Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě
listopad 2021

Slovo na cestu
A opět nám začal podzim. Když na podzim pozorujeme přírodu – padající listí,
usychající trávu a květiny – uvědomujeme si více než kdy jindy v roce, že k životu patří
neoddělitelně také umírání a smrt. Stejně tak na Dušičky, které neoddělitelně patří
k podzimu, si více než kdy jindy v roce uvědomujeme, že do našeho společenství víry
patří nejen živí, ale i zesnulí křesťané. Dušičky nám tak ukazují, velmi názorně, celek, ale
i celistvost církve. My i naši zesnulí bratři a sestry prostě patříme k sobě jako jedna velká
rodina, v níž si navzájem pomáháme: my jim z očistce, oni nám následně z nebe.
Letos na podzim se začínáme učit dívat na církev ještě jiným způsobem. Díky synodě,
kterou jsme začali, si chceme více uvědomit, že církev není jen hierarchie, ale že ji
tvoříme všichni: papež, biskupové, kněží, řeholníci, ale i laici. A taky to, že laici nejsou
jen pasivní částí církve, kterou není slyšet.
Při všech těch úvahách a informacích o synodě, kterými teď procházíme, jsem si
uvědomil jednu, alespoň pro mne, zajímavou věc. Naše svatá Hedvika nám na sobě
krásně ukazuje rozdílnost našeho a Božího pohledu na to, kdo je v Božím lidu vlastně
v centru. Hedvika žila v době, kdy být ženou, i když manželkou vládce, znamenalo být
na jedné z dolních příček společenského i církevního žebříčku. Manželka vládce měla
hlavně a téměř výhradně reprezentovat manžela a rodit mu následníky. To byl lidský
pohled. Přesto se právě ona dostala
do nebe a na místo uctívané světice.
Nebyl to nikdo z papežů (i když jich
bylo za jejího života jedenáct), ani
z císařů (i když zažila tři). To je zas
Boží pohled.
Pro Boha totiž není důležité, kdo
má jaké postavení, ale daleko spíše
to, jak kdo dokáže naplnit své Bohem dané životní poslání. K tomu,
aby se nám to opravdu dařilo, nám
Bůh dal a stále dává své dary. Před
Bohem jsme si tedy všichni rovni.
I to chce aktuální synoda zdůraznit.
Všichni jdeme společně do Božího

království. Ve vzájemném společenství máme všichni spoluúčast na společném poslání
jít s Bohem a za Bohem.
Po podzimním umírání naštěstí vždy přijde jarní znovuzrození. Ne ovšem pro stromy,
které zima svými mrazivými prsty zasáhla příliš. Stejně jako zima není pro většinu stromů
poslední kapitolou, nebude jednou pro nás poslední kapitolou ani smrt. Probudíme se do
pokračování života, kde však bude vše fungovat podle Božích, nikoliv lidských měřítek.
Budeme buď jako stromy plné života, kterým byla na čas vzata životodárná míza, ale
s jarem se jim vrátila, nebo jako uschlé zmrzlé stromy bez života.
Budeme buď žít spolu v nebi, nebo ve věčné mrazivé samotě pekla. Všem nám přeji,
aby pro nás platilo to první. Kéž nám synoda pomůže žít v našich farnostech a diecézích
synodálně: jít společnou cestou horlivého zachovávání jednoty ve smýšlení spojeni
poutem pokoje (srov. Ef 4,3).
o. Vladimír Ziffer, kněz ve farnosti Moravská Ostrava

Modlitba sv. Alfonse z Liguori
Milosrdná Panno, potěš mne!
Vypros mi lítost nad mými hříchy!
Vypros mi sílu, abych se polepšil
a věrně sloužil Bohu v životě,
jenž mi ještě zbývá.
Amen.

Přitáhni mě k sobě
Tvá láska je nekonečná,
plná soucitu, Pane.
Má duše Tebe velebí
a oheň v srdci plane.
Plamen Boží, čisté lásky
mění nitro každým dnem.
Víra, naděje a láska
je pak toho výsledkem.
Tichou modlitbu vysílám,
Pane Ježíši, k Tobě.
Rozněcuj plamen víry mé
a přitáhni mě k sobě.
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Adéla Senecká

Zajímá nás…
V církvi začala synoda o synodalitě.
Co to pro nás znamená?
Papež František zahájil 10. října
2021 přípravnou část synody biskupů
o synodalitě, která proběhne na podzim roku 2023. Jeho přáním je, aby
se do ní zapojilo co nejvíce lidí tím,
že se za synodu budou modlit a že se
vyjádří, jak se jim v Církvi společně
žije a také co je trápí. Tato první část
je tedy o naslouchání. Naslouchání
Duchu Svatému a lidem.
Je dáno deset rámcových okruhů
k promyšlení, které jsou součástí synodálních dokumentů a snadno je můžeme najít třeba na stránkách cirkev.cz. Hlavní téma je společenství – spoluúčast – poslání.
Jak bychom toto přání papeže a naši příležitost se vyjádřit mohli organizačně uchopit?
Je důležité se několikrát sejít nad tématy ve skupinkách, času není mnoho. Farní etapa
končí 15. srpna 2022. Mohou to být už existující společenství, která se pravidelně scházejí – farní nebo nadfarnostní, nebo se mohou k tomuto účelu vytvořit skupinky nové.
Prosím o iniciativu a zapojení se. Informací k synodě bude určitě postupem času přibývat. Sledujme naše média, jako jsou TV Noe, Rádio Proglas, katolické noviny a časopisy,
webové stránky.
Jak to udělat prakticky?
Sejít se ve skupinkách, farních společenstvích nebo rodině, pomodlit se spolu
k Duchu Svatému, pročíst si témata a nahlas o nich přemýšlet, sdílet svoje názory a
podněty. Doporučuje se vybrat si jen jedno nebo dvě témata k prohloubení při dalších
setkáních. Měly by proběhnout alespoň dvě nebo tři. To, co z těchto setkání vyplyne,
zkusit jasně a stručně zformulovat a zapsat. Ve výsledném textu prosím uveďte také
identifikaci skupinky (jméno společenství, počet členů, charakteristika skupinky –
věková, profesní apod.). V naší farnosti Panny Marie je koordinátorem těchto skupinek
jáhen Marek Chovanec. Ten má za úkol shromáždit výstupy ze skupinek a odeslat je
diecéznímu koordinátorovi. Je možné mu dát výstupy osobně v papírové podobě nebo
zaslat na e-mail: farnostopavapm.synoda@gmail.com.
o. Václav Koloničný
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O výchově
XII. část
Život modlitby
Mnohé rodiny mají svůj ustálený způsob života modlitby. V jiných rodinách si nevědí
rady, tápou a hledají rady, jak to dělají jinde. Následující řádky jsou shrnutím osobních i
přejatých zkušeností. Snad v nich najdou inspiraci obě skupiny rodin.
Ranní modlitba
Ze svých zkušeností vím, že děti se ráno ve velké většině nemodlí. Když se jich ptám
„proč“, tak to zdůvodňují tím, že nemají čas, že musejí spěchat do školy. Myslím, že
je nejsprávnější, když se děti pomodlí spolu s maminkou krátkou ranní modlitbu před
snídaní. Například takto: „Dobrý Bože, děkujeme ti, že jsme se probudili do nového dne, že
můžeme pracovat, jít do školy… apod. Prosíme, abys nám celý den požehnal, abychom jej
prožili dobře. Panno Maria, naši andělé strážní, provázejte nás. Amen.“
Můžeme se samozřejmě pomodlit i naučené modlitby. Třeba: „Můj milý anděli strážný,
děkuji ti, že jsi stále se mnou. Dávej mi dobrá vnuknutí, chraň mě ode všeho zlého, pros za
mne Pána Ježíše, aby mé jednání i má slova byla vždy ve shodě s vůlí Boží. Amen.“
Pokud se s dětmi před snídaní nepomodlíme, naučíme je modlit se hned po probuzení.
Jednoduše a krátce: poděkovat za nový den a poprosit o Boží ochranu.
Modlitba před jídlem
Jistě je mnoho modliteb k jídlu. Důležité je děti ukáznit, uvolnit a pak se teprve modlit.
V jedné rodině jsem nedávno slyšel tuto prostou modlitbu: „Pane Ježíši, děkujeme ti za
toto jídlo a prosíme za všechny děti, které mají hlad. Amen, Aleluja.“
Večerní modlitba
Na večerní modlitbu si musíme vždycky vyšetřit čas. Nesmí být uspěchaná. Je nejlépe,
když se k modlitbě shromáždí celá rodina.
Může probíhat např. takto:
V sedě: Poděkujeme za celý den. Děti si spontánně vzpomínají na to, co prožily a Pánu
Bohu za to děkují.
Odprosíme za to, co nebylo dobré. Radujeme se z toho, co se nám naopak podařilo.
Děti opět spontánně vzpomínají, co udělaly dobrého a co naopak dobré nebylo nebo
bylo hříšné.
Poprosíme za blízkou i vzdálenou rodinu, za další lidi, za potřeby světa. Děti opět
spontánně jmenují, za koho se chtějí pomodlit. Tato prosebná část může skončit
vzýváním svatých, kdy děti jmenují své patrony.
V kleče: Můžeme se tak pomodlit např. desátek růžence nebo jiné modlitby.
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Večerní čtení
Po skončení modlitby si děti ulehnou anebo si sesednou kolem rodičů. Jeden z rodičů
pak dětem čte z Bible či z jiné knížky. Tyto chvíle jsou pro výchovu velmi cenné. Děti
milují, když jim rodiče čtou a ony mohou přitom ležet ve svém lůžku. Jsou to chvíle
možného sblížení, které se jindy přes den obtížně získávají. Tato četba přechází plynule
do rozhovoru, neboť děti si potřebují popovídat o tom, co slyšely. Úplně ideální je, když
rodič zakončí společnou četbu modlitbou, do které shrne to, co s dětmi četl a o čem si
s nimi povídal.
Rodiče velmi chybují, když na děti nemají večer čas. Děti si často stěžují, že s nimi
nikdo k postýlce nejde. „Pomodli se a jdi spát,“ slyší nemálo dětí. Jak málo je šťastných
dětí, se kterými se rodiče večer modlí a pak si s nimi ještě čtou. Nevyužívají tak šance
společného času, který mohou prožít k velkému sblížení s dětmi. Rodiče, kteří mají
strach, zdali jejich děti obstojí se svou vírou, a přitom si večer na děti neudělají čas,
obžalovávají sami sebe.
Modlitba v přírodě, poutě
Pro růst víry i její pevné zakotvení mají obrovský vliv rodinné výlety, které neopomenou náboženský rozměr. Prostě Bůh je na výletě s nimi. Jemu tam děti s rodiči děkují,
jeho chválí. Na pouti se Bohu celá rodina svěřuje, prosí ho o požehnání a pomoc.
Doprovázení dětí
Děti odcházejí do školy, na hřiště, do zájmových útvarů. S přibývajícím věkem narůstá i čas, který děti prožijí mimo domov: školní výlety, výpravy skautů, farní výlety,
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prázdniny atd. Děti sice odcházejí z domova, ale rodiče je doprovázejí. Ne za ruku, jako
tomu bylo v útlém věku. Požehnají jim, zamávají na rozloučenou a pak se za ně modlí.
Podle možností to může být krátké odevzdání Duchu Svatému, prosba o ochranu anděla
strážného. Za děti se mohou rodiče pomodlit společně růženec. Nemají o děti strach,
protože o ně pečuje mocný Bůh a jeho pomocníci – andělé a svatí.
Děti rostou a rodiče pomalu uvolňují klíč svobody. Někdy si to děti musejí vybojovat,
jindy to rodiče udělají sami. Přitom sklízejí, co do dětí zaseli. Pozdě je omezovat
potřebnou svobodu v dospívání a v mládí. Nebojme se uvolňovat náš rodičovský dozor,
pokud jsme vychovávali děti k poslušnosti. Pokud už jako dospělé nebudou poslouchat
nás, budou poslouchat Pána Boha, který bude jejich Otcem až do smrti.
Zdroj: Janšta Josef. O výchově. A.M.I.M.S., Vranov nad Dyjí – Přímětce – Bítov, 2018,
str. 36‒39.

Dušičky a rušičky
Některé svátky nebo součásti duchovního života máme naučené z rodiny, a proto
se nám dodržují docela lehce. U jiných to tak není a my o jejich prožití musíme těžce
usilovat. Jedním z takových zvyků je pro mě dušičková návštěva hřbitova. Mám poměrně
mladé příbuzenstvo, v dětství mi nikdo blízký nezemřel, a navíc jsme bydleli snad půl
republiky daleko od hřbitova, kde spočíval někdo z mé rodiny. Svátek všech věrných
zemřelých jsem vlastně většinou odbyl při nedělní mši, po níž se za zpěvu evergreenu Blíž
k Tobě, Bože můj šla celá farnost pomodlit „odpustkové minimum“ na hřbitov u kostela.
Stejně jsem si nikdy nebyl jist tím, že nemám zálibu ani v lehkém hříchu… Takže mi to
přišlo jenom smutné a marné.
Díky tomu, že moje manželka pochází z Prajzké, tedy velmi tradiční oblasti, kde
mají lidé hluboce zapuštěné kořeny, jsem se ale obohatil o další rozměr Vzpomínky na
všechny věrné zemřelé. Její nervozita, když jsme společně trávili začátek listopadu jinde
než v Kravařích, byla neuvěřitelná a pro mě nepochopitelná. Jako by modlitba na jiném
hřbitově byla téměř neplatná…
Napřed jsem se tomu vysmíval
(no dobře, dělám to trochu pořád), ale pak jsem pochopil, že je
to hezké chodit vzpomínat v ten
správný čas na to správné místo.
Tam totiž každoročně probíhá
úplná dušičková olympiáda. Nevyhlášená soutěž, o které ale asi
každý obyvatel dobře ví. Čí hrob
bude nejozdobenější, nejsvítivější, nejčastěji navštěvovaný? Čí
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svíčka vydrží svítit nejdéle v kuse? Která rodina přinese největší věnec, největší počet
umělých kytek? Kategorií jsou spousty. Soutěží živí i mrtví…
I my jsme se loni zapojili a přispěli svou troškou na hřbitov. Většina našich příbuzných totiž byla zrovna v karanténě a někdo rodinný prapor v té soutěži držet musel.
Vydat se ale na takové místo s malými dětmi je ten nejhorší nápad. Vratký krok našich
ratolestí v úzkých uličkách. Světýlka lákající děti do nebezpečných míst jako by vypadla
z nějaké pohádky. Kombinace svíček, tmy a ostrých rohů náhrobních kamenů mi dala
jako tatínkovi řádně zabrat! Obávám se, že pokud nebyl ten měsíc úmysl papeže „hlavně ať si děcka nerozbijou hlavu“, modlil jsem se odpustkové modlitby špatně. Než jsme
s Májou modlitbu dokončili, měli andělé strážní nejvyšší pohotovost, protože málem
došlo k několika krádežím, uhoření, znesvěcení, …
Naše děti fungovaly jako spolehlivé rušičky všeho duchovního soustředění. Přesto
jsem rád, že jsme si pro splnění podmínek plnomocných odpustků vybrali právě tohle
místo. Sepětí s předchozími generacemi je podstatná věc. A snad se praprababičky a prapradědečci našich dětí smáli, když zrovna při vymodleném přechodu z očistce do nebe
shlíželi dolů, jak se prapravnoučata batolí kolem jejich hrobů a ničí dušičkovou výzdobu.
Honza Pilař

Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava
Program na listopad: 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.
2. 11. Informativní schůzka
9. 11. Beseda se spisovatelkou paní Annou Malchárkovou o knize Zapadlé dny:
Tradice jednoho roku a o dalších knihách
16. 11. Přednáška otce Jana Larische na téma Život a dílo olomouckého arcibiskupa
Antonína Cyrila Stojana při příležitosti 170. výročí jeho narození (r. 1851) a
100. výročí jeho biskupského svěcení (r. 1921) bude v pastoračním středisku
minoritského kláštera
23. 11. Beseda s vysokoškolským pedagogem Slezské univerzity v Opavě Doc. Jiřím
Siostrzonkem, Ph. D. na téma Povídání o životě s projekcí
V sobotu 27. listopadu 2021 budeme pořádat v sále Marianum v klášteře Kongregace Dcer Božské Lásky (Rooseveltova 47) pravidelnou celodenní adventní duchovní
obnovu, kterou povede otec Vojtěch Janšta na téma Svatý Josef – inspirace pro skrytý život
s Kristem. Začínáme v 8.15 mší svatou v kapli Božského srdce Páně v Marianu.
Poznámka: respirátory a platné potvrzení o prodělaném kovidu nebo potvrzení o ukončeném očkování jsou povinné.
Všechny akce se budou konat v případě, pokud to epidemiologická situace dovolí.
Marie Smolková
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K zamyšlení
Znovu se to opakovalo: něco mi říkalo, že bych se měl vrátit ke knihám Richarda Rohra,
amerického kněze, františkána německého původu. Vytáhl jsem z knihovny jednu z nich, ve
které jsou krátká zamyšlení pro každý den roku, našel zamyšlení pro den, kdy jsem nějaké
zamyšlení chtěl najít, a dál už jsem nemusel hledat. Oslovilo mne, a tak Vám ho nabízím.
Bylo pondělí 28. týdne v mezidobí. To druhé zamyšlení je pro další den.
Strach, nepřítel víry
(Zaznamenáno na Hoře blahoslavenství.)
Největším nepřítelem víry není pochybnost; největším nepřítelem víry je strach.
Většina světa je ovládána strachem – banálním i velkým. Banální strach ovládá lidi; velký
strach ovládá národy. Všechny lidi světa bychom uživili, kdybychom přestali zbrojit, ale
my se bojíme.
A tak veliký tvůrce pokoje usedl na tento vrch a kázal Světu. V blahoslavenstvích řekl,
že ti, kdo šíří pokoj, budou šťastni (viz Mt 5,9). Budete Božím vlastnictvím. Nicméně
i my, křesťané, jsme zaujati svým strachem a zaštiťujeme se, protože nevěříme tomu, co
Ježíš řekl. Čteme blahoslavenství každý rok v kostele o slavnosti Všech svatých. Ale své
životy na nich nezakládáme.
Ježíš na tomto místě kázal blahoslavenství jako úvodní řeč svého vyučování. Učitelé
vědí, jak zásadní význam mívá první věta. Co Ježíšovu řeč otevírá? „Blahoslavení chudí
v duchu.“ Ježíše vůbec nepochopíme, dokud nepochopíme absolutně centrální význam
této věty a zbylého kázání, které zde z úst Ježíšových zaznělo. Nicméně velmi dobře bych
obhájil, že Kázání na hoře bylo a zůstává nejopomíjenější částí Ježíšova učení, dokonce
i církví. Kázání na hoře je protilátkou proti strachu. My jsme však nikdy Strach nechápali
jako kruciální téma – tím jsou pro nás jen pochybnosti.
Paní chudoba
V roce 313 učinil Konstantin z křesťanství státní náboženství. Snažil se tak prokázat
římské civilizaci službu. Dnes si ale nejsme jisti, zda to opravdu byla taková služba. To
proto, že po celých sedmnáct století pohlíželo křesťanství na historii i na sebe nikoli
zdola, ale svrchu, z pozice spíše privilegovaných než utiskovaných.
Občas jsme postoupili směrem k chudým. Pohleďme na všechny naše zakladatele,
zakladatelky a světce: je nesnadné nalézt jediného, který by se nezřekl svého dosavadního
postavení a nevydal se k chudým. Církev tyto lidi po jejich smrti kanonizovala, zidealizovala
dobré skutky, které vykonali, nicméně ponechala si své postavení establišmentu, svůj
úhel pohledu na dějiny a jejich posuzování z hlediska moci a bohatství.
To neznamená, že Duch v církvi chyběl, ale že církev ztratila velký dar – velkou
svobodu a velký vhled. Láska k chudobě je jedním z nejhlubších a nejzásadnějších
požehnání evangelia. Svatý František toto nahlédl. Věc, jako je chudoba, jež běžně
nahání strach, byl schopen nazývat „paní“. Dokud ji sami nebudeme s to nazývat „paní“,
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nemyslím, že bychom udělali nějaký objev, který by mohl být příliš zřejmý těm, kdo jsou
na dně či na okraji.
Vezmeme-li v potaz všechny ostatní věci, chudoba má větší šanci přiblížit se k pravdě
než cokoli jiného. Chudá žena, chudý muž nemají co chránit. Čím jsme bohatší, tím více
musíme chránit a tím méně jsme svobodni slyšet cokoli nového nebo opravdu chápat to
staré.
Kolik toho musím chránit? Nakolik si musím chránit svou image na veřejnosti i před
sebou samým, svůj majetek, bezpečnost, komfort, budoucnost? To vše mi říká, nakolik
jsem bohatý a nakolik chudý.
Mne to oslovilo. Pokud to někomu z Vás nic neříká, tak snad příště najdu něco i pro
něho. A ještě něco: máme listopad, tak si vzpomeňte s nějakou modlitbou na ty, kteří nás
už předešli na „onen svět“.
Vladimír Ziffer st.
Zdroj: Richard Rohr. Radikální milost. Vyšehrad, 2005; str. 307–308.

Knižní tipy
Svatý Martin

Petr Jankovec, ilustrace Markéta Štefková
V první knize Petra Jankovce promlouvá k dětem sám svatý Martin. Vypráví svůj
příběh od dětství, přes kariéru římského vojáka, později poustevníka a biskupa. Vypráví
poutavě o svém dobrodružném životě, plném překvapivých zvratů. Na každou kapitolku
tematicky navazuje velmi krátká modlitba a otázka k zamyšlení nebo výzva ke konání
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dobrých skutků. To dělá z knihy
skvělého adepta na večerní čtení před spaním, ke kterému se
dá přidat i povídání na důležitá
témata jako je odpuštění, přátelství, rodina, církev nebo síla
modlitby. Ne vždy se rodičům či
prarodičům daří s dětmi zapříst
takto hluboký rozhovor; kniha
o svatém Martinovi jim v tom
může být velmi nápomocná.
Celým vyprávěním prochází
nitka křesťanského učení a zvěst
o nekonečné Boží dobrotě a lásce. I Martin měl své slabosti, dovedl ale druhým ukázat sílu modlitby a krásu křesťanského života pod Božím vedením.
Vyprávění pro děti předškolního a nižšího školního věku dokreslují půvabné obrázky
Markéty Štefkové.

Mariino srdce zvítězí

Autobiografie vizionářky z Medžugorje
Mirjana Soldo (roz. Dragičević)
Mirjaně bylo teprve šestnáct, když spolu
s pěti dalšími dětmi na prázdninách u příbuzných v zapadlé horské vesnici Medžugorje uprostřed socialistické Jugoslávie
spatřila tajemnou Paní (Gospu). Ta je pak
začala duchovně formovat a prostřednictvím svých poselství oslovovat i věřící daleko za hranicemi této malé farnosti. Není
divu, že následné události dětem dramaticky změnily život, že s mimořádnou milostí
přišly i mimořádné zkoušky a utrpení.
Mirjana vypráví, jak vše začalo a co to
způsobilo v nich samých i v jejich okolí;
jak musela čelit nedůvěře svých blízkých,
výslechům a zastrašování ze strany policie,
církevním komisím i vyšetřením na psychiatrii…, nemluvě o tlaku novinářů nebo
každodenním návalu poutníků a různých
zvědavců. Z její autobiografie se dozvíme
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mnohé o životě v tehdejší Jugoslávii a po uvolnění východního bloku, ale i řadu zajímavostí a vtipných historek ze zákulisí vizionářů. Dočteme se o hrůzách války v Jugoslávii,
hlavně však o úžasném díle Boží prozřetelnosti, které dnes přináší viditelné ovoce po
celém světě.
Ani po čtyřiceti letech od prvního zjevení nepřestávají do Medžugorje proudit zástupy
lidí, kteří zde hledají místo modlitby, světlo na cestu, uzdravení, povolání – zkrátka Boha
a jeho milost. Díky Mirjaně dnes máme k dispozici toto úžasné svědectví „z první ruky“.

Láska dosáhne až na onen svět
Modlitby za zemřelé

V dušičkovém období se mohou kněží třeba uvysvětlovat, jak že to s těmi odpustky,
očistcem a časnými tresty je. A přece člověku neuškodí vidět to napsané přímo před
sebou, srozumitelně, jednoduše, v kostce. Právě proto nedávno vyšla prakticky pojatá
tenká brožurka, která nabízí:
• Základní modlitby
• Útěšné modlitby a texty ze Starého i
Nového zákona
• Modlitby za zemřelé z různých pramenů a k různým příležitostem
• Poučení o odpustcích jako plodech
našeho pokání
•

Povzbuzující citáty o životě a smrti, přítomnosti a věčnosti (Jedním
z nich je i velice zajímavý úryvek ze
staršího rozhovoru s Libuší Šafránkovou z knihy Deset vyznání: „Najednou
jsem viděla ten nedozírný zástup, jehož pokora mě odzbrojovala. Byla tam
hlava na hlavě, nekonečné množství
lidí, mladí, staří, stáli tiše bez pohnutí,
žíznivě – a všichni čekali, až se za ně
někdo pomodlí. Snad to byl očistec.“)

Velice vhodná pomůcka pro všechny listopadové návštěvníky hřbitovů, ale i pro
všechny, kteří se na hřbitov nedostanou. Hlavně ale nejde o pochmurné čtení. Brožura
ke čtenáři promlouvá o naději a lásce až za hrob. Doslova!
Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava
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Dětem
Krásně zbarvený list
Julinka stojí s maminkou u hrobu babičky a spolu se za ni modlí. Je to už rok, co
zemřela, ale vzpomínky mají obě stále živé. Když její vnučka zapálí svíčku, tiše říká: „Než
babička umřela, tak mi několikrát říkala, že je jako padající list. Je suchý, ale zbarvený.“
Maminka ji doplňuje: „Zbarvený láskou. A protože babička ve svém životě hodně
milovala, tak její list byl nádherný.“
Julinka se zasní. „Také bych chtěla být krásně zbarveným listem, až budu jednou
umírat.“
„Teď je tvůj list ještě zelený, plný života. Ale už nyní můžeš zabarvovat svůj život
láskou.“
Od hrobu odcházejí maminka s dcerou povzbuzené k životu z lásky. Doma je vítá
tatínek s úlevou. „Dobře, že jste tady. Musím dokončit práci na počítači
a Amálka mě nenechá ani chvilku v klidu. Pořád chce, abych u ní byl. Je
nespokojená a umrčená.“
„To je divné,“ diví se maminka, „když vařím, tak si dovede sama
pěkně hrát.“
„Tak já jdu,“ oznamuje tatínek a odchází do své
pracovny.
Také Julinka spěchá ke své rozečtené knížce. Maminka se staví ke kuchyňské lince a hodlá dokončit oběd, který si ráno předchystala.
„Mámí,“ volá však tříletá dcerka,
„pojď si se mnou hrát!“
„Musím vařit, teď si hraj sama.“
„Co mám dělat?“
„Já vařím oběd. Ty udělej jídlo pro panenku.“
„Ona nemá hlad.“
„Za chvíli bude poledne, určitě bude potřebovat najíst.“
„Já si nechci hrát. Pojď mi číst.“
„Amálko, vidíš, že musím vařit. Nemůžu ti teď číst.“
Ale tříleté děvčátko se domáhá svého. Tahá maminku za sukni, zvedá ručky k ní a
brečí.
„Julinko!“ volá maminka na jedenáctiletou dceru, „pojď něco přečíst Amálce.“
„Já si čtu,“ odpovídá děvče.
„Já zase vařím a potřebuji tvou pomoc. Na Amálku něco asi leze.“
Julinka neochotně odkládá knížku, přiloudá se k sestřičce a táhne ji za ruku k jejím
hračkám.
„Nechci číst!“ slyší maminka protesty Amálky.
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„Když jsi tak protivná, tak si tu buď sama,“ křikne na ni Julinka a naštvaně odchází
ke své knížce.
Maminka ji zastavuje. „Julinko, babička na tebe měla vždycky čas. To byly krásné
barvy lásky.“
To na ni působí. Vrací se k sestřičce a za chvíli je v pokoji klid. Potvrzuje se, že Julinka
to s Amálkou umí. Maminka se pro sebe usměje a vděčně si vzpomene na babičku, že i
teď vychovává svou milovanou vnučku.
A Julinka je ráda, že překonala svoji nechuť a před obědem si prohlíží pastelky. Vybírá
si barvu, která jednou vybarví její padající list ze stromu.
jáhen Josef Janšta
ilustrace Evička Řeháková

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 s biblickými a židovskými tanci v Českém Těšíně
Tento víkend se uskuteční 12.–14. listopadu v Exercičním domě v Českém Těšíně.
Program: výuka biblických a židovských tanců ve dvou skupinách – pro začátečníky
(Jana Dostálová) a pro pokročilé (Gita Vyleťalová), modlitby gesty, vzájemné sdílení,
společná mše svatá.
Cena: 1 300 Kč + 200 Kč (příspěvek na kurzovné)
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617
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Duchovní obnova pro ženy v Opavě
Tato jednodenní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 20. listopadu v Opavě,
v pastoračním středisku minoritského kláštera, od 9 hodin do 17.30.
Téma: Můj vztah k církvi, přednášející: P. Vítězslav Řehulka.
Duchovní slovo, sdílení se, adorace, mše svatá, svátost smíření.
Cena: 250 Kč.
Kontakt: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Adventní duchovní obnova pro manželské páry
Je v plánu v sobotu 4. prosince v Církevní základní škole sv. Ludmily v Hradci nad
Moravicí.
Program: Hranice v manželství – MUDr. Jana Hájková z Brna (psychiatr)
Začátek je v 8.45 a závěr v 18 hodin. Odpoledne bude možnost svátosti smíření a v 17
hodin mše svatá. Cena je 500 Kč/pár (oběd, občerstvení, lektorné).
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617
Za Centrum pro rodinu Jana Dostálová

Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Družinový výlet
První dva měsíce školy přinesly dětem v družině církevní školy plno
zajímavých věcí.
Hned první týden se některé děti vypravily na společný výlet do
blízkých Holasovic. Počasí nám přálo, proto si děti před nástupem
chladných dnů užily i poslední osvěžení v řece.
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Liščí den
Kdo by navštívil naši školu 22. září odpoledne, ocitl by se v „liščím doupěti“. Všechny
děti i paní učitelky přišly do školy v barvách lišky. Děti čekalo povídání a tvoření o tomto
zajímavém zvířátku. Všichni jsme si tento den náramně užili.

Výroba draků
Během celého roku bychom rádi využili znalostí a dovedností rodičů našich děti.
První, koho jsme požádali o spolupráci, byl pan Závorka, který se s námi podělil o zkušenosti s výrobou draků a pomohl všem zájemcům vyrobit si svého vlastního draka.
Schopnost létat si u svého draka mohly děti ověřit na společné drakiádě.
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Pečení chleba
Koncem září jsme se společně
s dětmi pokusili založit kvásek na výrobu chleba. Děti celý týden trpělivě
sledovaly, jak se kvásek množí, a nakonec si také pochutnaly na čerstvě
upečeném chlebu. Každý, kdo chtěl,
si také mohl „svůj“ kvásek odnést
domů a podle přiloženého receptu si
upéct chleba také doma.

Práce se dřevem
Následovalo odpoledne s panem
Holoubkem, který je stolařem a také
tatínkem našich žáků. Ten si udělal
čas a dětem naší školy představil nejen své povolání, ale i nářadí na zpracování dřeva. S jeho pomocí si pak
děti vyrobily dřevěný katapult nebo
ježka.
Moc oběma tatínkům děkujeme a
těšíme se na další příjemná a zajímavá odpoledne s rodiči našich dětí.

Drakiáda
V sobotu 9. října se na poli u svaté
Anny v Jaktaři sešlo čtyřicet čtyři dětí
s draky na tradiční drakiádě. Svítilo
sluníčko a výborně foukal vítr, takže
mnozí draci dosáhli maximální
délky provázku.
Některé děti vyzkoušely ručně vyrobené draky, které společně s rodiči
vyráběly předchozí týden ve škole
v Jaktaři. Zakončení proběhlo na zahradě školy, kde byly děti odměněny
a byla možnost opéct párky.
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.

V Charitě Opava Vám zdarma prohlédnou pokažené elektro
Vyplatí se mi ještě oprava starého elektropřístroje? Není škoda ho rovnou vyhodit,
když ještě může sloužit? S odpovědí na tuto otázku Vám následujících devět měsíců
v Chráněných dílnách Charity Opava zdarma pomůže technik, který Vám drobné opravy
provede rovněž zdarma přímo na místě.
Celkem devětkrát bude v rozmezí od letošního 6. listopadu do 2. července 2022
v Chráněných dílnách Charity Opava v Jaktaři k dispozici technik, který zdarma
diagnostikuje Vaše porouchané elektrozařízení a nacení případnou opravu. Tuto unikátní
akci zaměřenou na opravu nefunkčních elektrospotřebičů připravil kolektivní systém
ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, projektem Opravárna a Charitou
Opava. Drobné opravy zajistí technik přímo na místě zdarma, ty náročnější pak bude
s majitelem řešit individuálně. Podle toho, jestli se Vám porouchané elektrozařízení
vyplatí opravit, ho pak můžete rovnou odevzdat technikovi Opravárny, nebo přímo na
místě nechat zaměstnancům charitních dílen, kteří ho ekologicky zlikvidují.
Projekt vznikl za podpory Moravskoslezského kraje, který na něj poskytl dotaci ve
výši 100 tisíc korun. Jeho podstatou je možnost opravy elektrozařízení namísto toho, aby
je lidé vyhodili, často jen z důvodu drobné vady.
Akce je primárně zaměřena na opravu elektrozařízení, jako jsou pračky, sušičky,
lednice, myčky, TV, ale také například fitness zařízení obsahující elektroniku. Nebudou
se zde však řešit opravy mobilních telefonů ani tabletů.
K dispozici s pomocí a radou bude zájemcům technik Opravárny pan Wallim, s nímž
je možno se dopředu domluvit na telefonním čísle 799 510 480. Akce bude probíhat
každou první sobotu v měsíci od 9 do 17 hodin v označené kontejnerové sestavě před
vjezdem do areálu chráněných dílen na ulici Přemyslovců 37 v Opavě-Jaktaři. Konkrétně
se jedná o letošní termíny 6. listopadu 2021 a 4. prosince 2021, v roce 2022 to budou
soboty 8. ledna, 5. února, 5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června a 2. července.

„Milostivé léto“ pomůže v exekuci, obraťte se na Občanskou poradnu
Lidem, kteří dluží nemalé peníze veřejnoprávním institucím, nabízí český stát od
konce října pomoc v akci s názvem „Milostivé léto“. Tento název odkazuje na Bibli, kde
je psáno, že každý padesátý rok má být vyhlášeno „milostivé léto“, během něhož mají
být propuštěni otroci a má jim být navrácen majetek. Stát nyní umožní dlužníkům, kteří
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jsou v exekuci z důvodu nesplácení jakékoliv veřejnoprávní instituci, možnost odpustit
z dluhu úroky či penále. Všem těmto dlužníkům nabízí pomoc při zorientování se v této
problematice i přípravě potřebných dokumentů Občanská poradna Charity Opava.
Akce Milostivé léto je určena lidem, kteří mají dluh
u veřejnoprávních organizací, a jejich dluh je vymáhán
v exekučním řízení. Může se
tak jednat například o dluh
u dopravních podniků, úřadů, zdravotních pojišťoven,
ale také i u společnosti ČEZ.
„Tito dlužníci dostanou tři měsíce na to, aby své dluhy uhradili za zvýhodněných podmínek,“ vysvětluje Monika Urbánková z Občanské poradny.
„Akce začala 28. října a během těchto tří měsíců je třeba uhradit původní dlužnou částku,
tedy jistinu, a k ní 750 korun na nákladech exekuce. Možnost řešit dluhy tímto způsobem
dlužníkům skončí 28. ledna 2022,“ dodává. Musí se však jednat o dluhy, vymáhané soukromými exekutory, nikoliv tedy daňové či správní exekuce. „Podmínky mohou být pro
řadu lidí složitější, proto bych doporučila všem, kteří mají dojem, že se jich Milostivé léto
může týkat, aby se obrátili na naši poradnu. Jejich situace bývá často individuální, a proto
je potřeba ji rovněž individuálně řešit,“ nabízí pomoc lidem, kterým se díky této akci otevírá časově omezená možnost své dluhy velmi komfortně vyřešit.
Občanská poradna sídlí v Opavě na Kylešovské ulici 10. „Vhodná je v tomto případě
osobní konzultace, ale je možné se na nás obrátit i na telefonech 553 616 437 či 731 316
552 nebo emailem na obcanskaporadna@charitaopava.cz. Naše služba je bezplatná
a anonymní,“ doplňuje Monika Urbánková.

Pokojný přístav si na mši připomene své zesnulé klienty
Mši svatou za zemřelé klienty mobilního hospice Pokojný přístav bude sloužit ve středu 24. listopadu otec Klement Rečlo. Pravidelné vzpomínkové setkání na klienty Pokojného přístavu, kteří odešli v tomto kalendářním roce na věčnost, musela loni Charita Opava z důvodu vyhlášeného nouzové
stavu zrušit.
Sestry Pokojného přístavu to velmi mrzelo, protože mezi nimi a lidmi pečujícími doma o své blízké vznikají často velmi
osobní vztahy, které pokračují i poté, co již
služeb mobilního hospice není třeba. Aby
mohla letošní v pořadí již desátá vzpomín18

ka proběhnout, uskuteční se jinak, než jak bylo zvykem předchozích devět let. První
změnou je to, že se mše svatá poprvé uskuteční v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě. „Důvodem je to, že v případě zpřísnění podmínek na pořádání společenských
akcí bude v konkatedrále lepší možnost dodržovat nařízené rozestupy,“ vysvětluje vedoucí
Pokojného přístavu Eva Mertová. Ze stejného důvodu se pro letošní rok rozhodli pořadatelé raději zrušit setkání pozůstalých, které vždy po mši probíhalo v Denním stacionáři
pro seniory.
„Mše bude určena především pozůstalým po klientech, které jsme doprovodili na věčnost
v letošním roce,“ upřesňuje Eva Mertová, „těm ještě budeme rozesílat osobní pozvánky.“
Mše ale bude veřejná, takže zveme touto cestou každého, kdo by chtěl přijít, mše začíná
v 17 hodin.

Helena Jombíková hrdinkou
pořadu Cesty víry
O bývalé dobrovolnici a klientce Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené Heleně
Jombíkové můžete často číst na
stránkách Vlaštofky. Nyní se stala
také hrdinkou jednoho dílu cyklu
České televize Cesty víry. Odvysílán byl v polovině října na kanálu
ČT 2 a paní Hela v něm mimo jiné
vypráví o Charitě Opava i Domu
sv. Cyrila a Metoděje, jehož klienti
se v něm spolu s vedoucí domu Zuzanou Janků také objeví.
V portrétu pod názvem „Povídání s Ježíšem“ Helena Jombíková vypráví o svém
dětství, o tom, jak do něj zasáhla nemoc, co jí pomohlo snášet všechny strasti a jakou roli
v jejím životě hraje poezie. Právě Charita Opava vydala Heleně Jombíkové sbírku veršů
pod názvem „No tak mám diagnózu“, ze které v pořadu zazní několik veršů. Pokud Vám
pořad o paní Hele utekl, můžete se na něj podívat zpětně na stránkách Charity Opava
www.charitaopava.cz. Stojí to za to!

Charita Opava zdolala další strmý kopec. Zrekonstruované prostory Radosti
slavnostně požehnal biskup Martin David
„Pokud byste před téměř třiceti lety přijeli vlakem do Opavy a vydali se od Východního
nádraží nahoru Březinovou ulicí, mohlo by se Vám přihodit, že potkáte paní, která směrem
ke klášteru Marianum tlačí do strmého kopce dvoukolák plně naložený nábytkem. A pokud
byste se s ní dali do řeči, představila by se jako Magda Grimová a vysvětlila Vám, že nábytek
veze na místo, kde se právě chystá založit dílny pro lidi s mentálním znevýhodněním a
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duševním onemocněním.“ Těmito slovy přivítal ředitel Charity Opava Jan Hanuš vzácné
hosty, kteří se ve středu 6. října dopoledne přišli podívat na slavnostní otevření zásadně
zrekonstruovaných prostor sociální terapeutické dílny Radost a zúčastnit se jejich
požehnání biskupem Martinem Davidem.
Magda Grimová, která položila základ ke vzniku Radosti,
jako sestra v psychiatrické klinice dobře věděla, jak strádají lidé,
kteří jsou nuceni žít své životy
v izolaci pouze za zdmi nemocnice a zavřenými dveřmi domovů.
Díky její snaze vznikly na zelené
louce chráněné dílny, v nichž by
mohli smysluplně pracovat, potkávat se s kamarády a vracet se
do společnosti, ze které byli necitlivě vyloučeni.
Důvodů pro rozsáhlou rekonstrukci Radosti, která dnes sídli
v areálu ředitelství Charity Opava v Jaktaři, bylo mnoho. „Nové
prostředí, které Vám dnes chceme
ukázat, je bezbariérové, takže konečně můžeme otevřít dveře také
osobám imobilním,“ připomněla
manažerka Charity Opava Pavlína Králová. „Rekonstrukcí jsme
získali vhodné zázemí, díky kterému můžeme navýšit okamžitou
kapacitu z původních 25 osob na
40 osob denně. Vybudovali jsme
prostory, které nám umožní rozšířit portfolio našich činností o práci
se dřevem, práci na zahradě, práci v cateringové kuchyni a ještě se
chystáme připravit pro naše klienty cvičnou kavárnu, která by měla
být prostorem pro nácvik baristických dovedností,“ vyjmenovala
jen některé z výhod, které umožní další rozvoj Radosti. Celkové náklady rekonstrukce se
pohybují kolem 20 milionů korun. Projekt je z 95 % financován z evropských sociálních
fondů, 5 % spoluúčasti nese Charita.
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„Klienti Radosti zde budou dělat mnoho věcí, které my považujeme za samozřejmé,
nebo se nám do nich dokonce nechce, například vařit, pracovat v dílně nebo na zahradě.
Ale oni z nich mají radost, mají radost z toho, že je můžou dělat,“ řekl mimo jiné před
slavnostním požehnáním dílen biskup Martin David, a dodal, že by si přál, aby stejnou
radost sdíleli i všichni pracovníci Radosti.

Pán Bůh umí využít i smutný příběh, aby jiní mohli mít ten svůj veselejší.
Mraveneček důstojně oslavil dvacet let
„Pán Bůh umí využít i smutný příběh, aby jiní mohli mít ten
svůj veselejší.“ Takto zavzpomínala Blanka Závorková na dívku
Moniku, kterou před dvaadvaceti lety potkala na táboře pro děti
s diagnózou nevyléčitelné nemoci
mukopolysacharidóza. Ve studentských letech tam pomáhala s manželem Hynkem jako pečovatelka.
„Monika byla z Opavy a díky ní
jsme zjistili, že v našem městě nemají rodiče, kteří se chtějí starat o děti s kombinovanou vadou, k pomoci žádné odlehčovací
zařízení,“ dodává. Tak se zrodila myšlenka založit Mraveneček, denní stacionář pro děti
s kombinovanými vadami, který koncem září oslavil v klubu ART dvacet let činnosti.
„Chtěla bych dnes Monice poděkovat, bez ní by totiž Mraveneček nevznikl. Věřím, že mne
tam nahoře slyší,“ vzkázala v emotivním úvodu setkání Blanka Závorková.
Klub ART v Obecním
domě v Opavě zaplnili současní i minulí zaměstnanci a
klienti Mravenečku, aby oslavili výročí dvaceti let trvání
tohoto nenahraditelného střediska Charity Opava spolu se
svými rodinnými příslušníky
a řadou hostů.
„Dočetla jsem se, že mravenci se dožívají patnácti let,
tak to ten náš Mraveneček je
rekordman a přeji mu, aby jím
ještě dlouho byl,“ zaznělo mimo jiné v proslovu Blanky Závorkové. A nikdo v sále o tom
během bouřlivého potlesku určitě nepochyboval.
Charita Opava
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Domov pro seniory hledá dobrovolníky
Domov OASA – Domov pro seniory (Opava, Dohnálkova 15
– modrošedá budova za supermarkety Albert a Kaufland) hledá
dobrovolníky, kteří budou s našimi klienty trávit čas čtením
knih, zpěvem, povídáním či procházkami. (Možné kdykoliv
v týdnu včetně víkendu, v dopoledních i odpoledních hodinách.)
Také potřebujeme
dobrovolníky, kteří by byli několikrát
do roka ochotni doprovázet naše klienty na plánované
hromadné výlety (v tomto případě spíše v
dopoledních hodinách).
Spolupráce dokáže obohatit nejen seniory,
ale i Vás.
Kontakt:
Jana Černá, vrchní sestra
telefon: 773 778 724
email: seniorcentrum@oasagroup.cz

Oznámení
Dušičkové pobožnosti

budou v neděli 7. listopadu
• na Městském hřbitově v Opavě v 15 hodin;
• v Oticích v 15 hodin.

Adorace před Nejsvětější svátostí

• Kostel Sv. Ducha – každou středu od
16.30 do začátku mše svaté, která začíná
v 17 hodin; v pátek 5. listopadu po
mši svaté v 8 hodin – výstav Nejsvětější
Svátosti, litanie a úkon zasvěcení
lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu;
sobota 6. listopadu – votivní mše svatá
v 8 hodin, výstav Nejsvětější svátosti,
modlitba růžence s patnáctiminutovým
rozjímáním o růžencových tajemstvích.
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• Kostel sv. Vojtěcha – každý pátek je tichá adorace s možností přijmout svátosti smíření od 17 do začátku mše svaté
v 18 hodin. Po mši svaté budou v pátek
5. listopadu a 3. prosince (první pátky
v měsíci) adorace s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně; v pátek 19. listopadu
(třetí pátek v měsíci) adorace s pobožností s Korunkou k Božímu milosrdenství.
• Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli 7. listopadu a 5. prosince je adorace po mši
svaté začínající v 16.30.
• Kaple Božského Srdce Páně (Marianum) –
v pátek 5. listopadu a 3. prosince (první
pátky v měsíci) od 17.20 do začátku mše
svaté v 18 hodin; každou středu (pokud

není liturgická památka) v 18 hodin mše Novéna před Slavností Panny Marie
svatá ke cti svatého Josefa, přede mší lita- počaté bez poskvrny prvotního hříchu
nie ke sv. Josefovi.
bude od pondělí 29. listopadu do úterý
7. prosince v kostele Sv. Ducha při mších
Řádový den České provincie OT
svatých v 8 hodin.
bude ve středu 17. listopadu. V 10 hodin
začne mší svatou v konkatedrále Nanebe- Výroba adventních věnců
vzetí Panny Marie.
bude ve čtvrtek 25. listopadu od 14 do
18 hodin do učebny v kostele sv. Vojtěcha.
Modlitba se zpěvy Taizé
Materiál zajištěn, pokud máte, doneste si
bude v sobotu 20. listopadu v kostele svaté- prosím korpusy a bodce na svíčky.
ho Vojtěcha. Začátek je v 19 hodin.

Mše svatá v německém jazyce

bude v sobotu 27. listopadu v 16.30 v kapli
Povýšení sv. Kříže na Matiční ulici.

Vzpomínka na oběti válek a násilí
Pobožnost na německém vojenském
hřbitově k lidovému dni smutku za oběti
všech válek a násilí začne průvodem od
vchodu do hřbitova k německému vojenskému hřbitovu v sobotu 13. listopadu.
Sraz účastníků bude v 15 hod. u vchodu na
hřbitov.

Intence na mše svaté

• V konkatedrále Panny Marie se na ranní
a dopolední mše svaté zapisují intence
průběžně po celý rok, vždy po každé mši
svaté v sakristii.
• V kostele svatého Vojtěcha se přijímají intence na leden 2022 v pátek 19. listopadu od 16.45 do 17 hodin. Je možné zapsat
intenci i v následujících dnech (pátek, sobota a neděle), avšak nejpozději do 17.40,
nebo po mši svaté začínající v 18 hod.

Požehnání adventních věnců

• Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie –
v neděli 28. listopadu při mších svatých
v 7.00, 8.30 a v 10.00.
• Kostel sv. Vojtěcha – v sobotu 27. listopadu a v neděli 28. listopadu při mši svaté
v 18 hodin.
• Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli
28. listopadu při mši svaté v 16.30.
• Kostel Sv. Ducha – v neděli 28. listopadu
při mši svaté v 7.00 a v 9.30.
• Marianum – v neděli 28. listopadu při
mši svaté v 11 hodin.
Adventní věnce můžete položit přede mší
svatou před obětní stůl.

Blíží se roráty
Děti, nezapomeňte, že v pondělí 29. listopadu začínají v konkatedrále Nanebevzetí
Panny Marie roráty. Připravte si lampičky!
Roráty zde budou každý všední den od
pondělí do pátku (kromě středy 8. prosince – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu). Začátek je vždy
v 5.55.

Nejbližší plánované sbírky

V kostele Svatého Ducha budou roráty od
• Neděle 14. listopadu – sbírka na opravu pondělí 29. listopadu každý den (mimo
konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie soboty, neděle a středu 8. prosince). Začá(v kostelech farnosti Panny Marie).
tek je vždy v 8 hodin.
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Různá společenství ve farnosti

Exercicie v prosinci

Veškeré informace najdete na 6. straně říj- • Pátek 3. až neděle 5. 12. – Hostýn
nového čísla Cesty.
Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
Mons. Jan Graubner

Setkání Sekulárního františkánského
řádu

• Neděle 5. až čtvrtek 9. 12. – Velehrad
Adventní duchovní obnova pro všechny
se koná každou druhou sobotu v měsíci
P. Antonín Dąbrowski OFM
v pastorační místnosti kostela Sv. Ducha
• Pondělí 6. až neděle 12. 12. – Hostýn
po mši svaté v 8 hodin.
Ignaciánské exercicie
P. Richard Greisiger SJ
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.

Poutní místo Cvilín u Krnova

Veškeré informace o jezuitských duchovních cvičeních, včetně kontaktních
údajů na exerciční domy, najdete na webových stránkách www.exercicie.cz, kde se
také můžete přihlásit.

Prosebné a významné dny v říjnu

• Pátek 5. listopadu – první pátek v měsíci;
• Neděle 7. listopadu (Dušičková pouť) – • sobota 13. listopadu – Mezinárodní den
mše svaté budou v 8 a v 10 hodin.
nevidomých;
• neděle 14. listopadu – Den Bible;
Kromě poutí je sloužena každou nedě• středa 17. listopadu – Mezinárodní den
li mše svatá v 10 hodin. Půl hodiny před
studentstva; Den boje za svobodu a dekaždou mší svatou je příležitost ke svátosti
mokracii (státní svátek);
smíření.
• neděle 21. listopadu – Slavnost Ježíše
Další program pro zájemce (skupiny,
Krista Krále;
poutě) je možné domluvit s bratry mino- • neděle 28. listopadu – 1. neděle adventní
rity nejlépe přes e-mail: krnov@minorite.cz
(začíná nedělní cyklus C);
nebo na tel. č. 732 664 763 a kontaktním • středa 1. prosince – Světový den boje
formulářem na webu http://kostelcvilin.cz/,
proti AIDS;
kde je i program poutí na rok 2021.
• pátek 3. prosince – 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
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.
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