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Slovo na cestu
Bratři a sestry,
potkat řeholní sestru či bratra, bez ohledu na věk, je radost, tedy pokud to zrovna
není karikatura duchovního člověka. Člověk duchovní, opravdový řeholník či řeholnice je jako slunce. I navenek září hlubokou radostí, a to dokonce i v těžkých životních
zkouškách. Září totiž radostí
z Boha a z jistoty Jeho lásky.
Lásky Boží, kterou smí denně poznávat a kterou snad
každodenně zakouší ve společenství své duchovní rodiny. Září, usmívá se možná
paradoxně právě proto, že
již dávno, nebo konečně vystřízlivěl. Vystřízlivěl z pýchy, sobectví, egocentrismu
a podobných nemocí ducha. Už ví, že potřebuje Spasitele a spoléhá se na Něj s důvěrou
dítěte. Poznal, že není nikdo a nic silnějšího než Bůh, Král nebe a země. Vždyť co by nás
mohlo odloučit od Jeho Lásky?
Na cestě následování Pána, při pokorné službě Pánu v tolika oblastech života, má
řeholník či řeholnice oporu lidskou i duchovní ve své řádové komunitě a v konkrétních
příkladech, vzorech svatých své duchovní rodiny. Svaté zakladatelky a svatí zakladatelé
řádových rodin se za své duchovní dcery a syny přimlouvají před Boží tváří. Přesto,
podobně jako neexistuje dokonalá výchova, dokonalá rodina, neexistuje ani dokonalá
řeholní komunita. Nedokonalost komunity nás nedrtí, je to prostě výzva. Dokonalé
společenství má již své jméno: communio sanctorum (společenství svatých), tam ještě
nejsme! Řádové společenství opravdu není pro netykavky, pány nedotknutelné…
V komunitě člověk dostane často zdravě zabrat, ale díky moudré(mu) představené(mu)
to nebude za hranou. Spiritualita, prožívaná v komunitě, postupně člověka formuje
k vnitřní kráse a zdravě a stále ho vychovává.
Ve zdravé komunitě žijeme s druhými a pro druhé. Evangelní rady (chudoba, čistota
a poslušnost) nejsou prázdnými pojmy. Dobrovolně a jedině pro Lásku žitá chudoba,

čistota a poslušnost jsou nosné pilíře každodenního života řeholního řádu. Každou
tuto dobrou evangelní radu uvádí do života církevně uznané společenství vlastním
osvědčeným způsobem. I proto máme řády mnišské (kontemplativní), mendikantské
(žebravé), kanovnické, rytířské (dnes již kanovnické s rytířskou tradicí) a celou řadu
kongregací. Být řeholníkem nebo řeholnicí má i přidanou hodnotu mezinárodního
společenství. Láska, víra… i spiritualita nezná hranic.
Můžeme si přát, aby naše sestry řeholnice a bratři řeholníci rádi chodili ve svých
hábitech, nestyděli se za to, kým jsou, kam patří a Komu patří! Kráčejme ulicemi našeho
města se zdravým sebevědomím, láskyplnou elegancí a zářící radostí, vždyť víme proč.
Církev je veřejností posuzována právě podle nás, máme velkou zodpovědnost. Dělejme
své matce Církvi čest tím, co děláme, jak se chováme i jak vypadáme. Tak do toho!
P. Norbert Jan Maria Hnátek OT,
řeholní kanovník Německého řádu, Německých rytířů
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Zajímá nás…
Je synoda pro mě?
Často slýcháme v kázáních, že jsme součástí
Církve. Že do ní patříme, ba dokonce že ji i tvoříme.
Když vím, že někam patřím, tak to beru celkem ležérně, protože
vím, že patřit budu, i když nevyvinu nijakou zvláštní aktivitu.
Ovšem, když mám možnost něco tvořit, tak zbystřím.
Tvoření je proces, kdy něco vzniká a to je něco
krásného.
Taky je vám cizí slovo synoda? Synoda je ve
zkratce zasedání, shromáždění, kde se tvoří něco nového. V naší Církvi je to shromáždění
papeže a biskupů, kteří řeší aktuální otázky. Ze synody mohou vzejít dokumenty, které
následně ovlivňují každého, kdo patří do církve.
Papež František má rád Krista a má rád lidi. Dokonce má tak rád lidi, že v nich
spatřuje samotného Krista. A tak si váží lidí, že chce slyšet jejich názor. Když se na to
podívám takhle, tak je to úžasné, že i já, Mára z České republiky, ze Slezska, z Opavy,
dokonce z -okraje předměstí, mohu papeži říci svůj názor na dnešní Církev. Mohu mu
napsat, co mě v církvi trápí, co se mi líbí, dokonce mu mohu poradit, jakým směrem by
měl svou, tedy naši církev, vést a směřovat.
A aby toho nebylo málo, tak tím, že mu napíši svůj názor, on, samotný papež, slíbil, že
se za mě (rozuměj za každého, kdo se zapojí) bude modlit. Tak uznejte sami, to bych byl
opravdu blázen, abych takovou příležitost promeškal.
Takže odpověď na úvodní otázku. Ano. Synoda je i pro mě.
Já se tedy určitě zapojím. Ale jak to udělat?
Sedněte si v rodině, ve stávajícím společenství, kam chodíte, nebo se domluvte
s kamarády a sejděte se u kávy. A pokud se nemůžete setkat s nikým, s kým byste rád,
ráda probrali aktuální témata k synodě, tak napište na níže uvedený kontakt a skupinku
vytvoříme.
Sice jsem napsal – sejděte se u kávy, ale to bylo málo. Jednou z možností je pomodlit
se k Duchu Svatému a začít se bavit o tématech, která nás trápí. Jedno setkání zřejmě
stačit nebude, to je tak na osmělení se a nadhození tématu. Doma můžete nad názory
ostatních přemýšlet a promodlit je. Při druhém, třetím nebo kolikátém setkání zkuste své
myšlenky, nápady, ale i slabosti církve zformulovat a popsat.
Pokud nevíte, jak na to, vůbec se nebojte. Sejděte se, pomodlete se a již to samo o sobě
je velká věc.
Své dotazy, připomínky, názory, postřehy a výstupy můžete napsat na e-mail:
farnostopavapm.synoda@gmail.com, nebo se za mnou zastavte. Najdete mě každou neděli
po mši sv. cca v 9.30 v kapli svaté Anny. A neotálejte dlouho, výstupy ze synodálních
skupinek odesíláme již na začátku března.
jáhen Marek
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Procházka kostelem sv. Vojtěcha
Druhá část
Prohlídka kostela – putování k Bohu
Další zvláštností kostela je vzácná jednota jeho výzdoby. Zde si můžeme uvědomit,
kolik toho ztrácíme, když výzdobu kostela vnímáme pouze jako výzdobu, jenom jako
snahu o to, aby byl kostel krásný ke cti a chvále Boží. Je dobré, když sem přicházíme
prožít mši svatou nebo se pomodlit, ale měli bychom si občas najít chvilku k tomu,
abychom se porozhlédli kolem sebe (případně nad sebe) a snažili se pochopit, co nám
výzdoba říká. Pak teprve můžeme pochopit hluboký smysl této výzdoby. Já bych vám to
nyní chtěl ukázat názorně a možná, že mi pak dáte za pravdu.
Ještě malou poznámku k bočním kaplím. Jsou tu tři dvojice těchto kaplí, které mají
silnou vzájemnou vazbu: dvě kaple společenství církve, dvě kaple jezuitského řádu a dvě
kaple Ježíšovy rodiny.

Pod kůrem
Při vstupu do kostela se dostaneme do prostoru pod kůrem, kde vidíme na stěnách
fresky Františka Duchoslava z 80. let 19. století – Podobenství o marnotratném synu
z Lukášova evangelia. Myslím, že je nám všem toto podobenství notoricky známé a že ho
nemusím rozvádět. Takže jenom stručně. Jsou tady tři stěžejní scény tohoto podobenství:
Nad bočním vchodem do kostela odchod syna, toužícího jít svou vlastní cestou nezávisle
na otci, z domova, na protější stěně nad druhým bočním vchodem scéna jeho obrácení
(marnotratný syn pasoucí vepře) a na zadní stěně – otec láskyplně přijímá vracejícího se
syna do otcovského domu.

A co nám tyto fresky říkají? My jsme mnohokrát v situaci tohoto marnotratného
syna, když chceme jít svou cestou a odcházíme od Boha, chceme rozhodovat o svém
životě sami a ne tak, jak to po nás chce Bůh. Těmto našim rozhodnutím a hlavně jejich
následným provedením říkáme hřích. Pokud je těchto hříchů hodně a my se opravdu
chceme obrátit k Bohu, jsou tady pro nás připravené dvě zpovědnice (další dvě jsou
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v zadních bočních kaplích), kde můžeme dosáhnout rozhřešení, a tím odpuštění našich
hříchů.
Ale my jsme také jako ztracené ovce, o kterých mluví Ježíš v jiném svém podobenství.
A on je dobrý pastýř, který chce, aby žádná jeho ovce nezahynula, ale měla život věčný,
a proto je hledá. Proto nás hledá, aby nás donesl do otcovského ovčince (nástropní freska
pod kůrem) a je za nás ochotný položit i svůj život (postava s křížem na nástropní fresce).
A že to také udělal, nám ukazuje velký kříž v pravé z první dvojice kaplí.
Podle různých pramenů zpracoval Vladimír Ziffer st.

80. výročí mučednické smrti kněží z Opavska
V tomto roce si budeme na Opavsku připomínat 80. výročí úmrtí tří katolických
kněží, kteří zahynuli jako mučedníci pro svou víru v koncentračních táborech v době
nacistické totality.
První z nich, P. Alois Šebela působil v letech 1904–1908 jako kaplan v Kateřinkách
a v letech 1928–1938 jako farář v Jaktaři, zahynul 9. února 1942 v koncentračním táboře
Osvětim v Polsku. Druhý byl P. Johann Smolik, který byl v letech 1933–1941 farářem
v Nových Lublicích a který zemřel 26. srpna 1942 v koncentračním táboře Dachau
v Bavorsku. Třetím byl rodák z Dolních Životic P. Anselm Leo Polak. Ten se stal knězem
Německého řádu a působil v letech 1910–1941 ve Slovinsku. Byl zavražděn 17. října 1942
v koncentračním táboře Jasenovac v Chorvatsku.
Každý z těchto kněží měl – jak se dočteme dále – naprosto odlišný životní příběh, ale
všichni tři věrnost svému kněžskému povolání dosvědčili mučednickou smrtí. A právě
80. výročí jejich smrti je vhodnou příležitostí si je více připomenout.
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P. Alois Šebela

P. Anselm Leo Polak

P. Johann Smolik

První nabídkou k seznámení s jejich životními příběhy bude výstava „Svědkové
lidskosti“, doplněná o výstavní panely s životními příběhy těchto kněží. Bude instalována
v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v polovině měsíce února a v neděli 20. února
bude slavnostně zahájena. Výstava potrvá až do neděle 8. května, kdy se v rámci neděle
Dobrého pastýře modlíme za nová kněžská a řeholní povolání.
V rámci výstavy proběhnou v konkatedrále o postních nedělích odpoledne po křížové
cestě postupně tři patnácti až dvacetiminutové přednášky, které postupně život těchto
kněží přiblíží: neděle 6. března (1. neděle postní) P. Alois Šebela, neděle 20. března
(3. neděle postní) P. Johann Smolik a neděle 3. dubna (5. neděle postní) P. Anselm Leo
Polak.
Další připomínka proběhne v místech, která jsou svázána s životy těchto kněží,
v následujících termínech:
• kostel sv. Petra a Pavla v Jaktaři v neděli 13. února a v neděli 26. června 2022,
• kostel sv. Kateřiny v Kateřinkách v neděli 13. února 2022,
• kostel Nejsvětější Trojice v Nových Lublicích v *neděli 28. srpna 2022,
• kostel Nejsvětějšího Spasitele v Dolních Životicích v *neděli 16. října 2022,
• děkanát Opava v neděli 8. května – prezentace publikace P. Alois Šebela.
(* = termín a vlastní průběh slavnostní připomínky se upřesňuje)
Výstava „Svědkové lidskosti – odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů
v letech 1938–1945“ představuje osudy deseti osobností, které se ze svého vnitřního
křesťanského přesvědčení postavily nacismu a zaplatily za to svým životem. Zároveň
si ale klade za cíl připomenout památku nejen těchto vybraných odpůrců nacistického
režimu v sudetoněmeckém prostředí, ale chce být impulsem pro další bádání v tomto
dosud málo zpracovaném historickém tématu.
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Jedná se o tyto osobnosti: bl. P. Richard Henkes, bl. sr. Maria Restituta Kafka,
sr. Epiphania Barbara Pritzl, Eduard Schlusche, P. Roman Karl Scholz, P. Karl Schrammel,
P. Augustinus Franz Schubert, Hans Georg Heintschel von Heinegg, Josef Tippelt,
bl. P. Engelmar Hubert Unzeitig.
P. Jan Larisch

O zasvěceném životě
Zasvěcený život zahrnuje všechny řeholníky a některé laiky. Zasvěcený život je Boží
dar církvi. Odpovědí na tento dar od Boha je celoživotní darování se člověka Bohu. Díky
konkrétnímu charismatu své služby pak objevují potřebné bližní a nalézají Boha („Cokoliv
jste učinili i tomu nejposlednějšímu z bratří, mě jste učinili.“). Zasvěcený život má mnoho
podob. K církevně uznávaným formám zasvěceného života patří život poustevníků, život
zasvěcených panen, zasvěcený život v rámci sekulárních institutů a řeholní život.
Osobní povolání je
povolání každého člověka Bohem ke konkrétnímu způsobu života s Ním. Základním
povoláním počatých je
povolání k životu. Podobně všichni pokřtění
jsou povoláni k následování Krista a k účasti
na jeho životě, tedy ke
svatosti. Ten, kdo zve, povolává, je Pán. Můžeme jeho volání – pozvání ignorovat, úplně
vytěsnit, přehlušit, ale pak nemůžeme být šťastní. Stvořitel nás miluje, obdaroval každého člověka mnoha dary a schopnostmi a přesně i podle nich pak konkrétního člověka
zve na jeho konkrétní životní cestu a do konkrétního stavu, kde má být šťastný on i ti, pro
které žije (např. jeho rodina). Některé Bůh, moudrý a vševědoucí, povolává k manželství
a rodině (s konkrétním protějškem), jiné ke kněžství, jiné k celibátu, jiné k zasvěcenému
životu. Štěstí zasvěcené osoby je v tom, že může úplně patřit Bohu, plnit Otcovu vůli,
napodobovat Kristův příklad. Řeholní osoba kráčí prověřenou cestou řádové spirituality (mnohdy i staletími prověřenou cestou), každodenně kráčí společně ve vzájemné
úctě a lásce se svými staršími i mladšími členy komunity za společným snem, Cílem.
Papež František nás stále povzbuzuje, abychom měli sny, vize, abychom neztráceli ideály.
Řeholní život je jedna z forem zasvěceného života. Od ostatních se liší dobrovolně
přijatým závazkem zachovávat „evangelijní rady“ neboli sliby chudoby, čistoty a poslušnosti (některé kongregace skládají i čtvrtý slib, např. milosrdenství, poslušnost papeži)
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a žít ve společenství. Každá kongregace má vlastní charisma. Je to částečný příspěvek
konkrétní řeholní rodiny ke zpřítomnění plnosti Krista v Církvi (např. Kristus trpící,
Kristus vyučující, Kristus modlící se). Charisma je dar Ducha Svatého, který obdržel
zakladatel řeholní rodiny a předal svým duchovním synům a dcerám. Oni ho dál žijí,
uchovávají, prohlubují a neustále rozvíjejí. Charisma podmiňuje a vymezuje spiritualitu
konkrétní řeholní rodiny (konkrétní způsob prožívání křesťanského života): kontemplace, apoštolát, charita. Každá řeholní rodina má svá pravidla (řehole, konstituce). Obvykle
se členové řeholních společenství navenek vyznačují charakteristickým řeholním oděvem, hábitem. Než jedinec složí věčné (slavné) sliby, prochází počáteční neboli prvotní
formací, po slibech se dále rozvíjí v trvalé formaci. Terciáři řeholního řádu jsou osoby
světské i duchovní, které chtějí mít částečný podíl (podle své dispozice) na duchovních
dobrech a charismatu konkrétního řádu či jeho díla.
P. Norbert Jan Maria Hnátek OT

Kronika roku 2021
Jak ji dokumentovala Cesta
Leden
1.–24. 1. Tříkrálová sbírka v omezeném
rozsahu.
5. 1. Požehnání koledníčků Tříkrálové
sbírky s účastí biskupa Martina Davida •
Rybí trh před konkatedrálou. Tříkrálový
průvod se nekonal.
10. 1. Do konce ledna byly nedělní mše
pouze v kostele sv. Vojtěcha a v pozměněném režimu (v 6.30, v 8.00, v 9.30, v 11.00
a v 18 hodin).
17. 1. Nedělní mše svaté pouze v kostele sv.
Vojtěcha a v pozměněném režimu až do odvolání.

Únor
6. 2. Duchovní obnova pro muže v Opavě na téma: Můj vztah k církvi (P. Víťa Řehulka) • Centrum pro rodinu, středisko
Opava • pastorační středisko minoritského kláštera.
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19. 2. První křížová cesta, následovaly
pobožnosti křížové cesty i v dalších kostelech • kostel
sv. Vojtěcha (neděle v
17.15 a pátek v 17.30).

Březen
7. 3. Duchovní
obnova na téma:
„Návrat ztraceného
syna – bod obratu“ (P. Vladimír Ziffer) •
Klub svaté Anežky • Marianum.
21. 3. Příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Vojtěcha: jako obvykle ve všední
dny a v sobotu (30 minut přede mší svatou); v pondělí a ve středu od 16 do 17 hodin; ve čtvrtek a v pátek od 17 do 18 hodin.
28. 3. Květná neděle: Zpovědní den nebyl,
byly rozšířené možnosti přijmout svátost
smíření (viz 21. 3.). Obřady Velikonočního
tridua ve farnosti Panny Marie kvůli

omezením tento rok nebyly. V průběhu
týdne byl otevřen kostel sv. Vojtěcha
k soukromé modlitbě s možností přijmout
svátost smíření. Ve Velikonočním triduu
byly adorace.

Duben
5. 4. V 9.30 biskupská mše svatá, celebroval otec biskup Martin David • kostel
sv. Vojtěcha.
7. 4. Manželské večery online od 7. dubna • Centrum pro rodinu, středisko Opava.
8. 4. Kurz „ROSE“ pro ženy online od
8. dubna • Centrum pro rodinu, středisko
Opava.
10. 4. Svátost pomazání nemocných • při
mších svatých v kostele sv. Vojtěcha v 7.00
a 18.00.
23. 4. Poutní mše svatá k sv. Vojtěchu •
kostel sv. Vojtěcha v 18 hodin.
25. 4. Změna v omezeních bohoslužeb:
Neplatí omezení na 10 % kapacity, možné
naplnit kapacitu při dodržení 2m rozestupů mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti, neplatí zákaz
hromadného zpěvu při bohoslužbě. Při
bohoslužbě je i nadále potřeba používat
roušky nebo respirátory a při vstupu do
kostela si desinfikovat ruce.

Květen
1. 5. Májové pobožnosti • kostel svatého
Vojtěcha.
9. 5. Nedělní mše svaté opět v obvyklém režimu: v kostele sv. Vojtěcha v 7.00,
v 8.30, v 10.00 a v 18.00; v kostele Nejsvětější Trojice v 16.30.
15. 5. Pouť k Panně Marii Opavské, Matce
Milosrdenství • kostel sv. Vojtěcha.

16. 5. První svaté přijímání • kostel sv.
Vojtěcha (k přijímání přistoupilo celkem
osm dětí).
16. 5. Projekt Otevřené chrámy • konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie.
22.–23. 5. Svatodušní farní pouť farnosti
Sv. Ducha.
28. 5. Noc kostelů • konkatedrála Panny
Marie (první příležitost prohlídnout si
konkatedrálu po rekonstrukci)
30. 5. Poutní mše svatá ze slavnosti Nejsvětější Trojice • kostel Nejsvětější Trojice.

Červen
V druhé polovině roku probíhala renovace
mariánského sloupu na Dolním náměstí.
1. 6. Knihovna křesťanské literatury opět
v provozu • Charita Opava.
3. 6. Slavnost Těla a krve Páně • zahájení v kostele sv. Vojtěcha, eucharistický
průvod po mši svaté ukončen v chrámu Sv.
Ducha.
4. 6. Mše svatá a nová kniha v Marianu •
Kongregace Dcer Božské Lásky.
12. 6. Slavnostní otevření konkatedrály
po revitalizaci • konkatedrála Nanebevzetí
Panny Marie.
12. 6. Sobota s židovskými tanci na Cvilíně u Krnova • Centrum pro rodinu, středisko Opava.
13. 6. Obnovení pravidelných bohoslužeb
v konkatedrále.
19. 6. Jáhenské svěcení • jedním ze dvou
svěcenců byl Karel Honka z naší farnosti •
konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie.
20. 6. Farní odpoledne • farnost Panny
Marie • farní zahrada.
26. 6. Ministrantský výlet • farnost Panny
Marie • Jeseníky – Praděd.
27. 6. Mše svatá na poděkování za působení o. Jana Czudka v naší farnosti.
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27. 6. První svaté přijímání • konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie (celkem patnáct dětí).
28. 6. Začíná letní režim mší svatých (viz
níže) • konkatedrála Nanebevzetí Panny
Marie.

Červenec
Změny ve farnosti. Během letních prázdnin odešel na biskupství do funkce delegáta ad omnia o. Jan Czudek. Na místo opavského děkana a faráře u Panny Marie přišel
o. Václav Koloničný, který v létech 1997 až
1999 začínal v Opavě svůj kněžský život.
1. 7.–31. 8. V konkatedrále Nanebevzetí
Panny Marie ve všední dny a v soboty mše
svaté pouze v 7 hodin. Letní změny v pořadu bohoslužeb byly i v dalších opavských
kostelech.
4. 7. Při všech mších svatých v naší farnosti budou obětní dary opět přinášeny
v obětním průvodu.
4. 7.–31. 8. Projekt Otevřené chrámy • ostravsko-opavská diecéze.
18. 7. Oficiální přivítání o. Václava Koloničného ve farnosti.
21. 7. Ve věku 93 let byl povolán na
věčnost pan Jiří Rychta, dlouholetý a
obětavý kostelník v konkatedrále.
24. 7. Pouť ke sv. Anně na trojmezí farností.
Mši sv. celebroval P. Václav Koloničný.
30. 7. Poslední rozloučení s panem Jiřím
Rychtou • konkatedrála (při mši svaté v 15
hodin). Po obřadu byl uložen do rodinného hrobu na Městském hřbitově v Opavě.

Srpen
2. 8. Slavnost Porciunkule • kostel Svatého Ducha.
15.–21. 8. Farní tábor • Zátor.
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15. 8. Pouť do Zlatých Hor • KDU-ČSL.
22. 8. Pouť na Svatý Hostýn • Jednota
Orel Opava.
Od 30. 8. Bohoslužby v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v plném rozsahu.

Září
7. 9. Zahájení pravidelné činnosti informativní schůzkou •
Klub sv. Anežky •
Denní stacionář
pro seniory.
5. 9. Mše svatá na
zahájení školního roku na opavských školách • konkatedrála Nanebevzetí Panny
Marie.
12. 9. Pouť na Slezskou Kalvárii • farnost
Hradec nad Moravicí.
14. 9. Beseda s MUDr. Ritou Červeňovou
na téma „Eucharistické zázraky“• Klub sv.
Anežky • Denní stacionář pro seniory.
16. 9. Začátek výuky náboženství • farnost Panny Marie.
16. 9. Zahradní slavnost CZŠ sv. Ludmily.
18. 9. Sportovní den (nejen) pro klienty •
Charita Opava • hřiště v Kylešovicích.
17.–19. 9. Víkend pro ženy na Cvilíně •
Centrum pro rodinu, středisko Opava.
19. 9. Slezská pouť u Sv. Salvátora v Dolních Životicích.
21. 9. Beseda se sestrou Filoménou z kongregace Dcer Božské Lásky • Klub sv. Anežky
• Denní stacionář pro seniory.
21. 9. Benefiční koncert na podporu opavského minoritského sálu • Sněmovní sál
minoritského kláštera.
22. 9. – 24. 11. Pokračování kurzu biblických židovských tanců • Centrum pro rodinu, středisko Opava • Církevní základní
škola v Opavě-Jaktaři.

Říjen
1. 10. První setkání s modlitbou růžence •
kostel sv. Vojtěcha.
3. 10. Slavnost „TRANZITUS“ (přechod
sv. Františka do nebe) • kostel Sv. Ducha.
9. 10. Drakiáda • Církevní základní škola sv. Ludmily.
12. 10. Posezení na zahradě s opékáním •
Klub sv. Anežky • Denní stacionář pro seniory.
12. 10. Odpolední seminář pro ženy • Centrum pro rodinu, středisko Opava • minoritský klášter.
16. 10. Tvoření pro misie • farnost Panny
Marie v Opavě • učebna kostela sv. Vojtěcha.
17. 10. Poutní mše svatá v kostele sv. Hedviky • farnost Panny Marie.
19. 10. Přednáška plukovníka v. v. ing.
Františka Valdštýna na téma „Zamyšlení
nad husitskými válkami“ • Klub sv. Anežky • pastorační středisko minoritského
kláštera.
23. 10. Předání napečených misijních koláčů.
30. 10. Setkání Modlitební skupiny o. Pia •
kostel sv. Vojtěcha (začátek v 9.00 mší svatou).

Listopad
2. 11. Mše svatá v kostele sv. Hedviky
(Vzpomínka na všechny věrné zemřelé) •
farnost Panny Marie.
7. 11. Dušičkové pobožnosti • farnost
Panny Marie • Městský hřbitov v Opavě a
v Oticích.
9. 11. Beseda se spisovatelkou paní Annou
Malchárkovou o knize Zapadlé dny: Tradice jednoho roku a o dalších knihách • Klub
sv. Anežky • Denní stacionář pro seniory.

13. 11. Vzpomínka na oběti válek a násilí •
pobožnost na německém vojenském hřbitově.
16. 11. Přednáška otce Jana Larische na
téma Život a dílo olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana • Klub sv.
Anežky • pastorační středisko minoritského kláštera.
17. 11. Mše svatá v rámci řádového dne
Německých rytířů • konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie.
17. 11. Biskup Martin David celebroval
mši svatou v kostele sv. Janů v Opavě.
Kostel v tento den oficiálně předal spolku
kostela sv. Janů.
20. 11. Duchovní obnova pro ženy na
téma: Můj vztah k církvi (P. Vítězslav Řehulka) • Centrum pro rodinu, středisko
Opava • pastorační středisko minoritského kláštera.
23. 11. Beseda s vysokoškolským pedagogem Slezské univerzity v Opavě Doc. Jiřím
Siostrzonkem, Ph. D. na téma Povídání o
životě s projekcí • Klub sv. Anežky • Denní
stacionář pro seniory.
25. 11. Výroba adventních věnců • farnost
Panny Marie • učebna v kostele svatého
Vojtěcha.
27. 11. Adventní duchovní obnova
na téma Svatý Josef – inspirace
pro skrytý život s Kristem
(P. Vojtěch Janšta) • Klub
sv. Anežky • Marianum,
klášter Kongregace
Dcer Božské Lásky.
27. a 28. 11.
Požehnání
adventních věnců
• v různých opavských
kostelech.
29. 11. První roráty • v různých opavských
kostelech.
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Prosinec
4. 12. Adventní duchovní obnova pro
manželské páry na téma: „Hranice v manželství“ (MUDr. Jana Hájková z Brna,
psychiatr) • Centrum pro rodinu, středisko Opava • CZŠ sv. Ludmily Hradec nad
Moravicí.
13. 12. Adventní koncert Církevní konzervatoře Německého řádu • konkatedrála
Nanebevzetí Panny Marie.
19. 12. Zpovědní den • konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie od 14 do 17 hodin.
19. 12. Rozpis vánočních bohoslužeb i
časy, kdy bude možné přijmout svátost
smíření, byl vydán tiskem.

23. 12. Skauti roznášeli betlémské světlo
zájemcům do domů.
24. 12. Vigilie z Narození Páně („půlnoční“) • v kostele sv. Vojtěcha ve 21.00,
v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
ve 22.00.
25. 12. Mše svatá s žehnáním hraček •
konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie.
26. 12. Biskupská mše svatá (celebroval
apoštolský administrátor, biskup Mons.
Martin David) • konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie.
31. 12. Mše sv. na poděkování za rok 2021
• konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie.

První polovina roku 2021 byla stále ještě poznamenána koronavirem. Mše svaté a
pobožnosti byly po určitou dobu omezené (viz výše); Obřady tridua, včetně Vzkříšení se
neslavily. Páteční adorace v kostele sv. Vojtěcha byly pouze v obdobích, kdy byly povoleny
mše svaté, stejně tak německé mše svaté v kapli sv. Kříže (ty nebyly, jako obvykle,
o velkých prázdninách). Modlitby se zpěvy Taizé byly také pouze v obdobích, kdy byly
povoleny mše svaté, o prázdninách rovněž nebyly. Všechny další akce: farní klub pro
děti ve věku 9 až 13 let, Fatimské pobožnosti a různá společenství, se mohly konat tak, aby
počet účastníků nepřesáhl povolený počet anebo se nekonaly vůbec.
Proběhla také řada sbírek: na kněžský seminář, na potřeby biskupství, na misie a další
a sbírky na opravu konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie.
Zpracoval Vladimír Ziffer st.

Statistika farnosti Panny Marie za rok 2021
Ekonomické záležitosti
Sbírky celkem ................................................................................................... 1 622 820 Kč
Z toho účelové – odeslané ................................................................................. 338 500 Kč
Nájem (mob. operátoři, ostatní) ....................................................................... 158 695 Kč
Dary fyzických a právnických osob .............................................................. 1 301 055 Kč
Dotace ............................................................................................................. 24 976 348 Kč
Opravy a údržba památek ............................................................................ 25 237 362 Kč
Režijní výdaje ...................................................................................................... 719 775 Kč
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Pastorační činnost
Křty .................................................... 24
První svaté přijímání ....................... 23
Biřmování ........................................... 1
Svatby .................................................. 7

Sv. pomazání nemocných (hromadná) .... 86
Pohřby ...................................................... 45
Výstupy z církve ........................................ 0
Znovupřijetí do církve ............................. 0
o. Václav Koloničný

K zamyšlení
Spravedlnost a nespravedlnost
Dokážeme posoudit to, co je spravedlivé nebo nespravedlivé? Zkuste si přečíst následující
text z knihy „Evangelium podle Joba“ a zamyslet se nad ním.
Pokud o něčem řekneme, že je to spravedlivé nebo nespravedlivé, poměřujeme lidské jednání s nějakým ideálem a na
základě srovnání vyslovujeme hodnotící soud. Podobně měří
stavitel olovnicí a vodováhou zeď, zda odpovídá ideálu přímky.
Geometricky dokonalý ideál však v hmotném světě neexistuje.
Do reality ho promítá náš duch. Podobně je to i u etického
soudu. Pokud poměřujeme spravedlnost, odkud jsme vzali
měřítko? Odkud se v nás vzala idea spravedlnosti? Moderní
člověk převzal renesanční tezi, že člověk je měřítkem všech
věcí. Jaký člověk? Který člověk? Matka Tereza? Hitler? František z Assisi? Žádný člověk totiž, přísně vzato, není přímkou.
Každý je pokřivený. Pokřivený byl nejen Hitler, do jisté míry
byl pokřivený i František z Assisi i Matka Tereza. Život každého člověka, i těch lidí, které vidíme jako morální hrdiny, je porušen nedokonalostí. Moderní literatura nám v tomto směru již dlouhá léta otevírá oči. Demytologizuje hrdiny.
Odkrývá nám jejich pokřivenost. Rovný člověk neexistuje. Mravní vědomí tedy nemohlo vzniknout na základě zkušeností s naší lidskostí. Pokud vycházíme pouze z člověka,
jak chceme změřit velikost jeho pokřivení?
Bezejmenný duch dal Elífazovi (jednomu ze tří Jobových přátel) v nočním tichu
nahlédnout, že lidská idea spravedlnosti odkazuje nad sebe – vychází z Boha. U tebe
je pramen žití, když ty jsi nám světlem, píše autor 36. žalmu (Ž 36,10) a myslí na to
samé. Apoštol Jan to ve svém prvním listu zformuloval takto: V tomto poznáme, že jsme
z pravdy a tak před ním upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je
větší než naše srdce a zná všecko! (1 Jan 3,19‒20). V našem srdci se zrcadlí světlo vzdálené
ideje spravedlnosti. Je Bůh větší nebo menší než mé srdce? Pokud je větší, mé srdce ho
nikdy neobsáhne. Nemůže ho změřit a posoudit. Pokud je menší a mé srdce ho dokáže
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změřit, Bůh již není Bohem, je pouze lidskou představou. Pojem Boha totiž označuje ten
rozměr reality, který přesahuje a určuje vše ostatní. Idea spravedlnosti je tedy zrcadlením
Božího vědomí v nás. Světlo našeho svědomí je jako světlo měsíce, které odráží paprsky
ze vzdáleného slunce.

Americký psycholog a populární autor Scott Peck v knize „Svět, který čeká na zrození“
píše o novém etickém konceptu „ideálního pozorovatele“. Jaký čin je dobrý čin? ptá se
Scott Peck. Dobrý je takový čin, který se bude jevit jako dobrý ideálnímu pozorovateli.
Na otázku: Kdo je ideální pozorovatel? Peck odpovídá: Ideální pozorovatel je bytost,
která je inteligentnější a objektivnější než my a má o danou věc bytostný zájem.
Scott Peck přeložil do nenáboženského jazyka slova, která najdeme již v starobylém
žalmu: Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je
ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti
známy. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno (Ž 139,1‒3).
Daniel Pastirčák
Přeji vám jasnou hlavu a pomoc Ducha Svatého nejen k zamyšlení nad tímto textem,
ale i nad dalšími texty, které sami budete číst. A čtěte! Je to jeden z dobrých způsobů, jak si
vyčistit hlavu od běžných starostí.
Vladimír Ziffer st.
Zdroj: Daniel Pastirčák, Evangelium podle Joba. Karmelitánské nakladatelství v Praze
2017, str. 95 a 96.
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Knižní tipy
O málo menší než andělé
Marek Vácha

Věrní čtenáři byli překvapeni, když jen několik
dnů před Vánocemi vyšel neohlášeně další titul
oblíbeného kněze, biologa a spisovatele známého také
pod svou skautskou přezdívkou Orko. V posledních
letech jsme u něj byli zvyklí vždy na jednu jeho
knihu ročně a ze začátku podzimu už vyšla úspěšná
kniha Wakan tanka. Tentokrát ji ale doplnila ještě
tenká esej, která byla Váchovou odpovědí na otázku:
Co je největším problémem naší doby?
„Za největší problém současné Evropské unie
považuji, možná překvapivě a paradoxně, otázky
kdo jsem, kdo jsme, kdo je člověk. Nikdy v dějinách
nebyla odpověď důležitější než dnes. Podle odpovědi se
budou psát zákony, podle odpovědi se budeme chovat
sobecky, nebo laskavě, podle odpovědi antinatalisté
budou mít, nebo nebudou mít děti.“
Marek Vácha čtenáři ukáže, jak se vyvíjel pohled na člověka od antiky, přes středověk,
až do dneška. A i když se vlastně jedná o velmi teoretickou otázku, je to napsáno svižným
a strhujícím dojmem. Vlastně se celá knížka dá přečíst za méně než hodinu, člověku po
ní zůstane víc otázek než odpovědí, a přesto (nebo právě proto?) stojí za to! Rozhodně ji
lze doporučit všem přemýšlivým nevěřícím. Nevnucuje odpovědi, ale vybízí k hledání.

Báječný Bůh

100 povídání o Bohu a o vědě
Louie Giglio, Nicola Anderson
Na celém světě by se nenašel lepší vynálezce než Bůh.
Právě on odstartoval čas, vypustil světlo a povolal svým
slovem k životu úplně všechno – od těch největších
hvězd na obloze až po ty nejmenší hvězdice v oceánech.
Bůh je opravdu mocný a cílevědomý stvořitel, se kterým
se nikdo nemůže srovnávat, a přitom se s ním můžeme
setkat a povídat si s ním.
Kniha Báječný Bůh dětem přiblíží nádheru Božího
stvoření. Ve 100 kapitolách můžete žasnout nad Boží
vynalézavostí a tvořivostí v těchto oblastech: vesmír,
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Země, geologie, oceány, počasí, živočichové (od hmyzu až po dinosaury), lidské tělo,
rozum, city, představivost a mnoha dalších.
Text každé kapitoly je přehledně členěný na uvozující biblický citát, vysvětlení
nějakého přírodního jevu, vybranou zajímavost a krátkou modlitbu, která z kapitoly
vychází.
Jedná se už o pokračování obdobné knihy Úžasný Bůh. Obě mohou zaujmout všechny
malé vědce a objevovatele krásy světa ve školním věku.

Ruští mystici
Tomáš Špidlík

Tato kniha je prvním českým vydáním (Italsky vyšla už v roce
1977.) úspěšné publikace otce Špidlíka a představuje jedinečný
vhled do ruské mystiky. Dává klíč k jejímu pochopení: předkládá
to podstatné, a zároveň uvádí její životodárný význam. Bohatou
sbírku duchovních textů předchází vlastní Špidlíkovy komentáře.
Text ukazuje, co ze specifické ruské zbožnosti může obohatit církev
univerzální v jejím současném poslání.
Pro zajímavost uvádíme nejprodávanější knihy roku 2021 v opavském křesťanském
knihkupectví (pokud nepočítáme drobné brožurky a čtecí kalendáře):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Wakan tanka (Marek Vácha)
Blahoslavený Carlo Acutis (Nicola Gori)
Ve stínu Všemocného (Gereon Goldmann)
Bůh své bitvy neprohrává (V. Kodet, J. Paulas)
Pominuté chvály (Štěpán Smolen)
Mše svatá pro nejmenší
Boží ajťák - 9 dní s Carlem Acutisem (Corinna Turnerová)
Vyprávěj mi o svatém přijímání (Bruno Ferrero)
Mariino srdce zvítězí (Mirjana Soldo)
Růženec hrou
Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava

Dětem
Hněv je špatný rádce
Jednoho pošmourného únorového dne se vracejí dvojčata ze školy s dobrou náladou.
Josífek volá na maminku: „Byli jsme v divadle.“
„Já vím, však jsem vám na to dávala peníze. A o čem to bylo?“
„Princeznu zavřel zlý černokněžník a hlídal ji ve dne v noci v pevné věži. Ale
vysvobodil ji princ se stříbrným mečem.“
O slovo se hlásí Maruška, která bratra doplňuje: „Měli krásnou svatbu, princezna byla
oblečená do bílých šatů a všichni se veselili.“
Josífek chce předvést prince v živé podobě. Vyhrabává z police pokličku na hrnec, ve
kterém se vařívá polévka. „To je štít!“ křičí a jako meč mu zakrátko slouží starý deštník.
„Ale vždyť nemáte oponu,“ namítá maminka, ale hned dodává: „V pokoji natáhneme
mezi dveře a okno prádelní šňůru, na ni pověsíme závěs.“
„A máme oponu,“ jásá Josífek, „večer vás zveme na představení, všechny…!“
Po obědě maminka zavěsí dětem oponu, která se dá otevírat i zavírat. Maruška si za
závěsem rozkládá oblečení a nechce tam brášku vpustit. Odmítnutý rytíř se tam snaží
několikrát proniknout, ale Maruška ječením přivolává maminku, která nařizuje: „Nelez
jí tam, musí se v klidu obléct!“
Josífek se zlobí. Divadlo jsem vymyslel a teď do něho ani nesmím! Co jsem to za
rytíře, když si nemůžu přístup vydobýt? Odhazuje
meč do kouta a s brbláním
odchází. Maruška poodhrnuje závěs a posmívá se
mu: „Ty jsi ale rytíř! Tak
mě nevysvobodíš!“
Josífek se ohlédne a v té
chvíli se v něm probudí
hněv. Vzala mi divadlo…
nepustí mě dovnitř a teď
se mi ještě směje! Dál už
ani neví, jak se to semlelo.
Snad chtěl něco hodit do opony, aby se Maruška polekala a přestala se mu vítězně
posmívat. Vymršťuje pokličku právě ve chvíli, kdy Maruška rozhrnuje oponu a vstrkuje
hlavu. Naráží do ní těsně nad okem. Vzápětí má Maruška obličej zalitý krví, ječí a volá
o pomoc. Josífek zděšeně zírá, co udělal.
Ale to už se blíží maminčiny kroky. „Co se stalo?“ volá ještě z chodby. Ale když spatří
dceru celou od krve, osopí se na Josífka: „Cos to udělal? Máš ty rozum?“
Bere Marušku do náruče a nese ji do koupelny. Umývá jí obličej a zjišťuje tržnou ranku
těsně nad okem. „Díky Bohu, žes nepřišla o oko,“ říká už klidně, a zároveň se rozhoduje:
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„Musíme na středisko, aby paní doktorka dala na ranku mašličku. Na to Maruška brečí,
že k paní doktorce nepůjde, a Josífek se hájí, že to nechtěl. Štěpánek, který se probudil, se
sápe do maminčiny náruče a v rozespalosti brečí.
Maminka vzhlédne k nebi a vyšle k nebeskému Otci modlitbu: Bože, pomoz mi, ať se
z toho nezblázním. Poté se uklidní a vyzve své ratolesti: „Musíme k paní doktorce, než
skončí.“
Večer se divadlo nekoná. Při modlitbě maminka říká: „Děkujeme, Pane Bože, že to
dobře dopadlo.“
„Jako v pohádce…v divadle,“ přidává se Josífek, ale pak se přiznává: „Zuřil jsem, byl
jsem vzteklý, proto jsem hodil pokličkou.“
Maminka je ráda, že se chlapec přiznal. Ale dodává: „Hněv je špatný rádce a nebýt
anděla strážce, tak to jako v pohádce nedopadlo.“
Josífek to uznává a před usnutím se vroucně pomodlí: „Anděle Boží, strážce můj…“
jáhen Josef Janšta
ilustrace Magdalénka Řeháková

Ze života skautů
Nazdar,
jsme 5. chlapecký oddíl sv. Jiří v Opavě. Patříme pod
středisko ZVON a jsme oddíl s rozšířenou křesťanskou
výchovou. Náš oddíl ale není pouze pro křesťany. Náš oddíl
je otevřen každému, kdo chce přijmout skautské zákony, žít
podle skautských zásad a jednou složit skautský slib.

Na co se můžeš těšit?
Na novou klubovnu a moderní
skautský dům. Na přátelství a ideály. Na dobrou partu lidí a spoustu
zážitků.
Těší se na Tebe: vedoucí oddílu
František Sovadina – Špajzka, zástupce vedoucího oddílu Pavel Štěpánek – Balů, Tobiáš Vlk, Pavel Šimeček, Marek Ott, Štěpán Lazecký,
Lukáš Graca – Koňas.

Kde nás najdeš?
Na Nábřeží 129/4, Opava, telefon na vůdce oddílu: +420 733 118 444
Email: 5opava@skaut.cz, web: svatyjiriopava.skauting.cz
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Skautská výprava
na „Kančí kůži“
Z pátku na sobotu 7.–8. ledna jsme
se vydali na zimní výpravu do raduňských lesů nedaleko Opavy. Oba dva
dny bylo pod nulou, ale to nás neodradilo. Naopak, posílilo na těle i na
duchu.
Cílem akce bylo vyzkoušet si, jestli
zvládneme přežít v nepříznivých podmínkách (zima, chlad, myši a tma). A
podařilo se. I když stačilo spatřit jednu
jedinou myš, a vše bylo jinak. Strach,
panika, ostražitost… Kdyby těch myší
všude kolem nás nebylo tolik, tak by
situace vypadala lépe. Představte si,
otevřete skříň a vyběhne na vás myš.
Lehnete si na matrace a v nich myši.
Usínáte za zvuků myších škrábanců.
No, nic příjemného. Ale o tom výprava byla. Zvládnout nepříjemné a
obtížné situace. Vždyť skaut by si měl
poradit za každých okolností. A naše
skautské heslo zní: Buď připraven!
Do srubu, kterému říkáme „Kančí
kůže“ (podle kůže kance, která kdysi
visela uvnitř), se náš 5. chlapecký oddíl sv. Jiří rád vrací už přes 20 let. Je to
místo setkávání skautských generací,
které zde prožily a snad i nadále budou prožívat nezapomenutelné chvíle.
Lukáš Graca ‒ Koňas
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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.

Manželské večery v Ostravě
Nabízíme kurz Manželské večery, který se uskuteční od 7. března v Ostravě, v prostorách Centra pro rodinu. Kurz se skládá z osmi večerů, začíná v pondělí 7. března
v 18 hodin a bude probíhat každý týden ve stejný čas.
Témata: komunikace, řešení konfliktů, rozdíly mezi mužem a ženou, pět jazyků lásky,
odpuštění a další.
Soukromí každého páru je respektováno, skupinová diskuse není součástí kurzu.
Cena: 2 800 Kč/pár (v ceně jsou večeře, dezert, káva, brožurky, nájem)
Více informací a přihlašování: www.prorodiny.cz

Jarní kurz biblických židovských tanců
Tento pokračovací kurz bude zahájen ve středu 9. března, bude mít 10 lekcí, každou
středu od 19 do 21 hodin v Církevní základní škole v Opavě-Jaktaři.
Cena kurzu: 600 Kč
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz

Postní duchovní obnova pro manžele
Uskuteční se v sobotu 12. března od 8.45 do 17.30 v Církevní základní škole
sv. Ludmily v Hradci n/Mor.
Témata: Láska a úcta (manželé Gita a Miloš Vyleťalovi)
Proč je důležité odpuštění a jak na to? (P. Jiří Ramík)
Cena: 500 Kč/pár
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz

Kurz o rodičovství a výchově v Opavě
Tohoto kurzu se mohou zúčastnit oba rodiče, nebo i jen jeden z nich.
Nabízíme interaktivní setkávání, možnost přijít se svým výchovným problémem,
nahlédnout do výchovných stylů, sourozeneckých konstelací, zjistit, proč děti „zlobí“,
jak funguje v našem životě podpora a povzbuzení, jak sdělovat, abychom byli slyšeni.
Možnost zastavit se, načerpat, sdílet.
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Začátek kurzu březen–duben 2022 v Opavě, pravděpodobně v minoritském
klášteře, vždy ve středu od 17 hodin. Setkání je celkem 9.
Cena: za oba rodiče 3 700 Kč, za jednotlivce 2 000 Kč.
Kapacita kurzu je omezena na 12–16 osob, tak neváhejte s přihlášením.
Bližší informace a přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz
Jana Dostálová

Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Pečeme a pomáháme
Ve škole učíme naše – vaše děti, aby nebyly lhostejné k potřebám druhých. Proto
jsme využili příležitosti, kterou pořádalo KUPE. Konkrétně se jednalo o akci s názvem

Oslaďme špitál. Paní učitelky doma připravily těsta a společně s dětmi pak napekly cukroví. Byla ho opravdu pořádná „kupa“. Odměnou pro všechny byl nejen dobrý pocit, že
můžeme pomoci, ale i vanilková vůně, která se linula po celé škole. V KUPE se celkem
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vybralo 30 kg cukroví, na kterém si pak pochutnali pacienti i zdravotníci na infekčním
oddělení ve Slezské nemocnici v Opavě.

Besídka
Společné posezení a zpívání koled nám pomohlo zpříjemnit předvánoční čas.

Třeťáci si nacvičili příběh prokládaný hrou na flétničky. Chtělo to hodně píle a
soustředění. Odměnou byl velký potlesk. Žákyně 5. třídy si samy secvičily scénku, jak
to může vypadat v našich rodinách před Vánoci a během nich. A klobouk dolů za jejich
nápady, přípravu celého vystoupení a výrobu všech rekvizit. Školní sbor Kolibříci pak
zazpíval koledy s doprovodem Orffových nástrojů.

I Tři králové přišli k nám
Na svátek tříkrálový zavítali do školy
mudrci. Společně jsme slavili mši svatou
v obou budovách naší školy. Otcové Marcin
Kieras a Štefan Bednár posvětili vodu i křídu. Tu jsme pak použili k zapsání symbolu
Tří králů nad dveře našich tříd.
Děti 3. B si nacvičily známou píseň a
zahrály ji na ozvučné trubky – bobotubes.

Zajímavé betlémské prohlídky
Děti 3. B. měly příležitost si v jaktařském kostele prohlédnout betlém. Program pro
třeťáky si připravily dvě šikovné maminky. Paní Laifertová připravila pro děti prohlídku
a kvíz, paní Honková jim pak z kúru zahrála na housle. Žáci obdivovali betlém,
zaposlouchali se do tónů houslí a mohli si prohlédnout i varhany. No uznejte sami, komu
se to poštěstí, aby se podíval i do „zákulisí“ kostela?
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Děti 1. a 2. B využily pozvání manželů Lenky
a Jindřicha Roháčkových
k prohlídce jejich krásného
velkého betléma. Pan Roháček pochází z Třeště, kde je
dlouhověkou tradicí stavět
obrovské betlémy a dodnes
se tato tradice uchovává. Až
do Třeště děti odjet nemohly, aby se zúčastnily tradiční
betlémské stezky, ale i tento
jeden betlém stál za to. Jeho
části pocházely nejen z Třeště od různých řezbářů, ale
také z různých končin světa,
protože pan Roháček je také
světově uznávaný entomolog.
A tak se děti podívaly nejen
na krásný betlém, ale také si
prohlédly kameny z různých
zemí a podívaly se alespoň
na obrázky zajímavých druhů
much a mušek. Báječné byly
také buchtičky od paní Leničky . Moc manželům Roháčkovým děkujeme!

Drahokamový den
Dětem se ve škole v mnohém daří. Snaží se plnit své
úkoly, vzájemně spolupracují,
pomáhají si. A za to všechno
sbírají ve škole vzácné drahokamy. A když je sklenice plná,
čeká je odměna podle jejich
přání. V lednu si děti vybraly návštěvu u paní učitelky a
všichni si to náramně užili.
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.

Výsledky Tříkrálové sbírky se stále počítají
Jak dopadla letošní Tříkrálová sbírka? Za normálních okolností byly výsledky této
nejstarší české dobročinné akce, kterou na Opavsku pořádá už dvaadvacet let Charita
Opava, známy vždy kolem 25. ledna. Ovšem okolnosti, za kterých
sbírka loni a bohužel i letos probíhala, měly vinou epidemie covidu-19 k normálu velmi daleko.
Zatímco loni nemohli Tři králové po domácnostech koledovat
vůbec, letos to bylo možné alespoň
v omezené míře. Charita Opava
proto opět připravila řadu dalších
možností, jak do sbírky přispět
a pokladničky umístila na různá
místa, například do lékáren, prodejen OD TEMPO a Hruška a podobně. Dárci měli opět možnost
přispět také online na účet sbírky.
Trvá proto déle, než se jednotlivé
kasičky doručí do Charity Opava a
než se sečte jejich obsah. Na konečné výsledky si tak budeme muset
ještě chvíli počkat.
Pořadatelé také připravili několik veřejných akcí, kde se mohli lidé
se Třemi králi setkat a přispět jim
do kasičky. Jedna z nich proběhla 9. ledna v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie pod
názvem „Tříkrálová neděle“. Řada lidí využila možnosti navštívit zde Kašpara, Melichara
a Baltazara a u toho si užít atmosféru opravené vánoční konkatedrály, podívat se na betlém a vyslechnout krátké varhanní koncerty.
Jakmile bude Charita Opava výsledky Tříkrálové sbírky znát, ihned je zveřejní na
svém webu www.charitaopava.cz a také na facebooku. Výnosy letošní sbírky budou
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určeny k rozšíření bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním a pro terénní služby
Charity Opava, tedy pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou péči. „Všem dárcům ze
srdce děkujeme,“ vzkazuje koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Hanušová.

O Opravárnu je zájem, opět otevře 5. února
Velkému zájmu lidí z Opavska se těší takzvaná OPRAVÁRNA. V tomto společném
projektu společnosti ASEKOL, Charity Opava a Moravskoslezského kraje si mohou
všichni zájemci nechat diagnostikovat porouchané elektro a v případě menších závad si
rovnou počkat na jeho opravu. Projekt probíhá jednou měsíčně od loňského listopadu až
do července 2022 a nejbližší možnost ho využít nastane v sobotu 5. února.
Technik Mojmír Wallin, jehož služby již v předchozích měsících ocenila řada lidí,
bude všem zájemcům opět k dispozici v zelené kontejnerové sestavě před areálem
Chráněných dílen Charity Opava na ulici Přemyslovců č. 37 v Jaktaři od 9 do 17 hodin.
Pokud nefunkční spotřebič opravit nepůjde, mohou ho lidé předat v areálu Chráněných
dílen Charity Opava k ekologické likvidaci a podpořit tím práci zdravotně postižených
lidí.
„Opravujeme menší elektrospotřebiče, jako jsou varné konvice, žehličky, fény, ale také
televize nebo mikrovlnky. Na místě opravíme i pračky, lednice nebo třeba myčky, lidé je
k nám ale musí přivézt,“ vysvětluje technik Wallin. „Řešit ale nemůžeme opravy mobilních
telefonů ani tabletů,“ upřesňuje.
Důvodů navštívit OPRAVÁRNU je ale více. Hned vedle ní bude totiž od 9 do 17 hodin
otevřen prodejní sklad plný dárkového zboží Chráněných dílen Charity Opava. Pokud
sháníte originální dárek na Valentýna, budete zde na správné adrese. A navíc se můžete
zapojit do soutěže. Každý, kdo přinese pokažené elektro k diagnostice, bude zařazen do
slosování o pět pětisetkorunových poukázek na tyto výrobky.

Opavský basket dodatečně naděloval v Radosti
Z nečekaného Ježíška se ještě počátkem ledna mohli těšit klienti sociálně terapeutické
dílny Charity Opava Radost. Navštívila je ředitelka marketingu Basketbalového klubu
Opava Alexandra Šimonová, aby jim dodatečně předala vánoční dárečky – kalendáře
zobrazující jejich oblíbené opavské basketbalisty a fanouškovské náramky BK Opava
s novým logem klubu.
Alexandra Šimonová si nejprve prohlédla za doprovodu vedoucí Radosti Lucie
Švejdíkové nové prostory tohoto střediska Charity Opava. „Působí to tu na mne velmi
pozitivně, dílny i další místnosti jsou krásně vybavené a prosvětlené,“ shrnula své dojmy.
„A Vaši klienti mají pokaždé dobrou náladu a usmívají se,“ dodává.
Alexandru Šimonovou už mnozí klienti znají přímo z opavské basketbalové haly, kde
prodávali kávu ze své pojízdné Kavárny pro Radost. Dárky je velice potěšily a návštěvě
na znamení díků zatleskali. A chybět nemohlo ani společné focení do sbírky fotografií
zachycujících spolupráci s opavským basketbalovým klubem. Basketbalisté už několik
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let klientům Radosti připravují speciální
tréninky a zápasy v hale a navštívili je také
v jejich sídle v Jaktaři. Spolupráce bude
pokračovat také v roce 2022. Vždy, kdy to
okolnosti dovolí, budou klienti v basketbalové hale při domácích zápasech nabízet kávu
ve své pojízdné kavárně a chystá se také návštěva borců BK v nově zrekonstruovaných
prostorách Radosti v Jaktaři. Tady si svěřenci trenéra Petra Czudka budou moci za
asistence klientů vyzkoušet práci v nových
charitních dílnách.

Reportér Proglasu získal ocenění za reportáž o chráněných dílnách
Čestné uznání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením obdržel redaktor
Radia Proglas Antonín Žolnerčík za rozhlasovou reportáž o Chráněných dílnách Charity
Opava. Uznání mu bylo uděleno v kategorii Publicistické práce zaměřené na téma
zdravotního postižení.
Půlhodinový pořad o sjednocených Chráněných dílnách Charity Opava, ve kterém
vystupují manažer Charity Opava Tomáš Schaffartzik a další zaměstnanci chráněných
dílen, odvysílalo Rádio Proglas premiérově ve středu 2. června 2021 a v repríze hned
druhý den.
Oceněnou reportáž si můžete pustit zpětně ze záznamu na stránkách Charity Opava.
Blahopřejeme!
Charita Opava

Oznámení
Kostel sv. Jana Nepomuckého
bude v sobotu 19. února v 16.30 v kapli Po- v Kylešovicích
Mše svatá v německém jazyce
výšení sv. Kříže na Matiční ulici.

Pro členy společenství Živého růžence
se konají pravidelně po mši svaté adorace
V kapli sv. Kříže na Matiční ulici
s rozjímáním nad jedním z tajemství Ježí• v neděli 6. února bude v 10.40 sloužena šova života s následnou tichou adorací.
mše svatá k oslavě Panny Marie Jeruzalémské a založení Řádu německých rytí- Adorace před Nejsvětější svátostí
řů;
• Kostel Sv. Ducha – každou středu od
• každou středu v 9 hodin je sloužena
16.30 do začátku mše svaté, která začíná
studentská mše svatá; každou neděli je
v 17 hodin; první soboty v měsíci 5. únosloužena mše svatá v 10.40.
ra a 5. března votivní mše svatá v 8 ho26

•

•

din, výstav Nejsvětější Svátosti, modlitba
růžence a 15minutové rozjímání o růžencovém tajemství.
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
4. února (první pátek v měsíci) adorace
s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně;
v pátek 18. února (třetí pátek v měsíci)
adorace s pobožností s Korunkou k Božímu milosrdenství.
Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli
6. února a 6. března 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 4. února (první pátek v měsíci)
pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně;
v úterý 15. února adorace s rozjímáním o tajemství Ježíšova života ; v pátek
25. února (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 4. února (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.

Popeleční středa – 2. března

Mše svaté s udílením popelce budou:
v konkatedrále Panny Marie v 6 a 7 hodin;
v kostele sv. Vojtěcha v 18 hodin;
v kostele Sv. Ducha v 8 a v 17 hodin;
v kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Marianum) v 18 hodin;
• v kostele sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice) v 17 hodin; udílení popelce bude také
v neděli při mši svaté v 9 hodin;
• v kapli sv. Kříže na Matiční ulici v 9.00;
udílení popelce bude také v neděli při
mši svaté v 10.40.
•
•
•
•

Pobožnosti křížové cesty

v postní době – od pátku 4. března do neděle 10. dubna (Květná neděle):
•
• konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie –
v neděli v 15 hodin;
• kostel sv. Vojtěcha – v pátek v 17.30;
• kostel Nejsvětější Trojice – v neděli (před
mší svatou) v 16 hodin;
• kostel Sv. Ducha – v pátek po mši svaté
začínající v 17 hodin;
• kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice)
•
– v pátek po mši svaté začínající v 17 hodin, po změně času v 18 hodin a v neděli
po mši svaté;
• kaple sv. Kříže na Matiční ulici podle rozpisu ve vývěsce.
Pobožnosti křížové cesty konané ve Svatém týdnu budou uvedeny ve velikonočModlitba se zpěvy Taizé
ním přehledu bohoslužeb a pobožností,
bude v sobotu 19. února v kostele svatého který vyjde jako obvykle o Květné neděli.
Vojtěcha. Začátek je v 19 hodin.

Adorace před začátkem postní doby

Intence na mše svaté

• V konkatedrále Panny Marie se na ranní
V pondělí 28. února a v úterý 1. březa dopolední mše svaté zapisují intence
na bude v konkatedrále Nanebevzetí Panny
průběžně po celý rok, vždy po každé mši
Marie celodenní adorace. Na závěr každésvaté v sakristii.
ho dne bude vždy v 15 hodin svátostné po- • V kostele svatého Vojtěcha se přijímají
žehnání.
intence na duben v pátek 18. února od
27

16.45 do 17 hodin. Je možné zapsat in- • Pá 18. – Ne 20. 3. 2022 (Velehrad)
Rekolekce pro katechety a animátory
tenci i v následujících dnech (pátek, sofarních společenství
bota a neděle), avšak nejpozději do 17.40,
Mons. Vojtěch Šíma
nebo po mši svaté začínající v 18 hod.

Nejbližší plánované sbírky

• Po 21. – St 23. 3. 2022 (Velehrad)
Duchovní cvičení pro kostelníky a ako• Neděle 13. února – sbírka na opravu
lyty
konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie
P. Pavel Hofírek
(v kostelech farnosti Panny Marie).
• Neděle 20. února – sbírka na „Haléř sva- • Pá 25. – Ne 27. 3. 2022 (Velehrad)
Duchovní cvičení (nejen) pro členy
tého Petra“ (ve všech kostelech).
Matice svatoantonínské

Informace na webových stránkách

P. Miroslav Herold SJ

• 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.

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

Exercicie v březnu

Prosebné a významné dny

• Středa 2. února – Den zasvěceného
• Pá 4. – Ne 6. 3. 2022 (Velehrad)
života;
Postní duchovní obnova P. Radek Sedlák
•
pátek 4. února – první pátek v měsíci;
• Pá 11. – Ne 13. 3. 2022 (Velehrad)
• pátek 11. února – Světový den
Duchovní cvičení pro kostelníky
nemocných;
a akolyty
P. Pavel Hofírek
• úterý 22. února – svátek Stolce sv. Petra;
• Po 14. – Ne 20. 3. 2022 (Hostýn)
• středa 2. března – Popeleční středa;
Ignaciánské exercicie
P. Richard Greisiger • pátek 4. března – 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.
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 2, 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. 3. 2022, uzávěrka 14. 2. 2022

