Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě
září 2022

Slovo na cestu
Milí čtenáři, po prázdninové pauze znovu dostáváte do rukou nové číslo našeho
farního zpravodaje Cesta. Pro některé je to čas začátků nových cest, zvláště tím myslím
vás, kteří nastupujete v tomto měsíci do nových škol, zvláště středních a vysokých, ale
jsou i takoví, kteří prožívají jiné zásadnější změny ve svém životě. Pro většinu je to zase
návrat z prázdninových cest k běžnému životu svých každodenních povinností. Chtěl
bych se podělit se svou malou zkušeností.
Měl jsem na začátku prázdnin možnost s menší skupinkou vyjít na pouť do španělského Santiaga de Compostely. Na cestopis tady není místo, ale na několik postřehů
ano. První otázka, kterou jsme si asi všichni kladli, byla, jestli to dojdeme. Naše cesty
potřebují cíl. Ten dá zpětně, když
ho dosáhneme, smysl našim obětem a námahám. Doufám, že na
vašich prázdninových cestách jste
prožívali tuto radost a zadostučinění z toho, že jste dosáhli toho, co
jste si naplánovali. My jsme těch
asi 280 km ušli celkem bez úhony,
plní zážitků z putování a došli cíle.
Na konci jsme všichni mohli říct:
Stálo to za to! V Compostele jsme pak pobyli necelé tři dny a měli dost času modlit se
a zakusit více atmosféru města, spojeného s hrobem svatého apoštola Jakuba Staršího.
První poučení je, že je třeba udělat všechno pro to, abychom došli do cíle. Bolest a žízeň
nás věrně doprovázely. Ale někdy je třeba prostě zatnout zuby a jít. Tak to je i s dosažením našeho posledního cíle, kterým je věčný život v nebi.
Viděli jsme cestou mnoho krásných míst, ale věděli jsme, že se nemůžeme zdržovat.
Bylo třeba ujít těch 25 km denně a kdybychom moc zastavovali a rozptylovali se, tak
tam někde bloudíme ještě dneska . Museli jsme šetřit síly i čas, abychom nemuseli jít
odpoledne, kdy bylo už vedro docela nesnesitelné. Proto jsme vycházeli za tmy, abychom
došli co nejdříve na konec etapy, nejlépe tak do druhé hodiny odpoledne. Druhé poučení
tedy je, že i mezi dobrými věcmi musíme umět volit, vybrat si to, co je důležitější, a opustit
to, co zdržuje. Moudré je neztratit z očí cíl a všechno ostatní s ním umět sladit. Myslím,
že mi dají za pravdu studenti těžších oborů.

Bylo nás sedm. Ani jsme se všichni dříve neznali. Ale myslím, že jsme byli úžasná
parta. Je to jeden z těch krásných dojmů, které mi po pouti zůstaly. Pomáhali jsme si,
povídali, jedli spolu, modlili se, šli, odpočívali… Také jsme potkávali jiné poutníky
a povídali si s nimi. Třetí poučení je to, že i v životě nejsme sami. Jdou s námi mnozí další.
Stát o společnost druhých, vážit si jich a vnímat je jako dar je cenné poznání. I když jsem
spíš introvert a času pro sebe jsme měli během putování dost, byl bych velmi ochuzený,
kdybych šel sám.
Přeji vám na vašich nových i starých cestách, aby vždy měly cíl, abyste moudře volili
to, co vám pomůže jej dosáhnout, a měli kolem sebe vždy ty správné lidi, kteří budou
sdílet vaše radosti i starosti.
otec Václav

Modlitba důvěry
Utíkám se k tvému milosrdenství, laskavý Bože,
který jediný jsi dobrý.
I když je má ubohost veliká a má provinění mnohá,
přesto důvěřuji ve tvé milosrdenství,
neboť jsi Bůh milosrdenství a od věků neslýcháno,
ani země, ani nebesa nepamatují,
aby duše, která důvěřuje tvému milosrdenství, byla zklamána.
Ó, Bože slitování, ty jediný mě můžeš ospravedlnit
a neodmítneš mě nikdy, kdykoliv se zkroušený utíkám
do tvého milosrdného srdce, které neodmítlo nikoho,
i kdyby byl ten největší hříšník.
Amen.
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Zajímá nás…
Proč Bůh daroval svobodu nám nevyzrálým lidem, když musel vědět, že s ní nebudeme umět zacházet?
„Svoboda“ je právě to, co dělá člověka člověkem. Bůh nechtěl stvořit loutku, ale bytost,
kterou by mohl obdarovat, bytost, mezi níž a Jím by mohl vzniknout vztah označený
jako „láska“. Bůh stvořil člověka z lásky a dobrovolně, bylo to jeho svobodné a láskyplné
rozhodnutí, a tak mu dal stejnou šanci na lásku odpovědět. Jenže láska existuje pouze
tam, kde je svoboda. Milovat z donucení se prostě nedá (známe to i z běžného života:
lásku si nemohu vynutit, svázat milovaného není projevem lásky, ale žárlivého vlastnění.
Na druhé straně milovat znamená i riziko, že milující bude omítnut).

V tom smyslu: Pokud Bůh stvořil člověka, stvořil jej podle „svého obrazu“, tedy svobodného. A svoboda vždy přináší možnost volby: Boží lásku přijmout, nebo odmítnout.
Člověk se rozhodl pro to druhé. A nese následky tohoto svého rozhodnutí. Nicméně
i Bůh dává člověku znovu šanci: Boží Syn sám na sobě ukázal, jak se z bludného kruhu
zla dostat: neodplácet zlem za zlé, ale bojovat proti zlu dobrem, ačkoli nás to mnoho
stojí. Není však Boží příslib, že nebojujeme nadarmo, mnohem důležitější? Ano, člověk
může být vůči zlu takřka v zoufalé a bezbranné situaci, ale copak Bůh nedokázal proměnit utrpení svého Syna ve zdroj spásy pro všechny? Vždyť to je právě Ježíšovo evangelium: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal
za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce.
Jemu buď sláva na věky věků. Amen. (Gal 1,3‒5)
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte
se, já jsem přemohl svět. (Jan 16,33)
Zdroj: Petr Šikula. Když nevíš, tak se zeptej. Nakladatelství Cesta, Brno, 2002.
3

Procházka kostelem sv. Vojtěcha
Osmá část
Obraz Panny Marie Opavské nad hlavním oltářem
• Doba a okolnosti, za kterých se
obraz dostal do kostela sv. Vojtěcha,
nejsou známy. Podle legendy jej
namalovala dcera polského malíře.
• Byl již ve starém kostele sv. Jiří
před příchodem jezuitů do Opavy.
V nově vystavěném kostele sv. Jiří
nacházel se původně v kapli vedle kazatelny, tam, kde je nyní oltář
sv. Josefa. Jak dlouho zůstával obraz
na tomto místě a kdy byl umístěn
nad hlavním oltářem, to se zatím
neví. Muselo se to stát mezi r. 1732
a 1767; roku 1732 byl ještě v kapli vedle kazatelny, ale v r. 1767 byl
již podle dějin opavské koleje nad
hlavním oltářem.
• Jezuité podporovali úctu k obrazu
od počátku, jak dokládá zavedení
velkolepé slavnostní liturgie o mariánských svátcích rektorem zdejší koleje P. Vojtěchem Martinidesem v období jeho působení v Opavě (1646–1649).
• První doložená pouť mimoopavských věřících je k roku 1652 a konali ji členové mariánské družiny z Budišova. Průvod byl uvítán hlaholem zvonů a slavnostně zakončen
pobožností v kostele. Později byla zavedena pravidelná sobotní mariánská pobožnost.
• K obrazu se také váže řada legend – např. na obraz prý střílel kalvínský voják (patrně
za třicetileté války) a kulka zasáhnuvší pravou lopatku Panny Marie se odrazila a na
místě jej zabila. Obraz opavské Panny Marie se těšil velké úctě Opavanů, kteří zejména
v těžkých obdobích prosili o její přímluvu.
• Její přímluvě byla připisována např. záchrana několika občanů při požáru města
v roce 1651, záchrana takřka novostavby kostela sv. Jiří a koleje při požáru v roce 1689
(na památku této události nechali jezuité namalovat velký obraz Opavy se zdejším
obrazem Panny Marie v horní části – obraz je možno vidět v historické výstavní
budově Slezského zemského muzea), záchrana města od pruských vojsk v roce 1741 a
četná uzdravení, zejména očních chorob.
4

• Počátkem 18. století dosahoval počet poutníků až 100 000 ročně.
• Již kolem r. 1732 konaly se pobožnosti před milostným obrazem, mší svatých sloužívalo
se velmi mnoho na žádost věrných. Bylo jich v některých letech až 4000 i více.
• Množství zázraků a milostí se stalo předmětem jednání zvláštní komise a na základě
jejího posudku byl obraz 6. června 1734 prohlášen milostným.
• Počet poutníků radikálně klesl po zákazech poutí císařem Josefem II., ale obraz se
i nadále těšil úctě zdejšího i okolního obyvatelstva.
• Vzhledem k prokazované úctě „Matce milosrdenství“ v poutním kostele v Opavě
dovolil papež Pius XI. dekretem Kongregace obřadů v Římě ze dne 11. ledna 1933,
aby mimo 1. titulárního svátku kostela sv. Jiří byl slaven 2. titulární svátek tohoto
kostela „Maria, Matka milosrdenství“, a to v sobotu před nedělí v oktávě svátku
Nanebevstoupení Páně každoročně slavnou mší svatou s Oficiem.
• Následkem požáru v důsledku válečných operací v roce 1945 byl spolu s kostelem
zničen i obraz Panny Marie. Po obnově kostela byla pořízena také kopie původního
obrazu.
• Nový obraz Panny Marie Opavské, Matky Milosrdenství, byl zhotoven pražskou
firmou Safina v létech 1947 až 1951. Malířské práce jsou od akademické malířky
Libuše Lepařové z Prahy. Slavnostní posvěcení obrazu se konalo 4. neděli postní
4. března 1951.
Podle různých pramenů zpracoval Vladimír Ziffer st.

Pokrm na cestu
Monika je v nemocnici. Je po operaci slepého střeva. Přidaly se komplikace, a tak
domů ještě nemůže. Stýská se jí po rodičích, sourozencích. Má tu mobil, a tak s nimi
často hovoří, posílá SMS, dostává fotky i videa. Kreslí obrázky, které však ukládá do
šuplíku, protože jsou zakázány návštěvy.
Konečně je propuštěna. Objímá se s maminkou i s tatínkem, doma pak jásá, že může
být se sourozenci. Bylo dobré, že mohla z nemocnice volat, psát, na své drahé myslet a
pro ně kreslit. Ale být spolu je něco úplně jiného. Monika to poznala ve 12 letech. Prožije
to každý, kdo zakusí odloučení.
Na tomto světě se nám může zdát, že je nám Pán Bůh vzdálen. Přibližujeme se k němu
modlitbou, životem ve společenství církve. Toto setkávání s Bohem si můžeme přirovnat
ke kontaktům Moniky s rodinou v nemocnici. Jestliže zvolíme spojení s Bohem ve
svátostech, nejčastěji při mši svaté, ve svátosti smíření, je naše setkání mnohem bližší
než při nesvátostné modlitbě. Přitom víme, že prostá modlitba na opravdové setkání se
svátostným životem připravuje. Podobně jako se Monika na setkání s rodinou těšila tím,
že na ně při pobytu v nemocnici myslela a s nimi komunikovala.
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Vrcholem setkání s Pánem Ježíšem při mši svaté je svaté přijímání, kdy se s ním
hluboce spojujeme, setkáváme, můžeme si s ním povídat, všechno mu svěřit, být prostě
s ním. Zároveň se nám stává Pán Ježíš pokrmem na cestě do nebe. A podobně jako
tělesný pokrm nám dává živiny, bez kterých nemůže tělo žít, tak pokrm duchovní ve
svatém přijímání nám dává milosti, které živí naši duši. Víme to od Pána Ježíše, který
řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“
(Jan 6,54)

Církev to samozřejmě ví, proto nás vede každou neděli na mši svatou. Je to vrchol
celého týdne, podobně jako je nedělní oběd slavností spořádané rodiny. Ale co ve všední
dny? Také tehdy se doma přece setkáváme při jídle. I v těchto dnech zve církev na mši
svatou, ke svatému přijímání. Každé ráno je tu mše svatá, v Opavě se dá jít do kostela
k bohoslužbě i večer.
Tento článek chce být pozvánkou především pro ty, kteří prožíváte podzim života jako
já. Většinou máte čas na to, abyste do kostela přišli. Můžete tak dokázat, že máte čas pro
toho, koho máte rádi. Přitom máte možnost získat potřebné milosti nejenom pro sebe,
ale i pro svou rodinu, pro farnost, pro všechny lidi dobré vůle. Starší člověk, který nemusí
do práce, se tak může stát vyslancem své rodiny a lidstva vůbec. A jsem přesvědčen, že
pokud s láskou na mši svatou ve všední den přijdete, že si tato setkání s Pánem Ježíšem
i s dalšími věřícími zamilujete a budete chodit do kostela rádi.
„Pojďte a uvidíte,“ (Jan 1,39) řekl Pán Ježíš učedníkům Jana Křtitele. Zve takto i nás:
mladé alespoň někdy a ty dříve narozené třeba i každý den. Nabízí pokrm na cestu a my
po své cestě každý jdeme a víme, že bez jídla nedojdeme.
jáhen Josef Janšta
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Farní den
Dne 19. června proběhl dětský farní den. Celé odpoledne nás provázelo sluníčko
a příjemné tropické teploty. Na zahradě fary byl proto nachystán stín v podobě přístřešku
pro rodiče a dětem k osvěžení posloužily malé bazénky s vodou.

Bylo na nás nachystáno 10 stanovišť s úkoly různé obtížnosti a různého druhu.
Nejvíc nás bavila výroba bublifuku a hledání vybraných detailů z kostela naznačených
do mapy. Mohli jsme si projít prázdný kostel a prohlédnout si ho. Našli jsme všechny, ale
trvalo nám to teda fakt dlouho a dalo nám to zabrat.
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Zajímavý úkol byl taky zapamatovat si 12 předmětů nalepených na dveřích půdy a na
zahradě v seznamu najít ty, které tam nepatřily. Podařilo se nám nakouknout i na půdu.
Po splnění úkolů následovala odměna a špekáček zvaný ježek na grilu. Po kombinaci
s mléčným koktejlem ve třech příchutích a cukrovou vatou nastala erupce energie, všemi
směry létaly úsměvy spokojených dětí. Naše rodiče potěšila výborná káva a trocha piva.
Na závěr jsme se společně pomodlili, otec Jiří požehnal dětem, ty mu to pak s radostí
oplatily.
Chceme moc poděkovat všem, kteří nám připravili pěkné odpoledne a věnovali nám
svůj čas.
Ondra a Matěj Řezníčkovi

Fotbalový zápas ministrantů
„Byl to zápas, na který se hráči těšili několik měsíců dopředu. Byla to odměna a zakončení
celého roku, během kterého se ministranti pravidelně každý měsíc scházeli v hale v Malých
Hošticích na společných zápasech,“ říká Lukáš Graca, organizátor akce.
V sobotu 25. června „si to rozdali“ hráči Opavy a Hradce nad Moravicí mezi sebou na
velkém hřišti v Opavě-Jaktaři stylem 2x45 minut při teplotě 30 °C. Výkop byl stanoven na
14 hodin a hráčům obou týmů na zahájení hry požehnal delegát ad omnia P. Jan Czudek,
který mimo jiné hrál za tým Opavy a prosadil se jedním gólem. Opava nakonec zvítězila
nad Hradcem 6:2, a obhájila tak vítězství z roku 2005, kdy porazila farnost Sv. Ducha
10:1. Putovní pohár tak zůstává v Opavě.
8

Fotbalové zápasy ministrantů (farníků) mají v Opavě dlouhou historii. Před více než
deseti lety se uskutečnilo několik turnajů v Hradci a také v Jaktaři. Během fotbalového
odpoledne se grilovalo maso a snědlo se 60 klobás, vypilo se 100 l piva Rohan a 50 l
Kofoly. O kávu se postaralo Betty Café a nechyběla muzika a skákací hrady pro děti. Na
akci mohlo zavítat přes 100 lidí a fotbalových nadšenců.

Akce byla také součástí slavnostního odhalení pamětní desky P. Aloise Šebely,
u příležitosti výročí osmdesáti let jeho mučednické smrti. P. Šebela v Jaktaři jako farář
působil mezi lety 1928‒1938. Zahynul v Osvětimi v r. 1942.
Farníci obou týmů také oslavili „karmaš“ sv. Petra a Pavla, kterým je zasvěcen kostel
v Jaktaři.
Poděkování patří všem, kteří se do akce zapojili.
Lukáš Graca – Koňas
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Po stopách Malého prince
aneb Farní tábor 2022
Ve dnech 31. července – 6. srpna se v naší farnosti konal farní tábor. Tentokrát opět
v Zátoru.
Celý tábor se nesl ve znamení Malého prince, který nás poctil svou návštěvou. S ním
byly spojené i různé aktivity. Zúčastnili jsme se odborné přednášky dvou významných
a nepochybně kvalifikovaných vědců na téma: (Ne-)život na asteroidu B-612. Užili
jsme si spoustu zábavy. Poznávali jsme i okolí Zátoru. Na kolech i pěšky jsme čelili
různým situacím. Nejedenkrát jsme potřebovali a využili ruce zkušeného odborníka ve
spravování kol (o. Václav) i přítele na telefonu (o. Jiří).

Díky patří i naší pojízdné luxusní restauraci, kterou po celý čas vedla Klára. Také
děkujeme Magdě a pomocným silám (přítomným maminkám), které celý tábor
zorganizovaly.
Pro pochybující dospělé, že Malý princ nemohl být přítomen, máme důkaz, který jeho
návštěvu dosvědčuje. Při úklidu jsme na místě natrefili na jeho rukou napsaný vzkaz:
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Drahý monsieur Antoine de Saint-Exupéry,
píšu Vám, protože jsem se vrátil.
Procestoval jsem celý svět. Byl jsem i na naší poušti v Africe. Nebyl jste tam Vy, ani Vaše
letadlo. Spravil jste ho? Kam jste s ním odletěl? Hledal jsem Vás všude.
Došel jsem až do Zátoru. Bylo tam spoustu dětí a měly i hromadu otázek. Ptali se mě na
všechno. A tak jsem jim vyprávěl o mé malé planetě, nekonečných západech slunce, sopkách
a mé růži…
No, dospělí mi nerozuměli. Popírali, že můžu mít na planetě baobaby a sopky. Tvrdili,
že pravděpodobnost sopečné činnosti je limitovaná k nule. Proč to nemůže být jinak? Jeden
přece nikdy neví… Půda na planetě prý není vhodná pro hospodářské využití a pěstování
jakýchkoliv rostlin. Ale co má růže? Vždyť jsem jí tam věnoval spoustu času. A oni to
popírali. Dospělí jsou tak zvláštní…
Dětem jsem vyprávěl i o své první cestě. O planetách, které jsem navštívil, o lidech,
které jsem tam potkal, o panovačném Králi, oddaném Lampáři, bohatém Byznysmenovi,
nešťastném Pijanovi, zaneprázdněném Zeměpisci a o lišce, kterou jsem si ochočil... I díky
ní jsem si spoustu věcí uvědomil:
„Správně vidíme jen srdcem. To důležité je očím neviditelné.“
Drahý monsieur Antoine de Saint-Exupéry,
vrátil jsem se za Vámi, protože jste se mnou strávil čas jako já se svou růží. Stal jste se
pro mě důležitým. Nestihl jsem Vám to říct před svým odchodem. A možná jsem tomu ještě
nerozuměl… Přišel jsem na to příliš pozdě. Chtěl bych Vám to říct. Kde Vás mám hledat?
Proto prosím vás všechny, kteří tenhle vzkaz náhodou čtete:
Vzpomeňte si na mne, až se v noci budete dívat na hvězdy. A dejte mi pak vědět, zdali
monsieur Saint-Exupéry spravil to letadlo. A kde bych ho našel? Je to pro mě moc důležité.
Budu čekat…
Váš Malý princ
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Ze života skautů a skautek
Skautský tábor na Rejvízu

Už posedmé se vracejí skauti a skautky střediska ZVON na
své oblíbené místo na Rejvízu. Na místo, které má svou historii.
Kdysi tudy vedla stará kupecká stezka až do Wroclawi. Území bylo
významné z hlediska těžby železné rudy a zlata v řece Černé Opavě.
Nacházejí se zde zříceniny starých hradů (Kobrštejn) a místo vypráví pověsti o lapcích
a loupežnících (Naučná stezka Údolím lapků z Drakova).
Letošní tábor se konečně mohl obejít bez různých kovidových opatření, a tak jsme si
jej mohli plnými doušky vychutnat. Od pátku 8. července do středy 13. července jsme
tábor společně s holkami připravovali pro ty mladší a další, kteří zde přijeli. Stavěly
a opravovaly se podsady, kuchyň, teepee, kopaly se latríny, sekala se louka, pracovalo
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se na dalších potřebných věcech. Ve středu pak dorazila vlčata a světlušky a tábor mohl
oficiálně začít.
První dny nám počasí moc nepřálo. Ale to by nebyl Rejvíz. V noci tu bývá i kolem
10 °C. Voda má ještě o něco méně stupňů. Tu využíváme ke koupání každé ráno – tzv.
Čochtan (dobrovolný, osvěžující). Další dny už nás sluníčko hřálo. V posledním týdnu
zde byly dokonce tropy, takže každý hledal svoje místečko v chládečku – pod stromem,
v lese, ve vodě. Jelikož jsme křesťanský oddíl, tak naše tábory pravidelně navštěvují kněží,
aby s námi společně oslavili mši svatou. Letos k nám zavítali o. Kamil Vícha – Heřman,
o. Petr Smolek, a o. Jiří Ramík.

V pátek 22. července nás vystřídali naši bratři a sestry z 2. oddílu Domoradovice.
Po nich tady týden strávili rodiny s dětmi a v posledním týdnu před bouráním tábora
se několik našich členů vystřídalo v hlídání tábořiště. V sobotu 20. srpna byl tábor pro
letošní rok zbourán. Veliké díky patří také našim kuchařům – paní Marii Laifertové
(Pralince) a Petru Štěpánkovi.
Na letošním táboře nás bylo kolem 65, takže podsadám už pomalu začíná docházet
kapacita. Vzpomínám na tábory ve Vernířovicích, to bylo mezi léty 2000 až 2006, tehdy
nás jezdilo kolem 70. Je dobře, že o skauting je stále zájem a že se naše oddíly rozrůstají.
Lukáš Graca – Koňas
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Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava
Program na září: 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.
6. 9.
13. 9.
20. 9.

Informativní schůzka
Beseda s vysokoškolským pedagogem Slezské univerzity v Opavě Doc. Jiřím
Siostrzonkem, Ph. D. na téma „Povídání o životě“ s projekcí
Pouť k Panně Marii Královně v Ostravě v Mariánských Horách a do katedrály
Božského Spasitele v Moravské Ostravě
Marie Smolková

Poutní zájezd
Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity
Opava zve na poutní zájezd v úterý 20. září. Navštívíme chrám Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách, kde bude celebrovat mši
svatou P. Petr Smolek, dále nás čeká komentovaná
prohlídka katedrály Božského Spasitele, návštěva
TV Noe a kostela sv. Václava s místem posledního
odpočinku biskupa Václava Lobkowicze.
Cena: 200 Kč
Odjezd v 8 hodin z Rybího trhu
Termín přihlášení: do 13. září
Přihlášky přijímá:
Zdislava Sovadinová (telefon 723 292 695,
e-mail: zdislavasovadinova@seznam.cz).

K zamyšlení
Je dobré si občas připomenout ty, s nimiž jsme se kdysi vídali skoro každý den a dnes již
nejsou mezi námi. Jedním z nich je i Mons. Josef Veselý, jeden z opavských děkanů, který
by se 28. července tohoto roku dožil 93 let. Cesta nám ho občas připomene uveřejněním
některé jeho básně, ale on dokázal napsat i krásné prozaické texty. Jeden z nich Vám dnes
nabízím k zamyšlení.

O moci slova
Činí-li něco člověka tím, čím je, pak je to také jeho slovo. Slovo se kuje uvnitř, na
neviditelné kovadlině našeho srdce, v plameni myšlenek a vzpomínek. Vyvolává je
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pohled na věci a lidi, formuje je zážitek příjemného nebo nepříjemného. Bolest a radost
je ladí do zvláštní, osobité tóniny. Nic se z nás neztrácí. Tam někde v podvědomí se
všechno usazuje a v atmosféře ticha začíná mnohdy tajemná krystalizace. Ale hněv,
nenávist a zloba proměňují slovo v jedovaté šípy, které dovedou zraňovat i usmrcovat.
Lidské slovo, tak jak se rodí uvnitř, vychází-li z našich úst, nepotuluje se vzduchem jako
babí léto nadnášené větrem. Lidské slovo dopadá do srdcí jiných jako zrno do půdy,
takové jaké je, se vším, co je zrodilo. A jako takové má moc a sílu, aby vyvolalo v jiné
duši svou podobu. Slovo má svou melodii a v duších spřízněných pak zaznívá krásná
harmonie. Slovo vydává svědectví o nás, o našich vlastnostech a třeba i o okamžité
situaci v neviditelné krajině naší duše. Slovo ukázněné dovede vnášet řád i do našich
mezilidských vztahů. Jak úžasné jsou chvíle upřímného sdílení a naslouchání, jaký
mnohdy výraz pravého přátelství!
Máme-li tedy takovou zbraň, jakou je slovo, mělo by při jeho zrození být přítomno
co nejvíce dobra a pravdy, aby neponižovalo, ale osvobozovalo a proměňovalo. A hlavně,
aby se často vtělovalo do skutků upřímné a nezištné štědrosti a milosrdné lásky.
K tomu patří i krátká báseň, která tento text vhodně doplňuje a je ze stejné knížky.
Ke chvále
slova upřímného
Jsou smutné domy bez oken
můj drahý
zahrady bez stromů
a stromy bez květů
obloha bez slunce
a ptáci bez zpěvu
A srdce naše i ústa
smutná jsou beze slov
kterými se přelévá
něco ze mne do tebe
a z tebe do mne
můj drahý
Pokud máte ve své knihovně některou jeho sbírku básní, vytáhněte si ji a přečtěte si z ní
něco, opravdu to stojí za to se k jeho básním občas vracet. Mám s tím své zkušenosti, takže
mi můžete věřit.
Vladimír Ziffer st.
Zdroj: Josef Veselý. Umění hovořit a naslouchat. Vydal Josef Veselý v Opavě v roce
2001.
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Knižní tipy
Svatý Václav

Příběh českého knížete
Oldřich Selucký
Na českém trůně sedělo mnoho knížat, králů
i císařů. Jenom jednoho z nich – svatého Václava –
však nazýváme ochráncem a patronem naší země,
obracíme se k němu o pomoc, když je nám úzko,
když je za našimi hranicemi rušno, když naší zemi
hrozí motory tanků a hukot bojových letadel.
Věříme, že náš svatý kníže nám vždycky pomůže
– vždyť i jeho život byl plný nebezpečí a nástrah.
Kniha potěší malé čtenáře, kteří mají rádi
životy svatých, chtějí si připomenout slavné skutky
knížete Václava a místa spojená se svatováclavskou
úctou. Dílo s radostí napsal a namaloval Oldřich
Selucký.

Pane, obnov své zázraky
Charismata včera a dnes
Damien Stayne

„Pane, obnov v naší době své zázraky jako
o nových Letnicích,“ modlil se papež Jan XXIII.
před 2. vatikánským koncilem a k této modlitbě
zval i celou církev. Vybízel také biskupy, aby se na
rokování připravili četbou Skutků apoštolů. Ježíšovi učedníci totiž v nesnadných dobách prosili
podobně: „Pane, … dej svým služebníkům, aby
s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše“
(Sk 4,29–30).
Autor Damian Stayne hojně čerpá z Písma
i z církevní tradice. Není ale jen teoretik. Bůh ho
obdařil mnoha charismaty a také darem probouzet je k životu u druhých; tomu se věnuje se svou
komunitou Cor et Lumen Christi už více než třicet let. Jeho výklad je plný svědectví a příkladů ze
života. Popisuje chvíle, kdy Bůh mocně zapůsobil
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i v dnešní době a opravdu udělal různé zázraky, aby lidi přitáhl k sobě. Čtenář zjistí, že
horlivě toužit po duchovních darech nemusí být projevem senzacechtivosti, nýbrž lásky
k bližnímu – k zástupům bloudících a hledajících kolem nás.
Kardinál a papežský kazatel Raniero Cantalamessa dal knize toto své doporučení:
Popisuje, jak se dnes charismata používají „v terénu“, a také zmiňuje jejich výjimečné
a překvapivé projevy. Autor předává jen své osobní zkušenosti a to, čeho byl sám
svědkem. Kéž to vše poslouží k upevnění víry, k pochopení teologie charismat a k jejich
rozlišování v životě dnešní církve.

Moudrost pouštních otců

Camille W. de Prévaux, ilustrace Jean Trolley
Výroky pouštních otců a epizody z jejich života se po staletí těší velké oblibě. Je až
překvapivé, jak jsou nadčasové, jak mocně promlouvají k srdcím dnešních křesťanů.
A skvělé komiksové ilustrace jejich sdělení kupodivu nezlehčují, spíše umocňují. Nejde
tedy o sbírku křesťanských vtipů, jak by se mohlo zdát, ale o působivou duchovní četbu.

Hloubavější čtenáře může vést k původnímu znění výroků pouštních otců. Ty také
čerstvě vyšly v novém svazku s názvem Apofthegmata.
Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava
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Dětem
Panna Maria, Uzdravení nemocných
První den ve škole po prázdninách začíná slavnostním shromážděním na školním
dvoře. Potom jdou žáci do svých tříd, kde je s nimi třídní učitelka. Šesťáci si mohou
nejprve spolu volně povídat a potom má každý říct, co pěkného prožil o prázdninách.
Děti se vesměs chlubí tím, kde byly na dovolené: v Řecku, Chorvatsku, Itálii nebo
dokonce v Karibiku. Někteří byli na horách, jezdili po památkách.
Když je na řadě Anička, tak řekne: „Já jsem byla skoro celé prázdniny u babičky. Je
nemocná, a tak jsme každý den chodily ke kapličce Panny Marie,
Uzdravení nemocných. Nabírala jsem do hrnku vodu ze
studánky a babičce ji nosila. Také jiným lidem jsem vodu
podávala.“
„A pomohla ta voda babičce?“ ptá se Kamil
posměšně naladěným hlasem.
„Bylo jí každý den o trochu lépe.“
„Stejně bude muset jít na operaci a tu jí
Bůh neudělá.“
Mnozí se zasmějí, učitelka je napomene a
pak další žák vypráví o dovolené v Turecku.
O přestávce se cítí Anička sama. Někteří šli
domů, zbytek čeká na oběd. Sdělují si zážitky
z prázdnin, zatímco Aničce se stýská po
babičce. Uzdravila ji už Panna
Maria?
„Já jsem také byla
o prázdninách u babičky,“
oslovuje ji Maruška a sedá si vedle ní.
„Bydlí daleko?“
„Jede se tam dvě hodiny vlakem.“
„A mělas tam hezké prázdniny?“
„Mám tam kamarádky a babička je také moje kamarádka.“
„Také s ní chodíš ke studánce?“
„Ne, tam žádná studánka není. Ale je tam hezká kaplička. Když tam nesla babička
květiny, tak jsem šla vždycky s ní. Také jsme kapličku spolu uklízely.“
Ke dvojici se přibližuje Kamil a vyzývá Aničku: „Ukaž, jak jste se s babičkou modlily!“
Maruška vstává na její obranu. Kamil se lekne a prudce ustoupí dozadu, naráží na
židli, převalí se přes ni a padá na hlavu. Zůstává bezvládně ležet.
Anička rychle vstává a běží k umyvadlu. Napouští do kelímku vodu a spěchá k ležícímu
spolužákovi. Vychrstne mu studenou vodu na obličej a přitom se modlí: „Panno Maria,
Uzdravení nemocných, prosím tě, ať se Kamil probudí.“
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Všichni v úzkosti sledují počínání Aničky a slyší její hlasitou modlitbu. Vidí, jak se
Kamil probouzí do skutečnosti. Brzy je při sobě a sedá si na židli. Přejede si dlaní vlasy
a diví se, že je mokrý.
Jeho kamarád Lukáš mu vysvětluje: „Polila tě Anička a přitom se modlila, aby ses
probral z bezvědomí.“
„Díky,“ hlesne Kamil a ví, že kvůli náboženství se už spolužačce nikdy posmívat
nebude.
jáhen Josef Janšta
ilustrace Anežka Řeháková

Kostel svatých Janů ožívá
Zve na mši i na kulturní akce

Mši sv. bude sloužit v neděli 4. září v 11 hodin v kostele sv. Janů P. Kamil Vícha. Déle
než deset let chátrající a pro veřejnost uzavřený kostel se vrací zpět do duchovního i kulturního života Opavy poté, co ho loni v listopadu od Diecéze opavsko-ostravské převzal
do správy spolek Kostel sv. Janů. Tento spolek zve v září také na dvě výjimečné kulturní
akce, jejichž výtěžek bude určen na opravy kostela.
Jedna z nejúspěšnějších českých
skupin posledního desetiletí, kladenská kapela Zrní, zde vystoupí v sobotu 10. září. Akustický
koncert při svíčkách, který začne
v 19 hodin, slibuje neopakovatelný
zážitek.
V pátek 30. září pak bude v kostele od 18 hodin hostit festival Slunovrat diskusi o současné české
politice pohledem dvou rozdílných
osobností, šéfkomentátora Reflexu
Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose, který se čtvrtstoletí zabývá marketingem a politikou.
Vstupenky na obě akce můžete
pořídit ve Sluně, v prodejně Vama
na Komárovské ulici č. 9 či elektronicky na goout.net.
Ivo Mludek
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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.

Dopolední seminář pro páry v Opavě
Seminář se uskuteční v Opavě v pastoračním středisku minoritského kláštera v sobotu
17. září od 9 hodin do 12.30.
Lektoři: manželé Irena a Petr Smékalovi – Rovnováha v našich vztazích aneb rozumět,
respektovat, milovat.
Cena semináře za pár je 500 Kč.
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Víkend pro ženy na Cvilíně
Víkend je určen ženám všeho věku – k načerpání, k odpočinku, k zastavení se, ke
sdílení se…
Uskuteční se na poutním místě Cvilín u Krnova v termínu 23.–25. září.
Témata: Cesta proměny ženy – Gita Vyleťalová; Modlitba je dýcháním duše P. Sebastian Gruca; výuka biblických židovských tanců, modlitba gesty, mše svatá,
možnost svátosti smíření, výtvarná dílna, procházka.
Cena: 1300 Kč.
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Podzimní kurz biblických židovských tanců v Opavě
Podzimní kurz se skládá z deseti lekcí, které budou probíhat vždy ve středu od 18 do
20 hodin v Církevní základní škole v Opavě-Jaktaři od 5. 10. do 7. 12.
Cena celého kurzu je 600 Kč. Lektorka: Gita Vyleťalová.
Přihlášky a informace: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Manželské večery v Ostravě
Kurz Manželské večery se skládá z 8 setkání, která se uskuteční každý druhý čtvrtek
(od 6. října) od 18 do 21 hodin v prostorách Centra pro rodinu a soc. péči z.s. v OstravěVítkovicích na Syllabově 3039/19e.
Rozhovor jen ve dvou, večeře při svíčkách, praktická prezentace, příjemná atmosféra.
Nezisková cena 2 800 Kč za pár pokrývá 8x2 večeře, dezerty, příručky, nájem, výzdobu.
Kontakt: mfridrichova@prorodiny.cz, přihlašování na www.prorodiny.cz
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Škola partnerství ve Staré Vsi n/O
Je určena nezadaným ve věku 18 až 35 let a skládá se z pěti víkendů, které budou
probíhat v Diecézním středisku mládeže od 14. října. Je nutné se přihlásit na stránkách
www.prorodiny.cz.
Informace: chodimespolu@prorodiny.cz, 603 981 117
Jana Dostálová

Výuka náboženství ve školním roce 2022/23
Výuka ve farnosti Panny Marie (výuka začne ve čtvrtek 22. září)
15.00–15.45
Čtvrtek

15.15–16.00

1. a 2. třída
3. třída (příprava
na 1. svaté přijímání)

Učebna kostela sv. Vojtěcha
(Dolní náměstí)

Fara (Almužnická 2)

Scholka: pro děti od 3 do 10 let, od 1600 na faře (Almužnická 2).

Pátek

15.00–15.45

4.–6. třída

15.15–16.00

7.–9. třída

Učebna kostela sv. Vojtěcha
(Dolní náměstí)

Fara (Almužnická 2)

Farní klub: pro děti od 4. do 9. třídy ZŠ, od 1600 na faře (Almužnická 2).
Společenství mládeže pro SŠ a VŠ mládež (začíná v 18 hodin mší svatou v koste-

le svatého Vojtěcha, pokračuje od 19 hodin na faře).

Výuka ve farnosti Sv. Ducha (výuka začne v pondělí 5. září)
14.30–15.15
Pondělí

15.20–16.05

2. třída (1. rok přípravy na 1. sv. přijímání)
3. a 4. třída
(2. rok přípravy na 1. sv. přijímání)

16.10–16.55

5. třída

17.00–17.45

6.–9. třída

Pastorační
středisko
minoritského
kláštera, 1. patro
(Masarykova třída)
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Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Malé ohlédnutí
Tak nám začal nový školní rok a děti, rodiče i učitelé jsou
plni očekávání, co přinese. Můžeme plánovat, ale realita bývá mnohdy jiná než naše
představy. Povětšinou jsou naše strachy z neznáma zbytečné. Proto je důležité, abychom
si uchovávali hezké chvíle, na které můžeme vzpomínat, a z nich pak ve chvílích nejistot
čerpat. Vždyť koneckonců návod je i v Písmu svatém. Pokud prožíváme těžkou situaci,
věříme, že všechno má určenou chvíli a každé dění pod nebem svůj čas.
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Chceme se proto ohlédnout za prázdninovými aktivitami v naší škole. Během
prázdnin proběhlo celkem 8 táborů různého zaměření a zúčastnilo se jich okolo 150
dětí. Přijít na své si tak mohli milovníci přírody, stanování, malí hudebníci, výtvarníci
i řemeslníci a sportovci.
Přinášíme krátké vzpomínky na některé z nich.

Řemeslný
Třetí prázdninový týden začal na naší škole řemeslný tábor pro 15 našich dětí a pro
2 děti z Ukrajiny. Tentokrát všichni účastníci tábora cestovali po světě, aby se naučili
nějakému řemeslu. Nejdřív navštívili Indii, kde se naučili dva různé postupy batikování
látek, potom odjeli do Číny, kde se naučili plést krásné košíky. Taky navštívili Belgii, aby
ochutnali tamější sladkosti a některé také sami připravili. Děti nemohly opomenout ani
Českou republiku, kde si s pomocí šikovných švadlenek ušily látkovou tašku. A nakonec
se všichni podívali do Švédska, aby pronikli do tajů práce se dřevem. Kromě práce si děti
také hrály a užily si plno zábavy v celém tomto týdnu.

Hudební
Milovníci hudby a zpěvu, kterých bylo letos 26, se spolu s instruktory sešli už po
osmé. Nácvik písní bývá náročný obzvlášť u mladších dětí, pro které je těžké sledovat
noty i slova zároveň. Malí hudebníci se s tím ovšem popasovali velice dobře. Všichni
si hudební tábor náramně užili, a to nejen společným zpěvem, ale i hraním her venku,
barvením triček i čachtáním v řece.
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Završením celého týdenního snažení byl závěrečný koncert. Zazněly na něm lidové
písničky – a capella, umělé písně v doprovodu klavíru, akustické a basové kytary. Tábor
se povedl – v hudební terminologii řečeno „Da capo al Fine“ – od začátku do konce.

Výtvarný tábor „ČERNÁ A BÍLÁ“
Letošní rok výtvarného tábora se nesl v duchu černé a bílé. Tvoření pomocí pouhých
dvou barev se může zdát jako nuda, ale vůbec tomu tak nebylo. Omezení v barvách nás
totiž neochudilo v množství dostupných technik a už vůbec nemělo negativní vliv na
výsledky snažení všech dětí.
Některé techniky byly tradičnější a některé velmi neobvyklé. Děti si vyzkoušely
inverzní kresbu, malbu krajiny akrylem na plátno jako pozitiv a negativ, malování
kovovým řetízkem a malování na kameny. Vyzkoušely si také malbu postavy v různých
pozicích, kterou použily na taškách a při tvorbě abstraktního plastického obrazu.

Zkoušeli jsme si také techniku Zentagle a z obrázků vyrobených touto technikou jsme
sestavili krásnou omalovánku, kterou si děti odnesly domů. Ze všeho nejvíc si však děti
užily výrobu černobílých kostýmů a focení v opravdovém fotoateliéru.
Kromě toho jsme hráli spoustu her a každé ráno jsme se v kapli zamysleli nad krátkým
příběhem v duchu protikladů. Často nás práce stála hromadu sil a trpělivosti, ale všichni
jsme si to moc užili a celý týden vládla moc hezká atmosféra.
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Indiánské putování a bubnování
Příměstský tábor v Jaktaři, jak název
napovídá, se nesl v indiánském duchu. 25 dětí
poznávalo život indiánů, přírodu, ale také
radost z přátelství. Prošli jsme se Sadařovou
stezkou v Sosnové, navštívili jsme Dětský ranč
v Hlučíně, prošli se na poutní místo Svatá
Anna, hráli jsme nejrůznější hry u rybníka
i v lese. Indiáni si vyzdobili nejen čelenky
a trička, ale také bubínky. Pod vedením
zkušených muzikantů se učili indiánským
rytmům. Týden utekl jako voda a už se všichni
těšíme na další prázdninové dobrodružství.
Všichni chceme touto cestou poděkovat za poskytnutí zázemí v naší škole, které
bylo pro většinu táborů útočištěm v jakémkoli počasí. Velký dík patří našim skvělým
kuchařkám, které se staraly o naše prázdné žaludky.
Po prázdninách se vracíme do školních lavic a přejeme si, ať se nám v tomto školním
roce daří budovat dobré vztahy mezi sebou, ať rádi se učíme, povídáme a zažíváme
společenství v Ježíšově blízkosti ve školní kapli.
Jana Larischová

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.

Sportovní den pro hospic přinese zábavu pro celou rodinu
Dopoledne plné zábavy pro děti i dospělé chystá na sobotu 17. září Charita Opava
společně s Okresním fotbalovým svazem. V pořadí již pátý ročník soutěží v netradičních
sportovních disciplínách proběhne od 9 do 13 hodin na fotbalovém hřišti v OpavěKylešovicích. Výtěžek této benefiční akce je určen pro mobilní hospic Charity Opava
Pokojný přístav.
Sportovní den pro hospic si vedle benefičního poslání klade za cíl zábavnou sportovní
formou propojit svět zdravých lidí a lidí s handicapy. Charita Opava proto na akci opět
pozvala poskytovatele sociálních služeb starajících se o lidi s různými handicapy a jejich
klienty, aby se společně potkali nejen mezi sebou, ale také s širší veřejností.
25

Netradiční sportovní disciplíny jsou totiž poskládány tak, aby se jich mohli zúčastnit
všichni. V jízdě na invalidním vozíku, hry šupec, zvukové střelby, jízdy na dvoukole,
skládání pexesa pro nevidomé, speciálních ruských kuželkách a dalších originálních
sportovních disciplínách se totiž mohou rovnocenně utkat lidé s handicapem i bez něho.
Každý ze soutěžících pak
obdrží diplom i originální
medaili a bude se moci zúčastnit tomboly o zajímavé
ceny.
Dopoledne zpestří kromě
soutěží také vystoupení mažoretek Banimo, měření tlaku a cukru v krvi a ukázky
poskytování první pomoci
ve stánku Střední zdravotnické školy Opava, fotbalová školička či ukázka cvičení
psů a techniky Policie ČR.
Samozřejmostí bude bohaté
občerstvení a také lahodná káva, kterou Vám ve své pojízdné kavárně připraví klienti
sociálně terapeutické dílny Radost.
Cílem setkání je získat finance pro mobilní hospic Pokojný přístav, který již déle
než patnáct let doprovází v domácím prostředí v posledních dnech života lidi z Opavy
a okolí. Zatímco v prvním ročníku Sportovního dne (nejen) pro klienty se vybralo přes
73 tisíc korun, druhý i třetí ročník přinesl Pokojnému přístavu vždy přes 120 tisíc korun
a loni se vybralo již přes 177 tisíc korun.
Záštitu nad celou benefiční akcí převzal senátor Herbert Pavera.

Hospici již slouží nový automobil
Nový automobil Volkswagen Polo, na který se složili občané Opavska, už slouží
zdravotním sestrám mobilního hospice Pokojný přístav. Tým Pokojného přístavu se na
veřejnost s prosbou o pomoc při pořízení potřebného automobilu pro novou zdravotní
sestru obrátil v dubnu. Následovala velká vlna solidarity, díky které se vybraly potřebné
finance.
Mobilní hospic Charity Opava Pokojný přístav už za patnáct let existence doprovodil
v domácím prostředí v posledních dnech života téměř dva tisíce lidí z Opavska. Aby
mohl tým hospice vyhovět všem zájemcům, kterých stále přibývá, přijal novou zdravotní
sestru. Ta má nyní díky solidaritě mnoha lidí z Opavska k dispozici také potřebný
vůz. Automobil Volkswagen Polo pomohla Pokojnému přístav sehnat firma Porsche
Inter Auto CZ spol. s r. o. – Auto Heller Opava, se kterou Charita Opava dlouhodobě
spolupracuje.
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„Každý z mnoha dárců si může pokaždé, až na cestě potká náš nový vůz, který jede
s pomocí k pacientovi, s hrdostí říci, že se na této pomoci také podílí,“ vzkazuje s díky
vedoucí Pokojného přístavu Eva Mertová.

Dům sv. Cyrila a Metoděje zve na prohlídku
Mší svatou a Dnem otevřených dveří si ve středu 29. září připomenou obyvatelé
Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách šestadvacet let od slavnostního otevření
tohoto střediska Charity Opava pečujícího o lidi se zrakovým postižením.
Budovu bývalého kláštera dostaly v roce 1991 sestry dominikánky zpět v restituci ve
zcela zdevastovaném stavu. Darovaly ji proto Charitě Opava, která dům opravila a v roce
1996 zde otevřela Dům sv. Cyrila a Metoděje pro nevidomé a zrakově postižené, ve své
době zcela ojedinělé zařízení.

Po mši svaté, která bude 29. září sloužena ve zdejší kapli od 14 hodin, si budou moci
všichni zájemci budovu kláštera od 15 do 17 hodin prohlédnout. Během komentované
prohlídky se mohou seznámit kromě jiného s celou řadou zajímavých kompenzačních
pomůcek pro nevidomé, jako je například mluvící váha a podobně. „Srdečně zveme
a těšíme se na Vás,“ vzkazuje vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Janků.

Opravárna pokračuje, k diagnostice přijímá i mobily či notebooky
Pro velký zájem bude až do konce roku pokračovat takzvaná „Opravárna“. A nejen
to – výrazně se rozšíří sortiment nefunkčního elektra, které technik zájemcům zdarma
diagnostikuje a v případě menších závad rovnou opraví. Ocení to především majitelé
pokažených tabletů, notebooků nebo mobilních telefonů.
Poprvé se takto obměněná Opravárna otevřela zájemcům v sobotu 6. srpna v zelené
kontejnerové sestavě před areálem Chráněných dílen Charity Opava na ulici Přemyslovců
č. 37 na konci Jaktaře. Další termíny, kdy mohou zájemci využít tuto bezplatnou službu,
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budou v sobotu 3. září, v sobotu 1. října, v sobotu 5. listopadu a naposledy pak v sobotu
3. prosince.
Společný projekt společnosti ASEKOL, Charity Opava a Moravskoslezského kraje
fungoval od loňského listopadu do letošního července, kdy byl ukončen. Specializoval
se ale především na diagnostiku a opravy
takzvaného bílého elektra, tedy pračky,
ledničky či různé kuchyňské spotřebiče. To
se nyní změnilo.
Mezi spotřebiči, které mohou lidé přinést
i bez předchozí telefonické domluvy, totiž
vedle lehké bílé techniky nově patří také veškerá černá technika, tedy televize, mobily,
počítače, notebooky a různé audio či video
přehrávače. „Zákazník ale musí počítat s tím,
že většinu problému u takových produktů nelze opravovat na místě, protože je často zapotřebí objednat originální komponenty,“ vzkazuje technik, s nímž je možné případný dovoz
nefunkční techniky konzultovat dopředu na tel. čísle 734 130 467. Složitější opravu nicméně vždy nacení, aby se zákazník mohl rozhodnout, zda se mu ještě vyplatí.

Mraveneček zve na Den otevřených dveří
Od 8 do 14 hodin bude ve středu 21. září pro veřejnost otevřen denní stacionář Mraveneček. Toto středisko Charity Opava, které sídlí na Neumannově ulici č. 3 v Opavě, poskytuje déle než dvacet let ambulantní služby mladým lidem s kombinovanými vadami,
tedy s těžkým tělesným a mentálním
postižením.
Zájemci se budou moci na vlastní
oči seznámit s příjemným prostředím
tohoto charitního střediska i s celou
řadou aktivit, které zde pro klienty
tým Mravenečku pořádá, ať už to jsou
výlety, plesy, besídky či různé tvoření.
K nahlédnutí bude také speciální senzorická místnost, v níž mohou pracovníci s klienty provozovat speciální
relaxační metodu „snoezelen“.

V Radosti mění bedny na náboje na krásné květinové truhlíky
O tom, že staré vyřazené věci se mohou pod dohledem kreativních lidí změnit v nové
prospěšné, a navíc velmi pěkné výrobky, svědčí činnost dřevařské dílny sociálně terapeutické dílny Radost. Z vyřazených dřevěných vojenských beden na náboje se v tomto
28

středisku Charity Opava stávají pod rukama šikovných klientů originální venkovní truhlíky na květiny.
„Začalo to tak, že jsem před časem na internetu hledal materiál, ze kterého bych si
mohl domů vyrobit větší venkovní truhlíky na květiny, a ve výprodeji vojenského materiálu
ve městě Polička jsem našel nabídku beden od nábojů, které se k tomu výborně hodily,“
popisuje ředitel Charity Opava Jan Hanuš. Z Poličky pak dřevěné bedny přivezl nejen
pro sebe, ale jako inspiraci také do dřevařské dílny Radosti. A to byla trefa do černého.
„Nejprve jsem musel
přijít na to, jak má truhlík
vypadat, ale zároveň myslet
i na to, jak upravit výrobní
proces tak, aby ho klienti
zvládli sami,“ popisuje Petr
Kubesa, který má dřevařskou dílnu Radosti na starost.
Po osazení rostlinami
už truhlíky zdobí areál
ředitelství Charity Opava
v Jaktaři. A jsou tak pěkné,
že Radosti začaly přicházet
další objednávky. „Už jsme je vyrobili pro několik pracovníků Charity Opava, kteří je poté,
co je v Jaktaři viděli, chtěli domů,“ říká Petr Kubesa. Truhlíky můžete také najít před
Květinářstvím Anděl na Krnovské ulici.
Vojenské bedny z Poličky ale nacházejí v Radosti i další využití. „Používáme je
například jako posezení nebo z nich vyrábíme osvětlené skříňky pro naše výrobky,“ uzavírá
Petr Kubesa, který už do Poličky musel zajet pro další várku bedniček. „Těší mě, že si
klienti práci užívají a že je baví. Jsou opravdu šikovní,“ chválí své svěřence.
Charita Opava

Oznámení
Mše svatá na zahájení školního roku

V neděli 4. září v 8.30 v konkatedrále
Nanebevzetí Panny Marie bude sloužena mše svatá k zahájení školního roku na
opavských školách. Jsou zváni zvláště žáci,
studenti a pedagogové.
V neděli 4. září v 9.30 v kostele Sv. Ducha
bude sloužena mše svatá na zahájení školního roku s žehnáním aktovek.

Slavnost sv. Václava

ve středu 28. září. Mše svaté budou tento
den slouženy:
• v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v 7.00 a v 8.30 ráno;
• v kostele sv. Vojtěcha v 18.00;
• v kostele svatého Ducha v 8 a v 17 hodin;
• v kapli Božského Srdce Páně (Marianum)
v 18.00.
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Bohoslužby

každou středu (mimo středy 28. září –
• v konkatedrále Panny Marie jsou od
Slavnost sv. Václava, viz výše) v 18.00 mše
pondělí 5. září opět:
svatá ke cti svatého Josefa, v 17.50 litanie
→ pondělí až pátek v 6.00 a v 7.00 ráno,
k svatému Josefovi.
→ sobota a v neděle bez změny;
Modlitba se zpěvy Taizé
• v kostele sv. Vojtěcha bez změny;
• v kostele Svatého Ducha bez změny.
bude v sobotu 24. září v kostele svatého
Vojtěcha. Začátek je v 19 hodin.

Adorace před Nejsvětější svátostí

• Kostel sv. Vojtěcha – každý pátek je od
17 hodin do začátku mše svaté tichá adorace s možností přijmout svátost smíření;
v měsíci říjnu, s ohledem na růžencové
pobožnosti (viz níže), tyto adorace nebudou. Po mši svaté budou v pátek 2. září
(první pátek v měsíci) adorace s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně; v pátek 16. září (třetí pátek v měsíci) adorace
s pobožností s Korunkou k Božímu milosrdenství.
• Kostel Sv. Ducha – každou středu od
16.30 do začátku mše svaté, která začíná
v 17 hodin; čtvrtek 1. září (první čtvrtek
v měsíci) po mši svaté v 8 hodin modlitba za posvěcení kněží a za nová povolání
k zasvěcenému životu Pánu Bohu; pátek
2. září (první pátek v měsíci) po mši svaté
v 8 hodin adorace a litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně; sobota 3. září (první sobota v měsíci) mše svatá v 8 hod., výstav
Nejsvětější Svátosti, modlitba růžence a
patnáctiminutové rozjímání o růžencovém tajemství.
• Kostel Nejsvětější Trojice – vždy první neděli v měsíci adorace s litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním (po mši svaté začínající v 16.30).
• Kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice)
– termíny budou oznámeny v ohláškách.
• Kaple Božského Srdce Páně (Marianum) –
v pátek 2. září (první pátek v měsíci) od
17.20 do začátku mše svaté v 18 hodin;
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Fatimská pobožnost

bude v úterý 13. září v kostele Svatého Ducha, začne v 16.15 modlitbou růžence, mše
svatá bude v 17 hodin, po ní litanie a průvod se sochou Panny Marie. Tato pobožnost je každého 13. dne v měsíci od května
do října.

Společenství mládeže

se bude scházet vždy v pátek v 19 hodin na
faře na Almužnické ulici. Zváni jsou všichni mladí, nejen ti, kteří se již společenství
zúčastňovali. První setkání bude v pátek
9. září.

Modlitby matek – starší
se začnou scházet na faře při konkatedrále Panny Marie, a to v pondělí 19. září
v 18 hodin a potom pravidelně co 14 dní.

Setkání Sekulárního
františkánského řádu
bude již od září každou druhou sobotu
v měsíci v pastorační místnosti kostela sv.
Ducha po mši svaté v 8 hodin.

Růžencové pobožnosti

Od soboty 1. října, po celý měsíc říjen, se
budeme scházet k modlitbě růžence v kostele sv. Vojtěcha, začátek vždy v 17.15. Celý
rozpis jednotlivých dnů a modlících se
společenství bude na vývěskách a v příštím
čísle Cesty.

Pobožnost „TRANZITUS“,

při které si připomeneme přechod sv. Františka z pozemského života do nebe, se bude
konat v pondělí 3. října v kostele Sv. Ducha. Pravděpodobný začátek obřadu bude
v 17 hodin. Aktuální informace najdete na
webových stránkách opava.minorite.cz.

Intence na mše svaté

• V konkatedrále Panny Marie se na ranní
a dopolední mše svaté zapisují intence
průběžně po celý rok, vždy po každé mši
svaté v sakristii.
• V kostele svatého Vojtěcha se přijímají
intence na listopad v pátek 23. září od
16.45 do 17 hodin. Je možné zapsat intenci i v následujících dnech (pátek, sobota a neděle), avšak nejpozději do 17.40
(popř. po mši svaté začínající v 18 hodin).

Nejbližší plánované sbírky

• Neděle 11. září – sbírka na opravy
(v kostelech farnosti Panny Marie).
• Neděle 18. září – sbírka na církevní školy
(ve všech kostelech).

Informace na webových stránkách

mobil: 731 254 224; webové stránky: www.
mariahilf.eu.

Slezská pouť u sv. Salvátora
v Dolních Životicích

bude v neděli 18. září. Poutní mše svatá
začne v 10 hodin. Hlavním celebrantem
bude: o. Klement Rečĺo.

Poutní místo Cvilín u Krnova

• Sobota 17. září – Hlavní pouť Slavnost
Povýšení sv. Kříže. V 17 hodin křížová
cesta, v 18 hodin mše svatá, 19.15–21.00
adorace.
• Neděle 18. září – Hlavní pouť Slavnost
Panny Marie Sedmibolestné. Mše svaté
v 8.30 a v 10.30.
• Středa 28. září – Pouť ke cti sv. Václava,
mše svatá v 10 hodin.
• Čtvrtek 29. září – Pouť k sv. Archandělům,
mše svatá v 18 hodin.
Kromě uvedených poutí je každou neděli
sloužena mše svatá v 10 hodin, půl hodiny před každou mší svatou je příležitost ke
svátosti smíření.
Další program pro zájemce (skupiny,
poutě) je možné domluvit s bratry minority nejlépe přes e-mail: cvilin@minorite.cz
nebo na tel. č. 732 664 763 a kontaktním
formulářem na webu http://kostelcvilin.cz/,
kde je také program poutí na rok 2022.

• Program akcí Diecézního centra mládeže a Diecézního střediska mládeže naší
diecéze najdete na webových stránkách
dcm.doo.cz.
• Akce naší farnosti najdete na webových
Exercicie v říjnu
stránkách www.farnostopava.cz.
• Pondělí 3. až středa 5. října (Hostýn)
Poutní místo Panny Marie Pomocné
Duchovní cvičení pro seniory
Zlaté Hory
P. Milan Glaser SJ
• Sobota 17. září – Pouť národů, mši svatou • Neděle 16. až pátek 21. října (Velehrad)
bude celebrovat biskup Martin David.
Kněžské exercicie
P. Petr Šustáček
Veškeré informace získáte na adrese:
Duchovní Správa Poutního Místa Pan- • Neděle 23. až pátek 28. října (Velehrad)
ny Marie Pomocné, Zlaté Hory 170, 793
Kněžské exercicie
76 Zlaté Hory; mail: mariahilf@email.cz;
P. Vojtěch Kodet, O.Carm
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Veškeré informace o jezuitských duchovních cvičeních, včetně kontaktních údajů
na exerciční domy, najdete na webových
stránkách www.exercicie.cz, kde se také
můžete přihlásit.

Koncerty

• Neděle 11. září v 17 hodin, kostel sv. Václava, Opava. Koncert Pouť za tajemstvím
sborového zpěvu od středověku po současnost.
Účinkují: Pěvecké sdružení moravských
učitelů (sbormistr J. Šimáček); Pěvecké
sdružení slezských učitelek (sbormistr
J. Slovík); Opavský chlapecký sbor Kosteráček (při CZŠ sv. Ludmily Opava-Jaktař,
ZŠ Vrchní, sbormistr K. Kostera).
Koncert pořádá statutární město Opava
v rámci festivalu Bezručova Opava.
• Středa 28. září při mši svaté v 18 hodin,
kaple Božského Srdce Páně (Marianum).
První provedení Missa A dur Ludmily Benešové, kterou složila v 80. letech
minulého století. Byla učitelkou hudby
a zpěvu a dirigentkou chrámového sboru v Kylešovicích. Klasická latinská mše
k poctě sv. Ludmily má tyto části: Kyrie,
Gloria, Credo, Sanctus, Agnus. Je kom-

ponována pro ženský sbor a sólistky. Zpívat bude hlavnický sbor IUBILATE (dirigentka Kamila Kramná). Jako dodatek
bude zazpíván hymnus k svaté Ludmile.

Prosebné a významné dny v září

• Pátek 2. září – první pátek v měsíci;
• čtvrtek 8. září – svátek Narození Panny
Marie;
• čtvrtek 8. září – Mezinárodní den
gramotnosti;
• středa 14. září – svátek Povýšení svatého
kříže;
• pátek 16. září – Den církevních škol;
• středa 21. září – svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty;
• středa 21. září – Mezinárodní den míru;
• pondělí 26. září – Mezinárodní den
neslyšících;
• úterý 27. září – Den Charity;
• středa 28. září – slavnost sv. Václava,
mučedníka, hlavního patrona českého
národa (doporučený svátek);
• čtvrtek 29. září – svátek sv. Michaela,
Gabriela a Rafaela, archandělů;
• sobota 1. října – Mezinárodní den
hudby;
• pátek 7. října – 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
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