Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě
září 2021

Slovo na cestu
Domácí úkol
Tak už to začalo. Nejmenší nastoupili do školek, žáci obsadili výhodné lavice, aby na ně
učitelé moc neviděli. Středoškoláci si posedali, aby dobře viděli na své krásné spolužačky,
a vysokoškoláci si zajišťují ubytování na kolejích. Rodiče si oddechli, protože již nemusí
shánět tábory ani zajišťovat hlídání, protože o program na dopoledne se konečně postará
škola. Senioři se opět navracejí ke svému programu. Prostě vše se od září vrací do svého
normálu.
Vše je zase, jak má být. Opět budou ranní mše v 6 hodin. Brzy bude svátek sv. Václava,
archanděla Michaela, Všech svatých, sv. Mikuláše a Barbory, začne advent a s ním
předvánoční stres z blížících se Vánoc a konce roku. A dá-li Pán, tak si o Vánocích na
chvíli sedneme a dáme punč a cukroví a budeme doufat, že se v rodině nepohádáme.
Na konci roku si řekneme: „To nám to zase uteklo.“ Anebo si můžeme říct, krásně
jsme ten čas využili. A abychom nám vyměřený čas naplnili, tak k tomu můžeme využít
nejrůznější nabídky, kterých je kolem mnoho. Pár se jich pokusím ukázat.
Představte si, že jsem učitel, a vy,
milí čtenáři, jste moji studenti. Nemusíte se bát, že budete muset do
školy, ani vás nebudu zkoušet v kostelních lavicích. Jen vám dám domácí úkol.
• Přečtěte si během školního
roku celé evangelium nebo
všechny listy z Nového zákona.
• Najděte nějakou litanii, kterou se budete pravidelně modlit za svou rodinu.
• Zkuste si vzít do ruky růženec a pomodlit se jej celý a obětujte ho za své nejbližší.
• Modlete se za neúplnou rodinu, je jich v našem okolí více než dost.
• Věnujte několik minut modlitbě vlastními slovy.
A nebojte se, já vám domácí úkoly kontrolovat nebudu. Ale všem vám přeji, aby sám
Pán ocenil vaše „domácí úkoly“ známkou nejvyšší.
Marek Chovanec, trvalý jáhen

Umění malých kroků
Neprosím o zázrak, Pane, nýbrž o sílu pro všední den.
Nauč mě umění malých kroků.
Učiň mě důvtipným a vynalézavým, učiň mě jistým, abych si uměl správně rozdělit čas.
Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil, co je prvořadé a co druhořadé.
Prosím o sílu pro kázeň a mír, abych životem jen neproklouzával,
ale abych si běh dne rozumně rozdělil.
Pomoz mi, abych to nejbližší činil co nejlépe a nynější chvíli poznal jako nejdůležitější.
Ochraň mne před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce.
Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zvraty
jsou samozřejmým doplňkem života, ve kterém rosteme a zrajeme.
Připomeň mi, že srdce často stávkuje proti rozumu.
Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu v lásce.
Dej mi denní chléb pro tělo a duši, projev tvé lásky, přátelskou ozvěnu
a alespoň občas prožitek, že mě někdo potřebuje.
Ochraňuj mě před strachem, že bych mohl zmeškat život.
Nedávej mi, co si přeji, ale co potřebuji.
Nauč mě umění malých kroků.
část modlitby Antoine de Saint Exupéryho

Přání k narozeninám
„Plodem ticha je modlitba,
plodem modlitby je víra,
		 plodem víry je láska,
			 plodem lásky je služba,
			
plodem služby je pokoj.“
Matka Tereza
O prázdninách oslavil 85. narozeniny pan
Vladimír Ziffer.
Děkujeme mu za jeho dlouholetou a poctivou
službu kostelníka v kostele sv. Vojtěcha a také
za jeho obětavou práci pro Cestu.
Přejeme mu hojnost Božího požehnání,
hodně zdraví, radosti a životního elánu.
redakce
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Zajímá nás…
Co je pravá radost?
Jednou se bratr František procházel s bratrem
Lvem a zeptal se ho: „Pověz mi, bratře Lve, v čem
spočívá dokonalá radost?“ Bratr Lev Františkovi
odpověděl: „Dokonalá radost spočívá v důvěrném spojení s Pánem.“ „Ne, to není ta dokonalá
radost, které je tu možné dosáhnout,“ odvětil
František. A Lev pokračoval: „Dokonalou radost bychom měli tehdy, když bychom mohli
evangelizovat celý svět a všechny lidi přivést
k Ježíšovi.“ Ale svatého Františka neuspokojila
ani tato odpověď. A tak pokračovali v rozhovoru a bratr Lev se snažil stupňovat své odpovědi,
aby se alespoň částečně přiblížil k tomu, co asi
František myslel.
Pak František bratru Lvovi pověděl: „Řeknu
ti, v čem je dokonalá radost. Dnes je zima, sněží
a fouká vítr. Představ si, že bychom promrzlí
přišli domů a zaklepali bychom na dveře našeho
kláštera. Otec představený by se nás za dveřmi
zeptal: „Kdo je?“ A my bychom odpověděli:
„František a Lev, dva bratři z tohoto kláštera.“
Otec představený by nám odporoval: „Nevěřím
vám, jste zloději, kteří nás přišli okrást.“ Ale my
bychom ho přesvědčovali, že nejsme zloději, ale
bratři. Ale otec by nám nevěřil, dveře by nám
neotevřel a nechal by nás mrznout za dveřmi
kláštera. Bratře Lve,“ pokračoval František,
„dokonalá radost bude spočívat v tom, když
dokážeme přijmout tuto situaci.“
Svatý František vystihl jádro všech našich problémů. Pravá radost spočívá v tom, že
umíme přijmout právě tu situaci, ve které se nacházíme. Přijmout nějakou situaci ještě
neznamená, že ji schvalujeme. Nemůžeme schvalovat to, co je zlé, ale přijímáme to, co se
děje okolo nás. Neznamená to, že milujeme bolest. Znamená to, že milujeme Ježíše a z lásky
k němu přijímáme všechno, co se okolo nás odehrává.
Zdroj: Vella, Elias. Ježíš – lékař těla i duše. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství,
2006.
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O výchově
X. část
Výchova k úctě
Myslím, že se shodneme na tom, že slovo „úcta“ nám téměř zmizelo z našeho hovorového slovníku. A když řekneme, že vychováváme dítě k úctě, tak si mnozí kolem nás
řeknou, že jsme z roku „raz dva“. Přitom platí velmi závažné tvrzení, že bez úcty není
lásky. Dítě miluje své rodiče, protože v nich vidí své ochránce, živitele, průvodce, oporu...
Podobně je to i ve vztahu k Bohu. Dítě v něm vidí někoho, kdo nás nekonečně převyšuje mocí, silou, krásou, láskou… Z úcty vyrůstá láska, které jde naproti nadpřirozená
ctnost vlité lásky.
Pokud ve vztahu k člověku nebo ve vztahu k Bohu vymizí úcta, bortí se i láska. Proto
musíme děti v úctě vědomě upevňovat. V rodině se tak děje například tím, že dítě prosí
a děkuje, pěkně zdraví, nikdy si nedovolí na rodiče totéž jako na nějakého kamaráda,
neboť rodiče mu to nedovolí. Takoví rodiče své děti vroucně milují, ale zároveň mají
zdravý odstup, ve kterém je děti např. nikdy neudeří, nekřičí na ně, nemohou si dovolit
drzosti apod.
Ve vztahu k Bohu se upevňuje úcta především při modlitbě. Než se začneme například večer modlit, tak uklidíme pokoj, děti ať jsou čisté a klidné. Při modlitbě můžeme
ukázněně sedět, stát, ale největším projevem úcty a pokory je klečení. Pokud se rodiče
modlí s dětmi také na kolenou, získávají velké devízy v úctě, pokoře a oddanosti. Pokleknutí je totiž specifický úkon vyhrazený jedině Bohu a znamená také podřízenost.
Nenechme se zmást tím, že mnozí lidé klečení odmítají. Pokud jsme na pochybách, tak
si klečení vyzkoušejme a poznáme jeho pozitivní účinky.
Podobně je třeba
využít k postoji úcty
k Bohu i ruce. Můžeme
využít různé možnosti.
To, co platí o pokleknutí, můžeme aplikovat na sepnutí rukou.
Způsobně sepnuté ruce
ukázňují ducha, pomáhají k jeho zaměření.
Myslím, že je chybou,
že většina křesťanů toto
osvědčené gesto opustila. Ztratila tak přímou
spojnici k úctě. Naštěstí si to mnozí duchovní
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vůdci uvědomují a vedou děti ke spínání rukou. Nedávno jsem byl v rodině, kde se rodiče i děti modlili v kleče a se sepnutýma rukama. Úcta k Bohu tam dýchala z každého
pohybu a slova.
Dobří vychovatelé využijí každé příležitosti k posílení úcty k Bohu. V posledních letech se nám vloudilo do zbožnosti dětí kamarádství. Byla to reakce na strašení Bohem,
komplexy viny u dětí apod. Kamarádství je jiný extrém. Je nepravdivý, protože Bůh není
na stejné úrovni jako člověk. Je to extrém nebezpečný, protože nad „stejného“ se lehce
povýším a v závanu nevěry tam posadím sám sebe.
S úctou se mají chovat i děti v kostele. Nošením dříví do lesa je poznání, že rodiče
s volnou výchovou děti v kostele nezvládají. Když k tomu tito vychovatelé přijmou ještě
tvrzení, že napomínáním a ukázňováním se kostel dětem zprotiví, tak jejich ratolest využije prostor v kostele k tyranizování přítomných věřících i jich samotných. Ubohý kněz,
který má v takovém prostředí kázat, a přitom nemůže rodiče napomenout, protože by
narazil a sklidil by ostrou kritiku.
Ohleduplní rodiče, kteří se snaží vychovávat děti v řádu a poslušnosti, si najdou v kostele místo, kde budou s dětmi, aniž by neúměrně rušili své okolí. S malým dítětem to
bývá v boční kapli, ve vymezeném prostoru či vzadu v kostele, abych mohl např. na kázání vyjet či vyjít ven. I malé dítě nenechají volně se po kostele pohybovat nebo se dokonce
neuctivě předvádět. Rozumní rodiče nepodlehnou nikdy pokušení, že jejich dítě je hodno obdivu, když skáče, vystrkuje zadek na oltář či na lidi anebo si lehá na oltářní stupně.
Rozumný rodič dítě nepřepíná, ale zároveň i vyžaduje nepřekročitelné způsoby uctivého chování. Výchovná snaha rodiče směřuje ke chvíli, kdy bude moci opustit různé
kouty a posadí se s dítětem do předních lavic či laviček. Co musí dítě zvládat? Především
pro něho musí být samozřejmé, že bude sedět na klíně nebo vedle rodiče. Vyhráno mají
rodiče, když naučí dítě šeptat. Pak si mohou totiž povídat a rodič vysvětluje dítěti, co se
v liturgickém prostoru děje, může i úměrným způsobem tlumočit kázání. Sám bude překvapen, jak se usměrňované chování náhle přehoupne a dítě se samovolně začne chovat
tak, jak má.
Uctivé chování v kostele vyžadujeme od dětí nejenom v útlém věku, ale i ve věku školním. Platí to velmi naléhavě i pro chování dětí ve školní kapli na církevní škole. Pokud
se tam kaple stane třídou, kde se žáci baví, požďuchují nebo jinak si všímají více sebe než
svatostánku, stane se kaple pro ně místem, kde mohou ztratit nejenom úctu k Bohu, ale
i víru.
Zachovejme si úctu k Bohu, který nás nekonečně převyšuje. Kéž se náš vztah k Nejvyššímu projevuje v každém našem gestu, postoji, slově, a to kdekoliv. Zvláště pak v kostele, kde je ve svatostánku přítomen živý Chléb, Pán Ježíš. Od prvního okamžiku vstupu
do kostela patří moje mysl, vůle i cit Jemu. Buďme tak příkladem pro děti, vyžadujme to
od nich. Nic tak v nich nezkřivíme, naopak narovnáme všechny křivky tak, aby se spojily
s paprsky, které k nám směřují ze svatostánku nebo přímo z nebe.
Zdroj: Janšta Josef. O výchově. A.M.I.M.S., Vranov nad Dyjí – Přímětce – Bítov, 2018,
str. 30‒33.
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Ministrantský výlet
Poslední sobotu v měsíci červnu jsme se my, ministranti naší farnosti, vydali na výlet
na Praděd. Začali jsme mší svatou v konkatedrále a poté jsme jeli autobusem k Pradědu.
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Nahoru jsme šli pěšky, po cestě jsme si užili spoustu legrace a taky to, že jsme po dlouhé době zase spolu. Na Pradědu jsme si dali svačinku. Zpátky jsme se vydali na koloběžkách až k Ovčárně. Tam už nás čekal autobus zpět do Opavy.
František K.

Z deníku trosečníka
aneb Farní tábor 2021
Dne 15. 8. – 16:29 naurského času
(den první)
Ztroskotali jsme. A je nás 18. Podle informací deseti domorodců jsme zjistili, že jsme se
nedostali do našeho cíle – Zátoru, ale na ostrov Nauru. Jediné naše štěstí je, že domorodci
mluví stejnou řečí a prozatím mají dostatek výborného jídla. Ano, prozatím… Ostrovu
Nauru hrozí zánik. Pomůžeme? A co bude s námi?
Téhož dne o pár hodin později:
Zůstáváme. Ostrov zachráníme tak, že mu
vymyslíme řád. Ale jaký? Chtělo by to inspiraci…
Povedlo se! Sestrojili jsme časokolo (teleportační
přístroj), teď jen aby fungovalo… Den končí.
Dne 16. 8. – Mexiko
(den druhý)
Časokolo funguje! Navštívili jsme Mexiko.
Prodírali jsme se pichlavými kaktusy, sledovali
napínavé kohoutí zápasy, ochutnávali mexické
speciality a přebrodili jsme přítok řeky Rio Bravo
del Norte, kde jsme potkali i opavského misionáře
(o. Jiří) … no, krajina hezká, ale má i své nezanedbatelné neduhy.
Pašování. No, to by nám ještě chybělo… Rychle
pryč. Adios Mexico!
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(den třetí)
Dne 17. 8. – Japonsko
Dnes jsme byli v Japonsku. Netušili
jsme, že být geishou je tak náročné…
V jejich škole jsme si to vyzkoušeli na
vlastní kůži. O nic méně náročné je
přeprat Sumo – bojovníka, zatančit si
Dračí tanec nebo přečíst si jejich noviny.
K tomu totiž potřebujeme znát více než
tisíc znaků. Buďme teda vděční za naše
písmo!

Dne 18. 8. – Indie
(den čtvrtý)
Namaste! Dnešek byl výjimečný. Nejenom že jsme tady v Indii potkali dva
misionáře z Ostravy a Opavy (otec Jan
a otec Václav), ale měli jsme i příležitost poznat blíže Matku Terezu. O něco
méně příjemné bylo okusit vztah mezi
kastami, kvůli kterému většina obyvatel
hladoví, nebo zažít cestu do školy, na
které čeká spousta překážek. Například
chudoba nebo malárie… No, není nám
až příliš dobře?
Dne 19. 8. – Britské ostrovy (den pátý)
Dneska nám to dalo zabrat. Irští tanečníci z nás asi nebudou, ale zato jsme
se dozvěděli spoustu informací o patronovi Irska – sv. Patrikovi, který tam hlásal evangelium, potkali misionáře Karla,
naučili se něco málo o etiketě na královském dvoře a povečeřeli s anglickou
královnou Alžbětou II. a její královskou
rodinou… Už abychom byli zpátky na ostrově Nauru!
Dne 20. 8. – 10:35 naurského času

(den šestý)

Zatímco jsme byli pryč, sem na Nauru přijel misionář ze Sudic (otec Aleš)
a vyprávěl domorodcům o různých režimech, které by se mohly zavést i tady
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na ostrově. Mezi ně ovšem patří i totalitní režim, který se domorodcům nesmírně zalíbil
a rozhodli se ho s námi vyzkoušet…
Téhož dne o pár hodin později:
Ukázalo se, že totalitní režim není ta změna, kterou ostrov potřebuje… A tak jsme si
s pomocí matky Terezy uvědomili, že: „Chceš-li změnit svět, změň sebe.“ Doufejme, že
se nám to povede…

(den poslední)
Dne 21. 8. – 11:27 naurského času
Vyplouváme! Na našich cestách není důležité místo, ale především společnost… a ta
byla vynikající. Domorodci, děkuji – gracias – ありがとうございました – धन्यवाद –
thank you!

Jméno nezachováno
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K zamyšlení
Zamyslet se můžeme už nad tím, v jakých souvislostech používáme slovo „naděje“ my.
Nabízím Vám k zamyšlení, jak rozumí slovu „naděje“ Svatý otec František.
Co je to naděje?
Úsměv, který neschází ani navzdory
problémům. Světlo, které vždy musíme
vidět na konci tunelu, všemu navzdory.
Energie, o níž se domníváme, že jsme ji
pozbyli. Nechrání nás sice před zlem,
ale dodává nám sílu odvážně čelit
komplikacím a překážkám, včetně
těch, které se nám jeví jako nepřekonatelné. Umožňuje nám chránit se před nenápadným
prosakováním zla, jakož i před malomyslností, rezignací, zoufalstvím a pesimismem.
Přemáhá naše pokušení to vzdát. Učí nás usmívat se i uprostřed nesnází. Když si
připadáme ztracení a také poněkud sklíčení, protože se cítíme bezmocní a zdá se nám,
že tato temnota nikdy neskončí; mít a předávat naději znamená být hlasateli skutečné
radosti a důvěry ve svět, který přijde: a to jsou právě životně důležité potřeby lidstva.
Naděje je určitě něco jiného než optimismus.
Kde ji můžeme hledat?
V Kristově kříži. První užitek víry v Boha spočívá v tom, že od něho přijímáme naději,
která osvobozuje od strachu. Z víry vždy vyvěrá radostná naděje, která dokáže měnit
svět. A duší naděje je modlitba. Znovu dnes objevujeme rituály a prosebné modlitby
pro tíživé chvíle, které vycházejí z křesťanské tradice – například prosby za nemocné, za
osvobození od zla, za důvěřivé odevzdání se působení Ducha Svatého. Nabízím vám zde
tři kroky, které můžeme učinit i v našich domovech: otevřít srdce Ježíši a odevzdat mu
břemena, zklamání a starosti, která s sebou nese život; naslouchat Bohu tak, že vezmeme
do rukou evangelium; a takto se k němu modlit: „Pane, zůstaň s námi. Zůstaň se mnou.
Potřebujeme tě, abychom nalezli cestu. Bez tebe panuje noc.“ Když objevíme Kristovu
přítomnost vedle nás i v našem nitru, rozhostí se v nás světlo a vnitřní pokoj: světlem
se tak zalije čas, který je nám vyměřen na Zemi, a současně započne život na nebesích,
který bude radostný a bohatý po celou věčnost.
Abychom neztratili naději, a když ano, abychom ji znovu nalezli v modlitbě a v Bohu.
To nám všem přeji, protože bez naděje se nedá žít.
Vladimír Ziffer st.
Zdroj: Papež František. Bůh a svět, který přijde (Rozhovor s Domenikem Agassem).
Nakladatelství Barrister & Principal Brno 2021; str. 21–22.
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Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava
Program na září: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním
stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud není
uvedeno jiné místo.
7. září
14. září
21. září

Informativní schůzka
Beseda s MUDr. Ritou Červeňovou na téma „Eucharistické zázraky“
Beseda se sestrou Filoménou z kongregace Dcer Božské Lásky
Marie Smolková

Knižní tipy
Co se děje ve svátostech?
Les Miller

Co je na svátostech svatého? Proč se křtí také nemluvňata? Co
to znamená někoho biřmovat? Co říká katolická církev o rozvodu?
Proč mohou být kněžími pouze muži? A co mám dělat, když se bojím
jít ke zpovědi? Kanadský učitel náboženství Les Miller předkládá
pětadvacet odpovědí na některé otázky, které si lidé kladou ve vztahu
k sedmi svátostem – důležitým okamžikům lidského života, které nás
učí poznávat tajemnou Boží lásku.

Křesťanství a homeopatie
Milan Werl

Tuto knihu nenapsal žádný spisovatel, ale letošní
novokněz, který měl homeopatii jako téma své diplomové
práce. U obhajoby mu komise doporučila, aby ji nechal
vydat. Nakladatelství Cesta se nápadu chytlo a nová
kniha je na světě.
K motivům autor uvádí: „V dnešní době mnoho lidí
využívá homeopatickou léčbu. Přitom jsou na homeopatii
velmi rozdílné názory, zejména kvůli nezvyklému způsobu
výroby homeopatik pomocí opakovaného ředění a protřepávání. Setkal jsem se s lidmi, kteří byli zcela přesvědčeni,
že jim tato léčba pomohla, ale také s lidmi tvrdícími, že
je to pouhé placebo, protože v homeopatikách není žádná
látka, která by mohla léčit. Sám jsem si kladl otázku, proč
je velké množství lidí přesvědčeno, že je vyléčilo něco, co se
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připravovalo téměř nekonečným ředěním a průběžným protřepáváním. Také mezi křesťany jsem se setkal s odlišnými pohledy na homeopatii. Někteří v ní neviděli problém, jiní se
naopak obávali její okultní podstaty. Četl jsem také, že některým křesťanům mělo užívání
homeopatik způsobit nejrůznější problémy, které odezněly po modlitbě přímo se vymezující
vůči homeopatii. Jednou z motivací pro sepsání této publikace byla snaha potvrdit, nebo
vyvrátit následující úvahu.“

Cesta malých kroků

Chiara Petrillová – svědectví nejbližších
Příběh trojnásobné maminky Chiary Petrillové,
která v 28 letech zemřela na rakovinu jazyka,
známe už díky životopisu Smrt nemá poslední
slovo.
Knížka Cesta malých kroků toto naše poznání
prohlubuje: obsahuje svědectví těch, kdo Chiaru
provázeli v posledních letech jejího života. Publikace vznikla na základě setkání v Assisi 15. září
2013, kde před očima dvanácti set posluchačů promluvili její manžel Enrico, její rodiče a sestra, autoři jejího životopisu, ošetřující lékaři a také kněz,
jenž ji duchovně doprovázel. Slova, která zaznívají,
jsou autentická, upřímná, nehledaná a velmi silná.
Stojí za to je číst.
Život i umírání Chiary Petrillové se pro mnohé
stalo zdrojem povzbuzení a prohloubení víry,
naděje a lásky. Chiara a její blízcí působivě ukazují na úskalí i smysl lidského utrpení. Na
to, že navzdory těžkostem můžeme žít s velkou důvěrou v Boha.
Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava

Dětem
Všichni jsme stejně velcí
Děti jdou poprvé po prázdninách do školy. Jirka je už šesťák a nemohl se dneška
dočkat. Těší se na Elišku. Jde mezi holkami snad dvacet metrů za ním. Ale on dělá, jako
by o ní nevěděl. Přece se nemůže zastavit, otočit se a pochlubit se, že přišel na úžasný tah
v oblíbeném zahájení šachové partie.
Ale Eliška takové zábrany nemá. Dohání ho a hned mu sděluje: „Hrála jsem šachy
s panem biskupem. Přijel k nám na tábor. Měli jsme rozjetý turnaj. Já jsem zrovna dohrála
partii. Vedoucí mu řekl, ať si se mnou zahraje. Sedl si naproti mně a podali jsme si ruce.“
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„A ty ses nebála? Hrát s takovou osobou?“
„Byla jsem tak roztřepaná, že mi padaly figurky
z ruky.“
„A mohla jsi hrát, když jsi byla tak
nervózní?“
„Zpočátku to byl problém. Ale brzy
udělal chybu, a já jsem věděla, že vyhraji.“
„A dalas mu šach mat?“
„Vzdal to, když viděl, že jasně prohrává.
A hned si řekl o odvetu.“
„A jak to dopadlo?“
„Chybu neopakoval. Ale zkazil to za další
dva tahy. Tentokrát to dohrál až do matu.“
„A co bylo pak? Byl naštvaný, že prohrál
s holkou?“
„Měla jsem strach, že jsem si moc dovolila. Takhle vypráskat otce biskupa, kterého
všichni vítali. Podal mi ruku a odešel do stanu vedoucího.“
„A jak to dopadlo?“
„Byla mše svatá. V kázání nám vysvětloval, že po křtu jsme všichni Boží děti. Zavolal
mě k sobě dopředu. Lekla jsem se. Teď mi to vrátí i s úroky. Dá mi nějakou otázku nebo
úkol a já shořím jako papír.“
„A jakou ti dal otázku?“
„Žádnou. Postavil se vedle mne. On vysoký a já malá holka. A víš, co řekl?“
„Nevím. Ale povídej, jsem strašně zvědavý, jak to dopadlo.“
„Řekl: »Eliška je vynikající šachistka. Já jsem proti ní úplně nula.« Přitom se skrčil tak,
že jsem byla o dost větší než on. Pak se zase postavil a byl zase o moc větší než já. Zvolal:
»Ale já jsem biskup, nástupce apoštolů.« A teď se podrž!“
„Držím se,“ odpovídá Jirka a dodává: „Už mě nenapínej!“
„Opět se skrčil tak, že byl velký jako já. A řekl: »Před Bohem jsme všichni Boží děti.
A nikdo není větší nebo menší. Všichni jsme stejně důležití, protože každého z nás miluje
stejně. Mne, Elišku, pana prezidenta, pana vedoucího. Před Bohem je stejně důležitý ten,
kdo zde celý turnaj vyhraje jako ten, který bude úplně poslední. Před Bohem jsme úplně
stejní.« “
„Takže on vůbec nezuřil, že s tebou tak potupně prohrál. Tak to se mám od něho co
učit,“ přiznává Jirka, který těžko snáší porážky.
„Mám nápad,“ zvolá Eliška, „až spolu dohrajeme zápas, tak se postavíme vedle sebe
a uděláme se stejnými.“
Jirka to bere, když říká: „Ať vyhraji, nebo prohraji, budu pořád stejné Boží dítě.“
„A nebudeš se vynášet ani zuřit,“ dodává Eliška a těší se, že s Jirkou odpadnou scény,
které kazily jejich kamarádství.
jáhen Josef Janšta
ilustrace Magdalénka Řeháková
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Ze života skautů a skautek
Holky z třetího oddílu jako loupežnická banda
Od 16. do 28. července se uskutečnil skautský tábor u Rejvízu
v Jeseníkách. Celým táborem nás provázela Ronja, dcera loupežníka.
Spolu s ní jsme si užily loupežnické bitky, přežívání v jeskyni za
bouře, vodní boj s větrnicemi i bohatou loupežnickou hostinu.
Načerpaly jsme novou energii a teď už se chystáme na další školní rok,
který nás čeká.
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Pozvání pro holky do 3. dívčího oddílu
Moc rády mezi sebou také přivítáme nové světlušky a skautky, které se
nebojí nových výzev a chtěly by si s námi užít spoustu zábavy! Nebojte se
kdykoliv ozvat na náš oddílový email: 3opava@skaut.cz.
Budeme se těšit!
Skautky z 3. oddílu skautek Opava

Skauti z pátého oddílu na Divokém západě
I v letošním roce jsme na čas opustili civilizaci a vyrazili vstříc dobrodružství do
Jeseníků na tábor. O tábořiště v lesích na Rejvízu jsme se dělili s holkami ze třetího
oddílu, ale táborové kruhy a veškerý program jsme už měli zvlášť.
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V rámci táborové hry jsme zavítali na Divoký západ, takže si kluci užili přestřelky
s bandity, hledání pokladu a mnoho dalšího. Kromě her si kluci například zastříleli
z luků nebo si opakovali zdravovědu, aby si v krizových situacích věděli rady a dokázali
pomoct druhým.

Na táboře nás navštívil i bratr Heřman (P. Kamil Vícha), se kterým jsme slavili mši
svatou a poté si vyslechli zajímavou přednášku o vojenských misích. Zkrátka každý den
byl bohatý na zážitky v přírodě a s kamarády. Ale než by člověk řekl skaut, byl tábor pryč,
a tak musíme vydržet roční čekání, než bude další.
Pavel Šimeček

Pozvání pro kluky do 5. oddílu
Náš oddíl je otevřen každému, kdo chce přijmout skautské zákony, žít
podle skautských zásad a jednou složit skautský slib. Kluci, kteří by měli
zájem se k nám přidat, nás kontaktujte mailem 5opava@skaut.cz. První
schůzka proběhne ve středu 8. září 2021 v 16 hodin na faře u konkatedrály
Nanebevzetí Panny Marie.
Kluci na 1. stupni se budou scházet každý čtvrtek od 16:30 do 18:00, kluci
na 2. stupni pak každé úterý ve stejný čas.
17

Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Prázdninové ohlédnutí
Naše škola připravila o prázdninách pro děti několik táborů. Byly
různého zaměření, a tak si každý mohl vybrat podle své libosti. Chceme
se s vámi podělit o některé z nich.

Cyklotábor
Letos jsme opět vyrazili na
cyklotábor s názvem Giro di
Perná. V krásném prostředí
Pálavy jsme prožili týden jízdou na cyklostezkách. Počasí
nám přálo, takže jsme mohli
absolvovat různě náročné trasy. Poznali jsme nová místa
a navštívili krásná města Mikulov, Lednici a menší vesničky kolem Pavlovských vrchů.
Koncem týdne se již projevovala únava z najetých 250 km. Díky Bohu se nám vyhnuly
velké karamboly a technické problémy. Všichni jsme tak zdárně dokončili všechny etapy
a dojeli do cíle.
Za tým cyklotábora Antonín Hennig

Fotografický tábor
Ve dnech 12. až 16. července se uskutečnil již pátý
ročník oblíbeného příměstského foto tábora.
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Tábora se zúčastnilo 27 dětí ve věku 11‒16 let a všechna táborová místa byla obsazena
už koncem dubna. Stejně jako v minulých letech si děti vyzkoušely většinu fotografických
žánrů od makro, portrétu, focení ve studiu, reportáž, reklamní fotografii a letos speciálně
focení mobilem. Tuto poslední disciplínu dětem podrobně a poutavě přiblížil náš
dlouholetý kamarád Jindřich Honěk, zkušený reportážní fotograf fotící teď už výhradně
na mobilní telefon.
Na celodenním výletu do Zbrašovských aragonitových jeskyní a lázní Teplice nad
Bečvou jsme si zase vyzkoušeli, jak je těžké správně fotit v jeskyních a taky, že i přeprava
vlakem se zpožděním může být hodně dobrodružná. Na podzim jsme ještě dětem slíbili
noční focení, tak snad to situace letos dovolí a akci uskutečníme.
Závěrem jsem chtěl poděkovat všem dětem za aktivní zájem o fotografování a především mým kolegům instruktorům, kteří v rámci svých dovolených předávají fotografické
zkušenosti dětem.
Popřeji všem pozdravem fotografů Dobré světlo, a to nejen na focení.
Za tým foto tábora Jiří Řeháček

Řemeslný tábor

Hudební tábor

Ve třetím červencovém týdnu probíhal řemeslný tábor, který
si velmi užilo 23 dětí. Všichni se seznamovali s novými řemesly,
vyzkoušeli si nové činnosti, a přitom hráli hry, a hlavně se
nenudili. S pečlivostí vyráběli šperky, barvili trička, pletli košíky
a šili batohy. Nejnáročnější letos bylo řemeslo kuchařské, ale
přesto bylo asi nejúspěšnější, protože se dětem podařila vytvořit
nádherná slavnostní tabule ze zdravé stravy, na které si pak
všichni pochutnali.
Za tým řemeslného tábora Marie Černá

Ve stejném termínu jako řemeslníci se ve škole v Hradci setkali i hudebníci. Po celoročním zákazu zpěvu jsme
se všichni těšili na to, že si
můžeme společně zazpívat. Oprášili jsme některé
starší kousky a naučili se
písničky nové. Každé ráno
v kapli jsme se dovídali
o životě svaté Ludmily a
píseň k této světici se stala
jednou z nejoblíbenějších.
A protože nejen hudbou
živ je člověk, v době přestávek jsme se věnovali hrám
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a soutěžení v týmech. Velký úspěch měl fotbal a přehazovaná. Společný zpěv a hry nám
alespoň zčásti vynahradily čas, který jsme nemohli trávit společně během školního roku.
Náš tábor jsme zakončili malým soukromým koncertíkem.
Za tým hudebního tábora Jana Larischová

Kemp

V týdnu od 2. do 6. srpna pátralo 25 dětských detektivů z Církevní základní školy
po perlách moudrosti svaté Ludmily, jejíž 1100. výročí si právě v září připomínáme.
Děti využily možnost být i o prázdninách spolu. Měly také možnost navštívit několik
zajímavých míst našeho kraje. Děti zaujalo nejen hasičské muzeum v Ostravě, ale také
hra s barvami v opavském Domě umění v blízkosti jedinečného obrazu s motivem
svatého Václava.
Svou dlouholetou obdivuhodnou sbírku historických předmětů, která je umístěna na zámku
ve Stěbořicích, dětem představil
také pan Karel Kostera. Mohli
jsme si nejen prohlédnout, ale
i vyzkoušet nejrůznější předměty, které byly součástí života
praprarodičů. Viděli jsme, jak
mohly být zařízeny pokoje, kuchyně, prádelna, šicí, ševcovská
i tesařská dílna, ale třeba i třída
ve škole, s čím si děti kdysi hrály,
co lidé potřebovali ke svému každodennímu životu i k zábavě. Panu Kosterovi děkujeme
za možnost tuto netradiční sbírku historických předmětů vidět.
Až k době, kdy svatá Ludmila žila, jsme se přiblížili poslední den našeho putování
návštěvou archeoparku v Chotěbuzi. Zde děti odhalily hledané poselství kněžny Ludmily,
patronky rodin i škol.
Za tým tábora Marie Šoltisová

Zahájení nového školního roku a svatá Ludmila
Tradičně 1. září jsme zahájili s dětmi nový školní rok mší svatou v kostele v Hradci
nad Moravicí i v Opavě-Jaktaři.
V letošním roce si připomínáme 1 100 let od smrti patronky naší školy svaté Ludmily.
Jak se již stalo tradicí, v tento den se děti nebudou učit a zúčastní se výstupu na Kalvárii.
Bude pro ně připraven program, který si nachystají naši deváťáci. V opavské pobočce
v Jaktaři proběhne v den svátku svaté Ludmily 16. září od 15 do 18 hodin Zahradní
slavnost. Jste srdečně zváni.
Jana Larischová
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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.

Víkend pro ženy na Cvilíně
Víkend je určen ženám jakéhokoliv stavu i věku. Uskuteční se v termínu: 17.–19. září
na poutním místě Cvilín u Krnova.
Na programu bude duchovní slovo o. Jiřího Ramíka o obdarování, povídání Gity
Vyleťalové o ženě z Bible – Támar, výuka židovských tanců, výtvarná dílna, mše svatá,
možnost svátosti smíření…
Cena za víkend: 900 Kč.
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617 – už jen náhradnice

Podzimní kurz biblických židovských tanců v Opavě
Od 22. září do 24. listopadu pokračuje opět kurz biblických židovských tanců.
Kurz bude mít 9 lekcí, a to vždy ve středu od 19 do 21 hodin v Církevní základní škole
v Opavě-Jaktaři.
Lektorka: Gita Vyleťalová z Krnova.
Cena za celý kurz je 450 Kč.
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Odpolední seminář pro ženy
Seminář se uskuteční v úterý 12. října od 17 do 20 hodin v Opavě, v pastoračním
středisku minoritského kláštera.
Téma: Zvyky a zlozvyky v našem životě (aneb jak si vytvořit dobré návyky a zbavovat
se zlozvyků)
Lektorka: Mgr. Irena Smékalová
Cena: 250 Kč.
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Víkend pro maminky s dcerami
Je určen pro maminky s dcerami ve věku 8–14 let. Uskuteční se ve dnech 8.–10. října
v Exercičním domě v Českém Těšíně. Cena: 2 340 Kč (maminka a jedna dcera).
Lektorky: Gita Vyleťalová a Magda Strejčková.
Přihlášky: gita.vyletalova@email.cz
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Exercicie pro muže na sv. Hostýně
Exercicie se uskuteční ve dnech 13.–17. října v exercičním domě na Sv. Hostýně.
Téma: Zbožnost „všedního“ života – MUDr. Jitka Krausová, OV.
Cena za jednolůžkový pokoj: 2 900 Kč a dvoulůžkový pokoj: 2 700 Kč.
Přihlášky: Vojtěch Orlík, pastorace@prorodiny.cz, 603 981 117

Nová skripta pro společenství
Centrum pro rodinný život v Olomouci vydalo nová skripta pro společenství,
tentokrát na téma: Desatero, které vychází z rozjímání svatého otce Františka na toto
téma.
Tato skripta najdete ke stažení v aktualitách Centra pro rodinný život v Olomouci.
Jana Dostálová

Charita Opava
Kontakt: Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař;
telefon a fax: 553 611 816, 553 612 780, 553 612 788;
e-mail: info@charitaopava.cz;
internetové stránky: www. charitaopava.cz.

Sportovní den (nejen) pro klienty proběhne už počtvrté
Inspirativní rodinné dopoledne
plné zábavy a netradičních sportovních disciplín připravila pro širokou veřejnost v sobotu 18. září
Charita Opava společně s Okresním fotbalovým svazem. V pořadí již čtvrtý ročník této benefiční akce s názvem Sportovní den
(nejen) pro klienty proběhne od
9 do 14 hodin na fotbalovém hřišti v Opavě-Kylešovicích. Výtěžek
je opět určen pro mobilní hospic
Charity Opava Pokojný přístav.
Sportovní den (nejen) pro klienty umožní tak jako v předchozích ročnících, kdy se
ho zúčastnilo velké množství lidí, zábavnou formou ve sportovním duchu propojit svět
lidí zdravých a svět lidí s handicapem. Pro širokou veřejnost i klienty s handicapem jsou
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připraveny netradiční sportovní disciplíny jako slalom na invalidním vozíku, hra šupec,
zvuková střelba, jízda na dvoukole, skládání puzzle pro nevidomé, překážková dráha či
speciální ruské kuželky. Každý, kdo tyto disciplíny zvládne, obdrží diplom i originální
medaili. „Nás sportovní den je tak trochu také náhradou za zrušené Sluníčkové odpoledne,
pravidelné předprázdninové setkání pro koledníky Tříkrálové sbírky a další příznivce
Charity Opava,“ vysvětluje jedna z pořadatelek Svatava Bláhová. „Protože dvůr areálu
ředitelství Charity Opava, kde Sluníčkové odpoledne vždy probíhá, prochází rekonstrukcí,
nemohli jsme se zde s Vámi potkat, zveme Vás tedy na Sportovní den do Kylešovic,“ dodává.
Připraveno bude také občerstvení, malý koncert nevidomé obyvatelky Domu sv. Cyrila
a Metoděje Ivety Dunkové, masírování šíje maséry Wellness centra Charity Opava a další
program. Pokud to okolnosti dovolí, proběhne také fotbalový turnaj sponzorských
mužstev, mezi nimiž tradičně nechybí například mužstva různých firem či institucí.
Cílem setkání je získat finance pro mobilní hospic Pokojný přístav, což je na Opavsku
velmi vyhledávaná a klienty oceňovaná terénní služba Charity Opava určená vážně
nemocným lidem v závěru jejich života. Zatímco v prvním ročníku Sportovního dne
(nejen) pro klienty se vybralo přes 73 tisíc korun, druhý i třetí ročník přinesl Pokojnému
přístavu vždy přes 120 tisíc korun. Záštitu nad celou akcí převzal senátor Herbert Pavera.

Mraveneček si připomene dvacet let od založení
Hned nadvakrát si v denním stacionáři Mraveneček připomenou výročí dvaceti let od
svého založení. Nejprve to bude ve středu 22. září odpoledne, kdy se v opavském Klubu ART na slavnostním setkání
pozvaných hostů potkají současní i minulí zaměstnanci a klienti
i jejich rodinní příslušníci. Za
týden, tedy v úterý 29. září, pak
bude Mraveneček otevřen všem
zájemcům z řad veřejnosti.
Mraveneček, který je střediskem Charity Opava, poskytuje
ambulantní služby mladým lidem s těžkým tělesným a mentálním postižením z Opavy a okolí. Posláním stacionáře je
pomáhat klientům k co nejvyšší soběstačnosti a současně jim umožnit smysluplně trávit
volný čas v kolektivu vrstevníků. Rodinám, které o tyto osoby nepřetržitě pečují, tím
nabízí potřebnou úlevu a přináší možnost k oddychu a načerpání nových sil. O klienty je
zde postaráno po všech stránkách a zaměstnanci se vedle toho také snaží každého z nich
individuálně, alespoň o mravenčí krůček, posunout dále. Slouží k tomu různé metody,
jako například míčkování, ergoterapie, muzikoterapie, senzorická a bazální stimulace
a podobně.
„Dopočítali jsme se, že služby Mravenečku od jeho založení 27. září 2001 postupně využívalo celkem třicet devět klientů, přičemž ten úplně první, Petr, je zde dodnes a je s námi
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velmi spokojený,“ vypočítává vedoucí Mravenečku Jana Konopková. O klienty se zde postupně staralo dvaadvacet zaměstnanců, dnešní stabilní tým čítá osm pracovníků. Mnozí
z těchto lidí, jimž Mraveneček výrazně zasáhl do života, budou moci společně zavzpomínat 22. září v Klubu ART v Obecním domě na Ostrožné ulici v Opavě. „Rádi bychom
za tuto možnost poděkovali ředitelce Opavské kulturní organizace paní Marcele Herikové,“
dodává. A poděkování patří také Základní umělecké škole v Hradci nad Moravicí, jejíž
žáci pro toto setkání chystají kulturní program.

Pokud by si prostory denního stacionáře Mraveneček chtěl prohlédnout kdokoli z řad
veřejnosti, bude k tomu mít příležitost ve středu 29. září. V Mravenečku, který sídlí ode
dne svého založení na Neumannově ulici č. 3 v Opavě, ho přivítají zdejší zaměstnanci
i klienti od 8 do 14 hodin.

OPAVSKÁ PĚTKA na podporu basketu i Charity Opava pokračuje!
Pod názvem OPAVSKÁ PĚTKA spustil Basketbalový klub Opava loni v červnu
projekt na podporu opavského basketbalu,
do jehož chodu těžce zasáhla koronavirová krize. Prodej speciálních VIP permanentek ale kromě opavských basketbalistů
podpořil také Charitu Opava, které byla
určena pětistovka z každé zakoupené VIP
permanentky v hodnotě pět tisíc korun.
Úspěšný projekt pokračuje i v další sezóně.
Program Opavská pětka se dočkal dalšího pokračování v blížící se sezóně díky velkému
ohlasu fanoušků BK Opava. A jeho organizátoři opět mysleli na klienty Charity Opava.
Z každé prodané VIP permanentky na sezónu 2021‒2022 jim stejně jako v předchozí
sezóně věnují pětistovku.
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Název Opavská pětka je inspirován takzvanou základní pětkou, tedy zahajovací
sestavou, která je v každém basketbalovém zápase velmi důležitá. A velmi důležitá a
přínosná je pro Charitu Opava také spolupráce s opavskými basketbalisty. Ti pro klienty
sociálně terapeutické dílny Radost už několik let připravují pravidelné tréninky a letos
je podpořili v crowdfundingové akci na vybavení speciální pojízdné kavárny. S tou se
klienti Radosti všem fanouškům představí v opavské basketbalové hale už na prvním
ligovém zápase v sobotu 25. září. „Přijďte nás podpořit a fandit vicemistru ČR i Charitě
Opava,“ vzkazuje Alexandra Šimonová z oddělení marketinku BK Opava. Aktuální
informace najdete na www.bkopava.cz, FB a instagramu.

Občanská poradna obdržela ministerské poděkování za poradenství
o oddlužení
Písemné poděkování Občanské poradně Charity Opava za služby, které na základě
udělené akreditace bezplatně poskytuje zájemcům o vstup do oddlužení, zaslal ředitel
insolvenčního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR Jan Benýšek. Zároveň upozorňuje
na edukační video, které ministerstvo vytvořilo v rámci preventivní ochrany dlužníků
před takzvanými oddlužovacími šmejdy.
„Akreditované osoby mají v rámci zprostředkování vstupu do oddlužení velmi důležitou
a nezastupitelnou roli, neboť případným zájemcům poskytují odborné služby v oblasti oddlužení v požadované kvalitě a na rozdíl od ostatních oprávněných subjektů zcela zdarma,“
píše se mimo jiné v dopise. Ministerstvo se ale také zaměřuje na prevenci. Desetiminutový informační videomateriál vznikl na základě poznatků získaných v rámci dohledové
činnosti ministerstva. Video má za cíl přiblížit veřejnosti srozumitelnou formou proces
vstupu do oddlužení, a zároveň varovat zájemce o oddlužení před praktikami oddlužovacích šmejdů.
Prohlédnout si ho můžete na stránkách Charity Opava.
Charita Opava

Oznámení
Mše svatá v německém jazyce

Slavnost sv. Václava, úterý 28. září

bude v sobotu 25. září v 16.30 v kapli PovýMše svaté budou slouženy:
šení sv. Kříže na Matiční ulici.
• v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v 7.00 a v 8.30 ráno;
Mše svatá na zahájení školního roku
• v kostele sv. Vojtěcha večer v 18.00;
V neděli 5. září v 8.30 v konkatedrále Na- • v kostele Svatého Ducha v 8.00 a v 17 honebevzetí Panny Marie bude sloužena prodin;
sebná mše svatá k zahájení školního roku
V kostele Božského Srdce Páně (Mariana opavských školách. Jsou zvaní zvláště
num) mše svatá nebude.
žáci, studenti a pedagogové.
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Bohoslužby v konkatedrále

jsou od pondělí 30. srpna opět:
• v pondělí až pátek v 6.00 a v 7.00 ráno;
• v sobotu v 7.00 ráno;
• v neděli v 7.00, v 8.30 a v 10.00.

Bohoslužby v kostele sv. Vojtěcha

každou středu (pokud není liturgická
památka) v 18 hodin mše svatá ke cti svatého Josefa, přede mší litanie ke svatému
Josefovi.

Společenství mládeže

bez změny.

se opět bude scházet vždy v pátek v 19 hodin na faře na Almužnické ulici. Zváni jsou
všichni mladí, nejen ti, kteří se již společenství zúčastňovali. Více informací na
stránkách farnosti.

Adorace před Nejsvětější svátostí

Modlitba se zpěvy Taizé

bez změny.

Bohoslužby v kostele Svatého Ducha

• 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 přijmout svátosti
smíření od 17 do 18 hodin (do začátku
mše svaté). V měsíci říjnu, s ohledem
na růžencové pobožnosti (viz níže), tyto
adorace nebudou. V pátek 3. září (první pátek v měsíci) adorace s pobožností
k Nejsvětějšímu Srdci Páně; v pátek
17. září (třetí pátek v měsíci) adorace
s pobožností s Korunkou k Božímu milosrdenství. Vždy po mši svaté začínající
v 18 hodin.
• Kostel Nejsvětější Trojice – vždy první
neděli v měsíci je 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 3. září (první pátek v měsíci)
pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně;
v pátek 24. září (poslední pátek v měsíci)
pobožnost k Božímu milosrdenství; vždy
po mši svaté začínající v 18 hodin.
• Kaple Božského Srdce Páně (Marianum) –
v pátek 3. září (první pátek v měsíci) od
17.20 do začátku mše svaté v 18 hodin;
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bude v sobotu 11. září v kostele sv. Vojtěcha. Začátek je v 19 hodin.

Setkání Sekulárního františkánského
řádu

bude od září každou druhou sobotu v měsíci v pastorační místnosti kostela Sv. Ducha
po mši svaté v 8 hodin.

Fatimská pobožnost

bude v pondělí 13. září v kostele Sv. Ducha.
Pobožnost začíná v 16.15 modlitbou růžence. V 17 hodin je mše svatá, po ní litanie a průvod se sochou Panny Marie. Tato
pobožnost je každého 13. dne v měsíci od
května do října.

Růžencové pobožnosti

Od pátku 1. října se budeme po celý
měsíc říjen opět scházet k modlitbě
růžence v kostele sv. Vojtěcha, začátek vždy
v 17.15. Celý rozpis jednotlivých dnů a
modlících se společenství bude zveřejněn
na vývěskách a v příštím čísle Cesty.

Pobožnost „TRANZITUS“,
při které si připomeneme přechod sv. Františka z pozemského života do nebe, se bude
konat v neděli 3. října v kostele Sv. Du-

cha. Pravděpodobný začátek obřadu bude každou mší svatou je příležitost ke svátosti
v 17 hod. Aktuální informace najdete na smíření.
webových stránkách opava.minorite.cz.
Další program pro zájemce (skupiny,
poutě) je možné domluvit s bratry minoIntence na mše svaté
rity nejlépe přes e-mail: krnov@minorite.cz
• V konkatedrále Panny Marie se na ranní nebo na tel. č. 732 664 763 a kontaktním
a dopolední mše svaté zapisují intence formulářem na webu http://kostelcvilin.cz/,
průběžně po celý rok, vždy po každé mši kde je i program poutí na rok 2021.
svaté v sakristii.
• V kostele svatého Vojtěcha se přijímají Poutní místo Panny Marie Pomocné
intence na listopad v pátek 24. září od Zlaté Hory
16.45 do 17 hod. Je možné zapsat intenci • Sobota 18. září – Pouť národů.
i v následujících dnech (pátek, sobota a
Veškeré informace získáte na adrese:
neděle), avšak nejpozději do 17.40 nebo Duchovní správa poutního místa P. Marie
po mši svaté začínající v 18 hod.
Pomocné, Zlaté Hory 170, 793 76; e-mail:
mariahilf@mariahilf.cz; webové stránky:
Nejbližší plánované sbírky
www.mariahilf.eu; tel.: +420 605 469 363.
• Neděle 19. září – sbírka na církevní školy
Slezská pouť u sv. Salvátora
(ve všech kostelech).
• Neděle 26. září – sbírka na opravu v Dolních Životicích
konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 19. září. Poutní mše svatá za(v kostelech farnosti Panny Marie).
čne v 10 hodin. Hlavním celebrantem bude
opavský děkan, otec Václav Koloničný.

Informace na webových stránkách

• Kompletní program akcí Diecézního Exercicie v září a říjnu
centra mládeže a Diecézního střediska
• Pondělí 13. až středa 15. září, Velehrad
mládeže naší diecéze najdete na weboDuchovní obnova pro seniory
vých stránkách: dcm.doo.cz.
P. Miroslav Jáně
• Akce naší farnosti najdete na webových
stránkách: www.farnostopava.cz.
• Pondělí 20. až středa 22. září, Hostýn
Duchovní cvičení
Mons. Pavel Posád
Poutní místo Cvilín u Krnova

• Sobota 11. září – Hlavní pouť Povýšení • Středa 22. až sobota 25. září, Velehrad
svatého kříže, v 17 hod. křížová cesta,
Duchovní cvičení pro všechny
v 18 hod. mše svatá, 19.15–21.00 adorace.
P. Miloslav Kabrda
• Neděle 13. září – Hlavní pouť Panny
• Pondělí 11. až středa 13. října, Hostýn
Marie Sedmibolestné, mše svaté v 8.30 a
Duchovní cvičení pro seniory
10.30.
P. Jan Mach
• Úterý 28. září – Pouť ke cti sv. Václava,
mše svatá v 10 hodin.
• Neděle 17. až pátek 22. října, Velehrad
Kromě poutí je sloužena každou neděKněžské exercicie
P. Vojtěch Kodet, O.Carm
li mše svatá v 10 hodin. Půl hodiny před
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• Neděle 24. až pátek 28. října, Velehrad Doc. Ing. P. Tuleji, Ph.D. Výtěžek koncertu
Kněžské exercicie
bude věnován k navrácení krásy a důstojP. Jan Szkandera
nosti sálu.
• Pátek 29. až neděle 31. října, Hostýn
Pořádá Karel Kostera, Slezská univerzita
Duchovní obnova
v Opavě a Konvent minoritů v Opavě.
P. Jiří Pleskač
Veškeré informace o jezuitských du- Prosebné a významné dny v září
chovních cvičeních najdete na webových • Pátek 3. září – první pátek v měsíci;
stránkách www.exercicie.cz, kde se také • středa 8. září – svátek Narození Panny
Marie;
můžete přihlásit.
• středa 8. září – Mezinárodní den
Koncert
gramotnosti;
Úterý 21. září – Benefiční koncert na • úterý 14. září – svátek Povýšení svatého
kříže;
podporu opavského minoritského sálu.
Sněmovní sál minoritského kláštera v Opavě • čtvrtek 16. září – Den církevních škol;
• úterý 21. září – svátek sv. Matouše,
v 18 hodin.
evangelisty;
Účinkující: Komorní sbor Slezské uni- • úterý 21. září – Mezinárodní den míru;
verzity v Opavě, J. Warišová (klavír), V. Jaš- • neděle 26. září – Mezinárodní den
ková (sbormistr), V. Varšová a M. Blaschke
neslyšících;
(sólisté); Opavský chrámový sbor, Pěvecký • pondělí 27. září – Den Charity;
sbor Stěbořice, H. Malá (klavír), H. Koste- • úterý 28. září – slavnost sv. Václava,
rová (violoncello), K. Kostera (sbormistr a
mučedníka, hlavního patrona českého
sólista). Slovem bude provázet J. Siostrzonároda (doporučený svátek);
nek.
• středa 29. září – svátek sv. Michaela,
Koncert je pořádán pod záštitou primáGabriela a Rafaela, archandělů;
tora statutárního města Opavy Ing. T. Na- • pátek 1. října – Mezinárodní den hudby;
vrátila a rektora Slezské univerzity v Opavě • pátek 1. října – první pátek v měsíci.

Příspěvky do Cesty můžete předat v sakristii konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie a 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
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