou
vzdělávat. „I když například nikdy neviděli hada, rádi se dozvědí, čím se živí, v jakých
podmínkách žije a podobně. Klientky mají zase rády své oblíbené pořady o vaření či pořady
s praktickými radami, které samy mohou využít. Pro muže jsou naopak logicky mezi
televizními pořady nejoblíbenější sportovní přenosy,“ popisuje Zuzana Janků. Velkému
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zájmu všech se těší cestopisy, díky televizi se tak dostanou do míst, o kterých mnohdy
ani nevěděli, že existují.
„Sledování televize má ale také pozitivní vliv na zdraví našich klientů, především na
psychické,“ dodává Zuzana Janků. Náladu jim zlepšují humorné pořady, a když jsou třeba
unaveni z práce, mohou u televize jen tak relaxovat a zapomínat na starosti běžného dne
či problémy spojené s jejich handicapem.
Od roku 2013 je pro zrakově postižené diváky také spuštěn zvukový popis pořadu,
který umožňuje sledování televize s doprovodnými mluvenými informace ve chvílích,
kdy se na obrazovce odvíjí děj beze slov. Osoby s vadou díky tomu neztrácejí přehled
o tom, co se na obrazovce právě děje. „Televize je prostě fajn,“ uzavírá Zuzana Janků
„A nezáleží na tom, zda člověk vidí, či nevidí. A tak jsme rádi, že nám na výměnu dvou
antén a dvou set top boxů přispěly Ministerstvo průmyslu a obchodu a Asociace krajů České
republiky v rámci ‚Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím
finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB T2‘. Děkujeme!“

Memoriál otce Jožky proběhl, i když trochu jinak...
Původně to vypadalo, že letošní ročník běžeckého závodu
Memoriál otce Jožky pořádaného
na památku tragicky zesnulého
stěbořického kněze a spirituála
Charity Opava otce Jožky Motyky
z důvodu nouzového stavu nebude. Nakonec je to ale jinak.
Memoriál otce Jožky, který by se
letos dožil 44 let, přece jen proběhl, i když jinak, než jak jsme byli
zvyklí.
Mše svatá obětována za otce
Jožku a jeho rodinu, kterou vždy závod začíná, sice 9. května proběhla pouze v úzkém
kruhu, zájemci se ale mohli připojit v přímém přenosu. Letos ji sloužil pomocný biskup
Mons. Martin David. A protože hygienická opatření, která platila v první polovině
května, hromadný běh neumožňovala, mohli závodníci na tratích krásnou stěbořickou
přírodou v délce 4 a 10 kilometrů startovat individuálně.
Závod s názvem „Ve dne v noci od půlnoci 8. května až do 22. května 2020“ tak trval
rovných čtrnáct dnů. Účastníkům sloužila jako časomíra aplikace STRAVA, která jejich
čas zaznamenala a porovnala s časy ostatních. Výsledky najdete na webových stránkách
www.memorialotcejozky.cz.
Charita Opava
17

Oznámení

Mše svaté na ukončení školního roku

• Neděle 28. června – kostel sv. Vojtěcha
v 8.30 (mše svatá na poděkování za uplynulý školní rok).
bude v sobotu 20. června v 16.30 v kapli
Povýšení sv. Kříže na Matiční ulici.

Mše svatá v německém jazyce

Poutní mše svatá ze slavnosti Nejsvětější Trojice

Pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu

budou v červnu v kostele Sv. Ducha každý
bude v neděli 7. června v 16.30 v kostele pátek po mši svaté začínající v 17 hodin.
Nejsvětější Trojice v Městských sadech.

Slavnost Těla a krve Páně

bude ve čtvrtek 11. června, mše svaté budou v kostele sv. Vojtěcha
• v 6 a v 7 hodin ráno;
• v 18 hodin bude slavná mše svatá, po
které bude následovat eucharistický
průvod do kostela Sv. Ducha (v závislosti
na počasí). Případné změny budou
oznámeny v ohláškách.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

• Kostel sv. Vojtěcha – v pátek 19. června
při mši svaté v 18 hodin, ráno budou mše
svaté jako obvykle v 6 a v 7 hod.
• Kaple Božského Srdce Páně (Marianum)
– v tento den bude v 18 hodin sloužena
poutní mše svatá.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Slavnost svátosti smíření

pro děti, které přistoupí po prázdninách
k prvnímu svatému přijímání, se uskuteční v neděli 14. června v 15 hodin v kostele
sv. Vojtěcha. Předcházet jí bude jedno
přípravné setkání dětí i rodičů v neděli
7. června v 9.30 (rodiče na faře, děti v pastoračním středisku u minoritů).

První svaté přijímání

ve farnosti Panny Marie je odloženo na
podzim.

Svátost biřmování

proběhne v sobotu 13. června v kostele sv.
Vojtěcha v 15 hodin.

Letní pořad bohoslužeb v kostele
svatého Vojtěcha

Od středy 1. července do soboty 29. srpna
Středa 24. června – mše svaté budou budou ve všední dny včetně soboty ranní
v kostele sv. Vojtěcha v 6 a v 7 hodin ráno a mše svaté pouze v 7 hodin. Mše svaté v 6.00
v 18 hodin večer.
nebudou. Nedělní a večerní mše svaté zůstávají beze změny.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Pondělí 29. června – mše svaté budou:
• v kostele sv. Vojtěcha ráno pouze v 7.00 a
v 18 hodin večer;
• v kostele Svatého Ducha je v tento den
mše svatá pouze v 8 hodin.
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Letní změny ve farnosti Sv. Ducha

V červenci a srpnu nebudou slouženy
mše svaté v pondělí v 8 hodin ráno, ani
odpolední mše svaté v 17 hodin, proto nebudou také středeční adorace Nejsvětější
svátosti.

Farní kancelář v průběhu července a srpna bude otevřena pouze v úterý od 10.00
do 11.30.

Změny mší svatých:

• Kaple Božského Srdce Páně (Marianum)
– v červenci a srpnu nebude sloužena
mše svatá v sobotu, v ostatních dnech
bude program mší svatých nezměněn.
• Kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice)
– změny budou oznámeny v ohláškách.
• Kaple Povýšení sv. Kříže – v červenci a v
srpnu mše svaté nebudou.

Adorace před Nejsvětější svátostí

• 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 5. června a 3. července (první pátek v měsíci) adorace s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci
Páně; v pátek 19. června (třetí pátek
v měsíci) adorace s pobožností s Korunkou k Božímu milosrdenství.
• Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli
7. června a 5. července bude krátká
adorace s litanií k Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu a svátostným požehnáním po
mši svaté začínající v 16.30.
• Kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice)
– v pátek 5. června a 3. července
s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně
(první pátek v měsíci); v pátek 26. června
s pobožností k Božímu milosrdenství
(poslední pátek v měsíci); vždy po mši
svaté začínající v 18 hodin.
• Kaple Božského Srdce Páně (Marianum)
– v pátek 5. června a 3. července (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 sv. Josefa, přede mší litanie ke
sv. Josefu.

Večer modliteb se zpěvy Taizé

bude v sobotu 20. června v kostele sv. Vojtěcha. Začátek je v 19 hodin.

Fatimská pobožnost

bude v sobotu 13. června v kostele Svatého
Ducha. Začátek v 7.15 modlitbou růžence,
v 8 hod. je mše svatá, po ní litanie a průvod
se sochou Panny Marie. Tato pobožnost
bude každého 13. dne v měsíci do října t. r.

Intence na mše svaté

• Na ranní a dopolední mše svaté v kostele
sv. Vojtěcha se intence zapisují průběžně
po celý rok, vždy po každé mši svaté.
• Na večerní mše svaté se v kostele svatého Vojtěcha přijímají intence na srpen
v pátek 19. června od 16.45 do 17 hod.
Je možno zapsat intenci i v následujících
dnech (pátek, sobota a neděle), avšak nejpozději do 17.40 nebo po mši svaté začínající v 18 hod.

Plánované sbírky

• Neděle 14. června – sbírka na opravu
konkatedrály (v kostelech farnosti Panny
Marie).
• Neděle 21. června – sbírka na Diecézní
středisko mládeže (ve všech kostelech).

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.
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12. pěší pouť Opava – Velehrad

Veškeré informace o jezuitských duchovVzhledem k současné, stále ještě nejis- ních cvičeních, včetně kontaktních údajů
té době sledujte informace na webových na exerciční domy, najdete na webových
stránkách https://opava-velehrad.cz/.
stránkách www.exercicie.cz/nabidka.php,
kde se také můžete přihlásit.

Poutní místo Cvilín u Krnova

• Neděle 21. června – Pouť k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, mše svatá bude
v 10 hodin.
Kromě uvedeného je na Cvilíně každou
neděli sloužena mše svatá v 10 hodin. Půl
hodiny před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření.
Další program pro zájemce (skupiny,
poutě) je možno domluvit s bratry minority nejlépe přes e-mail krnov@minorite.cz
nebo na tel. č. 595 171 332.
Program poutí v roce 2020 najdete na
webu http://krnov.minorite.cz.

Prosebné a významné dny

• Pátek 5. června – první pátek v měsíci;
• pátek 5. června – Světový den životního
prostředí;
• neděle 7. června – slavnost Nejsvětější
Trojice;
• čtvrtek 11. června – slavnost Těla a Krve
Páně;
• pátek 12. června – výročí posvěcení
konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie;
• pátek 19. června – slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova;
• středa 24. června – slavnost Narození
sv. Jana Křtitele;
Exercicie v červnu a v červenci
• pátek 26. června – Mezinárodní den boje
• Neděle 21. až čtvrtek 27. 6. – Velehrad
proti narkomanii;
Duchovní cvičení pro řeholní sestry
• sobota 27. června – Den památky obětí
P. Jan Žaluda komunistického režimu;
• pondělí 29. června – slavnost sv. Petra
• Neděle 19. až čtvrtek 23. 7. – Velehrad
a Pavla, apoštolů (doporučený svátek);
Duchovní cvičení pro všechny
• pátek 3. července –první pátek v měsíci;
Mons. Aleš Opatrný • neděle 5. července – slavnost sv. Cyrila,
mnicha, a Metoděje, biskupa (doporučený
• Čtvrtek 23. až neděle 26. 7. – Velehrad
svátek).
Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky
Mons. Aleš Opatrný
Příspěvky do Cesty můžete předat v sakristii kostela sv. Vojtěcha nebo na faru Almužnická 2, Opava, případně poslat
na adresu redakce, nebo elektronickou poštou na adresu cesta.opava@gmail.com – vždy do uzávěrky.
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Webové stránky farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Opavě: www.farnostopava.cz
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