Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě
leden 2022

Slovo na cestu
Milí čtenáři a vážení spoluzačátečníci,
snad se pro takové oslovení neurazíte, zdravím vás ne jako zelenáče, ale jako milé
a vzácné lidi, kteří stojí na začátku nového roku. Čas prvních dní nás spojuje. Jsme na
začátku. Naštěstí ne každý zvlášť, ale společně.
Rád bych naplnil poslání této tradiční první stránky a napsal nám všem slovo na cestu.
Pošilhávám ještě po úžasných adventních textech proroka Izaiáše, třeba těch z třicáté
páté kapitoly: „Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte:
»Vzmužte se, nebojte se! (…) Bůh sám přijde a spasí vás!« Tu poskočí chromý jak jelen a
zaplesá jazyk němého, neboť na stepi vyprýští vody, potoky na poušti.“
Nějak se mi ale nedaří věřit, že by pro tyto počáteční dny roku 2022 stačilo jen slovo,
jakkoli hezké. Přál bych si spíš, aby nás někdo vzal za ruku. Někdo, kdo se nebojí zase
znovu začínat. Kdo ví, že
nezačínáme od nuly. Člověk blízký, nebo i cizí, který nám ve chvilce a klidně
i se šibalským mrknutím
řekne: „Pojďme do toho!“
Není třeba čekat, až nám
jiný podá ruku. Za ruku
můžeme vzít druhého
i my. Bůh je v tom s námi.
Kdyby se na nás naplnilo Izaiášovo proroctví a
my do nového roku spolu
poskočili jako jelen, bylo
by to úžasné. Ve fantazii
si to barvitě představuji. Ale i v přáních můžeme být snad skromnější. Bohatě postačí to,
co leckdy slýchávám od starších lidí ve zpovědní místnosti, když jim dám rozhřešení a
pomáhám jim posbírat popadané berle a překonat těžkost vstávání ze židle: „Pane faráři,
pomalu, nejhorší je se rozejít, pak už to jde.“
o. Petr Smolek, farář ve farnosti Ostrava-Mariánské Hory

P. F. 2008
Škoda že už jen ve vzpomínkách
vracíme se k tiché noci
ke zpěvům andělů k pastýřům
k betlému pana LADY
s prostými českými postavičkami
spěchajícími poklonit se Ježíškovi
Škoda že vyprchala vůně
vánočních stromků v domovech
láskou a věrností proteplených
a místo upřímných dárků
nabízí se často imitace
Škoda že k Betlému
pospíchají jen turisté
a slovům na místě posvátném
HIC VERBUM CARO FACTUM EST
ZDE SLOVO TĚLEM SE STALO
mnozí už nechtějí rozumět
Namísto jeslí se senem
s volkem a oslíkem
dokola kolem jen střelný prach
Měli bychom si pokorně přiznat
že bez Tebe Děťátko betlémské
nedovedem se nikdy
opravdově milovat
bez Tebe nikdy nedovedem
trvalý pokoj dát
všem lidem
dobré vůle
Mons. Josef Veselý
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Zajímá nás…
Je pokušení hříchem?
Je třeba rozlišit hřích v pravém slova smyslu a pokušení ke hříchu.
Pokušení pocházejí:
‒ od zlého ducha, který je pokušitel (1 Tes 3,5; Mt 4,3),
‒ od světa a jeho vlivu (1 Jan 2,15),
‒ od převrácených náklonností tělesných (Řím 7,18),
‒ od zlých myšlenek, které nám přicházejí na mysl.
Souhrnným slovem říkáme náklonnostem ke zlému žádostivost. Více nebo méně ji
v sobě cítíme všichni (např. nečisté obrazy, hnutí hněvu, závisti, touha po penězích atd.).
Cítili ji v sobě i velcí světci. A přece nehřešili. Církev prohlásila proti určitým omylům, že
„žárlivost je z hříchu (první člověk ji neměl), k hříchu vede, ale sama v sobě
hříchem není“.
Nehřeší ten, kdo špatné hnutí v sobě cítí, ale
ten, kdo mu dobrovolně
přivolí, kdo souhlasí, protože jediná a opravdová
příčina hříchu je naše svobodné rozhodnutí vydat se
na scestí. Toto musíme mít
na vědomí, abychom správně rozuměli textům Písma a duchovním spisovatelům. Svatý
Pavel a mnozí jiní označují často i žádostivost slovem hřích (např. Řím 7,14). Jde tu
o „hřích“ ve smyslu širším, nevlastním, o slabost a porušenost lidskou, která je následkem hříchu.
„Synu, jdeš-li sloužit Pánu, připrav se, že budeš pokoušen.“ (Sir 2,1)
„Kdo neměl pokušení, dosud se neosvědčil.“ (sv. Antonín)
„Pokušení neznamenají nic! Přemůžeme-li pět set pokušení, učiníme pět set sebezáporů,
máme pět set zásluh, vykonali jsme pět set úkonů lásky.“ (P. Olivaint)
„Nech vanout vítr lehkých pokušení. Nemysli si, že šustění listů už je válečná vřava!“
(sv. František Saleský)
P. Tomáš Špidlík
Zdroj: Špidlík, Tomáš. Po tvých stezkách. Brno: Societas, 1994.
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Přeju vám rok bez kouzelníka
Milí čtenáři, představuju si vás, jak usedáte ke čtení první letošní Cesty. Kalhoty
jsou v pase po Vánocích trošku naknap, na talířku před sebou máte poslední zbytky
cukroví (zpravidla to bývá to béžové). Už máte přečteno, co vám přeje do roku 2022
Katolický týdeník a pár vašich příbuzných a přátel formou přáníčka nebo SMSky, a jdete
na Cestu. Po zhlédnutí filmu Anděl Páně 2 spolu s našimi dětmi bych vám chtěla popřát
do nadcházejícího roku tři kouzelné věci:

Ať berete věci tak, jak jdou.
Když jsme chystali rodinné promítání filmu, snažili jsme se to s Honzou připravit
krásné a idylické. No, nakonec to s dětmi bylo trochu mimo naše představy. Tím myslím
třeba cílené provokace mezi sourozenci („ne, to jáá budu sedět mamince na klíně“) a
ujasňující otázky k ději. (Klárka se třeba asi deset minut před koncem nechápavě ptala:
„A kdo je to Uriáš?“) Přes tyto všetečné dotazy nebyl slyšet příliš potichý zvuk z přehrávače. Honza chvíli doopravdy mlátil hlavou o stěnu a uklidnil se až ve chvíli, kdy si
uvědomil, že tento útrpný zážitek budeme moct zúročit ve farním časopise. Já v takových
chvílích mívám chuť našim dětem svůj soubor krásných a idylických představ omlátit
o hlavu. Pak se tomu zasměju a říkám si: noooo, je to hodně jiné. Má to jinou poetiku,
než jsem si plánovala. Ale poetika je neplánovatelná, takže je to v pořádku.
Ať nikdy nezapomínáte, že nesete podobu nebeského Otce.
Klárka při pohledu na Jiřího Bartošku zajásala: „Jéé, to je Pán Bůh! Konečně vím, jak
vypadá!“ Bohužel jsme jí museli zkazit radost. Ale vlastně všichni si Boha představujeme
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spíš jako Bartošku než např. jako sami sebe. A přitom bychom měli při každém pohledu
do zrcadla zajásat: „Jupí, vidím Boží obraz!“
Ať máte trpělivost obejít se i bez kouzelníka.
Když se Petronel s Uriášem dostali do šlamastyky, začali jim s dílčími úkoly pomáhat
různí světci, ke kterým se pomodlili. Jednalo se o poměrně mimořádné zázraky, např. se
rozestoupila Vltava a čert s andělem jí mohli projít suchou nohou. Našemu Matýskovi
to ale bylo málo. Správně vyhodnotil, že se tímto tempem nespraví vše jako lusknutím
prstu, a zalitoval: „Škoda, že tam nemají kouzelníka.“ A jo, když věci v mém životě
nejdou dost rychle / dost dobře (podle mých kritérií), ve skrytu duše mám taky takový
pocit: Bůh se o mě nějakým způsobem stará, andělé a svatí snad pomáhají, ale ještě by
se hodil kouzelník. Ale s kouzelníkem by Anděl Páně 2 skončil po patnácti minutách a
hlavní hrdinové by nedozráli. Nejspíš proto nám, milí čtenáři, Bůh kouzelníka nesešle
ani letos, a my budeme zase muset postupovat krůček po krůčku. A nepozorovaně a
postupně dozrávat.
Mája Pilařová

Procházka kostelem sv. Vojtěcha
První část
Úvod

Barokní chrám sv. Vojtěcha, dříve sv. Jiří, uzavírá z východní strany opavské Dolní
náměstí, a zároveň tvoří jeho významnou dominantu. Zasvěcení oběma světcům se
v průběhu historie kostela několikrát vystřídalo. Tyto světce si sice dnes církev připomíná:
Vojtěcha 23. dubna a Jiřího 24. dubna, ale zejména v období 12.–18. století byla památka
obou slavena ve stejný den, dle diecéze, buď 23. nebo 24. dubna. Tato skutečnost, vedle
sympatií majitele kostela k tomu či onomu světci, může být důvodem těchto změn. Pro
řadu kostelů a kaplí v Čechách a na Moravě je takto v minulých osmi stoletích doložena
změna zasvěcení ze sv. Jiří na sv. Vojtěcha a naopak. Kromě tohoto střídání zasvěcení má
kostel ještě několik zvláštností a určitou symboliku, ale k tomu se ještě dostaneme.
Nejdříve něco všeobecně o kostelu. Charakteristickým znakem řady jezuitských
kostelů je nápadná podobnost s římským kostelem jezuitů Il Gesu (v českém překladu
– kostel zasvěcený jménu Ježíš). Také kostel sv. Vojtěcha se mu v mnohém podobá –
v podstatě jednolodní prostor a po stranách samostatné průchozí kaple. Další podobnost
– kopule situovaná do presbytáře – byla setřena poškozením kostela na konci II. světové
války. Tato kopule zde ve skutečnosti sice nikdy postavena nebyla, ale nahrazovala ji
iluzivní freska známého jezuitského malíře vrcholného baroka Františka Ecksteina
z 30. let 18. století.
Průčelí kostela pojednané v klasicizujícím barokním stylu je nápadně podobné průčelí kostela jezuitů v Jihlavě. Nad hlavním vstupem, užívaným odnepaměti pouze při
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významných svátcích, se nachází čtyři písmena AMDG vyjadřující heslo jezuitského
řádu Ad Maiorem Dei Gloriam (K větší slávě Boží). Je to jeho zkrácený tvar, v plném
znění máme toto heslo jako součást nástropní fresky v kapli sv. Ignáce. Dále je tam reliéf se třemi prvními jezuitskými mučedníky z Japonska – Pavel Miki a druhové Jakub
Chisai a Jan Goto. Druhé patro je
zakončeno anděly nesoucími erb
opavských knížat Lichtensteinů a
římskými číslicemi odkazujícími
na zahájení stavby a opravy kostela (1676 a 1925). Šestice soch v nikách znázorňuje nejvýznamnější
jezuitské světce sv. Ignáce z Loyoly
a sv. Františka Xaverského v horní partii, sv. Františka Borgiáše se
sv. Františkem Regisem ve střední
partii a pod nimi, v dolní partii,
sv. Alois a sv. Stanislav.
Interiér kostela byl po dokončení stavby vyzdoben dnes již
v drtivé části neexistující výzdobou. Podílel se na ní V. Linke (štukatérské řezbářské a truhlářské
práce) a sochař J. Ruef, který zhotovil kazatelnu. Tuto původní výzdobu nahradila ve druhé čtvrtině
18. století díla významných umělců: již zmíněného malíře Františka
Ecksteina, sochaře Johanna Georga Lehnera a později také malíře
Ignáce Raaba. František Eckstein
vyzdobil strop lodi kostela monumentálními freskami z legendy
o sv. Jiří, pod kůrem hrajícími anděly, presbytář pak iluzivní kopulí a sv. Augustinem
s alegorií hříšného člověka vykoupeného Božím slovem a dále jednotlivé boční kaple
scénami ze života příslušného světce, jemuž byla kaple zasvěcena. Tato fresková výzdoba byla poničena jednak nešetrným restauračním zásahem malíře Františka Duchoslava
v 80. letech 19. století a fatálně válečnými operacemi v roce 1945. Fresky doplnil bohatou
štukovou a sochařskou výzdobou J. G. Lehner, patrně také autor řady soch z bočních
kaplí, oltáře sv. Jana Nepomuckého a kazatelny. Obrazy Ignáce Raaba byly v roce 1945
zničeny, zůstaly zde pouze čtyři menší obrazy z dílny Ignáce Raaba.
Podle různých pramenů zpracoval Vladimír Ziffer st.
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Stojanoviny
Pocta k 170. výročí narození arcibiskupa
Antonína Cyrila Stojana
a 100 let od jmenování desátým
arcibiskupem olomouckým
Antonín Cyril Stojan vycházel z modlitby a
hlubokého duchovního života. Objevil se tam,
kde ho bylo potřeba, tu staví kostel, tam faru,
tady zakládá knihovny, tam pomáhá s hasiči
u požáru nebo zachraňuje z rozvodněné řeky,
organizuje poutě, setká se se třemi papeži,
obnovuje Velehrad a svatý Hostýn. Šokuje svými
projevy lásky. Prosebníkovi na ulici dá vlastní boty
a kabát, fara je stále plná chudých lidí, kteří jsou zváni
na oběd. To je Stojan.
Tento muž inspiroval otce Jana Larische k přednášce na téma „Život a dílo tohoto
vzácného člověka“, který žil v křesťanské ctnosti v heroické míře, a proto také papež
František 14. 6. 2016 schválil vydání dekretu v procesu jeho blahořečení.
Rodáka z Beňova u Přerova ovlivnily dva duchovní proudy – Mariánská a
Cyrilometodějská úcta. Jeho životním vzorem byl národní buditel, spisovatel, velký
vlastenec a kněz František Sušil. Jeho studia započala ve Staré Vodě, dále pak na
piaristickém gymnáziu v Příboře. Bohoslovecká studia v Olomouci byla v období tisícileté
oslavy úmrtí svatého Cyrila, které se konaly 4.‒14. července na Velehradě a zúčastnilo
se na osmdesát tisíc věřících. Po kněžském svěcení byl jeho prvním působištěm Šilperk
(dnes Štíty). Krátce na to byl přeložen do Příbora.
Byl velmi akční a dobrosrdečný a byl označován za člověka, který dovede do pohybu
polovinu světa. Věnoval se dětem, nemocným, mládeži, učil vězně křesťanské nauce, učil
je číst a psát. Sám byl velmi skromný, často trpěl nedostatečným oblečením a legenda
vypráví, že na pouť do Čenstochové jel ve vypůjčených čeledínových šatech. Tam se také
uzdravil z tuberkulózy.
Tento génius dobročinné lásky pečoval o uprchlíky a vystěhovalce ve válečném období
první světové války. V roce 1917 je zaznamenán jeho mírový projev v parlamentu, ve
kterém odsoudil válečné vraždění a žádal, aby se konflikty mezi státy řešily mírovou
cestou. V roce 1918 se Stojan stává novým sídelním kanovníkem v Olomouci. Když se
v listopadu 1918 formovalo národní shromáždění, byl Dr. Stojan jmenován poslancem a
následně v roce 1920 senátorem. První Velehradské slavnosti po dosažení samostatnosti
našeho státu se konaly na Velehradě ve dnech 4.‒6. července 1919. Z Velehradu dělá
centrum snah po sjednocení východní a západní církve, jeho zásady dialogu použije
i druhý Vatikánský koncil. 11. ledna 1921 byl jmenován arcibiskupem olomouckým.
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Velehrad miloval a jeho dlouholetý plán učinit z Velehradu duchovní ohnisko víry a
náboženské obrody vykrystalizoval vybudováním ústředního exercičního a poutního
domu.
Poslední dny života velice trpěl a 29. září roku 1923 dokonal svoji pozemskou pouť.
3. října 1923 se velké množství slováckého lidu sešlo na Velehradě na pohřbu svého
„tatíčka“. Projevy soustrasti a nekrology od předsedy vlády, ministrů, prezidentů
zemských vlád, od státních i vojenských úřadů, od korporací i soukromých osob svědčí
o obecné úctě, kterou si získal bohatstvím svého srdce.
Velké poděkování patří otci Janu Larischovi za jeho buditelské počínání ve vyhledávání
duchovních osobností, které se zasloužily o duchovní růst tohoto kraje.
Anna Šolastrová

Biscup 2021
Diecézní setkání mládeže v Ostravě
„Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl.“
Tato věta byla heslem celého jednodenního Biscupu. Ano, bohužel trval pouze jeden
den, protože epidemie nechodí po horách, ale po lidech. Nás to ale neodradilo a s otevřeným srdcem jsme šli čerpat Boží slovo.
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Začali jsme úžasným zpěvem scholy Noproblema a samozřejmě modlitbou. Poté následovalo dělení na skupinky, abychom si vyslechli katechezi a získali co nejvíce slova do
našeho srdce. Na každého čekalo jiné, ale velice obohacující téma.
Jelikož spousta z nás nevěděla, kdo to jsou Animátoři a co pro nás všechno dělají,
dostali jsme jedinečnou příležitost se s nimi seznámit a zaplnit svůj kalendář možnostmi,
jak strávit svůj čas s Bohem a svými vrstevníky. Byla to velice obohacující zkušenost.

Dopolední a odpolední program rozděloval oběd. Podávala se zeleninová polévka a
boloňské nudle. S plným břichem jsme poté spěchali na zajímavé přednášky (Hudba s vírou, Talkshow s otcem biskupem, Emoce v komunikaci, Odvrácená strana pornografie),
ale také sportovní aktivity pro všechny vášnivé sportovce.

Celý den jsme zakončili na mši svaté, kde jsme Bohu odevzdali všechny své radosti
i strasti. Po požehnání od otce biskupa a po předání vynikajících baget od opavských
Animátorů jsme se vydali na tajemnou cestu noční Ostravou na koncert skupiny
GODZONE. Byl to jeden z nejsilnějších zážitků celé akce.
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Rozhodně doporučuji, abyste se i Vy vydali na příští Biscup, protože kde se toho
o Bohu dozvíte více nebo kde se setkáte s lidmi, které spojuje stejná láska k Bohu?
Odpověď už určitě znáte.
Marie Rychlá
foto Dominik David z Člověk a Víra (str. 10–11)
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K zamyšlení
Nevím, jestli ty dlouhé texty nejsou pro někoho moc náročné. A protože jsme možná ještě mnozí z nás plní dojmu
z odcházejících Vánoc a nemáme chuť moc přemýšlet, vybral
jsem Vám pět krátkých zamyšlení papeže Františka, pro každou neděli v lednu jedno, abyste toho neměli moc.
Neděle 2. ledna: ZŮSTÁVEJME V LÁSCE
Prvním kritériem lásky je mít rád skutky, nikoliv slova.
Slova odnáší vítr pryč! Dnes jsou a zítra už ne. Druhým
kritériem je konkrétnost: v lásce je důležitější dávat než dostávat. Kdo miluje, dává. Dává věci, dává život, dává sebe
sama Bohu a druhým. Kdo však nemiluje, je sobec, stále
se snaží dostat, usiluje mít věci, mít výhody. Mějme tedy
srdce otevřené. Zůstávejme v Bohu a Bůh zůstane v nás.
Zůstávejme v lásce.
Neděle 9. ledna: JED ŽÁRLIVOSTI A ZÁVISTI
Žárlivost vede k zabíjení. Závist vede k zabíjení. Právě těmito dveřmi, dveřmi závisti,
ďábel vstoupil do světa. Bible říká: Ďáblovou závistí vstoupilo do světa zlo. Žárlivost a
závist otevírají dveře všemu zlému a také rozdělují společenství. Křesťanské společenství,
jehož členové trpí závistí a žárlivostí, končí rozkolem: jeden proti druhému. Je to silný
jed. Je to jed, který i s Kainem nacházíme na první stránce Bible.

Neděle 16. ledna: KAŽDÝ MÁME SVOU GALILEU
Jdeme cestou Ježíše Krista? Cestou ponížení, pokory, služby? Pokud zjistíme, že v tom
nejsme pevní, zeptejme se: „Kdy došlo naposledy k takovému setkání s Ježíšem Kristem,
které mne naplnilo radostí?“ A vraťme se k tomuto setkání, vraťme se k prvnímu galilejskému setkání.
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Všichni máme nějakou takovou Galileu. Vraťme se tam. A setkejme se znovu s Pánem
a jděme touto tak krásnou cestou, na níž má on růst a my se umenšovat.
Neděle 23. ledna: KŘESŤANÉ BEZ VÍRY
Křesťané, kteří víru pojímají jako systém idejí, jako ideologický systém, existovali také
v Ježíšově době. Apoštol Jan o nich říká, že jsou to antikristové, ideologové víry, ať už se
projevují jakkoliv. V těch časech to byli gnostikové a mnozí další. A tak ti, kdo upadají do
kazuistiky nebo ideologie, jsou křesťané, kteří znají nauku, avšak nemají víru. Stejně jako
démoni, ovšem s tím rozdílem, že zlí duchové se třesou, zatímco tito křesťané nikoliv.
Žijí v klidu.
Neděle 30. ledna: V CO DŮVĚŘUJI?
Největší prokletí toho, kdo důvěřuje sám v sebe nebo v lidské, nikoli v Boží možnosti
a síly, je totiž ztráta jména. Jak se jmenuješ? To a to číslo konta v té a té bance. Jak se
jmenuješ? Majetek, nemovitosti… Jak se jmenuješ? Věci, které vlastníme, se stávají
modlami. Důvěrou v ně je takový člověk prokletý. V co důvěřuji? V Pána, anebo jsem
pohan a důvěřuji ve věci, v idoly, které si tvořím? Mám ještě jméno, anebo jsem už začal
jméno ztrácet a nazývám se „já“.
Já, mně, se mnou, pro mne, jenom já... Stále egoismus. Já – to nás nespasí.
Pokud budete souhlasit, tak to můžu občas zopakovat, ale mezi to si vložíme něco
delšího, abychom moc nezlenivěli.
Mějte se krásně a do nového roku Vám přeji všechno nejlepší, hodně zdraví a modleme
se, aby nás Bůh zbavil toho protivného a nebezpečného covidu.
Vladimír Ziffer st.
Zdroj: 365 dní s papežem Františkem. Promluvy od svaté Marty. Karmelitánské
nakladatelství Kostelní Vydří 2015; str. 6, 9, 13, 16 a 20.

Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava
Moji milí,
za Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity
Opava Vám všem přeji do celého příštího roku 2022
pohodu, radost, klid, zdraví a Boží požehnání.
Přeji Vám Pokoj a dobro!
Vaše Marie Smolková
Modlete se prosím za odvrácení pandemie od všech našich prahů a za dobré zdraví pro
všechny lidi.
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Knižní tipy
Odpoledne křesťanství
Tomáš Halík

Dlouhých devět let trvalo, než vyšla originální nová kniha
Tomáše Halíka. Poslední svazky totiž byly sbírky kázání,
životopisy nebo shrnutí předchozích titulů.
Tentokrát Halík přemítá o proměnách víry v lidských
životech i v dějinách. Z hlediska teologie i sociologie
nahlíží změny v oblasti náboženství, kultury a společnosti.
Současnou krizi církve představuje jako přechod do nové
etapy dějin křesťanství. Hledá cestu, která by křesťanství
vyvedla z jeho dosavadních hranic a pomohla mu překonat
neplodnou nostalgii po jeho minulosti. Předkládá vizi
křesťanství budoucnosti jako ekumenického společenství, schopného nově a hlouběji
porozumět vlastním zdrojům i aktuálním problémům doby.
„Církev a její víra je křesťanská, nakolik je velikonoční: umírá a vstává z mrtvých. Jsou
mnohé podoby víry na osobní rovině i na cestě církve dějinami, které jednou musí odumřít.
Někdy věřící při odumírání navyklé podoby víry procházejí velkopáteční temnotou,
pocitem, že je Bůh opustil. Ale kdo v těchto temných nocích vytrvá, dřív nebo později může
zakusit světlo velikonočního rána, proměnu své víry.“
Tomáš Halík patří mezi nejznámější představitele církve v naší republice. I když ne
každý s ním ve všem souhlasí, formuluje originální myšlenky, které mohou při dalším
promýšlení jednotlivce i církevní společenství posunout po cestě dál.

Dvanáct příběhů
Petr Karas

Když kněz zařadí do kázání nějaký příběh, posluchači si ho o mnoho lépe zapamatují. Petr Karas, farář
z jihomoravských Dolních Bojanovic, to určitě moc
dobře ví, a proto nabízí sérii příběhů ze života, ze svého mládí i z nedávné doby. Sdílí s námi nejen náročné
chvíle z cest autostopem či z vysokohorských výstupů,
ale také silné momentky z farnosti, kde už léta působí.
Každý z příběhů v sobě skrývá duchovní pointu, někdy i vícevrstvou; napínavá četba tak nenápadně přechází v duchovní zamyšlení.
Autor má blízko k charismatické obnově, prošel
francouzskou evangelizační školou Jeunesse-Lumiére,
kterou založil otec Daniel Ange. Dokáže zaujmout
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různé generace, ale zvláště jeho horolezecké příběhy mohou mít úspěch i u mladších
sportovně založených čtenářů.

Živo(t) v kostele

Markéta Žižkovská
Knih, které dokážou v kostele zabavit neposedné
děti, není nikdy dost! Tento titul k nim také patří, ale
nejde o běžný misálek, který by vysvětloval průběh mše.
Zaměřuje se na celý církevní rok. Děti objevují, jak je
pestrý a jak živo může v kostele být. Kniha obsahuje
dvanáct bohatě ilustrovaných dvoustran, které jsou vytištěné na pevném papíře (jako leporelo). Díky detailním ilustracím mohou malí čtenáři objevovat a poznávat důležité prvky jednotlivých částí liturgického roku,
vnější proměny kostela, ale i jakým způsobem se mění
krajina a dění mimo něj. Na začátku knihy se seznámíte
s jednotlivými členy farnosti, které budete v knize potkávat po celý rok. Zbytek knihy je už prakticky bez textu, zato se spoustou namalovaných detailů.
Titul je určen pro děti od dvou let, ale pobaví a „začtou“ se do ní jistě i starší generace.
Pro rodiče nebo katechety je možné přikoupit i tenkou příručku, která upozorňuje na
zajímavosti a nabízí příklady otázek, jaké můžou klást dětem.
Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava

Dětem
Očištěné kamarádství
Tomáš sedí ve škole v lavici s Martinem. Dala je tak dohromady paní učitelka, když
před třemi lety rozsazovala kvůli chování skoro celou třídu. Rozumí si, a tak zůstali
spolu až dodneška. V jedné věci to však mezi nimi občas jiskří. Martinův tatínek
úspěšně podniká, a tak svému synovi kupuje drahé věci a vozí ho s rodinou na exotickou
dovolenou do různých zemí světa. A on se chlubí zážitky z dovolené a pohrdá tím, co si
může dovolit Tomášova rodina.
Při návratu do školy po vánočních prázdninách čeká Tomáš, s čím tentokrát jeho
soused přijde. Bude se asi chlubit, ve kterých horách tentokrát byli. Ale nic takového se
neděje. Jeho soused je naopak zamlklý a smutný. Je tomu tak i v dalších dnech. Proto se
ho Tomáš zeptá: „Letos nepojedeš lyžovat do Alp nebo někam jinam?“
„Na žádnou dovolenou nepojedeme,“ odpovídá zprvu stručně Martin, ale pak se
rozpovídá o tom, že tatínek s firmou zkrachoval a že nemají doma peníze.
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Tomáš si neodpustí, aby se nepochlubil: „My pojedeme na jarní prázdniny do
Krkonoš.“
Martin na to nic neříká a je
na něm vidět, že doma to teď
nemá lehké.
Čím více se prázdniny
blíží, tím častěji Tomáš o jejich dovolené mluví. Martin
k tomu mlčí, až se ho jednou
jeho soused zeptá: „A vy nepojedete vůbec nikam?“
„Nemáme ani na jídlo, živí
nás dědeček s babičkou.“
„Rodiče nic nevydělávají?“
„Likvidují firmu a všechny
peníze musí odevzdat.“
Tomáš se o tom rozpovídá doma při večeři. Rodiče i sourozenci Martina litují a tatínek
navrhuje: „Můžeš kamaráda pozvat, aby jel lyžovat s námi.“
„Ne, to nechci,“ reaguje hned Tomáš.
„Proč?“ diví se tatínek.
Tomáš na to nic neodpovídá. Ale uvnitř v duši si musí přiznat, že chce Martinovi
všechno jeho chlubení oplatit. Alespoň jednou bude teď víc než on.
Tatínek však tuší, co jeho syn prožívá. A Tomáš se nakonec i přiznává.
„To není hezké,“ hodnotí to tatínek, „vyvyšovat se před ním, a ještě mu to dávat
najevo.“
„On to dělal celou dobu taky.“
„Ale ty jsi ještě horší. Ty se nejenom chlubíš, ale ještě se mstíš za to, co jsi od Martina
zažil. To není křesťanské a Pánu Ježíši se to určitě nelíbí.“
Tomáš se zarazí, má o čem přemýšlet. Poté ještě několikrát o tom s tatínkem hovoří.
Nakonec týden před prázdninami navrhuje kamarádovi: „Můžeš jet s námi lyžovat do
Krkonoš. Zveme tě všichni: já, rodiče i brácha se ségrou.“
Martina to potěší, ale smutně odpoví: „Nemohu jet s vámi, nemám už lyže ani boty.
Všechno jsme prodali, abychom měli peníze.“
Tomáš však moc chce, aby jel Martin s nimi. Vyhnal totiž ze srdce chlubivé i mstivé
myšlenky. A teď touží udělat kamarádovi radost. Řešení se najde snadno. Rodiče ho
vybaví na lyžování v půjčovně.
Na horách pak prožijí Tomáš s Martinem krásný týden. Nejenom proto, že je parádní
slunečné počasí. Radost jim hlavně dělá jejich očištěné kamarádství zbavené povyšování
jednoho nad druhým. Lyžují stále spolu jenom proto, že chtějí být spolu.
jáhen Josef Janšta
ilustrace Anežka Řeháková
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Centrum pro rodinu – středisko Opava
Kontakt: Masarykova 39, minoritský klášter, 1. patro;
e-mail: jdostalova@prorodiny.cz, mobil: 731 625 617;
internetové stránky: www.prorodiny.cz;
osobní kontakt: Po–Pá od 8 do 12 hodin.

Odpolední seminář pro ženy
Uskuteční se ve čtvrtek 13. ledna od 17 hodin v Opavě, v minoritském klášteře.
Lektorka: Mgr. Irena Smékalová – Tentokrát nejen o výchově aneb sourozenecké
konstelace
Cena: 250 Kč. Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Duchovní obnova pro muže v Opavě
Uskuteční se v sobotu 5. února v Opavě, v klášteře Marianum na Rooseveltově ulici.
Téma: Koroze duchovního života – P. Víťa Řehulka
Začátek v 9 hodin a ukončení cca v 17.30. Dopoledne a odpoledne bude přednáška a
po ní čas pro ztišení i popovídání, možnost svátosti smíření, mše svatá.
Cena: 300 Kč (včetně oběda a občerstvení, nájemného za sál)
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz

Přehled akcí Centra pro rodinu v Opavě: leden–červen 2022
• 12. března
• 7. května
• 27.–29. května
• 10.–12. června

Postní duchovní obnova pro páry v Hradci nad Moravicí
(manželé Vyleťalovi: Láska a úcta)
Setkání pro ženy (Fany Böhmová) – Opava
Víkend pro ženy na Cvilíně u Krnova
Víkend pro ženy s židovskými tanci v Českém Těšíně

Stále je možnost zakoupení Rodinného
plánovacího kalendáře na rok 2022, který už
po několikáté vydává naše Centrum pro rodinu.
Kalendář je k dostání a vyzvednutí v kanceláři
Centra pro rodinu v Opavě. Cena je 200 Kč.
Za Centrum pro rodinu Jana Dostálová
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Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Světová škola pokračuje
30. listopadu 2021 proběhl v rámci projektu Světová škola na naší pobočce v Jaktaři tematický den o životě v mořích a oceánech. Přišel mezi
nás odborník ze Slezského zemského muzea v Opavě pan Mgr. Martin Gajdošík PhD., který nám představil život
v jednotlivých mořích, mořské predátory i hlubokomořské podivné tvory.
Dokázal odpovědět na každou naši otázku
a navíc nám do školy přinesl spoustu zajímavostí. Děti se zblízka mohly podívat na malého vycpaného tučňáka, krunýř velké želvy,
korály, hvězdice a spoustu lastur a dalších ulit
mořských živočichů. Nechyběla ani kůže žraloka mačky či zuby pilouna nebo žraločí čelist.
Během dne se děti účastnily také sportovních aktivit motivovaných tématem oceánů,
seznámily se s „mořskou angličtinou“ a vyrobily si své vlastní moře z papíru. Byl to den
plný velkých, překvapivých a nečekaných zážitků.

Adventní ohlédnutí
V naší škole jsme chtěli využít adventní čas ke zlepšení vzájemných vztahů ve třídách,
mezi dětmi a učiteli i v rámci rodiny. Zastavili jsme se v přírodě a žasli nad její krásou,
děkovali jsme za domov, rodinu, kamarády, školu i učitele. Přemýšleli jsme o všech těchto
věcech jako o darech, které máme.

Věnce pomáhají
Díky našim šikovným dětem
jsme mohli v obou školách vyrobit
společně okolo 80 adventních věnců. Výtěžek z prodeje je určen na
školné našeho „kamaráda“ z projektu Adopce na dálku. Děkujeme, že
i díky Vám můžeme pomáhat.

Družina byla opět po škole
Pokud je to možné, využívá školní družina na Hradci spolupráci s klubem SHM
k různým akcím. Tou poslední byla listopadová akce s názvem Družina je po škole. Děti
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se ve škole shromáždily v 16 hodin a na školním dvoře
vše začalo. Nejdřív se vytvořily skupinky podle tříd a pak
začal program, tentokrát na téma svatý Martin. Počáteční
hry venku pak byly vystřídány tvořením nebo sportováním. Nezapomněli jsme při tom ani na svačiny a večeři.
Celá akce byla ukončená noční hrou v půl deváté večer.
Domů pak odcházely spokojené děti s nezapomenutelnými zážitky a s náručí plnou vlastních výrobků.

Sněhové hrátky
Děti ve školní družině rády pobývají venku, a to za každého počasí. Velkou radost jim přinesla i bílá sněhová
nadílka. Koulování a válení ve sněhu si pořádně užily.

Svatý Mikuláš
Návštěva svatého Mikuláše nás velmi potěšila. Nejdříve to vypadalo, že snad ani nedorazí a spojíme se s nebem díky dobrému signálu pouze on-line. Nakonec však dorazil osobně. Doprovod mu dělali i čerti, kteří zanechali v našich třídách doslova spoušť.
S dětmi si svatý Mikuláš popovídal a žáci si zasoutěžili, jestli poznají svatého. Se svými
pomocníky anděly Mikuláš předal dětem malé dárečky.

Žáci a zaměstnanci naší školy přejí všem pokojný a požehnaný rok 2022.
Jana Larischová
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Charita Opava
Kontakt: Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař;
telefon a fax: 553 611 816, 553 612 780, 553 612 788;
e-mail: info@charitaopava.cz;
internetové stránky: www. charitaopava.cz.

Tříkrálová sbírka letos i v konkatedrále
Zatímco loni v lednu bohužel Kašpar, Melichar a Baltazar nemohli chodit s Tříkrálovým poselstvím po jednotlivých domácnostech, protože to nedovolila proticovidová
opatření, letos bychom se jejich poselství přece jen mohli dočkat. Tříkrálová sbírka 2022
bude probíhat od soboty 1. do neděle 16. ledna. Pokud se současná epidemická opatření nezhorší, budou moci koledníci v Opavě i v některých obcích alespoň někde osobně
přijít s přáním Božího požehnání a všeho dobrého v novém roce, a zároveň nabídnout
možnost přispět finančním darem potřebným. Koledovat se
ale bude jen na několika místech a v menším rozsahu než
předloni. I proto připravila
Charita Opava, která tradiční
Tříkrálovou sbírku připravuje,
řadu možností přispět také jinými způsoby.
V loňském roce se velmi
osvědčily pokladničky umístěné v různých prodejnách či na
pracovištích. Možnost přispět
do takovýchto pokladniček proto budou mít dárci i letos, najdete je například v některých lékárnách, v prodejnách OD TEMPO, v prodejnách Hruška, na střediscích Charity
Opava, na některých úřadech i na dalších místech. Pokladničky budou vždy zřetelně
označeny a zapečetěny. Seznam míst bude zveřejněn na stránkách www.charitaopava.cz
a bude průběžně aktualizován.
Přestože byla Charita Opava nucena zrušit tradiční Tříkrálový průvod, nechtěli
pořadatelé ochudit rodiny s dětmi o možnost se se Třemi králi potkat. Proto bude ve
čtvrtek 6. ledna v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě v 17 hodin sloužena
mše s požehnáním pro koledníky a všechny domácnosti. Na stejném místě se pak
9. ledna uskuteční Tříkrálová neděle. Se Třemi králi se zde můžete setkat po dopoledních
bohoslužbách a také odpoledne od 13 do 16.30 hodin. „Zájemci si budou moci užít
atmosféru opravené vánoční konkatedrály a podívat se na betlém, každou půlhodinu jim
k tomu budou hrát varhany,“ zve koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Hanušová.
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Poslední víkend koledování, tedy v sobotu 15. a v neděli 16. ledna, budou moci lidé, ke
kterým Tři králové dosud nepřišli a oni by je rádi uvítali, využít takzvanou „Tříkrálovou
pohotovost“. Když zavolají na telefonní číslo 604 175 518 a uvedou svou adresu, Tři
králové k nim i s koledou dorazí.
Při loňské sbírce také mnoho lidí využilo možnosti
bezpečně přispět online, touto formou se například pro
Charitu Opava vybralo přes 400 tisíc korun. „Pokud
byste se rozhodli pro tuto cestu, nezapomeňte, prosím,
přidat k platbě na účet 66008822/0800 variabilní symbol
777988012, díky čemuž bude váš dar připsán konkrétně
na náš účet,“ vysvětluje Marie Hanušová a připomíná, že
možnost zúčastnit se koledy online a přispět na tříkrálový
účet bude trvat až do konce ledna 2022.
Letošní Tříkrálovou sbírku plánujeme využít k rozšíření
bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním a pro terénní služby Charity Opava, tedy
pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou péči. „Naše pečovatelky a zdravotní sestry se
po celou dobu covidové krize starají o potřebné v jejich domácnostech za velmi ztížených
podmínek, s velkou obětavostí i osobním nasazením,“ dodává závěrem Marie Hanušová.
„Při mimořádné Tříkrálové sbírce 2021 jste nás ohromně podrželi, ze srdce děkujeme všem
dárcům a spolupracovníkům sbírky letošní.“

Aktuální informace o tom, jak sbírka probíhá, budeme průběžně zveřejňovat na
facebooku a webových stránkách Charity Opava.

Doma se lidé uzdravují rychleji
Mezi oceňovaná střediska Charity Opava patří nepochybně Charitní ošetřovatelská
služba. Mnoho lidí s různými zdravotními problémy má díky zdravotním sestrám, které
k nim pravidelně dojíždějí, možnost zůstat navzdory své nemoci doma mezi svými
blízkými.
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Mezi zdravotními problémy, s nimiž
si sestry musejí poradit, jsou velmi často
rozsáhlé a bolestivé defekty, například
bércové vředy, dekubity či chronické rány.
U jejich ošetřování se výborně osvědčila
takzvaná metoda vlhkého hojení, které
celý proces urychluje, prodlužuje interval
mezi převazy, a navíc snižuje bolestivost
při převazu. Speciální převazový materiál
a další prostředky, nutné pro aplikaci
této metody, jsou ovšem poměrně drahé.
Stejně jako loni, i letos je mohla Charitní
ošetřovatelská služba pro své klienty
pořídit díky dotaci Moravskoslezského
kraje, který přispěl 80 tisíci korunami do
projektu s názvem „Domov léčí rychleji“.
„Za pomoc jménem našich klientů
děkujeme,“ vzkazuje vedoucí Charitní ošetřovatelské služby Lucie Kamrádková. „Naši
klienti a rodinní příslušníci, kteří o ně pečují, byli díky tomu velmi spokojení jak s délkou
léčby, tak i s komfortem při převazech,“ dodává.
Charita Opava

Oznámení
Slavnost Zjevení Páně (6. ledna)

V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie budou mše svaté v 6 a v 7 hodin ráno a
večer v 17 hodin (s požehnáním koledníkům Tříkrálové sbírky). Večerní mše svatá v kostele sv. Vojtěcha nebude. Při všech
mších sv. se bude žehnat voda, kadidlo a
křída.

Mše svaté v Kylešovicích

Kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice):
• čtvrtek 6. ledna v 17 hodin mše svatá
s žehnáním vody, křídy, kadidla (zlata) a
požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky,
• úterý 11. ledna mše svatá v 17 hodin
nejen pro členy Živého růžence (dále viz
„Adorace“),
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• pátek 21. ledna v 17 hodin mše svatá pro
děti a rodiče.

Týden modliteb za jednotu křesťanů
od úterý 18. ledna do úterý 25. ledna.

Adorace před Nejsvětější svátostí

• Kostel Sv. Ducha – každou středu od
16.30 do začátku mše svaté, která začíná
v 17 hodin;
• Kostel sv. Vojtěcha – každý pátek je tichá adorace s možností přijmout svátosti smíření od 17 do začátku mše svaté
v 18 hodin. Po mši svaté budou v pátek
7. ledna (první pátek v měsíci) adorace
s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně;
v pátek 21. ledna (třetí pátek v měsíci)

adorace s pobožností s Korunkou k Božímu milosrdenství.
• Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli 2. ledna a 6. února 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 7. ledna (první pátek v měsíci)
pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně;
v úterý 11. ledna adorace s rozjímáním
nad konkrétním tajemstvím Ježíšova života; v pátek 28. ledna (poslední pátek
v měsíci) adorace s Korunkou k Božímu
milosrdenství (vždy po mši svaté začínající v 17 hodin).
• Kaple Božského Srdce Páně (Marianum) –
v pátek 7. ledna (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 k sv. Josefovi.

Nejbližší plánované sbírky

Mše svatá v německém jazyce

• Sobota 1. 1. až čtvrtek 31. 3. (Hostýn)
Ignaciánské exercicie individuální
P. Richard Greisiger SJ

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

• Neděle 16. ledna – sbírka na opravu
konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie
(v kostelech farnosti Panny Marie).
• Neděle 23. ledna – sbírka na biblický
apoštolát (ve všech kostelech).

Informace na webových stránkách

• Kompletní program akcí Diecézního
centra mládeže a Diecézního střediska
mládeže naší diecéze najdete na webových stránkách: dcm.doo.cz.
• Akce naší farnosti najdete na webových
stránkách: www.farnostopava.cz.
• Informace o dění ve farnosti Opava-Kylešovice najdete na webových stránkách
farnostkylesovice.cz.
• Informace o dění ve farnosti Svatého
Ducha najdete na webových stránkách
opava.minorite.cz.

Exercicie v lednu a únoru 2022

• Pondělí 24. až neděle 30. 1. (Hostýn)
Duchovní cvičení pro všechny
bude v sobotu 22. ledna v kostele svatého
P. Milan Glaser SJ
Vojtěcha. Začátek je v 19 hodin.
• Neděle 13. až sobota 19. 2. (Hostýn)
Intence na mše svaté
Duchovní cvičení pro kněze
• V konkatedrále Panny Marie se na ranní
P. Ladislav Nosek SJ
a dopolední mše svaté zapisují intence
• Pondělí 21. až neděle 27. 2. (Hostýn)
průběžně po celý rok, vždy po každé mši
Duchovní cvičení pro všechny
svaté v sakristii.
P. Milan Glaser SJ
• V kostele svatého Vojtěcha se přijímají intence na březen 2022 v pátek 21. ledna
Veškeré informace o jezuitských duod 16.45 do 17 hodin. Je možné zapsat chovních cvičeních, včetně kontaktních
intenci i v následujících dnech (pátek, so- údajů na exerciční domy, najdete na webobota a neděle), avšak nejpozději do 17.40, vých stránkách www.exercicie.cz, kde se
nebo po mši svaté začínající v 18 hod.
také můžete přihlásit.

Modlitba se zpěvy Taizé
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Prosebné a významné dny
• Čtvrtek 6. ledna – slavnost Zjevení Páně
(svátek Tří králů), doporučený svátek;
• pátek 7. ledna – první pátek v měsíci;
• neděle 9. ledna – svátek Křtu Páně (konec
vánoční doby);
• neděle 16. ledna – Den památky Jana
Palacha; Den uprchlíků;
• úterý 18. ledna – památka Panny Marie
Matky jednoty křesťanů (začátek týdne
modliteb za jednotu křesťanů);

• úterý 25. ledna – svátek Obrácení svatého
Pavla (konec týdne modliteb za jednotu
křesťanů);
• čtvrtek 27. ledna – Den památky obětí
holocaustu a předcházení zločinům proti
lidskosti;
• středa 2. února – svátek Uvedení Páně do
chrámu (Světový den zasvěcených osob);
• pátek 4. února – první pátek v měsíci.

Plán sbírek ve farnosti Panny Marie v roce 2022
Účelové sbírky

Sbírky na opravu konkatedrály

23. ledna
20. února
13. března

16. ledna
13. února
20. března
10. dubna
15. května
19. června
17. července
14. srpna
11. září
16. října
20. listopadu

Na biblický apoštolát
Na Haléř svatého Petra
Na Celostátní setkání
mládeže
15.–16. dubna Na opravy chrámů
ve Svaté zemi
(při adoraci u Božího hrobu)

17. dubna
22. května
5. června
18. září
23. října
13. listopadu

Na kněžský seminář
Na pomoc pronásledovaným křesťanům
Na Diecézní charitu
Na církevní školy
Na světové misie
Na katolická média

18. prosince

2. neděle v mezidobí
6. neděle v mezidobí
3. neděle postní
Květná neděle
5. neděle velikonoční
12. neděle v mezidobí
16. neděle v mezidobí
20. neděle v mezidobí
24. neděle v mezidobí
29. neděle v mezidobí
Slavnost Ježíše
Krista Krále
4. neděle adventní
o. Václav Koloničný

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 29., číslo 1, 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 6. 2. 2022, uzávěrka 14. 1. 2022

