Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě
květen 2022

Slovo na cestu
24 hodin
Den má 24 hodin. Běžná pracovní doba je 8,5 hodin včetně povinné přestávky. Řekněme, že práce začíná v 6,30 hod. Konec pracovní doby je tedy v 15 hod. Než dojdu nebo
dojedu domů, případně udělám drobný denní nákup, připočítávám 1,5 hod.
Máme tedy 16,30 hod. Příprava večeře,
úklid v kuchyni a další nezbytné drobné
povinnosti okolo bydlení, a máme tady
řekněme 18,30 hod.
A nyní se nám otevírá časové okno
na nejrůznější aktivity. Pobízení dětí do
školních úkolů, čtení knihy, odpočinek,
sport, domácí práce, práce na zahradě,
pití kávy, opravy v domácnosti a spousta dalšího. A než se nadějeme, tak je tma a čas si
jít lehnout, protože okolo 23. hodiny se vám již opravdu zavírají oči, tedy pokud zrovna
nejste ve věku okolo dvaceti.
Po takovém týdnu přijde víkend. Sobota je vyhrazená na úklid, vaření, práci atd.
V neděli jdeme na bohoslužbu, oběd, návštěva, káva a příprava na pondělí.
A to nemluvím o dalších aktivitách, které děláte. Mnoho z vás trénuje mládež
v různých sportech, vede skauty, věnuje se hraní na hudební nástroje, dobročinným
aktivitám, mnozí mají druhou práci, aby uživili rodinu, jiní zase navštěvují staré lidi a
pomáhají s nákupem, úklidem, další a další a další aktivity.
A pak tady máme farnost. Tedy společenství lidí okolo „svého kostela“. Mnoho z vás
dělá nejrůznější práce ve farnosti. Někteří občas, jiní pravidelně, ale děláte. A já bych
vám všem chtěl moc poděkovat za jakýkoli čas, který věnujete druhým. Kdy nabízíte své
síly, svůj um, svůj čas a děláte něco nezištně pro druhé, pro farnost. Vůbec nepochybuji
o tom, že každá minuta vašeho času darovaného pro druhé je v nebi naším Otcem ceněná
nad všechny poklady.
Děkuji vám za každou minutu.

jáhen Marek

Modlitba za volbu diecézního biskupa
Bože, Dobrý pastýři,
svěřujeme ti jmenování nového
ostravsko-opavského
diecézního biskupa
a prosíme:
veď svým Duchem mysl
Svatého otce i všech,
kteří nesou za tuto volbu
odpovědnost.
Dej nám takového biskupa,
který bude tvým obětavým
a věrným služebníkem
a bude usilovat o to,
co se ti líbí a co je
k prospěchu Božího lidu
i celé církve.
Prosíme o to skrze Krista,
našeho Pána.
Amen.
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Zajímá nás…
Jak nejlépe nevěřícímu člověku popsat nebe, když mu nestačí představa věčnosti
s Bohem, protože neví, co si pod tím má vlastně představit?
Nebe je charakterizováno jako stav blaženosti. Zatímco zde
na světě jsme pořád nespokojení a stále po něčem toužíme, na
věčnosti bude naše touha naplněna.
Protože lidská touha je v podstatě nekonečná (když je předmět
naší touhy dosažen, objeví se něco jiného), může ji naplnit jen
něco nekonečného – Bůh.
Jak si to můžeme představit? Vzpomeňme si na chvíli, ve které
jsme se cítili zcela šťastní. Pak to vynásobme nekonečnem, a tak
nějak to bude vypadat „v nebi“.
Zdroj: Petr Šikula, Když nevíš, tak se zeptej. Nakladatelství
Cesta, Brno, 2002, str. 37.

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. Při této příležitosti je v konkatedrále instalována výstava „Svědkové lidskosti“,
v rámci které se můžeme seznámit s životními příběhy těchto kněží.

P. Johann Nepomuk Smolik
Narodil se 5. září 1878 v rodině vídeňských Čechů.
Jako šestnáctiletý se rozhodl vstoupit do Kongregace
Nejsvětějšího Vykupitele a po absolvování noviciátu a
složení řeholních slibů se stal v roce 1897 členem tohoto
řeholního společenství. Po dokončení středoškolských
studií absolvoval v letech 1899–1904 studium teologie
v řádové koleji v štýrském Mautern v Rakousku. Dne
2. srpna 1903 byl vysvěcen na kněze.
Jako řeholní kněz působil na základě pokynů svých
řeholních představených třináct let v různých formačních a vzdělávacích zařízeních vídeňské provincie redemptoristů (v Loebenu, v Katzelsdorfu, v Linci a ve
Svitavách).
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Zde se kromě dalšího prohlubování svého vzdělání v teologických oborech věnoval
také přírodovědeckému studiu. V roce 1912 vydal v Regensburgu populárně naučnou
publikaci o rentgenových paprscích Röntgenstrahlen.
Na počátku roku 1916 se P. Johann Smolik rozhodl odejít z Kongregace Nejsvětějšího
Vykupitele a požádal Svatého Otce o udělení dispenze od řeholních slibů. Bylo mu vyhověno a nově se jako kněz olomoucké arcidiecéze zapojil podle pokynů olomouckého
arcibiskupa do běžné duchovní správy. Nejprve byl k 1. lednu 1917 ustanoven kaplanem
ve Velkých Losinách, po třech letech k 1. květnu 1920 kaplanem v Loučné nad Desnou,
k 1. září 1921 se stal provizorem v Jiříkově u Rýmařova, k 1. listopadu 1924 byl jmenován
farářem v Bílčicích u Moravského Berouna. Po cca 9 letech byl jmenován farářem v Nových Lublicích na Opavsku, kam nastoupil v září 1933.
Zemědělská obec na severozápadním okraji Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce cca
550 metrů s přilehlými osadami Nový dvůr a Šratnov a s farním kostelem Nejsvětější
Trojice měla v té době necelých 500 obyvatel, hlásících se ke katolickému vyznání.
V obci byla dvoutřídní obecná škola, ve farnosti pracovalo Bratrstvo ustavičného klanění
Nejsvětější Svátosti. Zdálo by se, že v tomto malém farním společenství bude život nejen
faráře, ale i farníků probíhat ve svým způsobem zaběhaných rytmech přírodního a
církevního roku.
V době příchodu nového kněze ale začíná i do života tohoto malého společenství
vstupovat a postupně víc a více sílit vliv Henleinova pronacistického hnutí. Přes všechny
nejen skryté, ale veřejně viditelné odmítavé postoje místního kněze vůči tomuto protikřesťanskému hnutí se i v této malé obci našli lidé, kteří se nekriticky, ba přímo fanaticky přikláněli k tomuto politicko-národnímu extrémnímu proudu. Po podpisu mnichovské smlouvy pak napětí mezi těmito lidmi a místním duchovním správcem vrcholilo.
Kněz dal jasně najevo, že s mnichovským diktátem nesouhlasí. Při prosincových volbách
do říšského německého parlamentu v roce 1938 z kazatelny oznámil, že on hlasoval proti
připojení Sudet k Říši, a tudíž i proti Adolfu Hitlerovi. A když v neděli 27. října 1940
o slavnosti Ježíše Krista Krále prohlásil:
„Naším vůdcem je Ježíš Kristus“, bylo
o jeho zatčení rozhodnuto.
Dne 19. března (dle jiných zdrojů
19. nebo 29. dubna) 1941 byl zatčen, víc
jak tři měsíce vězněn v Opavě a následně
deportován do koncentračního tábora
Dachau. Zde se 7. července 1941 ve svých
63 letech stal vězeňským číslem 26 618.
Likvidační praktiky jeho věznitelů postupně oslabovaly jeho zdraví i síly a P. Johann
Smolik dne 26. srpna 1942 vysílen a vyhladověn několikadenním střevním katarem zemřel. Tělesné ostatky zesnulého byly zpopelněny v táborovém krematoriu, úřední cestou
zaslány do Nových Lublic a tam za přísného dozoru gestapa v tichosti v úterý 6. října
1942 uloženy do kněžského hrobu.
P. Jan Larisch
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Procházka kostelem sv. Vojtěcha
Pátá část
Třetí dvojice kaplí: Ježíšova rodina
Kaple sv. Anny, matky Panny Marie (vpravo)
Písmo její jméno neuvádí, známe je pouze ze starobylé tradice sahající do 2. století.
Úcta ke svaté Anně se začíná šířit na Východě od 6. století a pak v 10. století i na Západě.
• Na oltářním obraze od Libuše Lepařové učí svatá Anna Pannu Marii číst (1952).
• Na oltářní menze je relikviář s ostatky svatých.
• Sochy po stranách:
→ svatý Josef (vlevo);
→ sv. Alžběta Uherská (vpravo) – atributy: koruna a růže. Někde je možno se dočíst, že je to socha sv. Notburgy (Notburga Ebenská), ale ta byla služkou, a mezi
jejími atributy proto nemůže být koruna. Její socha zde stávala v minulosti, zda
byla zničena v r. 1945, nebo kdy byla vyměněna za sv. Alžbětu Uherskou, nevím.

• Nástropní freska zachycuje celou Ježíšovu rodinu i se sv. Janem Evangelistou. Ústřední
postavou je sedící Panna Maria s dítětem Ježíšem na klíně. Vedle ní klečí Jan Křtitel
ukazující rukou na Ježíše, s holí zakončenou křížem. Hůl bohužel není dobře viditelná, ale je tam.
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Kaple svatého Josefa (vlevo)
• Oltářní obraz: Smrt svatého Josefa (1954) od Valentina Držkovice (1888‒1969).
Pro mne je to zobrazení toho, proč je sv. Josef patronem šťastné smrti.
• Po stranách sochy:
→ sv. Expeditus (vlevo) – patron proti liknavosti;
→ sv. Florián (vpravo) – patron proti nebezpečí ohně a vody.
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• Na vrcholu vnitřního oblouku termálního okna je umístěna rokajová kartuše
s nápisem Ite ad Josef (Jděte k sv. Josefovi).
• Klenba kaple je pokryta freskami znázorňujícími naříkající a sténající (Gementes et Flentes) na levé straně a svatého Josefa jako těšitele nemocných a
trpících na pravé straně.
• Výzdoba kaple vrcholí nástěnnou freskou Oslavení svatého Josefa v nebi.

Podle různých pramenů zpracoval Vladimír Ziffer st.

Čtení Bible24
Matoušovým rodokmenem Ježíše Krista začal v pátek 8. dubna v 17 hodin biskup
Martin David v opavské konkatedrále čtyřiadvacetihodinové čtení Bible. Druhý den
přesně v 17 hodin skončilo ujištěním ze Zjevení Jana: „Ano, přijdu brzo.“ Podařilo se
přečíst téměř celý Nový Zákon.
Škála těch, kdo se ke čtení přihlásili, byla široká. Biskupa Martina Davida u ambonu
vystřídal primátor města Opavy Tomáš Navrátil, poté opavský děkan o. Václav Koloničný, dále pokračovali herci, zpěváci, ředitelé, spolky, skauti, Charita, farníci, rodiny,
společenství, mladí, senioři a další. Ve dvě v noci přijel můj kamarád Carlo ze Švédska a
přivezl s sebou Miguela z Peru. Četlo se tedy i v angličtině a španělštině.
V úvodním slovu přirovnal biskup Martin Bibli k tzv. kritické infrastruktuře: „Například záchranná služba, hasiči, zásobování musí fungovat stále, lidé je potřebují k životu.
A když se přeneseme do roviny duchovní, Bible pro nás tvoří také takovou kritickou infrastrukturu. Je potřeba ji číst stále a neustávat. Potřebujeme ji k životu víry. Je základ pro to,
co jako křesťané žijeme, v co věříme, protože Bible je pro nás živé Boží slovo.“ Poukázal
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rovněž na to, že na světě stále někdo někde Bibli čte nebo se jejími slovy modlí, například
při Otčenáši.
Čtené slovo bylo v krátkých přestávkách doplněno hudbou a doprovodem hudebníky
Církevní konzervatoře v Opavě. Návštěvníci si mohli prohlédnout i výstavu Biblí včetně
Bible pod vodou. Čtení Bible24 ukončil závěrečným požehnáním děkan o. Václav
Koloničný.

Jsem rád, že se tento unikátní projekt vydařil. Pokryli jsme všechny časové možnosti,
včetně noci, která byla kritická. Pan primátor mi říkal, že kdybychom měli v noci
problém, tak rád přijde přečíst úryvek. Překvapilo mě, jak si senioři mezi sebou rozdělili
noční a ranní hodiny.
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Dá-li Pán, tak v příštím roce bychom ve Čtení Bible24 pokračovali. Škoda, že se do
čtení nezapojilo více nevěřících spoluobčanů a jiných církví, pro které je tento projekt
také určen, ale třeba v následujícím roce tomu může být jinak.
Děkuji o. děkanovi Václavovi, biskupu Martinovi, panu primátorovi, panu náměstkovi
Michalu Jedličkovi, všem farníkům, Opavanům, všem lidem dobré vůle, všem, kteří vážili
cestu z daleka, městu Opavě, Michaelovi Bujnovskému ze společenství Člověk a Víra
za fotky a video, všem médiím, Honzovi Petkovovi za internetové stránky a techniku,
Karmelitánskému nakladatelství, Muzeu Bible v Jablunkově a Betty Café Opava.
Spolu s Vámi bychom také rádi poděkovali Bohu za toto dílo, které se mohlo v našem
městě letos konat, a proto si Vás dovolujeme pozvat k účasti na děkovné mši svaté, která
bude sloužena v kostele sv. Vojtěcha v Opavě v pátek 13. května v 18 hodin.
Lukáš Graca, foto Michael Bujnovský (Člověk a Víra)

K zamyšlení
Je měsíc květen, měsíc mariánský, takže možná také čekáte mariánský text. Hledal jsem
nějaký vhodný, ale mé oči a ruce byly zavedeny k jiným knihám. Ostatně těch mariánských
textů je ve všech křesťanských novinách a časopisech v tomto měsíci bohatý výběr, takže
určitě si každý nějaký vhodný text pro sebe najde.
Je to ve vašich rukou
Vysoko na vrcholu kopce s výhledem na krásné město Santa Barbara žil moudrý stařec, kterého lidé
považovali za mudrce. Povídalo se
o něm, že umí dát odpověď na jakoukoli otázku.
Dva místní chlapci se rozhodli,
že starce ošálí a nachytají. Vymysleli
plán, podle jejich mínění bezchybný.
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Chytili malého ptáčka a vydali se na vrchol hory. Když přišli k mudrcovi, jeden z chlapců
s rukama za zády uzavřel ptáčka v dlaních.
„Moudrý starče,“ začal, „řekni mi, je ptáček v mých rukou živý, nebo mrtvý?“
Starý muž oba chlapce mžikem oka odhadl a bez zaváhaní odvětil: „Můj milý hochu,
když ti řeknu, že je živý, stiskneš dlaně a ptáčka rozdrtíš. A když řeknu, že je mrtvý, dlaně
otevřeš a necháš ho odletět.“ A pokračoval: „Víš, chlapče, máš v rukou moc nad životem
a smrtí. A to je strašlivá odpovědnost.“
Chlapci stáli jako omráčení. Zírali jeden na druhého v naprostém úžasu. Ten stařec
je opravdu moudrý, velmi moudrý, pomysleli si. Nezmátli ho ani na chvilku. Starý muž
si pohladil dlouhý bílý vous, mírně se pousmál a zadíval se chlapcům zpříma do očí.
„To říkám vám oběma bez výčitek,“ vysvětloval a jeho hlas zněl srdečně. „Máte v rukou
semínka úspěchu i nezdaru. Máte velmi schopné ruce, ale je třeba je používat na správné
věci. Musí se naučit sklízet následky svých skutků.“
Když zmatení chlapci opět sestupovali z hory, zavál k nim svěží vítr nového poznání
a oni nedočkavě osvobodili uvězněného ptáčka. Dívali se, jak mává křídly a prudce
stoupá za svobodou. V té chvíli chlapci pochopili cenu mudrcovy rady.
Brian Cavanauch
A protože ten text nebyl příliš dlouhý, dáme si ještě jeden krátký text z jiné knihy:
Mám rád historku o člověku, který čeká na svůj osobní soud. Jak tak stojí ve frontě,
průběh soudních procesů před ním mu příliš klidu neskýtá. Jednomu Pán říká: „Vstup...
měl jsem hlad a dal jsi mi najíst“, druhému „Pojď... byl jsem na cestě, a ujal ses mě“,
dalšímu „Byl jsem nemocný a navštívil jsi mě“. Když náš přítel slyší, jak Pán přímo
hýří odměnami za skutky tělesného milosrdenství, je stále skleslejší a skleslejší, protože
v téhle oblasti nemá čisté svědomí.
Pak přijde na řadu. Pán se na něho laskavě podívá a řekne mu: „Tak jako ty teď, i já
jsem byl jednou sklíčený a stísněný, a tys mi vyprávěl vtipy; byl jsem skleslý, a tys mě
rozesmál. Pojď, požehnaný!“
James A. Feehan
Obě knihy jsou zdánlivě dobré jenom pro pobavení a zahnání dlouhé chvíle, ale to platí
pouze pro toho, kdo čte jeden příběh za druhým a nezastaví se, aby textu věnoval větší
pozornost. Jenom ten, kdo to dokáže, najde moudrost, která je v nich ukrytá.
Přeji Vám, abyste to dokázali i při četbě jiných knih z bohaté duchovní literatury, kterou
dnes máme všichni k dispozici.
Vladimír Ziffer st.
Zdroj: Brian Cavanauch, Kolik váží sněhová vločka a jiné příběhy. Karmelitánské
nakladatelství Kostelní Vydří 2003, str. 76–77.
James A. Feehan, Bůh ukrytý v příbězích. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří
2002, str. 64–65.
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Knižní tipy
Karel a Zita Habsburští
Duchovní životopis
Elizabeth Montfortová

Minulý měsíc jsme si připomněli přesně sto let od smrti
posledního českého krále blahoslaveného Karla Habsburského (1887‒1922) ve vyhnanství na Madeiře. U této příležitosti vyšly dvě nové knihy. Jedna z nich s názvem Karel I.
Světec a poslední král v Čechách se zaměřuje hlavně na jeho
pobyt v Brandýse nad Labem, vzpomínky pamětníků, fotografie a vztah k českým zemím. Druhá z nich má podtitul
Duchovní životopis a věnuje se výrazně i Karlově manželce
císařovně Zitě. Ta svého chotě přežila o více než šedesát let.
Její beatifikační proces probíhá od roku 2009.
Knihu napsala francouzská politička Elizabeth Montfortová, která byla mimo jiné
europoslankyní. Možná i proto ji oslovují císařští manželé jako zajímaví aktéři evropských dějin. Autorka popisuje historický kontext, důležité události a postavy, které se
na duchovním zrání Karla a Zity podílely. Osobní skromnost, pracovitost, zbožnost a
odevzdanost do božích rukou v knize vyniknou a vedou čtenáře k následování.

Odvaha milovat

Duchovní cvičení s apoštolem Petrem
Carlo Maria Martini
Úvahy významné osobnosti katolické církve o víře a zrání na křesťanské duchovní
cestě.
Křesťanská víra není něco předem daného či triviálního. Je to cesta naslouchání Bohu,
a zároveň vědomé rozhodnutí. Víru doprovázejí pochybnosti, rozpaky, chyby i křehkost.
Víra je i odvahou udělat krok do neznáma a riskovat.
Kardinál Martini ukazuje na apoštolu Petrovi, jak mocná,
a zároveň křehká může víra být. Tak jako Petr následujeme a
milujeme Ježíše – a stejně jako on si mnohdy nevíme rady, jsme
zkroušeni nebo bojujeme s „ateistou v nás“. Síla víry je v tom,
že zapojuje celého člověka – naše srdce, mysl i ducha.
Knížka, napsaná formou biblické meditace pro účely
duchovních cvičení, je určena zvláště osobám, které v církvi
vedou druhé (např. kněží ji dostávali od svých biskupů jako
dárek). Mohla by ale potěšit také ty, kdo mají zvláštní vztah k
apoštolu Petrovi a určitě všechny, kteří si stále chtějí připomínat
jediný zdroj své víry: Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného.
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Milosrdná jizva

Rebecca St. James, Nancy Rue
Hodně se říká, že mládež nečte. Když se ale dospívajícím nějaká kniha líbí, dokážou u ní vydržet hodiny. Musí je ovšem zaujmout. Titul s názvem Milosrdná
jizva cílí přímo na mladé čtenářky od puberty do mladé dospělosti.
Hlavní hrdinka knihy Kirsten studuje na střední
škole, když náhle přijde o rodinu. Stáhne se do sebe
a úlevu od vnitřní bolesti hledá v sebepoškozování.
Tajně si po těle způsobuje jizvy. Další velká rána přijde ze strany přítele – to už dívka neunese a skončí na
psychiatrii.
Když se jí známý pastor zmíní o léčebné komunitě na jednom ranči, Kirsten se rozhodne, že nabídku
přijme – vidí v tom příležitost, jak od všeho utéct. Od
sebe sama však neuteče… Postupně se přece jen začne otevírat druhým a přijímat uzdravení, dokonce i v těch nejbolavějších místech. Začíná chápat, že neexistuje nic, co by boží
milost nemohla vykoupit.
Kniha Milosrdná jizva oslovuje především mladé čtenáře, kteří se potýkají se
zraněností v oblasti sebepřijetí a vztahů. Nejde ale o příručku. Návod, jak se s psychickými
těžkostmi poprat, je vložen do dramatického a romantického příběhu pro starší dívky.
Někteří čtenáři tak budou muset občas přetrpět popisy vysportovaných těl hrdinů, jiní
si je naopak užijí.
Jednou z autorské dvojice je známá křesťanská zpěvačka Rebecca St. James, která
v americké popové kultuře zvedá téma předmanželské čistoty, což se projeví i v knize.
Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava

Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava
Program na květen: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním
stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud není
uvedeno jiné místo.
3. 5.
10. 5.
17. 5.
24. 5.
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Informativní schůzka
Posezení s básničkou s paní Helou Jombíkovou ke Dni matek
Beseda s pracovnicí Červeného kříže o první pomoci
Výlet do Raduně, prohlídka zámku, oranžerie, zámeckého parku – bližší
informace budou sděleny na informativní schůzce 3. května 2022

V sobotu 21. května 2022 budeme pořádat v Marianu na Rooseveltově ulici čís. 47
celodenní duchovní obnovu.
Začneme v 8 hodin mší svatou v kapli Božského Srdce Páně a budeme pokračovat ve
velkém sále kláštera. Oběd bude také v budově Mariana. Kaple bude otevřena od 7 hodin. Duchovní obnovu povede opavský děkan P. Václav Koloničný na téma Ještě ve stáří
budou přinášet užitek (Žl 92, 15).
V úterý 24. května 2022 proběhne také setkání seniorů s otcem biskupem Martinem
Davidem na ostravsko-opavském biskupství v Ostravě, zápis v 9 hodin na biskupství,
následuje mše svatá v kostele sv. Václava.
Přihlásit se můžete na telefonu – L. Kaňoková, tel. 734 876 497.
Marie Smolková

Dětem
S Pannou Marií
Květen je nejkrásnější měsíc celého roku. Proto je květen také měsícem Panny Marie.
V kostele rozkvétají mariánské oltáře. Babička Anička vychází každý večer na zahradu,
kde má mezi okrasnými keři pod stříškou sochu Panny Marie. Tento oltářík Matky Boží
jí zbudoval syn. Bylo to její jediné přání k šedesátým narozeninám.
Vždycky za ní přiběhne desetiletá vnučka Barunka. Spolu se pak modlí a zpívají krásné mariánské písně. Dvanáctiletému vnukovi Matyášovi se to zdá přehnané. „Proč tam
chodíte každý den? A co tam vlastně děláte?“
„Maty,“ odpovídá mu babička, „Panna Maria je naší maminkou každý den a my jí
svěřujeme, co jsme za celý den prožili.“
Matyáš neříká navenek nic. Ale myslí si: je to spíš pro holky, my kluci neroníme slzy.
A když něco mám, tak jdu za tatínkem. Přesto potají pozoruje Barunku, jak se vrací
z modlitby usměvavá, ochotná vždycky pomoci. A on se přitom nejednou kaboní a maminka mu pak říká: „Vypadáš, jako by ti ujel vlak.“
Dnes mu však vlak skutečně ujel. Kvůli sousedce, které spadl řetěz z kola, a potřeboval
seřídit. Myslel si, že to stihne, ale když doběhl na jejich nádražíčko, tak už viděl zezadu
poslední vagon. Psali první hodinu písemku z matiky. Nikdo mu neuvěřil, že nepřišel
schválně pozdě do školy. Porval se kvůli tomu s Honzou, který se mu smál, že bude zkoušený před celou třídou. Pak byl naštvaný na holky, že to na něho požalovaly. Chtěl si spravit náladu tím, že bude první u okýnka v jídelně. Přistrčil přitom Ondru, který spadl tak
blbě, že podrazil nohy Emě. Ona se poroučela k zemi tak nešťastně, že tác s jídlem vylila
na sebe i na holky kolem sebe. Samozřejmě to na něho řekl nejenom Honza, ale i všichni,
kteří to viděli. Dostal poznámku a tatínek se tak zlobil, že zrušil nedělní výlet na fotbal.
Teď sedí v pokoji a je mu do breku. Slyší odcházet sestru za babičkou. Přemýšlí, co ho
dneska s tou jeho blbou náladou ještě čeká. Beztak nezvládnu chování u večeře a tatínek
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mě vyhodí od stolu. A bude po plánu, jak napravit poznámku. Proč musím být nevlídný
morous? Proč se neusmívám jako Barunka? Může mi v tom pomoci Panna Maria?
Ze zahrady slyší melodii mariánské písničky. Babička se ségrou už začaly. Až se vrátí,
tak se budou usmívat a mě to bude beztak ještě provokovat. Co kdybych si pro lepší
náladu zašel za nimi?

K oltáříku se přibližuje pomalu, aby nevzbudil pozornost. Babička si ho všímá a hned
mu podává knížku, aby přečetl dnešní čtení. Zpočátku čte s nechutí. Ale text o prvním
zjevení Panny Marie ve Fatimě ho zajímá.
Babička ho přerušuje v nejlepším. „Zítra si to dočteme.“
Kupodivu není naštvaný a s chutí se přidává k modlitbě i ke zpěvu.
Když skončí, babička říká: „To jsme měli dneska s Matym krásnou májovou.“
Je to první pochvala v dnešním smolném dni. A druhá hned následuje, když slibuje,
že zítra vezme sekačku a vzrostlou trávu poseče.
Matyáš se vrací domů a dělá s Barunkou srandičky. Je mu lehko u srdce. Proč?
Všechno tam řekl Panně Marii, když k tomu vyzvala babička. A ta dnešní nespravedlnost
kvůli ujetému vlaku už ho nežere.
Při večeři je pohoda. I tatínek to oceňuje. Večer před spaním mu sděluje, že když bude
tak hodný jako dneska i nadále, tak v neděli s ním na fotbal pojede.
Musím být jako dnes, umiňuje si a věří, že s modlitbou k Panně Marii na májové
v zahradě to dokáže.
jáhen Josef Janšta
ilustrace Evička 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.

Setkání pro ženy v Opavě
Toto setkání se uskuteční v sobotu 7. května od 9 hodin v Opavě, v pastoračním
středisku minoritského kláštera.
Setkání povede Fany Böhmová na téma: O znamení kříže, požehnání a zlořečení.
Cena: 250 Kč (včetně oběda)
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Odpolední seminář pro ženy v Opavě
Seminář se uskuteční ve čtvrtek 12. května od 17 hodin v Opavě, v pastoračním
středisku minoritského kláštera.
Seminář povede Mgr. Irena Smékalová na téma: Jak obstát v životních situacích.
Cena: 250 Kč
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Víkend pro ženy na Cvilíně
Víkend se uskuteční 27.–29. května na poutním místě Cvilín u Krnova. Náplní
víkendu bude duchovní slovo, židovské tance, povídání o biblické ženě Ester, výtvarné
tvoření, procházka, sdílení se, mše svatá, možnost svátosti smíření. Cena: 1 000 Kč.
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Sobota s biblickými židovskými tanci v Ostravě
Nabízíme možnost, jak začátečnicím, tak pokročilým, strávit sobotu ve společenství
žen výukou biblických židovských tanců.
Setkání se uskuteční v sobotu 11. června od 9 hodin v prostorách Centra pro rodinu
v Ostravě, Syllabova 19. S sebou pohodlnou uzavřenou obuv, sukni nebo šaty a dostatek
pití.
Lektorky: Gita Vyleťalová a Jana Dostálová. Cena: 300 Kč (včetně jednoduchého
oběda).
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617
Jana Dostálová
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Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Výstava Podmořský svět v knihovně
Naše opavská pobočka v Jaktaři pod záštitou organizace Světové
školy uspořádá ve spolupráci s Městskou knihovnou Petra Bezruče v Opavě od 2. 5. do
17. 6. výstavu s názvem „MOŘE, záleží nám na tobě!“ Vystaveny budou výtvarné práce
našich dětí spojené s informacemi o moři. Součástí bude i soutěž pro děti.
Všichni jste na výstavu do knihovny srdečně zváni.

Opavský skřivánek
Po dvouleté pauze opět proběhla
pěvecká soutěž Opavský skřivánek.
Děti soutěžily ve zpěvu slezských písní. Zpěváčkům naší školy se podařilo
vyzpívat si postup do dalšího kola jak
v sólovém zpěvu, tak i v duu. Zpívat
tak budou v Loutkovém divadle za doprovodu cimbálové muziky.

Jarní aktivity v družině
S příchodem jara se nám podařilo
uskutečnit tři zajímavé akce.
První byl výlet do Stěbořic k místním rybníkům. Děti si vyzkoušely roli
badatelů a zkoumaly místní potůčky,
vodu v rybnících a malé studánce. Měřily pH a teplotu vody, sledovaly její
zabarvení a pozorovaly okolní krajinu.
Podařilo se nám vystihnout dobu, kdy
se konal výlov rybníka. Toto byla pro
nás výborná příležitost sledovat vodní
ptáky, kteří v okolí stěbořického rybníka hnízdí a jak hledají na dně vypuštěného rybníka potravu.
Druhá akce, pletení velikonočních
pomlázek, proběhla ve spolupráci s rodiči našich žáků. I když to na první po16

hled vypadá, že plést pomlázky je spíše klučičí záležitost, našla se také odvážná děvčata,
která si přišla pomlázku uplést. Pomlázky se pletly na školní zahradě a všichni zúčastnění
si pochvalovali společně strávený čas.
Poslední akce před velikonočními prázdninami byla zajímavá exkurze na třídičku odpadů do Technických služeb v Opavě. Děti se mohly podívat, co se děje s odpadem, když
opustí naše domácnosti. Všichni byli překvapeni, kolik odpadu se za týden po celé Opavě nasbírá a jak se dál zpracovává. Měli jsme možnost
přesvědčit se, že práce na
třídičce odpadů rozhodně
není „voňavá záležitost“ a
vedlo nás to k uvědomění
si důležitosti správného třídění odpadů. Už nebudeme
házet do kontejnerů a popelnic to, co tam nepatří.
Všechny děti také měly
v rámci družiny možnost
vyzkoušet si, jak se dají
zdobit velikonoční vajíčka
různými technikami. Mohly si také ušít malou hračku ve tvaru slepičky. Třeťáci pak společně s paní učitelkou upekli výborný chlebíček.
Jana Larischová
17

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.

Mobilní hospic potřebuje Vaši pomoc
Za patnáct let existence posloužil mobilní hospic Pokojný přístav téměř dvěma tisícům nevyléčitelně nemocných lidí. Díky pomoci profesionálního týmu zdravotních
sester a lékařů mohli rodinní příslušníci doprovodit svého blízkého na sklonku života
doma, v prostředí, které zná a má rád. Nyní tým mobilního hospice sám nutně potřebuje
pomoc veřejnosti. Nová zdravotní sestra, díky níž bude moci Pokojný přístav své služby
nabídnout více lidem, se neobejde bez automobilu na cesty ke
klientům. Na jeho pořízení ale
nyní Charita Opava nemá dostatek financí.
„Byli jste mi nablízku v okamžicích, kdy přišla ta nejtěžší
chvíle. Manžel mohl odejít z tohoto světa doma, klidný, vyrovnaný a hlavně v mé náruči. Smekám před Vámi.“
„Děkuji za vynikající péči,
laskavost, lidský přístup a obrovskou psychickou podporu celému týmu sestřiček, které pečovaly o mou maminku. Vaše práce je náročná, obdivuhodná a smysluplná a já mám před Vámi neskutečný respekt.“
„Velice si ceníme podpory a poradenství, které jste věnovali také nám ve chvílích této pro
nás těžké životní zkoušky.“
To je jen pár vět z ohromného množství děkovných dopisů, které už patnáct let dostává
tým mobilního hospice Pokojný přístav. Jako první službu tohoto druhu na Opavsku ho
založila Charita Opava v dubnu roku 2007.
Název Pokojný přístav se odkazuje na citát sv. Ambrože: „Spravedlivým jest smrt
pokojným přístavem.“ Za patnáct let existence profesionální tým do tohoto pokojného
přístavu doprovodil v domácím prostředí už téměř dva tisíce lidí a pomocnou ruku
v těžkých chvílích poskytl také jejich rodinným příslušníkům. „Jen za rok 2020 to bylo
221 pacientů a za loňský rok 205 pacientů,“ vypočítává vedoucí Pokojného přístavu Eva
Mertová. „Loni jsme ale museli z důvodu nedostatku personálu často vyhlašovat stop stav
při přijímání nových klientů, což nás velmi mrzelo,“ dodává.
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Náročná, ale úctyhodná práce Pokojného přístavu se těší veliké prestiži. Jeho pomoc
nevyléčitelně nemocným lidem i jejich blízkým, kteří se rozhodli o ně pečovat a sdílet
s nimi život až do konce, je na Opavsku nenahraditelná. Multidisciplinární tým profesionálů nabízí zdravotní i psychickou podporu a umí v paliativní péči zásadně zmírnit
léčbu bolesti. Novou zdravotní sestru zde přijali proto,
aby mohl Pokojný přístav vyhovět většímu počtu žadatelů. Na pořízení automobilu, který ke své práci nutně potřebuje, ovšem v tuto chvíli Charita Opava nemá
finance. „Rádi bychom Vás proto poprosili o příspěvek
na tento automobil,“ obrací se s velkou prosbou na občany Opavska Eva Mertová. Přispět můžete převodem
na náš účet 154871941/0300, VS 20 nebo přes portál
Darujme.cz nebo skrze QR kód. „I Váš dar přispěje
k tomu, že budeme moci vždy včas přijíždět k lidem, kteří nás potřebují,“ dodává. „Děkujeme!“

Sestry mohou stát na zákazu, snáze se dostanou ke klientům
S větším komfortem mohou nyní v Opavě parkovat při cestách za svými klienty
zdravotní sestry terénních služeb Charity Opava. Díky
změně zákona o silničním provozu totiž mohou od
letošního 1. ledna umožnit některé obecní a městské
úřady parkování na zákazech stání také zdravotnickým
pracovníkům, kteří poskytují domácí péči. Opavská
radnice nám tuto možnost povolila.
Speciální označení s výjimkou mohli mít na svých
vozidlech dosud umístěno pouze lékaři vykonávající návštěvní službu u pacientů. Po dobu nezbytně potřebnou
nyní v Opavě nemusí dodržovat zákaz stání vyplývající
ze značky „Zákaz stání“ také zdravotní sestry Ošetřovatelské služby Charity Opava a
mobilního hospice Pokojný přístav. Podmínkou ovšem zůstává, že nesmí být ohrožena
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Zdravotní sestry vyjíždějí denně k desítkám klientů a jejich čas je přesně rozdělen.
V případě komplikovaného parkování se proto často dostávaly do časového presu.
„Za možnost lepšího parkování jsme velmi vděčni a děkujeme za vstřícnost,“ vzkazuje
manažerka Charity Opava Petra Thiemlová.

Nový Volkswagen Caddy je pro klienty Vlaštoviček dar z nebes
Z nového krásného sedmimístného vozu Volkswagen Caddy se radují klienti Domu
sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy. Lidé s těžkým
zrakovým a lehkým mentálním handicapem, kteří zde nalezli domov, se tak budou moci
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o poznání jednodušeji dopravit k lékaři, dojet si na úřad či na nákup, ale také k holiči
nebo za dalšími volnočasovými aktivitami.
„Dům sv. Cyrila a Metoděje
se nachází v obci Vlaštovičky,
ve které bohužel není obchod se
základními potravinami,“ vysvětluje vedoucí Zuzana Janků.
„Za nákupy a dalšími aktivitami proto musíme dojíždět do
Opavy,“ dodává. Vzhledem ke
zvyšujícímu se věku klientů a
narůstajícímu počtu přidružených onemocnění bylo stále
obtížnější cestovat městskou
hromadnou dopravou či linkovým autobusem. Potřebný vůz
získali ve Vlaštovičkách díky
Moravskoslezskému kraji, který ho klientům Domu sv. Cyrila a Metoděje pořídil v rámci
projektu s názvem (S)vozem
z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021. „Nový
vůz je jako dar z nebes,“ pochvaluje si Zuzana Janků, „velmi nám usnadní přepravu klientů, a to i do těžko dostupných míst.“
Nový automobil oceňují také pracovníci Domu sv. Cyrila a Metoděje. Umožní
jim snadný přejezd za klienty do těch částí střediska, které sídlí v Opavě, nemluvě
o snadnějším zajištění provozních nákupů. Velkou výhodou nového automobilu je také
ekologický pohon na CNG.
„Děkujeme Moravskoslezskému kraji za podporu, velice si jí vážíme,“ vzkazuje Zuzana
Janků.

Po dvou letech se bude opět hromadně závodit na Memoriálu otce Jožky
Po dvou letech, kdy jakékoli hromadné akce znemožnila protiepidemická opatření,
proběhne 8. května ve Stěbořicích opět Memoriál otce Jožky. Běh na trasách čtyři a deset
kilometrů zde pořádají na památku stěbořického kněze otce Josefa Motyky, který byl
také spirituálem Charity Opava a velmi úzce spolupracoval s mobilním hospicem Pokojný přístav. Otec Jožka tragicky zahynul v červnu roku 2013 na dovolené na Oravské
přehradě.
Zatímco v roce 2019 na Memoriálu otce Jožky, který se ve Stěbořicích koná od roku
2014, závodilo přes pět set běžců, následující dva roky se ho zájemci mohli zúčastnit
20

pouze individuálně. Jejich nejlepší
čas zaznamenala mobilní aplikace
STRAVA, díky které bylo možné
určit vítěze. Letos už budou moci
pořadatelé Orel – jednota Stěbořice a místní farnost závod uskutečnit tak, jak jsme byli zvyklí před
pandemií covidu-19.
Zájemci o start v několika kategoriích se mohou již nyní až do
4. května registrovat online na adrese www.bit.ly/moj2022 nebo přímo v den konání závodu na místě.
V případě druhé varianty ovšem za startovné zaplatí místo částky sto korun dvojnásobek.
Po ukončení závodu a vyhlášení výsledků vystoupí ve Stěbořicích Kateřina Marie
Tichá a skupina Bandjeez.
Více informací najdete na stránce www.memorialotcejozky.cz a na FB stránce facebook.
com/memorialotcejozky.
Charita Opava

Oznámení
Devítiúterní novéna k sv. Antonínovi
Paduánskému

3. června po mši svaté v 8 hodin adorace
a litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně; první
Kostel Sv. Ducha – každé úterý až do
soboty v měsíci 7. května a 4. června mše
13. června (včetně), s kázáním a modlitbasvatá v 8 hodin, výstav Nejsvětější svátosmi při mši svaté v 8 hodin.
ti, modlitba růžence a patnáctiminutové
rozjímání o růžencovém tajemství.
Adorace před Nejsvětější svátostí
• Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli
5. června bude adorace s litanií k Nej• Kostel sv. Vojtěcha – každý pátek je od
světějšímu Srdci Ježíšovu a svátostným
17 hodin do začátku mše svaté tichá adopožehnáním (po mši svaté začínající
race s možností přijmout svátost smířev 16.30).
ní; adorace po mši svaté na první a třetí
pátek v květnu kvůli májovým pobožnos- • Kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice) – v pátek 6. května a 3. června (první
tem nebudou.
pátky v měsíci) pobožnost k Nejsvětější• Kostel Sv. Ducha – každou středu od
mu Srdci Páně; v úterý 17. května ado16.30 do začátku mše svaté, která začíná
race s rozjímáním o tajemství Ježíšova
v 17 hodin; první čtvrtky v měsíci 5. května a 2. června po mši svaté v 8 hodin
života; v pátek 27. května (poslední pátek
v měsíci) adorace s Korunkou k Božímu
modlitba za posvěcení kněží a za nová
povolání k zasvěcenému životu Pánu
milosrdenství (vždy po mši svaté začínaBohu; první pátky v měsíci 6. května a
jící v 18 hodin).
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• Kaple Božského Srdce Páně (Marianum) –
v pátek 6. května a 3. června (první pátky
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 svatému Josefovi.

Májové pobožnosti

• Konkatedrála Panny Marie – od neděle
1. května denně v 19 hodin s výjimkou
čtvrtka, kdy májová začne již v 17.30
(určeno především pro rodiny s dětmi).
• Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli po
mši svaté začínající v 16.30
• Kostel Sv. Ducha – úterý až pátek po mši
svaté začínající v 17 hodin; pondělí a
sobota po mši svaté začínající v 8 hodin.
• Kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice)
– středa a pátek po mši svaté začínající
v 18 hodin.
• Kaple Božského Srdce Páně (Marianum)
– pondělí, středa, pátek, sobota od
17.45. Poté následuje mše svatá.
Společný růženec v Marianu je pouze
v sobotu od 17.20.

Svátost pomazání nemocných
bude ve farnosti Panny Marie udělována
7. května v kostele sv. Vojtěcha při večerní
mši svaté v 18 hodin.
Od 17 hodin bude pro ty, kteří chtějí přijmout tuto svátost, příležitost k svátosti
smíření.

Mše svatá na úmysl blahořečení Boží
služebnice Zity, císařovny a královny,
manželky a matky,

Svatojánské májové podvečery

budou v neděli 8. a 15. a 22. května vždy
18.30 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích.

Fatimská pobožnost

bude v pátek 13. května v kostele Svatého
Ducha, začne v 16.15 modlitbou růžence,
v 17 hod. bude mše svatá, po ní litanie a
průvod se sochou Panny Marie. Tato pobožnost bude každého 13. dne v měsíci do
října tohoto roku.
V červnu bude Fatimská pobožnost
v pondělí 13. 6., začne v 16 hodin v kostele
Svatého Ducha přednáškou o. Pavla Dokládala.

Poutní mše svatá
ke sv. Janu Nepomuckému,

hlavnímu patronu Čech, bude v neděli
15. května v 9 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích.

Mše svaté ze slavnosti
Nanebevstoupení Páně

budou ve čtvrtek 26. května v 6 a v 7 hodin ráno v konkatedrále Nanebevzetí Panny
Marie a v 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha.

Novéna před slavností
Seslání Ducha Svatého

bude od pátku 27. května do soboty
4. června v kostele Svatého Ducha (vždy po
mši svaté v 8 hodin).
V sobotu 4. června bude Svatodušní vigilie, mše svatá začne v 19 hodin.

Pouť k Panně Marii Opavské,
ke 130. výročí jejího narození bude slouže- Matce Milosrdenství

na v neděli 8. května v 11 hodin v MariPoutní mše svatá bude v sobotu 28. květanu.
na v 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha. Před
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mší sv. bude pobožnost. Přijďte uctít naši
Pannu Marii Opavskou na této pouti.

litbou za uzdravení a průvod s květinami
pro Matku Boží.
• Neděle 15. května – Pouť k Panně Marii
Mše svatá v německém jazyce
Fatimské, mše svatá v 8 a 10 hodin, po
bude v sobotu 28. května v 16.30 v kapli
mši májová pobožnost.
Povýšení sv. Kříže na Matiční ulici.
• Čtvrtek 26. května – Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše svatá v 18 hodin.
Modlitba se zpěvy Taizé
• Neděle 12. června – Fatimská pouť za
bude v sobotu 28. května v kostele svatého
uzdravení, mše svaté budou v 10 hodin
Vojtěcha. Začátek je v 19 hodin.
(česky) a v 15 hodin (polsky).
Kromě poutí je sloužena každou neděli
mše svatá v 10 hodin, půl hodiny před mší
• V konkatedrále Panny Marie se na ranní
svatou modlitba růžence. Zpověď 30 min.
a dopolední mše svaté zapisují intence
před mší svatou a podle potřeby.
průběžně po celý rok, vždy po každé mši
svaté v sakristii.
Kontakt: Rektor kostela P. Sebastian Gru• V kostele svatého Vojtěcha se přijímají ca, OFMConv., Výletní 3, 794 01 Krnov,
intence na červenec v pátek 20. května tel.: 732 664 763; email: cvilin@minorite.cz;
od 16.45 do 17 hodin. Je možné zapsat web: http://kostelcvilin.cz. Na těchto webointenci i v následujících dnech (pátek, so- vý stránkách je kontaktní formulář a probota a neděle), avšak nejpozději do 17.40 gram poutí na celý rok 2022.
(popř. po mši svaté začínající v 18 hodin).

Intence na mše svaté

Nejbližší plánované sbírky

Poutní místo Panny Marie Pomocné
Zlaté Hory

Poutní místo Cvilín u Krnova

Exercicie v červnu

• Neděle 15. května – sbírka na opravy • Sobota 7. května – Diecézní Pouť rodin.
(v kostelech farnosti Panny Marie).
• Úterý 10. května – Pouť kněží ostravsko• Neděle 22. května – sbírka na pomoc
opavské diecéze (biskup Martin David).
pronásledovaným křesťanům (ve všech
Pravidelné bohoslužby na Maria Hilf:
kostelech).
sobota 10.30, neděle 10.30 a 15.00. Noční
křížová cesta je každý první pátek v měsíci
Informace na webových stránkách
ve 21.00.
• Kompletní program akcí Diecézního
centra mládeže a Diecézního střediska Veškeré informace získáte na adrese: Dumládeže naší diecéze najdete na webo- chovní správa poutního místa Panny Mavých stránkách dcm.doo.cz.
rie Pomocné, Zlaté Hory 170, 793 76 Zlaté
• Akce naší farnosti najdete na webových Hory; e-mail: mariahilf@email.cz; mobil:
stránkách www.farnostopava.cz.
+420 731 254 224; web: www.mariahilf.eu.
• Neděle 8. května – Pouť vděčnosti, mše • Pondělí 13. až středa 15. 6. (Hostýn)
svatá v 10 hodin, po mši adorace s modDuchovní cvičení pro seniory
P. Milan Palkovič
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• Neděle 19. 6. 18.00
Účinkují:
až sobota 25. 6. 13.00 (Velehrad)
Opavský chlapecký sbor (CZŠ sv. LudmiDuchovní cvičení pro řeholní sestry
ly, ZŠ Vrchní, sbormistr K. Kostera); dětský
P. Gorazd Krušina, OPraem. sbor Cvrčci (ZŠ I. Hurníka, sbormistryně
I. Kleinová); dětský sbor Kolibříci (CZŠ
Veškeré informace o jezuitských duchovsv. Ludmily, sbormistryně J. Larischová);
ních cvičeních, včetně kontaktních údajů
dětský sbor Sluníčka (ZŠ I. Hurníka, sborna exerciční domy, získáte na webových
mistryně Š. Tolochová); Cimbálová muzistránkách www.exercicie.cz, kde se také
ka (ZUŠ V. Kálika, vede R. Kubala); dětský
můžete přihlásit.
folklorní soubor Úsměv (SVČ, vede S. Wenzelová).
Memoriál otce Jožky,
běh okolím Stěbořic k uctění památky
kněze Josefa Motyky, se uskuteční v neděli
8. května. Registrace bude možná od 12.00
do 14.30, běh odstartuje v 15 hodin.
Zájemci o start v několika kategoriích se
mohou již nyní až do 4. května registrovat online na adrese www.bit.ly/moj2022,
nebo přímo v den konání závodu na místě.
V případě druhé varianty ovšem za startovné zaplatí místo částky sto korun dvojnásobek.
V 17.30 vystoupí ve Stěbořicích Kateřina
Marie Tichá a skupina Bandjeez.
Více informací najdete na webové stránce
www.memorialotcejozky.cz a na FB stránce
facebook.com/memorialotcejozky.

Organizátor koncertu Karel Kostera pod
záštitou primátora statutárního města
Opavy T. Navrátila.

Prosebné a významné dny

• Pátek 6. května – první pátek v měsíci;
• neděle 8. května – Den matek;
• čtvrtek 12. května – Mezinárodní den
ošetřovatelek;
• úterý 24. května – Den modliteb za církev
v Číně;
• středa 25. května – Mezinárodní den
ztracených dětí;
• čtvrtek 26. května – Slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek);
• pátek 27. května – začátek novény před
slavností Seslání Ducha Svatého;
Koncert
• sobota 28. května – Slavnost Panny
Tradiční festival dětských souborů
Marie Opavské, Matky Milosrdenství;
„Opavská dětská píseň“ ve středu 18. květ- • středa 1. června – Mezinárodní den dětí;
na v 17 hod. v Loutkovém divadle Opava.
• pátek 3. června – 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 5, 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 5. 6. 2022, uzávěrka 14. 5. 2022

