Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě
prosinec 2021

Slovo na cestu
Milí farníci opavských farností,
vstoupili jsme to tajemného a nádherného období církevního roku – adventu. V našem regionu není třeba vysvětlovat tento pojem. Všichni víme z hodin náboženství, že jej
můžeme jednoduše, a zároveň přesně přeložit jako „příchod“. Samozřejmě je řeč o onom
příchodu, který si intenzivně připomínáme na Vánoce – Ježíšův příchod v dějinách v lidském těle. Zároveň to slovo zahrnuje jeho příchod na konci – života jednotlivce i celého
světa. To nám připomínají liturgické texty zvláště prvního adventního týdne. Je zde ale
ještě jeden příchod. Minulost a budoucnost jsme již zmínili. Ale co s přítomností? Přichází Ježíš i nyní? Ano. Slovo „advent“ zahrnuje i příchod v přítomnosti. Kristus přichází
dnes i nyní – stále. Přichází v milosti. A to může každodenně. Tento rozměr adventu nám
nesmí uniknout. Velice by toto krásné období ztratilo.
Pozoruji, že skutečně ubývá lidí, kteří by Pána přijímali každodenně v milosti. Pokaždé, když trávíme svůj čas v modlitbě, On přichází v milosti. Kdykoli se zbožně účastníme
mše svaté, přichází. Když přijímáme svátosti, přichází s velikou intenzitou. A nejdokonaleji, jak je na tomto světě možné, přichází ve svatém přijímání. Takový vznešený Host!
Přítel, který nikdy nezradí. Partner, který nikdy neopustí. Příbuzný, který se s námi nikdy nerozhádá. Je vždy laskavý, rád odpouští,
nikdy se nevnucuje, nepomluví za
zády.
Jaká je to tedy pro věřící škoda,
když se s ním nesetkávají v modlitbě a nepřijímají ho ve svátostech,
zvláště ve svatém přijímání. Jak jejich duše chudne a chladne. Ubývá
lidí u zpovědnic, při modlitbě růfoto Člověk a Víra, Lucie Jandová
žence, v průvodu ke sv. přijímání.
Nezavírejme před tím oči. Opava může za chvíli být plná lidí, kteří se jako věřící deklarují, ale Pána přicházejícího v milosti nepřijímají. Přijměme to jako novou výzvu a udělejme z problému příležitost! Nemusí to tak být. Svět utváříme my. Přijímejme my Pána
v milosti častěji, než jsme byli doposud zvyklí. Veďme k tomu i ostatní, zvláště členy své

rodiny. Věci nemusí být takové, jaké byly. Mohou být vždy lepší. Kéž nám v této snaze
pomáhá přímluva Panny Marie a sv. Jana Křtitele, průvodců adventním časem.
P. Marek Večerek,
administrátor farností Opava-Kateřinky a Opava-Jaktař, nemocniční kaplan

Adventní modlitba
z knihy Anselma Grüna „Moje modlitební kniha“

Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna.
Očekáváme toužebně každým okamžikem,
že zaklepe na dveře našeho srdce a že je otevře své lásce.
Očekáváme také jeho příchod na konci časů, kdy se všechno naplní jeho spásou.
Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že už je tu s námi.
Prosíme tě, aby k nám Ježíš přišel tak, abychom skutečně došli k sobě samým.
Často totiž nebýváme u sebe doma a v myšlenkách se touláme někde docela jinde.
Dej, ať je pro nás tento adventní čas dobou požehnání,
ve které se vrátíme do vlastního nitra a začneme prožívat přítomný okamžik.
Dej, ať nám čekání na tvého Syna otevře doširoka srdce,
aby mohl skutečně vstoupit a přebývat v něm.
Ať se nás dotkne touha po spáse,
jež k nám přišla ve tvém Synu a stále k nám touží přicházet.
V tento adventní čas proměň naše závislosti,
které nás pořád ještě drží v zajetí, v hlubokou touhu.
Daruj nám jistotu, že v touze po příchodu tvého Syna
je on sám již přítomen mezi námi
a že plní naše srdce svou láskou.
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Zajímá nás…
Nedávno byl v sakristii konkatedrály
nalezen seznam krádeží a škod v konkatedrále, které zaznamenal bývalý dlouholetý kostelník pan Jiří Rychta.
Zjištěné krádeže a škody:
- Prořezané drátěné pletivo u dveří
do kaple.
- Zničené (zapálené) vývěsky.
- Vykradené pokladničky.
- Zapálení papírových peněz
v pokladničce.
- Vytopení pokladničky tekutinou.
- Přeřezání rozhlasových kabelů
v kostele.
- Ukradené žárovky.
- Ukradené lustry.
- Ukradené dřevěné sošky z Betléma.
- Ukradené měděné okapové svody.
- Rozbití vývěsní skříňky v předsíni.
- Časté krádeže květin i s vázami.
- Krádež krajkových pláten z oltářů.
- Ukradené železné utěráky
od bočních vchodů.
- Ukradený vyřezávaný hrozen
z kazatelny a vršek svatostánku
s křížkem.
- Ukradený barokní stolek
na obětní dary.
- Ukradené čtyři skleněné lustry
ze stěn pod kůrem.
Jsme rádi, že i přes všechny tyto nepříjemnosti může být konkatedrála po
celý den otevřena k modlitbě a doufáme, že do budoucna bude takovýchto
neblahých událostí co nejméně.
redakce
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Návrhy k reformě adventu a Vánoc
aneb Kdo se opije na Virgila
Papež František nás vyzývá, abychom se zapojili do přípravy na synodu a mimo jiné
vyjádřili, co od Církve potřebujeme, ale i co jí můžeme nabídnout. V naší převážně
nevážné rubrice proto nabízíme několik podnětů k úpravě adventního a vánočního
období. Jistě mluvíme z duše mnohým z vás. A pokud ne, snad se aspoň zamyslíte, co
pro vás osobně tato liturgická období znamenají.
Předně navrhujeme prodloužit nádherný advent a naopak zkrátit dobu postní,
kterou stejně nikdo nemá rád. V dlouhém adventu by se alespoň předvánoční stresy
rozložily. Byla by větší šance stihnout nějakou duchovní obnovu. Měsíc a půl nákupního
běsnění by navíc dal pořádný impulz kovidem poškozené ekonomice.
Bylo by dále vhodné transponovat
rorátní písně a koledy v kancionálu
přinejmenším o sekundu nebo tercii
níž. Tón e2 zkrátka není pro prosinec
vhodný, d2 je tak na hraně. Je třeba myslet na to, že jde o období viróz a málokdo v kostele je pak schopen extrémních pěveckých výkonů. Povšimněte si,
jak jiná bývá situace na jaře: když hřmí
triumfální e2 kostelem o Velikonocích
(„zněj jasně z věků do věkŮŮŮ / čest,
chvála Bohučlověku!“), je už výkon o poznání přesvědčivější. Většina kostela tou dobou
už bývá zdravá a alespoň 17 % návštěvníků z řad sopranistů pak už dokáže své altové,
tenorové a basové souvěrce podržet.
Speciální připomínka naší tříleté dcerušky: celým adventem by nás měla provázet
oblíbená růžová barva. Mnoho holčiček by to ocenilo. Dvě neděle v roce jsou strašně
málo! Růžový ornát představuje v současném rozsahu liturgických norem nejzbytečnější
investici českých, moravských a slezských farností.
Přejděme k vánočním svátkům. První a druhý – není to málo? Rozhodně chceme
přidat 3. svátek vánoční, ať už se všechno to gruntování a pečení cukroví vyplatí! Tento
den by měl zároveň být státním svátkem, ať na konec prosince člověk nevyplácá tolik
dovolené.
Přimlouváme se také za částečné odpustky pro křesťany, kteří se dokáží zúčastnit
alespoň poloviny ranních rorátních mší. A plnomocné odpustky pro ty, kdo dokonce
dokážou v tak nekřesťanskou hodinu přivést i svoje děti.
Velmi mnoho předvánočního stresu pramení z toho, že hned po Vánocích je konec
roku. Všechny účty a pracovní projekty se vlastně musí dotáhnout do Vánoc, což napětí
jen zvyšuje. Zrušme to! Církevní rok končí v sobotu před první adventní nedělí, proč
by to tak nemohlo být i s občanským rokem? A kdo jiný by to měl zavést než papež?
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V historii o tom také rozhodovali papežové. Podle Řehoře XIII. máme gregoriánský
kalendář. Po nové úpravě bychom hovořili o františkánském kalendáři!
Drobným problémem by bylo, že poslední den roku by vycházel pokaždé na jiné
datum (mezi 26. listopadem a 2. prosincem) a už by se nemohl jmenovat podle svatého
Silvestra. Vlastně by se střídalo sedm různých světců včetně třeba sv. Saturnina. Aspoň
by se i ateisté dozvěděli něco o životopisech svatých. Konkrétně rok 2021 by podle tohoto
počítání končil památkou sv. Virgila, což byl salcburský biskup, a zároveň astronom,
který už v 8. století uvažoval o existenci kulaté otáčející se Země. Úplně si představujeme,
jak pak posloucháme historky nevěřících kamarádů: „Člověče, já jsem to letos na Virgila
roztočil a strašně se opil...“
Mája a Honza Pilařovi

Přednáška
Zamyšlení nad husitskými válkami
Již více než 15 let pořádá Charita Opava přednášky pro veřejnost. Nejprve to bylo pod
záštitou Knihovny křesťanské literatury. Po vzniku Klubu sv. Anežky v rámci programů
klubu, které nabízí aktivity nejen seniorům. Protiepidemická opatření proti COVIDu tuto
činnost zastavila na 20 měsíců.
Charita skoro každoročně uvádí i přednášku plukovníka v. v. Františka Valdštýna.
Spolupracovat s ním začala již v rámci evropských projektů D – venkov. Tenkrát ve Slavkově,
27. října 2004, hovořil na téma „Počátky českého státu – doba sv. Václava“. V jeho podání se
české dějiny zaplnily významnými osobnostmi. Sv. Cyrilem a Metodějem počínaje a konče
posledním českým králem blahoslaveným Karlem
Lotrinsko-habsburským (narozeným 17. 8. 1887 ‒
1922).
V přednesu František Valdštýn nezapře, že je
voják. České dějiny nám dává do souvislosti s křesťanskou Evropou.
Do roku 2019 spadalo 600. výročí počátku
husitských válek. Plukovník v. v. Ing. František
Valdštýn o složitosti této doby zajímavě a fundovaně hovořil v rozsáhlé přednášce na téma „Zamyšlení nad husitskými válkami“ 29. října 2021.
Vymezení období husitských válek je velmi
problematické. Za jejich počátek je označován
rok 1419. Upálení mistra Jana Husa v roce
1415 vyvolalo v českých zemích velkou nevoli.
Mezi příznivci jeho učení se rozšířilo přijímání
pod obojí a kalich se stal symbolem tohoto
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hnutí. Spory mezi katolíky a kališníky zapříčinily nepokoje, které vyvrcholily pražskou
defenestrací právě v červnu 1419.
Za konec těchto válek bývá považována bitva u Lipan v roce 1434, stejně jako vyhlášení
Basilejských kompaktát v roce 1436, kterými bylo období válek v zemích koruny české
ukončeno. Doba mezi lety 1434–1437 se často označuje jako „epilog husitských válek“,
ty končí definitivně dobytím Sionu Jana Roháče z Dubé.
Nemám v úmyslu, byť zkráceně, opakovat obsah přednášky, kterou si zúčastnění
osvěžili své znalosti o této rozporuplné době, ale dovoluji si s obdivem za všechny
poděkovat přednášejícímu.
Markéta Horáková

Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava
Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR se ruší do odvolání všechny akce Klubu
sv. Anežky.
Přeji Vám všem požehnané Vánoce a pevné zdraví.
Marie Smolková

K zamyšlení
Modlitba na prstech ruky
Znáte ji? Nabízím Vám ji k zamyšlení nad různými způsoby modlitby a také k praktickému využití.
Modlitba je dech duše. Často se nemodlíme,
protože si myslíme, že je to těžké nebo že je těžké
vzpomenout si na všechny, za které je třeba se
modlit. Tato pomůcka nám jednoduše připomíná,
za co se modlit. Podívejme se na svou ruku: každý
náš prst může nést určitý záměr.
„Jakou moc má člověk? Takovou, jakou má
vdova z evangelia: klepat na Boží srdce, klepat, prosit, naříkat na různé problémy a četné
bolesti, prosit Pána o vysvobození z těchto bolestí, hříchů a problémů. Lidskou mocí je
modlitba. A modlitba pokorného člověka je Boží slabostí. V tom je Pán slabý. Má slabost
pro modlitbu svého lidu...“
(papež František, 16. listopadu 2013)
1. Palec je prst nejbližší. Začni se modlit za ty, kteří jsou ti nejblíže. Jsou to lidé, na které
si vzpomeneme nejsnadněji. Modlitba za naše drahé je „milá povinnost“.
Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála. (Žalm 34,1)
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2. Dalším prstem je ukazováček. Modli se za, ty, kdo učí, vzdělávají a pečují o druhé. Za
učitele, za profesory, za lékaře, za kněze. Potřebují podporu a moudrost, aby uměli
ostatním ukázat správný směr. Vždycky na ně ve svých modlitbách pamatuj.
Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte. Tak to Bůh pro vás chce
v Kristu Ježíši. (1. Soluňanům 5,17‒18)
3. Prostředníček je největší. Připomíná ty, kdo nám vládnou. Modli se za prezidenta, za
členy parlamentu, za podnikatele, za úředníky. Tito lidé řídí chod naší země a ovlivňují veřejné mínění. Potřebují, aby je vedl Bůh.
Ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny,
kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. (1. Timoteovi 2,1‒2)
4. Čtvrtý je prsteníček. Mnohé to překvapí, ale je to náš nejslabší prst. Potvrdí to každý
učitel hry na klavír. Tento prst nám připomíná modlitbu za slabé, za ty, kdo bojují
s těžkostmi, a za nemocné. Potřebují naše modlitby ve dne v noci. Modliteb za ně
nebude nikdy dost. Prsteníček nás zve i k modlitbě za manželské páry.
Žádáme vás, dodávejte odvahy malomyslným, ujímejte se slabých, buďte trpěliví vůči
všem. (1. Soluňanům 5,14)
5. Poslední je malíček, nejmenší ze všech. Podobně se máme cítit malými před Bohem
a bližními také my. „Poslední budou prvními,“ říká Písmo. Malíček ti připomíná, aby
ses modlil sám za sebe. Až se pomodlíš za všechny ostatní, pochopíš lépe, jaké jsou tvé
potřeby, a budeš se za sebe modlit lépe.
Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to udělám. (Jan 14,14)
Napočítej do pěti s Bohem!
• Palec: chvála – Modli se za své blízké.
• Ukazováček: díkůvzdání – Modli se za ty, kteří učí.
• Prostředníček: přímluva – Modli se za ty, kdo vládnou.
• Prsteníček: skutek – Modli se za slabé a trpící.
• Malíček: odpuštění – Modli se za své potřeby.
Teď už víte, co je to za modlitbu, která má tak trochu zvláštní název. Zkuste se nad ní
nejen zamyslet, ale také s ní žít. Přeji Vám k tomu dostatek vytrvalosti. A protože máme
prosinec a s ním blížící se Vánoce, tak Vám všem přeji už nyní
„Požehnané vánoční svátky prožité v pohodě a v klidu domova nebo kdekoliv jinde.“
Vladimír Ziffer st.
Zdroj: Papež František, Modlitba na prstech ruky. Karmelitánské nakladatelství
Kostelní Vydří 2014.
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On to vymýšlí, já to žiji
Od prázdnin má naše farnost nového faráře a opavský děkanát nového děkana – otce
Václava Koloničného. I když v naší farnosti už dříve působil, přesto nám to nedalo a zeptaly
jsme se ho na pár otázek.

Otče, odkud pocházíte?
Narodil jsem se ve frýdecké nemocnici, ale pocházím
ze Skalice, vesnice, která měla nějakých 1200 obyvatel,
malotřídku, a vlastně neměla ani obecní úřad a dodnes
nemá, protože místní si myslí, že je lepší patřit pod
Frýdek-Místek. Ale zato je to farnost s poměrně velkým
kostelem sv. Martina, pod kterou patří i filiální Baška a
kousek Raškovic.

Řeknete nám něco o Vaší rodině?
Moje maminka se sice narodila na Slovensku, ale
oba rodiče vyrostli v Beskydech, v dřevěných chalupách
horských samot ve Vysutém a tatínek v Jestřábím. Prostí
lidé v horách byli věřící všichni. Život nebyl lehký.
Živobytí si museli zajistit těžkou prací na poli. Babičky i dědečci byli zbožní.
Rodiče měli hodně sourozenců, takže když se vzali, museli si hledat bydlení jinde,
a tak si koupili domek ve Skalici. Tam jsem vyrostl ještě se starší sestrou, mladším
bratrem a nejmladší sestrou. Všichni jsme byli vychovaní ve víře, chodili jsme do kostela,
ministroval jsem jako kluk a dodnes jsme si všichni víru uchovali.

Jaká byla Vaše cesta
ke kněžství?
Od dětství jsem měl rád hory,
to znamená Beskydy. Tatínek pracoval v lese jako traktorista, maminka později taky. Chtěl jsem
pracovat v lese, proto jsem se přihlásil na lesnickou školu do Hranic a můj sen byl, že budu bydlet
na samotě v horách jako hajný.
Když jsem byl ve třetím ročníku
a poznal jsem hranické společenství mladých, začal jsem přemýšlet
o kněžství, ale jemné detaily a celou tu mozaiku okolností, které mě
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přivedly k podání přihlášky v roce
1990 do semináře, neumím asi vůbec popsat. Je to pro mě stále tajemné, a přece velmi skutečné Boží
působení. Asi proto, že to bylo víc
boží než moje přání, jsem pak už
nikdy nepochyboval, že je to moje
nová cesta.

Jak dlouho jste knězem
a kde všude jste působil?
Byl jsem vysvěcený na konci
června roku 1997, takže pokud se
dožiji, v červnu budu slavit stříbrné jubileum kněžství. Jak dobře
víte, moje novokněžské místo byla
Opava. Myslím, že jsem dostal od
otce biskupa nejlepší místo z možných. S otcem Josefem Veselým to
byl nejlepší start do kněžské služby.
Na podzim roku 1999 se nečekaně uvolnila farnost Slavkov, a tak
jsem se stal po dvou letech samostatným administrátorem, ale do
Opavy jsem ještě chvíli jezdil vypomáhat. Ve Slavkově jsem zůstal
až do roku 2006.
V tom roce mi otec biskup dovolil jít na dva roky do Říma na
licenciátní studium spirituální teologie. Stal jsem se ve svých 35 letech
opět studentem, a zároveň formálně opět opavským kaplanem. Když
jsem se vrátil, na dekretu jsem měl
napsáno farář farnosti Štáblovice.
V roce 2011 přišla znovu změna a
byl jsem poslán do Ludgeřovic, kde
jsem byl až do letoška.

Co máte rád na kněžství?
Asi to, že jsem si tento život nevybral já, ale On mi ho nabídl. Takže to stálé překvapení. Co přijde? On to vymýšlí, já to žiji.
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Patříte do sekulárního institutu
Služebníci utrpení.
Mohl byste nám o tom něco říct?
Už v semináři jsem měl touhu po
řeholním životě, ale arcibiskup Vaňák
nám na přijímačkách řekl, že jsme se
přihlásili jako diecézní bohoslovci, a
on potřebuje faráře, takže je špatně
utéct během studií do řádů. Někteří
to stejně udělali, ale já jsem řešil dilema, jak zůstat diecézní, a přitom být
jako řeholník.
A někdy v pátém ročníku jsem poznal sekulární institut Služebníků utrpení otce Pia,
zvlášť jeho zakladatele Padre Pierina Galeoneho, svatého a moudrého kněze, a pak už to
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bylo jednoduché. Po nějaké době jsem složil věčné sliby čistoty, chudoby a poslušnosti
v této duchovní rodině, která se inspiruje životem otce Pia.

Letos v prosinci oslavíte padesáté narozeniny. Co to pro Vás znamená?
Po pravdě? Trochu mě to děsí. Někde uvnitř jsem pořád ještě kluk, na oslovení otče
si zvykám od pětadvaceti a výhoda je, že oslovení dědo mě asi mine. Ale letí to. Jak to
zpívají Chinaski: čekám konec, zatím nic nebolí… 
Ne, ale teď vážně. Znamená to pro mě vděčnost. Spolu se svatým Janem musím
vyznat, že dostávám milost za milostí. Děkuji Bohu za rodiče a rodinu, ve které jsem
vyrostl, za dobré lidi, kterých jsem potkal velice hodně a za všechno, čím On ty roky
každodenně naplňoval, za všechny ty nenápadné stopy lásky, které za sebou zanechával
a já jsem je objevil.

Co byste vzkázal čtenářům Cesty?
Asi se sluší popřát požehnaný advent a Vánoce. Společensky to nevypadá zase moc
dobře. Pořád tady ta epidemie je. Kromě toho asi každý z nás budeme muset zvládnout
i další těžkosti a nepříjemnosti. Ale přesto si troufám říct, že to můžou být i jedny
z nejhezčích Vánoc. To bude záležet na tom, jestli se Dítě Ježíš o těchto Vánocích narodí
i v našem – mém srdci.
Takže bych přál sobě i Vám všem, abychom mu dokázali připravit cestu. A jak to
udělat, to už se musí porozhlédnout každý sám, kde jsou ty jeho pahorky a údolí, které je
třeba srovnat, uklidit, zamést, vytřít, zútulnit a vyzdobit.

Děkujeme za rozhovor.
Marie Štrauchová a Mirka Řeháková
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou
tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář
a obdaří tě pokojem.
(Nu 6, 24-26)
Otec Václav oslaví v prosinci 50. narozeniny. Přejeme mu, ať mu Bůh žehná nejen při práci a jeho kněžské službě, ale ať
jej Boží požehnání provází celým životem
a dodává mu sílu ve všech těžkostech.
redakce
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Předvánoční knižní tipy
Pro ženy

Jak poznám, že mě miluje
Oddechové, ale inteligentní dámské čtení ke kafíčku. Autorka, úspěšná evangelická spisovatelka a knihkupkyně, dokáže na
dvou stránkách vypointovat fejeton, který jednou pobaví, jindy
dojme nebo přiměje k zamyšlení. Hlavně ale ujistí, že Bůh vás
opravdu miluje.

Pro muže
Ve stínu Všemocného
(Pravdivý příběh františkána mezi nacisty)
Nevšední svědectví o lidské odvaze i síle modlitby a Boží
ochraně, zasazené do nelítostných bojů 2. světové války. Svědectví o tom, že ne každý v německé armádě byl zlý nacista.
Tento řeholník na frontě riskoval život, aby přinesl umírajícím eucharistii a jeho velitel o něm poznamenal: „Ďábel
nebo Bůh – to je jedno, v každém případě jste neprůstřelný!“

Dětem

Vyprávěj mi o Desateru
Známý autor Příběhů pro potěchu duše
tentokrát v krátkých příbězích přibližuje dětem
Desatero Božích přikázání. Doplněno výraznými ilustracemi, vhodné pro předškoláky
a mladší školáky.

Dospívajícím
Boží ajťák
(9 dní s Carlem Acutisem: příběh)
Jste mladí a zajímají vás svatí, ale jejich
životopisy se vám zdají nudné nebo nepravděpodobné? Pak je tento svižně napsaný
příběh z covidové doby, v němž vystupuje
„Boží ajťák“ Carlo Acutis, určen právě vám.
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Celé rodině s dětmi

Velká ilustrovaná Bible
Pokud děti už odrostly malým bibličkám, je čas
posunout se dál. Převyprávění všech důležitých
příběhů je určeno dětem školního věku a neurazí ani
dospělé. Stejně tak nádherné kresby italského malíře
Giuliana Ferriho.

Prarodičům

365 dní s otcem Piem
(Z duchovní korespondence)
Výbor z duchovní korespondence sv. Pia z Pietrelciny je cennou sbírkou duchovních inspirací
i poučení praktického rázu. Kapucínský světec
nás vybízí, abychom se vydali na cestu s Ježíšem,
a ukazuje pevné body, na kterých stojí autentická křesťanská existence. Prožijte jeden
rok v doprovodu této charismatické osobnosti –
a duchovně omládnete.

Milovníkům Vánoc

Milý Herode
Přečtěte si pětadvacet dopisů adresovaných převážně
postavám vánočního příběhu. Co byste napsali pasáčkům,
mudrcům, Alžbětě, Josefovi nebo Herodovi vy? Duchovní
zamyšlení nevšední formou původně vycházela v časopise havířovské farnosti. Pomohou
čtenářům se vánočně naladit a prožít svátky hlouběji.

Pro ctitele sv. Františka

Kvítky svatého Františka
Nový překlad klasiky křesťanské literatury. Ze sbírky jednoduše
psaných příběhů a legend o světci z Assisi a jeho prvních
následovnících dýchá ryzí evangelium. Celá kniha je nádherně
provedená a přidanou hodnotou jsou i krásné ilustrace současného
výtvarníka Piera Casentiniho inspirované středověkou tvorbou.
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Pro čtenáře rozhovorů

Bůh své bitvy neprohrává
Známý duchovní autor, karmelitán Vojtěch Kodet v obsáhlém knižním rozhovoru líčí svůj životní
příběh. Vzpomíná na dětství, hledání životní cesty,
první kněžské štace i sledování ze strany StB, na obnovu kláštera v Kostelním Vydří nebo svou službu
exorcisty. V otevřeném dialogu líčí i nelehká období života a otevírá témata, která jsou pro něj důležitá: víra jako osobní vztah, odpuštění, uzdravení,
umění rozlišování nebo život s Božím slovem.

Komiksovým
nadšencům

Maxmilián Kolbe
Ti, kdo před dlouhým textem upřednostní
raději víc obrázků, rádi sáhnou po
komiksovém zpracování života řeholního
kněze Maxmiliána Kolbeho. Známý je
především svou obětí v koncentračním
táboře, kde nabídl svůj život výměnou za
jiného vězně. Ale i jeho předchozí práce
v Polsku a Japonsku si zaslouží pozornost.
Knihu ocení starší děti i starší milovníci
komiksů.

Duchovním fajnšmekrům

Kniha života
Autobiografie Terezie z Avily je jedním z nejkrásnějších svědectví o touze po Boží blízkosti. Světice
v ní popisuje své vášnivé hledání Boha i cestu modlitby, na kterou se vydala. Terezie je příkladem žité rovnováhy mezi činností a kontemplací. Četba vhodná
pro duchovní osoby a pokročilejší čtenáře.
Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava
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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.

Rodinný plánovací kalendář na rok 2022
V dopoledních hodinách je možno v kanceláři Centra pro rodinu v Opavě zakoupit
plánovací kalendář pro celou rodinu. Jeho cena je 200 Kč a jeho koupí podpoříte činnost
Centra pro rodinu. Telefonicky je možno se domluvit i na jiný čas, kdy si můžete kalendář
vyzvednout (731 625 617).

Odpolední seminář pro ženy s Mgr. Irenou Smékalovou
Tento seminář se uskuteční ve čtvrtek 13. ledna 2022 od 17 hodin do 19.30
v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě.
Téma: Tentokrát nejen o výchově aneb sourozenecké konstelace (Jak vás v životě
ovlivňuje pořadí, ve kterém jste se narodili. Jak vychovávat prvorozené, prostřední děti
i benjamínky).
Cena semináře: 250 Kč
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Nabídka kurzu Manželské večery i online
Od poloviny ledna 2022 vám nabízíme opět kurz
Manželské večery (nejnovější verze). Tento kurz,
který se skládá z 8 setkání (každý týden jedno)
pro vás můžeme uskutečnit buď naživo (pokud
to epidemiologická situace dovolí), anebo online,
kdy budete moci tento kurz sledovat z tepla svého
domova.
Hlásit se můžete již celý prosinec na emailovou
adresu jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617.
Zodpovím také všechny případné dotazy. Více
si o tomto kurzu můžete přečíst také na webových
stránkách www.manzelskevecery.cz.
Přejeme všem rodinám požehnané svátky Božího narození.
Za Centrum pro rodinu Jana Dostálová
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Dětem
Neobvyklý dárek
První adventní neděle je vstupní branou na cestě k Vánocům. V kostele dominuje
sice fialová barva, která však vyzývá k přípravě na bílou barvu svátků Božího narození.
Svátky lásky jsou blízko, je slyšet i mimo kostel. Viktorka se leká. Žádné dárky pro rodiče
nemám a nemohu je ani koupit, protože nemám peníze.
Začíná proto s maminkou vyjednávat. „Holky ze třídy dostávají kapesné a kupují
z toho dárky. Já nemám peníze, ale chci vám koupit dárky.“
Maminka jí odpovídá hned: „Můžeš nám dát dárek, který se nedá koupit.“
„Jsem už sedmačka a nebudu vám kreslit výkresy anebo modelovat zvířátka.“
„Ty víš dobře, jaký dárek by nám udělal radost.“
Na to neříká Viktorka nic. Odplíží se do svého pokoje a tam trucuje. Chtějí mne
donutit, abych byla ve škole hodná a nenosila poznámky. Ale to se jim nepodaří. Mně
se totiž zlobit ve škole líbí. Holky mě berou a kluci mě vychvalují, když si dovolím na
učitelku.
Na druhý den ve škole nesmaže tabuli a do zápisu z minulé
hodiny nakreslí velkého mračouna.
„Kdo má službu?“ zeptá se příchozí učitelka, když uvidí
počmáranou tabuli.
„Já!“ zvolá Viktorka přidrzle.
„Co to má znamenat?“
„Vy to nechápete?“
„Ne, to opravdu nechápu,“ zlobí se už vyučující.
„Je to jednoduché. Když vás vidíme, tak se mračíme.“
„Když se mračíte, tak já se budu mračit taky. Napíšeme
si písemku ze slovíček.“
Viktorka se leká, co způsobila. Asi jsem to
přehnala.
Od kluků
zaslechne na
svou adresu:
„Ta je blbá,
až to bolí.“
O další
přestávce přichází třídní učitelka. „Viktorko, co se to s tebou děje?“ povzdechne
rozzlobená žena a dodává: „Za tvé chování ti uděluji třídní důtku. A když tak budeš
pokračovat, počítej v pololetí s dvojkou z chování. A v tom případě z výletu nic nebude.
Řekla jsem jasně, že pojedeme všichni anebo nikdo.“
Toho se Viktorka leká. A také kluci jí to dávají vypít. Jeden přes druhého jí nadávají.
Holky se s ní nebaví. Zůstává sama a má o čem přemýšlet.
16

V příštích dnech s ní ve škole žádné problémy nejsou. Navíc se zapojuje do všech
aktivit. Má skvělé nápady, když se chystá vánoční besídka.
Třídní učitelka ji chválí: „Viktorko, já tě nepoznávám.“
„Dělám dárek pro maminku a pro tatínka,“ odpovídá děvče a vysvětluje, jak to mají
doma nastavené.
Na Štědrý večer předává Viktorka rodičům list od třídní učitelky. Maminka čte nahlas:
„Pochvala za vzorné chování i výraznou aktivitu ve třídě.“
Maminka slzí, jak je šťastná, tatínek uznale pokyvuje hlavou a pronese: „Jenom aby ti
to vydrželo a nebylo to jenom kvůli Vánocům.“
„Neboj, tati, já už budu taková pořád. Mně se totiž zalíbilo být hodná.“
„Nám se zase líbí, že jsi hodná. A určitě i Ježíšek v jesličkách se na tebe usmívá,“ říká
maminka a podává dceři krásně zabalený dárek.
jáhen Josef Janšta
ilustrace Evička Řeháková

Ze života skautů
Skauti přijmou od ledna nové členy
Popularita skautingu v poslední době značně stoupá, i v Opavě působí řada oddílů. Uvažujete-li o tom, zda Váš syn chodil do křesťanského skautského oddílu, zvažte
5. oddíl svatého Jiří. Tento oddíl, jehož počátky sahají až k roku 1947,
má nyní nové vedení a chce nabrat
nové členy. Skautská činnost sestává
z pravidelných schůzek každý týden,
výprav během roku a letního stanového tábora.
Během roku probíhají pravidelné
schůzky skautů každý týden na zrekonstruovaném skautském domě,
mladší chlapci – vlčata se scházejí ve
čtvrtek od 16.30 do 18 hodin, starší
kluci – skauti se setkávají v úterý od 16.30 do 18 hodin. Vedoucími vlčat jsou Tobiáš Vlk
a Pavel Šimeček, vedoucími skautů Štěpán Lazecký a Marek Ott.
Vůdcem oddílu je Ing. František Sovadina, jeho zástupce Pavel Štěpánek.
Pokud máte zájem o vstup do oddílu, neváhejte nás kontaktovat.
Kontakt na vůdce oddílu: 733 118 444
Web: svatyjiriopava.skauting.cz, email: 5opava@skaut.cz
František Sovadina (Špajzka), vůdce oddílu
5. oddíl sv. Jiří Opava
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Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Projektový den
V pátek 5. listopadu si žáci z 1. stupně v Hradci nad Moravicí
nebrali do školy aktovky, ale jen batůžky se svačinou, protože je čekal
projektový den s názvem Den stromů.
Děti zahájily den tím, že se seznámily se stromem, o kterém si
měly zapamatovat co nejvíce informací. Také si jej musely namalovat na svou vlastní
vstupenku do lesa, protože jinak by se do našeho pomyslného lesa nedostaly.

Pak se děti sešly v tělocvičně ke krátké informační schůzce a pak už se po skupinkách
všichni vydávali na různá stanoviště, kde plnili různé úkoly a kde se dozvídali nové
informace o stromech.
Když si potom každý žák ve třídě vyrobil svou vlastní větvičku se šiškou, přišli všichni
na závěrečné setkání do tělocvičny. Postupně pak žáci každé třídy ukázali své vyplněné
vstupenky do lesa, sdělili informace o svých stromech a pak mohli jít na zahradu, kde
byl pro každou třídu nachystaný strom, který pak mohli – za pomoci odborného dozoru
– zasadit do země.
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Hravé učení
Žáci si vyzkoušeli tvoření venku z přírodnin. Pustili uzdu své fantazii a vytvořili
krásná díla. Hraní a válení se v listí patří mezi nejoblíbenější činnosti na podzim .

Listopad se svatými
V listopadu mají děti příležitost potkat se se svými
patrony. Dětem v kapli čteme příběhy ze života svatých. Některým svatým jsou věnovány i celotřídní či
celoškolní projektové dny. V tomto roce to byla například svatá Ludmila, svatý Václav či svatý Martin.
Tento světec provázel žáky třetí třídy dokonce celý
jeden listopadový týden. Během celotřídního projektu se žáci dozvěděli více o jeho životě, ale i tradicích s tímto světcem spojených. Radost dětem celého
prvního stupně v Opavě udělalo i společné pečení a
ochutnávání svatomartinských rohlíčků.

Cesta Opavou
Většina z našich žáků zná Opavu velice dobře. Společná procházka mladších žáků
ulicemi a poznávání různých zákoutí a zajímavostí našeho statutárního města však
mnohým dětem tyto vědomosti jistě rozšířila a došlo k propojení známých souvislostí.
O tomto svědčí i údiv jednoho z žáčků: „To jsem nevěděl, že v Opavě máme tolik fontán.“
Poděkování patří informačnímu centru, které pro děti připravilo zajímavé pracovní listy
a drobnou odměnu na památku.
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Radostné zpívání
Jedno říjnové úterý se v Loutkovém divadle sešlo několik dětských sborů z Opavy,
Studénky a cimbálová muzika, aby předvedly
svůj um, zazpívaly a zahrály. Divadlem se nesly písně lidové i umělé, s doprovodem i a capella. Odměnou byl nejen bouřlivý potlesk,
ale i sladkosti pro děti. Děkujeme tímto panu
Kosterovi, který Opavskou dětskou píseň společně se Střediskem volného času a pod záštitou primátora města Opavy organizoval.
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.

Přípravy na „Tříkrálovku“ jsou v plném proudu
I když Tříkrálová sbírka oficiálně začne až 1. ledna 2022, její přípravy jsou již v Charitě Opava v plném proudu. Letos v lednu do jejího průběhu citelně zasáhla proticovidová
opatření, která znemožnila koledování po domácnostech. Charita Opava se proto i nyní
s předstihem připravuje na různé varianty průběhu Tříkrálové sbírky.
„Rádi bychom zachovali
tradiční koledování, pokud to
bude možné, ale epidemiologická situace naznačuje, že
budeme muset stejně jako vloni tvořivě sáhnout po alternativních způsobech,“ vysvětluje
koordinátorka sbírky Marie
Hanušová.
Loni se velmi osvědčilo
umístění pokladniček v obchodech, v lékárnách nebo
ve firmách. Charita Opava
proto již nyní hledá dobrovolníky, kteří by pokladničky
vystavili v pracovních kolektivech svých firem nebo umožnili umístění pokladničky například ve své provozovně.
I v nadcházející Tříkrálové sbírce bude možno přispět také do koledy on-line. „Pokud
bude možné koledovat, budeme rádi za rozšíření řad koledníků,“ dodává Marie Hanušová, které se dobrovolníci mohou již nyní hlásit na telefonním čísle 604 175 518 nebo na
mailové adrese tks@charitaopava.cz.
Tříkrálová sbírka 2022 se uskuteční v termínu od 1. do 16. ledna 2022 a bude zahrnovat
tři víkendy. Podrobnější informace bude Charita Opava zveřejňovat průběžně. Vybrané
finance budou tak jako každý rok pomáhat potřebným. Letos jsme díky štědrosti
přispěvatelů mohli například dokončit rekonstrukci sociálně terapeutické dílny Radost.
Vznikly tak krásné prostory, ve kterých nachází uplatnění více než čtyřicet dospělých
lidí s mentálním znevýhodněním z celého Opavska. „Všem našim spolupracovníkům,
dobrovolníkům i dárcům děkujeme,“ vzkazuje závěrem Marie Hanušová.
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Oprava elektra, vánoční nákupy i sváteční soutěž
Hned tři dobré důvody k návštěvě Chráněných dílen Charity Opava na ulici Přemyslovců 37 v Jaktaři budou mít v sobotu 4. prosince lidé z Opavy a okolí. Předně tu pro
ně bude k dispozici technik, který jim zdarma prohlédne pokažené elektro a v případě
menších závad ho rovnou bezplatně opraví. Každý, kdo takovéto elektro k diagnostice
přinese, bude navíc zařazen do prosincového slosování o pět pětisetkorunových poukázek na výrobky charitních chráněných dílen. No a to vše budou lidé moci spojit také
s nákupem originálních keramických a šitých vánočních dárků, které pro ně budou připraveny v přilehlém prodejním skladu Chráněných dílen Charity Opava.
Projekt OPRAVÁRNA společnosti ASEKOL, Moravskoslezského kraje a Charity
Opava na diagnostikování poruch starého elektra a jeho opravy odstartoval minulý měsíc a potrvá až do července příštího roku. Vždy jednou měsíčně bude v chráněných
dílnách v Jaktaři k dispozici technik OPRAVÁRNY Vojmír Wallin, který zdarma diagnostikuje porouchané elektrozařízení a nacení případnou opravu. Minulý měsíc ho
navštívilo přes třicet lidí. Šest elektrospotřebičů opravil zdarma hned na místě, zbylé
po dohodě s majiteli převzal do
následné opravy. „Opravovat
zdarma na místě budeme menší
elektrospotřebiče, jako jsou varné konvice, žehličky, fény, ale
také televize nebo mikrovlnky.
Na místě opravíme i pračky, lednice nebo třeba myčky. Opravit
umíme také třeba fitness zařízení obsahující elektroniku. Řešit
ale nebudeme opravy mobilních
telefonů ani tabletů,“ vzkazuje
technik. U náročnějších oprav
se s klientem domluví na dalším postupu.
„Spolupráce na tomto projektu doplňuje naše aktivity
v technické dílně, která se zabývá recyklací vysloužilých elektrospotřebičů. Přidanou hodnotou projektu je i to, že pokud
spotřebič opravit nepůjde, mohou ho lidé předat přímo v areálu dílen k ekologické likvidaci
a podpoří tak práci zdravotně
postižených lidí,“ doplňuje ve22

doucí Chráněných dílen Charity Opava Tomáš Schaffartzik. Opravna sídlí v zelené kontejnerové sestavě před areálem Chráněných dílen Charity Opava, prodejní sklad plný
originálního dárkového zboží je hned vedle. Otevřeno zde bude od 9 do 17 hodin.

Další ročník fotosoutěže MŮJ SVĚT budou doprovázet příběhy
Od 1. listopadu do konce ledna 2022 mohou opět zaměstnanci, dobrovolníci i klienti
Charit z celé České republiky posílat své snímky do soutěže MŮJ SVĚT. Fotografické
klání, které přináší každoročně svědectví o náročné, ale nadějeplné práci tisíců lidí velké charitní rodiny, právě
vstupuje do 14. ročníku.
Patronem populární fotosoutěže je už od jejího
vzniku světoznámý fotograf Jindřich Štreit.
Soutěžit se bude opět
ve třech kategoriích s názvy Portrét, Život kolem
nás a Jak to vidím já. První dvě kategorie jsou určeny pro zaměstnance a
dobrovolníky Charit, třetí kategorie je vyhrazena
výhradně klientům. Letošní ročník ale přináší do soutěže velmi zásadní inovaci. Protože loni nemohla z důvodu
koronavirové krize proběhnout tradiční vernisáž v Historické výstavní budově Slezského
zemského muzea v Opavě, uspořádala Charita Opava spolu se Slezským zemským muzeem výstavu ve venkovních prostorách na Horním náměstí v Opavě. To si vyžádalo
potřebu k některým snímkům přidat vedle jmen oceněných autorů také krátké povídání
o tom, co snímek zachycuje. A protože se ukázalo, že to fotografiím velmi prospělo, rozhodla se komise letos soutěžící vyzvat, aby své snímky doplnili také krátkým popiskem.
Soutěži i následným výstavám to jistě dodá další rozměr.
„Pojďte tedy spolu s námi psát další kapitoly této výjimečné fotosoutěže, určené pro amatérské fotografy, kteří jsou jakkoli spjati s prací Charit,“ vzkazují členové odborné poroty,
v níž vedle Jindřicha Štreita zasedá také Jiří Siostrzonek z Institutu tvůrčí fotografie FPF
Slezské univerzity v Opavě a regionální manažer firmy ASEKOL pro Moravskoslezský
a Olomoucký kraj Zdeněk Kovářík, Dis. Firma ASEKOL, která je partnerem soutěže
i Chráněných dílen Charity Opava, si opět vzala patronát nad kategorií pro klienty.
Slavnostní vernisáž oceněných fotografií se uskuteční na přelomu února a března 2022
v krásných prostorách Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě.
Poté bude výstava opět celý rok 2022 putovat po dalších městech České republiky.
Podrobnější informace najdete na stránkách Charity Opava www.charitaopava.cz.
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Vánoční dekorace od klientů Radosti
Jedinečný vánoční obchůdek dočasně otevřela v Jaktaři sociálně terapeutická dílna Radost. Klienti tohoto
střediska Charity Opava totiž tvoří originální vánoční
dekorace, o které je každoročně velký zájem mezi zaměstnanci Charity Opava.
Letos se proto v Radosti rozhodli nabízet je ve svých
nových prostorách na ulici Přemyslovců 26 do 16. prosince také široké veřejnosti. Otevřeno zde budou mít
s výjimkou víkendů vždy od 9 do
15 hodin. „Přijďte si vybrat, je opravdu z čeho,“ zve
vedoucí Radosti Lucie Švejdíková a nabízí krásné
vánoční věnce, svícny či andělíčky. Návštěvy v Radosti mohou být v adventním čase inspirativní například i pro školy nebo školky. „V tomto případě
se ale raději objednejte dopředu na telefonním čísle
734 435 133, ať máme čas se na Vás připravit,“ dodává.

Klienti Vlaštoviček mohou díky Nadaci Leontinka číst v Braillově písmu
Braillovo písmo je zásadním pomocníkem v životě lidí se zrakovým postižením.
Převést do tohoto hmatového písma dnes moderní technika umí také texty v počítači,
nicméně programy, které to umožňují, jsou poměrně drahé. Jeden z nich si nyní mohli
pořídit díky pomoci Nadace Leontinka také obyvatelé Domu sv. Cyrila a Metoděje pro
zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy.

Nadace Leontinka přispěla klientům Vlaštoviček částkou 20 900 korun na nákup
speciálního formátovacího programu Editor Duxbury. Tento speciálně upravený
software pro zrakově postižené osoby umožňuje převádět text v tabulkách, popřípadě
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v různých seznamech do Braillova písma. „Díky tomuto programu se nevidomí klienti
dostanou snáze k běžným informacím, se kterými se dříve nemohli seznámit buď vůbec,
nebo jen s velkými obtížemi,“ vysvětluje vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje Zuzana
Janků. Program vyniká jednoduchým ovládáním a českým hlasovým rozhraním, což si
klienti velmi pochvalují. „Díky podpořenému projektu se podařilo nejen výrazně zkvalitnit
službu sociální rehabilitace, ale také podpořit osoby s těžkým zrakovým postižením
v přístupu k informacím, k nimž dříve neměli přístup,“ dodává Zuzana Janků.
Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým
lidem. Jejím posláním je umožnit těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání a
společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Klienti Domu sv. Cyrila a Metoděje
patří mezi časté příjemce této pomoci. „Za podporu bychom rádi nadaci Leontince
velmi poděkovali. Velice si této pomoci vážíme a těšíme se na další spolupráci,“ připojuje
poděkování jménem všech klientů Vlaštoviček.
Charita Opava

Zrušení telefonního čísla
Oznamujeme, že telefonní číslo na redakci farního zpravodaje
(733 529 923) již nebude fungovat. V případě potřeby volejte
na farní úřad (733 307 117) nebo pošlete email na adresu
cesta.opava@gmail.com.
redakce

Oznámení
Roráty

• V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie – od pondělí do pátku (kromě středy
8. prosince). Začátek je v 5.55. Poslední
roráty budou ve čtvrtek 23. prosince. Případné změny budou oznámeny v ohláškách a zveřejněny na webu farnosti.
• V kostele Svatého Ducha – každý všední
den (mimo středu 8. prosince). Rorátní
průvod začíná přede mší svatou v 8 hod.

Mše svaté ve středu 8. prosince

na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu budou:
• v konkatedrále Panny Marie v 6.00 a
v 7.00 ráno a v 18 hodin;
• v kostele Svatého Ducha v 8 hodin a slavnostní mše v 17 hodin (hlavním celebrantem bude P. ThLic. Mgr. Jan Maria
Hnátek, OT).

Adorace před Nejsvětější svátostí
Novéna před Slavností Panny Marie
• Kostel Sv. Ducha – každou středu od
počaté bez poskvrny prvotního hříchu
16.30 do začátku mše svaté, která začíná
je do úterý 7. prosince v kostele Sv. Ducha
při mších svatých v 8 hodin.

v 17 hodin; v sobotu 4. prosince po mši
svaté v 8 hodin Pobožnost první soboty
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•

•

•

•

(adorace s 15min. rozjímáním o růžencovém tajemství, modlitba růžence);
Kostel sv. Vojtěcha – každý pátek (mimo
pátek 24. prosince – Štědrý den) je tichá
adorace s možností přijmout svátosti smíření od 17 do začátku mše svaté
v 18 hodin. Po mši svaté budou v pátek
3. prosince (první pátek v měsíci) adorace
s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně;
v pátek 17. prosince (třetí pátek v měsíci)
adorace s pobožností s Korunkou k Božímu milosrdenství.
Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli
5. prosince 2021 a 2. ledna 2022 je 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. prosince (první pátek v měsíci) pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
(po mši svaté začínající v 17 hodin).
Kaple Božského Srdce Páně (Marianum) –
v pátek 3. prosince (první pátek v měsíci)
od 17.20 do začátku mše svaté v 18 hodin; každou středu (pokud není liturgická památka) v 18 hodin mše svatá ke cti
svatého Josefa, v 17.50 litanie ke svatému
Josefovi.

Společný růženec v Marianu

Betlémské světlo

přijede do Opavy v sobotu 18. prosince.
Bude k dispozici v konkatedrále. Další informace o Betlémském světle najdete na
webu www.betlemskesvetlo.cz.
Betlémské světlo budou skauti a skautky
roznášet ve čtvrtek 23. prosince dopoledne. Zájemci mohou svou adresu nahlásit
na e-mail: 5opava@skaut.cz nebo v sakristiích opavských kostelů.

Žehnání hraček

bude v konkatedrále Nanebevzetí Panny
Marie v sobotu 25. prosince (první svátek
vánoční) při mši svaté v 8.30.

Biskupská mše svatá

V neděli 26. prosince (Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa) budou v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie mše svaté
v 7.00, v 8.30 (celebrovat bude Apoštolský
administrátor, biskup Mons. Martin David) a v 10 hodin.

Mše sv. na poděkování za rok 2021

bude v pátek 31. prosince v 16 hodin
v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.
Mše svatá v 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha
tento den nebude.

Od 1. prosince se v kapli Božského Srdce Intence na mše svaté
Páně (Marianum) modlí společný růženec • V konkatedrále Panny Marie se na ranní
přede mší svatou pouze v sobotu a v neděli.
a dopolední mše svaté zapisují intence
průběžně po celý rok, vždy po každé mši
Mše svatá v německém jazyce
svaté v sakristii (i na rok 2022).
bude v sobotu 11. prosince v 16.30 v kapli • V kostele svatého Vojtěcha se přijímají inPovýšení sv. Kříže na Matiční ulici.
tence na únor 2022 v pátek 17. prosince
od 16.45 do 17 hodin. Je možné zapsat
Modlitba se zpěvy Taizé
intenci i v následujících dnech (pátek, sobude v sobotu 18. prosince v kostele svatébota a neděle), avšak nejpozději do 17.40,
ho Vojtěcha. Začátek je v 19 hodin.
nebo po mši svaté začínající v 18 hod.
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Nejbližší plánované sbírky

Kromě poutí je sloužena každou neděli mše svatá v 10 hodin. Půl hodiny před
každou mší svatou je příležitost ke svátosti
smíření.
Další program pro zájemce (skupiny,
poutě) je možné domluvit s bratry minority nejlépe přes e-mail: krnov@minorite.cz
nebo na tel. č. 732 664 763 a kontaktním
Různá společenství ve farnosti
formulářem na webu http://kostelcvilin.cz/,
Veškeré informace najdete na 6. straně kde je i program poutí.
říjnového čísla Cesty.

• Neděle 12. prosince – sbírka na dostavbu
Diecézního střediska mládeže (ve všech
kostelech).
• Neděle 19. prosince – sbírka na opravu
konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie
(v kostelech farnosti Panny Marie).

Setkání Sekulárního františkánského
řádu

Exercicie v lednu 2022

Do uzávěrky tohoto čísla Cesty nebyl ještě na webu www.exercicie.cz zveřejněn prose koná každou druhou sobotu v měsíci gram exercicií na příští rok. Jsou tam ale
v pastorační místnosti kostela Sv. Ducha kontakty na jednotlivé exerciční domy, kde
po mši svaté v 8 hodin.
je možné získat potřebné informace.

Informace na webových stránkách

Koncerty

• Kompletní program akcí Diecézního • Pondělí 13. prosince v 19 hodin, konkacentra mládeže a Diecézního střediska
tedrála Panny Marie – Adventní koncert
mládeže naší diecéze najdete na weboCírkevní konzervatoře Německého řádu.
vých stránkách: dcm.doo.cz.
Vstupné dobrovolné.
• Akce naší farnosti najdete na webových • Neděle 26. prosince v 15 hodin, kostel sv.
stránkách: www.farnostopava.cz.
Vojtěcha – Tradiční vánoční koncert. Na
programu budou vánoční písně a koledy,
Poutní místo Cvilín u Krnova
pastorela „Narodil se Kristus Pán“ od J. I.
• Středa 8. prosince (Pouť k NeposkvrněLinka a Česká mše vánoční „Hej, mistře“
nému početí Panny Marie) – mše svatá
J. J. Ryby.
v 10 hodin.
Účinkují: Cimbálová muzika Opavští
hudci pod vedením Romana Kubaly;
• Pátek 24. prosince („Půlnoční“ mše
Opavský chlapecký sbor ZŠ Vrchní, CZŠ
svatá) – ve 21 hodin.
sv. Ludmily; Chrámový sbor Opava a Pě• Sobota 25. prosince (Slavnost Narození
vecký sbor Stěbořice; členové orchestru
Páně) – mše svatá v 10 hodin.
opery Slezského divadla a sólisté Anna
• Neděle 26. prosince (Svátek sv. Rodiny) –
Ondáková, Šárka Maršálová, Juraj Nocimše svatá v 10 hodin, během mše obnova
ar a Dalibor Hrda.
manželských slibů.
Helena Malá a Alois Kostera (varhany);
• Pátek 31. prosince (Pouť k Panně Marii
Karel Kostera (dirigent).
Královně míru) – ve 22.30 adorace a ve
Slovem provází P. Marcin Kieras.
23 hodin mše svatá.
Organizátor koncertu: Karel Kostera.
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Prosebné a významné dny v prosinci

• Neděle 28. listopadu – 1. neděle adventní,
začátek nového liturgického roku, začíná
nedělní cyklus C;
• středa 1. prosince – Světový den boje
proti AIDS;
• pátek 3. prosince – první pátek v měsíci;
• středa 8. prosince – Slavnost Panny
Marie, počaté bez poskvrny prvotního
hříchu – doporučený svátek;
• pátek 10. prosince – Den lidských práv;
• 17.–24. prosince – liturgická příprava na
vánoční svátky;

• pátek 24. prosince – Štědrý den;
• sobota 25. prosince – Slavnost Narození
Páně (zasvěcený svátek); 1. svátek vánoční;
• neděle 26. prosince – Svátek Svaté rodiny
Ježíše, Marie a Josefa;
• pátek 31. prosince – poděkování a prosba
o Boží pomoc do nového roku;
• sobota 1. ledna 2022 – Slavnost Matky
Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek);
Světový den modliteb za mír; Nový rok.

Příležitosti ke svátosti smíření před Vánocemi
• V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie: v obvyklých časech, tzn. půl hodiny před
každou mší svatou (kromě nedělí). Navíc o čtvrté neděli adventní, tj. 19. prosince
od 14 do 17 hodin bude zpovědní den. Bude zajištěn dostatečný počet zpovědníků.
Otec Václav Koloničný prosí o využití této příležitosti v daném čase.
• V kostele sv. Vojtěcha: půl hodiny před mší svatou (mimo neděle a svátky).
• V kostele Sv. Ducha: dny a hodiny budou uvedeny v ohláškách kostela Sv. Ducha.
• V kostele sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích: před mší svatou.
Všechny akce se budou konat, pokud to epidemiologická situace dovolí.
Případné změny budou oznámeny v ohláškách.

Přehled vánočních bohoslužeb a akcí
obdržíte o čtvrté neděli adventní, tj. 19. prosince.
Přehled bude zveřejněn také na webu naší farnosti: www.farnostopava.cz.

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.
Webové stránky farnosti Panny Marie v Opavě: www.farnostopava.cz
Kontakt na Farní úřad Panny Marie v Opavě – tel.: 733 307 117, e-mail: rkf.opavapmaria@doo.cz
Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, vydavatel a adresa
redakce: ŘKF Nanebevzetí Panny Marie, Almužnická 2, 746 01 Opava. Tiskne tiskárna Schneider.
Ročník 28., číslo 12, náklad 420 výtisků. Výrobní náklady 1 kusu 15 Kč. Číslo připravila a vydání
zajistila redakční rada zpravodaje. Registrováno pod číslem MK ČR E 12507 u MK ČR.
Příští číslo 2. 1. 2022, uzávěrka 14. 12. 2021

