Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě
říjen 2022

Slovo na cestu
Měsíc říjen církev prožívá jako čas, kdy můžeme znovu objevovat sílu a hodnotu
modlitby růžence. Je to cesta, při níž můžeme spolu s Marií, Matkou Boží, znovu – a
třeba i nově – nahlížet události života, smrti a zmrtvýchvstání jejího Syna. Krásu této
rozjímavé modlitby vidím
mimo jiné v tom, že se
připodobňujeme samotné
Marii a přidáváme se k ní
na její cestu života s Kristem, protože činíme to, co
ona dělala po celý svůj život. Vše, co s Ježíšem prožívala, „uchovávala v srdci
a rozvažovala o tom“ (srov.
Lk 2,19).
Přesto bych měl ještě
jeden malý podnět, který
nám čas při modlitbě růžence může poskytnout. Otec Ranierro Cantalamessa (papežský
kazatel) jednou řekl, že právě tato Mariina cesta rozvažování nad událostmi a okolnostmi života jejího Syna byla i pro ni školou víry. Poněvadž Maria z víry žila, ve víře ale
také rostla a byla ve víře zkoušena. A při tomto dozrávání ve víře jí bylo pokrmem Boží
slovo, které vzala naprosto vážně a za své svým ANO. Velikost její důvěry v moc Božího
slova se pak v plné kráse odráží v bolestných okamžicích u paty Kristova kříže, kde žasneme nad neotřesitelnou silou její důvěry Bohu.
Zvu nás všechny, abychom se tedy vydali na Mariinu cestu, a tím i do určité školy víry,
kde může naše víra růst a třeba být i zkoušena, abychom se pak v určitých momentech
života mohli jako Maria o ni opřít v nové síle a živosti.
o. Aleš Písařovic, administrátor farnosti Sudice

Modlitba papeže Benedikta XVI.
Svatá Maria, Matko Boží,
tys darovala světu pravé světlo,
Ježíše, svého Syna, Syna Božího.
Ty ses bezvýhradně odevzdala
Božímu povolání,
a tak ses stala zdrojem té dobroty,
která prýští z Něho.

Ukaž nám Ježíše.
Veď nás k Němu.
Uč nás poznávat a milovat ho,
abychom byli schopni
opravdové lásky
a uprostřed žíznícího světa
byli pramenem živé vody.
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Zajímá nás…
Co je modlitební skupina otce Pia?
Otec Pio založil hnutí modlitebních skupin ve světě. Jejich počátky sahají do poválečného období, kdy se papež
Pius XII. obrátil na všechny věřící s prosbou o založení
modlitebních skupin, které se mají modlit za církev a svět
a především za to, aby se už nikdy neopakovaly hrůzy
války, která právě skončila. Otec Pio, jako poslušný syn
církve, tehdy pohotově reagoval na tuto výzvu papeže
a požádal, aby se všechny jeho duchovní děti začaly takto
k modlitbě scházet. Setkávání spočívá ve společném prožití adorace, v modlitbě růžence a ve slavení mše svaté.
Před několika lety jsem dostal vzácnou relikvii otce Pia,
která byla darována s podmínkou, že je pro modlitební
skupinu v České republice. Nejen kvůli tomu, ale také
proto, že už se v minulosti modlitební skupina v Opavě i v mých jiných farnostech
scházela, rád bych pravidelná setkávání obnovil.
Rád bych tedy pozval všechny, kteří mají zájem o pravidelné měsíční setkávání
k modlitbě v modlitební skupině otce Pia do kostela sv. Vojtěcha. Termíny budou
oznamovány měsíc dopředu. V říjnu to bude v pátek 21. 10. od 17 hodin. Modlitební
skupina se sejde v rámci stávající večerní adorace a mše svaté. Adorace, růženec a mše
svatá je samozřejmě pro všechny, kteří přijdou, jen s rozdílem, že se o vedení modliteb
postarají členové modlitební skupiny.
o. Václav Koloničný

Fejeton
Síla kréda aneb Věřím v opraváře praček
Nikdy jsem nebyl nadšený z toho, že během nedělní mše se modlí vyznání víry. Je
strašně dlouhé a pokaždé stejné. Nebaví mě ani zpívaná ani recitovaná verze, u které se
pravidelně polovina kostela rozhodne pro apoštolské a druhá pro nicejsko-cařihradské
vyznání víry. Zlí jazykové tvrdí, že v liturgii je krédo umístěno hned po kázání, aby se
účastníci bohoslužby po promluvě pana faráře radši ujistili, v co že to vlastně věří.
Letos v létě se mi ale stala příhoda, která mě ujistila, že vyslovit nahlas, v co věřím, je
hodně důležité.
Vrátili jsme se z jedné dovolené a chystali se na jinou. V koupelně se vršily hromady
špinavého oblečení. Přesně v tu chvíli se naše pračka rozhodla, že nás v posledním
půlroce už dostatečně varovala několika málem nepovedenými starty, a že je na čase
vyhlásit stávku. Má přece už svoje léta. Moje milovaná manželka se málem zhroutila,
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když si prohlédla galerii fleků na dětském oblečení, a zkoušela mě volat. Já jsem ale radši
dělal, že tam vůbec nejsem.
Pračka stále dokola přehrávala melodii nefunkčního startu a napětí stoupalo. V tu
chvíli se v koupelně objevila naše malá Klárka, zahrozila rozbitému stroji prstíčkem
a svým tenkým vysokým hláskem pronesla výhružně: „Puačko, puačko! Když se
nezapneš, tak já to žeknu tatínkovi. A to je ten nejlepší opuaváž na světě!“
Pračka ji sice neposlechla, ale zato já jsem její slova z vedlejšího pokoje slyšel a nenechala mě chladným. Nebudu vám lhát, nejsem nejlepší opravář na světě. Nejsem ani
dobrý opravář, popravdě nejsem ani trošku opravář. Když při stvoření světa Pánbůh rozdával umění kutilství, já jsem si asi zrovna dával nášup ve frontě na ukecanost. Dokonce
mám dojem, že když výjimečně vejdu do hobbymarketu Hornbach, nějak záhadně jejich
reklamní znělka najednou končí místo „jupi jupi jéé“ spíš výsměšným „jupi jupi
ajajaj“.
Zkrátka jsem věděl, že na tu pračku nemám, už jsem to i před
časem zkoušel. Přesto mi ale slova mojí dcery pronesená s tak neochvějnou vírou začala vrtat hlavou. Po nich jsem se musel zvednout
a zkusit to znovu. Zkontroloval jsem odpadní filtr, něco jsem u pračky
vyčistil a co myslíte? Nic. Stále nefungovala. Pak jsem ji zkusil zapnout
trochu jiným způsobem než obvykle a najednou
prostě naskočila! Mám dojem, že to s mým „opravováním“ vůbec nesouviselo. Dodneška netuším,
jak jsem to udělal. Každopádně jsme všechno
potřebné prádlo díky tomu vyprali. Bez Klárčiny
důvěry bych se do pokusu o spravení radši vůbec
nepouštěl. Ona ve mně probudila odvahu.
Článek začal krédem, tak by bylo slušné se
k němu zase vrátit. Tou historkou o pračce jsem
rozhodně nechtěl říct, že všemohoucí Bůh by bez našeho
vyznání víry neměl dost odvahy kralovat světu. O to se bát nemusíme. Ale zjistil jsem, že
když člověk jasně a nahlas pojmenuje, v co věří, může to postupně měnit jeho samotného
i lidi kolem něj.
Honza Pilař

Fronta do sakristie
Před časem, když jsem chodíval ráno na mši svatou, jsem se v některých dnech
těžko dostával do sakristie. Až do kaple svaté Anny se totiž táhla fronta těch, kteří chtěli
zadat úmysl mše svaté – ať už za zemřelé, anebo živé rodiny. Od určité doby už nebylo
potřeba stát ve frontě, nicméně postupem času v naší farnosti víc a více ochaboval zájem
o rezervaci úmyslů. V posledních měsících se stává stále častěji, že jsou mše svaté bez
úmyslů věřících.
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Přitom mše svatá je obětí Ježíše Krista za nás. Neměli bychom odpuštěny hříchy, nedošli bychom do nebe, kdyby Ježíš nezemřel na kříži. Přítomnost Krista v eucharistické
oběti není nižšího stupně než jeho přítomnost v oběti kříže.
Pán Ježíš při Poslední večeři po první mši svaté v dějinách
lidstva řekl: „To čiňte na mou památku.“ Církev tato slova od začátku chápala tak, že Ježíš tehdy
ustanovil apoštoly kněžími, kteří
proměňují chléb v tělo Kristovo
a víno v jeho krev. Zároveň to
znamená pozvání všech věřících
k Nejsvětější oběti: křesťané mají
následovat Krista, a tudíž prožívat také svůj život jako oběť – ve
službě Bohu a lidem.
Přitom už od počátku prožívali
věřící mši svatou jako nevýslovný
dar Pána Ježíše, a proto přinášeli ke mši svaté také svoje dary. Kromě chleba a vína nesli
v obětním průvodu vinné hrozny, květy, ptáky, olej, sýr, ryby a jiné pokrmy, rovněž
předměty určené pro liturgii a to, čím pomáhali potřebným. Věřící předkládali své dary
také spontánně při různých příležitostech (pohřby, manželství, patronátní svátky atd.)
nebo při mších votivních (za nemocné, přátele, za dobrou úrodu apod.). Často tak činili
určitou dobu před slavením eucharistie na určený úmysl nebo i soukromě. Přinášené
dary byly stále více peněžité.
Přístup nás věřících se do dnešních dnů nezměnil. I dnes slouží kněží mši svatou. My
ostatní věřící se nejenom Nejsvětější oběti účastníme, ale prožíváme svůj život v obětavosti ve službě Bohu a druhým. Současně přinášíme svůj dar do kostelní sbírky a také
dáváme peněžitý dar sloužícímu knězi, spojený s prosbou na určitý náš úmysl.
Při mši svaté dostáváme nezměrné dary, říkáváme milosti. Nazýváme je plody mše
svaté. Tyto plody ze mše svaté čerpá celá církev, především kněz se shromážděným
Božím lidem. A pak je do plodů mše svaté zvláštním způsobem zahrnut náš úmysl
spojený s peněžitým darem.
Již od druhého století panuje v církvi přesvědčení, že přímluvná modlitba za zemřelé
spojená s Nejsvětější obětí má pro jejich konečnou spásu v nebi daleko větší význam než
jakákoliv jiná modlitba.
Dar spojený s úmyslem je vyjádřením naší víry a lásky k Pánu Ježíši, který nám dává
dar největší, naši spásu. Bylo by dobře, kdyby se opět tvořily u sakristie fronty věřících,
kteří by svým darem i úmyslem projevili lásku ke svým zemřelým a také živým. Vždyť
kněz rád při mši svaté přednese Ježíši Kristu na oltáři úmysl, který mu my věřící svěříme
s důvěrou, že náš Pán nás vyslyší.
jáhen Josef Janšta
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Společenství ve farnosti
Děti, mládež a dospělé zveme na pravidelná setkávání, která mohou pomoci prohloubit
život z víry a zapojit se aktivněji do farního společenství.

Farnost Panny Marie
• Chrámový sbor se schází každé
pondělí v 19 hodin ve zkušebně
kostela svatého Vojtěcha.
• Scholka se schází každý čtvrtek
v 16 hodin na faře při konkatedrále
Panny Marie, Almužnická 2 (určeno
pro děti od 3 do 10 let).
• Schola se schází v neděli v 7.40 na faře
(Almužnická 2). Zváni jsou dospělí,
mládež i děti od 9 let.
• Farní klub se schází každý pátek v 16 hodin na faře při konkatedrále Panny Marie,
Almužnická 2 (určeno pro děti od 4. do 9. třídy).
• Společenství mládeže se schází každý pátek při večerní mši svaté, která začíná
v 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha, a poté na faře při konkatedrále Nanebevzetí
Panny Marie (určeno pro mladé cca od 14 let).
• Ministranti se scházejí každou sobotu od 9 hodin v kostele sv. Vojtěcha (přibližně
jednou v měsíci je schůzka v tělocvičně Elim). Přidat se mohou kluci od 2. třídy.

Farnost Svatého Ducha
• Scholička (pro děti od 2 do 6 let) se schází každý pátek v 16 hodin (kromě prázdnin)
v pastoračním středisku minoritského kláštera.
• Schola (pro děti od 3. třídy a mládež) zkouší každý pátek v 15.30 a v neděli v 8.30
ve zkušebně kostela Sv. Ducha.
• Chrámový sbor zkouší v pondělí od 16 hodin ve zkušebně a připravuje hudbu pro
velké slavnosti. Pokud byste se chtěli přidat, informujte se u sbormistra pana Jiřího
Horáka na tel.: 734 246 996.
• Ministranti se scházejí každý pátek v 16 hodin v hovorně vedle farní kanceláře,
v době školních prázdnin schůzky odpadají.
• Vysokoškolská mládež Effatha se schází ve čtvrtek v 18:30 v hovorně minoritského
kláštera.
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Modlitba růžence 2022
Začátek v 17.15. Pokud není uvedeno jinak, modlitba bude v kostele sv. Vojtěcha.
1. 10.
2. 10.

sobota
neděle

radostný
slavný

Úklidová skupina u Panny Marie, skupina 1
Členové živého růžence Sv. Duch

3. 10.
pondělí
radostný
4. 10.
úterý
bolestný
5. 10.
středa
slavný
6. 10.
čtvrtek
světla
7. 10.
pátek
bolestný
8. 10.
sobota
radostný
			
9. 10.
neděle
slavný

Medjugorské modlitební společenství
Klub sv. Anežky
Jednota Orel
CZŠ sv. Ludmily
Redakce Cesty
Sekulární františkánský řád
(v konkatedrále Panny Marie)
Členové živého růžence Kateřinky

10. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.

Společenství modlitby matek, mladší
Skauti
Skautky
Sekulární františkánský řád
Děti z náboženství
KDU-ČSL
Ministranti

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

radostný
bolestný
slavný
světla
bolestný
radostný
slavný

17. 10.
pondělí
radostný
18. 10.
úterý
bolestný
19. 10.
středa
slavný
20. 10.
čtvrtek
světla
21. 10.
pátek
bolestný
22. 10.
sobota
radostný
23. 10.
neděle
slavný
			

Zdravotníci
Lektoři
Charita
Scholka
Modlitební skupina otce Pia
Členové živého růžence Opava
Úklidová skupina u Panny Marie, skupina 3
(v konkatedrále Panny Marie)

24. 10.
pondělí
radostný
25. 10.
úterý
bolestný
26. 10.
středa
slavný
27. 10.
čtvrtek
světla
28. 10.
pátek
bolestný
			
29. 10.
sobota
radostný
30. 10.
neděle
slavný

Společenství SZ
Centrum pro rodinu
Fatimský apoštolát
Farníci
Společenství modlitby matek, starší
(v konkatedrále Panny Marie)
Farníci (v konkatedrále Panny Marie)
Farníci

31. 10.

Chrámový sbor Opava

pondělí

radostný

7

Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava
Program na říjen: 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.
4. 10.
Informativní schůzka
11. 10. Přednáška plukovníka v. v. Františka Valdštýna na téma „Mnichov 1938“
bude v pastoračním středisku minoritského kláštera
18. 10. Beseda s Mgr. Ivanou Maluškovou „Za osobnostmi Kateřinek“ s návštěvou
Švédské kaple v Kateřinkách

Marie Smolková

K zamyšlení
Růženec naší Paní
Rok utekl jako voda a je opět měsíc říjen, měsíc růžencový. V říjnu roku 2019 a 2021 jsme
se zamýšleli nad první a druhou „ctností“ z úvodu růžence. Dnes Vám nabízím zamyšlení
nad třetí z těch tří ctností. Nejdříve si zopakujme, co bylo uvedeno v Cestě již v roce 2019.
Podle Romana Guardiniho i tři úvodní Zdrávasy obsahují jakýsi druh tajemství – a sice
v podobě prosby o ony základní síly křesťanského bytí, jež církev nazývá božskými ctnostmi:
víru, naději a lásku.
Třetí ctnost: „... kterého nade všechno milujeme.“
Když Písmo svaté mluví o lásce, nesmíme nikdy zapomenout, že jeho slova jsou zjevení. Nemluví jenom v příkladech o něčem, co by nám již bylo z našeho bytí známé,
nýbrž nám zvěstuje, co sami nevíme. Láska, o níž mluví, pochází od Boha. Apoštol to
říká výslovně: „V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás
a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy“ (1 Jan 4,10). Slova mají tak známý
zvuk, že to, co je v nich ohromující, snadno přeslechneme. Může být nasnadě, že Bůh
je nám přátelsky nakloněn; že nás však miluje, a to s opravdovostí, která mu dává podnět, aby vydal svého Syna, tedy i sám sebe, víme pouze ze zjevení. Boží láska ho žene,
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aby se obětoval; a ne z nějakého temného
nutkání, ale v čisté svobodě svého věčného panství: „Tak Bůh miloval svět, že dal
svého jednorozeného Syna…“ (Jan 3,16).
Andělovo poselství Marii byla výzva, ona
měla tuto lásku přijmout do srdce a od té
chvíle z ní žít. Tam začala na světě křesťanská láska. Vždyť odpověď, kterou dala
na poselství, byla také překročením sebe
samé, připraveností k poslušnosti. To byl
zdroj jejího štěstí – viz jásající chvalozpěv, který jí stoupá ze srdce při Alžbětině pozdravu (Lk 1,46‒55) – avšak také trvalé oběti. Vždy znovu musela v tom, co
bylo její jediné a vše, dále uskutečňovat
sebeobětování Bohu. Vždy znovu se tento její syn od ní vzdaluje do vůle Otce, do
oné cizoty, o níž byla řeč – až do poslední hodiny, v níž již nesmí být více jeho
matka a on říká: „Ženo, to je tvůj syn“
(Jan 19,26). Toto přijímat, to vždy znovu
překonávat a stále více růst v lásce, to byl
smysl jejího života.
Když se nám mluví o lásce k Bohu,
bezděčně ji chápeme podle své, jako její dokonalost a posvěcení. Ve skutečnosti je naším
spoluuskutečněním oné lásky, kterou nás miluje Bůh. Znamená, že překračujeme sebe
a vstupujeme do jeho lásky, a ta začíná poslušností: „Láska k Bohu záleží právě v tom,
že zachováváme jeho přikázání“ (1 Jan 5,3). A zůstává poslušností, jenomže ta, jež byla
zprvu namáhavá, se vždy více stává radostnou a svobodnou. Z toho vyrůstá vlastní smysl
našeho života: že Boží vůle v něm platí více nežli naše vlastní.
Co to musí znamenat, nám dávají tušit slova listu Římanům: „A já jsem přesvědčen:
ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani
mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží
lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Řím 8,38‒39).
Růženec je rozjímavá modlitba. Možná, že by bylo proto dobré se občas obrátit k textům,
které jsou v Cestě (2019-10 a 2021-10), případně k dalším v knize, ze které jsem citoval.
Určitě by to v rozjímání pomohlo.
Vladimír Ziffer st.
Zdroj: Romano Guardini, Růženec naší Paní. Karmelitánské nakladatelství Kostelní
Vydří, 2001; str. 45‒46.
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Knižní tipy
Katolický gentleman

Sam Guzman
Začalo to před devíti lety internetovým blogem
www.catholicgentleman.com, jehož motto zní Být
mužem, být svatým. Američan Sam Guzman tam začal psát články o mužské spiritualitě, ale i o všedních
věcech. Jak se má vlastně člověk v časech, kdy je zpochybňováno mužství i ženství, chovat jako gentleman? Kde brát inspiraci? Články i mluvené pořady
měly úspěch, takže se z blogu nakonec stala kniha.
Katolický gentleman přináší solidní a praktický
návod na to, jak se stát ctnostným mužem. Ve snaze
odpovědět na otázky, jež si současní muži kladou,
se kniha obrací k odvěké moudrosti katolické církve. Čerpá z klasických světců (Františka Saleského,
Tomáše Kempenského, Ludvíka z Montfortu), ale
i tradičně laděných osobností 20. století (Chesterton, Fulton Sheen, Tolkien). V krátkých, snadno
přístupných kapitolách autor nabízí jadrný vhled do
mnoha důležitých témat jako jsou ctnosti, rodina, ale i oblékání nebo pití alkoholu. Ten
například katolickému gentlemanovi nezakazuje, ale přidává několik dobrých rad (pít
na družnost, ale nikdy nepít na žal). Probírá, proč je důležité lidské tělo, jak dosáhnout
svatosti nebo jak se v duchovním životě vypořádat s pády.
Kniha je tak vítaným příspěvkem k důležité tematice mužské spirituality.

Kdo je Ježíš?

Jeho život, doba a působení ‒ malá encyklopedie
Gaëlle Tertraisová, Adeline Avrilová
Ježíš z Nazareta změnil život miliardám lidí po celém
světě – a už proto je dobré vědět, kým skutečně tento muž
byl. Nová obrázková publikace přehledně přibližuje jeho
osobnost, ale i společenské, přírodní, kulturní a duchovní
poměry doby, ve které žil. Encyklopedicky pojaté kapitoly
jsou čtivé a doprovázejí je vkusné ilustrace, přehledy,
shrnutí, mapky i obrázky krajiny.
Text je dobře členěný, takže na jakémkoliv místě láká
k tomu začíst se. Největší úspěch mívá rubrika Víte že.
V ní najdou zajímavosti a nejedno překvapení i rodiče
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nebo katecheté. Kniha je proto určena nejenom dětem na prvním či druhém stupni
základní školy, ale i jejich rodinám a kamarádům.

Proč je i dnes dobré mít papeže
25 otázek a odpovědí
Les Miller

Papež na nás občas působí jako postava z minulosti.
Zčásti je to pravda: vždyť papežství je mostem mezi tradicí
a naší současností. Přesto ale mají nástupci apoštola Petra
a služebníci služebníků Božích na prvním místě hlásat Kristovo poselství modernímu světu. Poctivě a současným jazykem jako papež František, Benedikt XVI. nebo Jan Pavel II.
Mnozí papeže milují, ale jiní jeho roli ani tomu, co říká,
nerozumí. Tato knížka nás přehlednou a čtivou formou seznamuje s tím, jak papežství vzniklo, v čem spočívá papežova služba současnému křesťanství i katolické církvi a čím je
papež užitečný světu kolem nás. Nechybí základní chronologie, vysvětlení volby papeže a seznámení s jeho každodenními aktivitami, zajímavostmi
ohledně papežského oblečení nebo výběru jména.
Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava

Kostel svatých Janů
Ondřej Šimetka o Východním Timoru
Přednášku přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky
Fakultní nemocnice v Ostravě Ondřeje Šimetky o smyslu humanitární práce pořádá v pondělí 17. října festival Slunovrat.
Opavský rodák Ondřej Šimetka kromě řady jiných misí
pobýval za posledních dvacet let celkem pětkrát také ve
Východním Timoru. Jako lékař, školitel porodních asistentek
i poradce zdejšího ministra zdravotnictví se zde podílel
na snižování úmrtnosti žen u porodu. Ta díky tomuto
nejúspěšnějšímu projektu OSN a dalších organizací za
posledních dvacet let klesla o 80 %.
Přednáška s názvem „Lékařem ve Východním Timoru“
bude doplněna o promítání diapozitivů a proběhne v Kostele
sv. Janů od 18 hodin.
Ivo Mludek
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Dětem
Růženec s babičkou
Terezka se často chodívala s babičkou modlit růženec. Ale když začala chodit do
sedmé třídy, tak jí jednou řekla: „Už se s tebou modlit růženec nebudu.“
„Ale pročpak?“ diví se babička, která se moc ráda s vnučkou modlí.
„Protože se mohu modlit i jinak a lépe.“
„Myslíš?“
„Vím to. Mohu říkat Pánu Bohu, co chci, a nemusím pořád opakovat Zdrávas Maria.“

„Při modlitbě Zdrávas Maria otevíráš srdce Pánu Ježíši a Panně Marii. A to je nejvíc,
co můžeš při modlitbě udělat.“
Ale vnučka oponuje: „Sednu do zahrady a budu říkat Pánu Ježíši, co cítím, co mě bolí
a z čeho mám radost.“
„Dobře,“ odpovídá babička, „když to tak dokážeš, tak se tak modli.“
„Dokážu to, je to lehké,“ říká Terezka s jistotou a odchází do zahrady, aby se tam
pomodlila podle svého.
Skutečně si sedá na pařez v zahradě a modlí se: „Pane Ježíši, mám tě ráda, ty mě máš
také rád. Pomoz mi s učením ve škole, protože mám problémy v matematice…“
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Říká Pánu Ježíši všechno, co cítí. Když skončí, tak
udělá kříž a jde domů. Cestou se zastaví u babičky
a diví se, že je teprve u druhého desátku. Se svou
modlitbou je spokojená. Je krátká a hezká.
V neděli jedou s několika dalšími rodinami
na pouť. Když přijdou do poutního chrámu,
tak mají ještě do začátku mše svaté víc než
půl hodiny času. Terezka si spolu s ostatními
kleká a říká Pánu Ježíši všechno, co cítí a co
mu chce říct. Pak se svěřuje se vším i Panně
Marii. Je to krásná modlitba, ale když ji
děvče skončí, tak je ještě půl hodiny času do
mše svaté. Rozhlíží se kolem sebe. Nikdo už
neklečí a děti si šeptají s rodiči, dospělí mezi
sebou. Některé děti i dospělí začínají mluvit
nahlas a je z toho nejprve šum a pak začíná
i hluk. Je to divná pouť, pomyslí si Terezka.
Přišli jsme se sem modlit a namísto toho se tu
spolu bavíme.
A tu se jedna z přítomných žen udělá kříž a začíná
modlitbu růžence. Přidávají se k ní ostatní přítomní.
Nikdo se už nebaví, všichni se modlí. Terezka je moc ráda,
že se může růženec modlit. Přitom cítí, že je blízko Pánu
Ježíši i Panně Marii.
Po příjezdu z poutě spěchá za babičkou do jejího pokoje.
„Babi,“ zvolá, „přinesla jsem ti srdce z pouti.“
„Děkuji moc,“ zvolá babička a je šťastná, že na ni vnučka
myslela.
„Babi,“ pokračuje děvče, „já se budu zase s tebou modlit růženec.“
„To budu moc ráda.“
„Budu se i nadále modlit sama, říkat Pánu Ježíši, co cítím a co mu chci říct. Ale
dohromady s někým je růženec nejlepší modlitbou.“
„Je dobře, že jsi na to přišla,“ chválí babička vnučku a dodává: „Ještě jednu výhodu má
růženec. Jsme při něm s Pánem Ježíšem a s Pannou Marií delší dobu. Jsme prostě s nimi
a oni jsou s námi. Nikam přitom nespěcháme, protože jsme se pro modlitbu růžence
rozhodli a víme, že bude nějakou dobu trvat.“
„Budu se ráda s tebou, babičko, růženec modlit,“ říká nakonec Terezka, „budu přitom
s tebou a spolu budeme s Pánem Ježíšem a s Pannou Marií.“
Babička přikyvuje a je šťastná, že se takto Terezka sama rozhodla.
jáhen Josef Janšta
ilustrace Anežka a Magdalénka Řehákovy
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Centrum pro rodinu – středisko Opava
Kontakt: Masarykova 39, minoritský klášter, 1. patro;
e-mail: jdostalova@prorodiny.cz, mobil: 731 625 617;
internetové stránky: www.prorodiny.cz;
osobní kontakt: Po–Pá od 8 do 12 hodin.

Odpolední seminář pro ženy v Opavě
Tento odpolední seminář se uskuteční v minoritském klášteře ve středu 12. října od 17.30 do
20 hodin.
Téma: Vnitřní řeč ženy (Jak se sebou mluvit,
abychom vnitřně prospívaly)
Lektorka: Mgr. Irena Smékalová
Cena: 250 Kč
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz,
731 625 617

Duchovní obnova pro ženy v Opavě
Uskuteční se v sobotu 19. listopadu od 9 hodin do 17.30 v klášteře Marianum v Opavě.
Obnovu povede P. Vítězslav Řehulka na téma:
Uzdravení skrze podobenství.
Během dne bude možnost svátosti smíření,
adorace a na závěr mše svatá v kostele.
Cena: 300 Kč
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz,
731 625 617

Rodinný plánovací kalendář na rok 2023
Od října budou v Centru pro rodinu v Opavě
opět k dostání rodinné plánovací kalendáře. Cena
zůstává 200 Kč.
Kalendář si můžete vyzvednout buď v dopoledních hodinách v naší kanceláři, nebo podle
dohody – volejte na 731 625 617.
Jana Dostálová
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Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Začali jsme 30. rok ve škole na Hradci
a 19. rok ve škole v Opavě
1. září si neumíme představit bez tradiční mše svaté. Jedna proběhla na Hradci a druhá v jaktařském kostele. Pasování prvňáčků se už stalo tradicí, na kterou se všichni těší.
Poprvé do školních lavic letos zasedlo 18 prvňáčků.
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Adapťák
Nový školní rok s sebou přináší v 6. třídě i nové kamarády, protože se spojí třídy
z Hradce a Opavy. Aby se děti lépe poznaly – nejen mezi sebou, ale i s panem učitelem,
vyrazily na společný výlet plný her a zábavy.

Svatá Ludmila měla svátek
Patronka naší školy by určitě měla velkou radost. Den jejího svátku jsme v Opavě
začali společnou mší svatou ve školní kapli v Jaktaři, kterou sloužil otec Marek Večerek.
Deštivé počasí, které předcházelo, nás trošku zneklidnilo, ale nakonec jsme uskutečnili
plánovaný výlet na svatou Annu. Cestou nás čekal velmi zajímavý program.
Svatá Ludmila tvořila se svým manželem nerozlučnou dvojici – děti hledaly dvojice,
které k sobě patří.
Jako maminka 6 dětí musela umět různé domácí práce a péči o děti – děti určovaly
potraviny podle vůně (skořice, majoránka, pepř, cibule, česnek).
Ludmila uvěřila v Ježíše Krista a nechala se pokřtít, stala se první historicky doloženou
křesťankou v naší zemi. Děti si měly pamatovat názvy křesťanských atributů.
Kněžna Ludmila dělala skutky milosrdenství a uměla odpouštět. Děti rozvazovaly
uzly jako připomínku na křivdy, které se jim staly. Některé uzly byly opravdu pevné .
Ludmila byla milovanou babičkou knížete Václava – děti psaly pohlednici nebo
kreslily obrázek pro svou babičku. Na konci cesty nás čekala sladká odměna.
Děkujeme svaté Ludmile za krásné počasí.
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Ve škole v Hradci nad Moravicí se také svátek svaté Ludmily náležitě oslavuje. Letošní
oslava svátku patronky naší školy začala v kostele mší svatou. V závěru nás navštívila
svatá Ludmila a promluvila k dětem o své rodině. Všechny děti se pak vrátily do školy
a deváťáci vyrazili na svá stanoviště, protože si pro ostatní připravili program. Děti po
třídách plnily různé úkoly a za splnění pak dostávaly písmenka. Po splnění všech úkolů
žáci ve třídě sestavili větu o svaté Ludmile a nalepili ji na svůj list papíru. Ten si dozdobili
a vložili do připravených desek. Vznikla tak zajímavá kniha o svaté Ludmile.

Družinové aktivity
V září jsme si v rámci družiny společně užili „bramborový den“, který jsme zakončili
konzumací výborných hranolek pečených v troubě. Děti také zažily spoustu zábavy na
lanovém hřišti v nedalekých Velkých Hošticích.
Kluci i holky se dozvěděli, jak vzniká látka, ze které se šije oblečení, a sami si také
jednoduché tkaní vyzkoušeli.
Stejně jako vloni jsme se věnovali společné úpravě školní zahrady např. úpravou
zahradního jezírka a založením nových kompostérů.
Věříme, že nám bude podzimní počasí přát také v říjnu a budeme mít možnost vyjet na podzimní vycházku do lesa.

Drakiáda
V sobotu 8. října vás zveme na Drakiádu. Sraz všech dětí,
rodičů a draků bude u školy v Opavě-Jaktaři (Slavkovská 2) ve 14.30.
Budete-li mít chuť, doneste si s sebou i špekáčky, které si opečeme na školní
zahradě po skončení drakiády. Bude možné si zahrát i společenské hry.
Srdečně zveme.
Jana Larischová
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Charita Opava
Kontakt: Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař;
telefon a fax: 553 611 816, 553 612 780, 553 612 788;
e-mail: info@charitaopava.cz;
internetové stránky: www. charitaopava.cz.

Milostivé léto II Vás může zbavit exekucí, pomůže Občanská poradna
Až do konce letošního roku bude probíhat akce s názvem Milostivé léto II, díky které
se mohou fyzické osoby zbavit svého dluhu vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům.
S uplatněním Milostivého léta II je připravena dlužníkům bezplatně pomoci Občanská
poradna Charity Opava.

Akce Milostivé léto se týká fyzických osob, které mají dluh vůči státu a jiným
veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem. Vyřešit se tak může exekuce
týkající se dluhů na nájemném, na zdravotním pojištění, na energiích či „jízdy na černo“
a podobně. Druhé milostivé léto skončí 30. listopadu 2022.
„Naše Občanská poradna je stále připravena s uplatněním Milostivého léta II pomoci,
ať již radou, zda se jich akce týká, tak i s konkrétním uplatněním, například formou
pomoci sepsání návrhu dopisu exekutorovi,“ vzkazuje vedoucí Občanské poradny Lucie
Trunečková.
„Podmínky, za kterých je možno dluhový problém zvýhodněně vyřešit, ale mohou být
pro řadu lidí složité, proto bych doporučila všem, kteří mají dojem, že se jich Milostivé
léto II může týkat, aby se obrátili přímo na naši poradnu,“ vzkazuje Trunečková. „Jejich
situace bývá často individuální, a proto je potřeba ji rovněž individuálně řešit,“ dodává na
vysvětlenou.
Občanskou poradnu můžete vyhledat Kylešovské ulici č. 10 v Opavě. Pro posouzení
jednotlivých případů je nejvhodnější osobní konzultace, ale je možné se zde s žádostí
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o pomoc obrátit i telefonicky na tel. číslech 553 616 437 či 731 316 552 nebo emailem
na obcanskaporadna@charitaopava.cz. Všechny potřebné informace lze rovněž nalézt na
webových stránkách Charity Opava www.charitaopava.cz.

Mravenečci na exkurzi u opavských hasičů
Zajímavou exkurzi v opavském územním odboru Hasičského záchranného sboru
absolvovali klienti i zaměstnanci Denního stacionáře Mraveneček. Kromě prohlídky
všemožné požární techniky si poslechli také poutavé povídání o práci hasičů.

„Věnovali se nám dva příjemní a sympatičtí hasiči, kteří nám ukázali snad téměř všechno,
co ke své práci potřebují, jaká používají auta, požární přístroje a pomůcky,“ pochvaluje si
vedoucí Mravenečku Jana Konopková.
Následovalo povídání o náročné práci hasičů i o konkrétních záchranných akcích,
které již mají za sebou. „Klienti i my pracovníci jsme se pak mohli ptát na různé věci
týkající se jejich práce a všichni jsme se dověděli opravdu hodně zajímavostí,“ dodává Jana
Konopková, která připojuje poděkování za skvěle přichystanou prohlídku.

Mše svaté za Charitu Opava
Po prázdninové přestávce budou opět pravidelně v kostele sv. Vojtěcha na Dolním
náměstí v Opavě každý první čtvrtek v měsíci probíhat mše svaté za Charitu Opava.
První mši sv. sloužil 8. září opavský děkan o. Václav Koloničný, v říjnu se potkáme
ve čtvrtek 6. října ve 14 hodin na mši celebrované o. Petrem Kříbkem. Zváni jsou nejen
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zaměstnanci a klienti Charity Opava, ale každý zájemce, který by chtěl poděkovat za celé
charitní dílo a poprosit za lidi, o které opavská Charita pečuje a které doprovází.

Z mokrého sklepa jsou prostory pro zaměstnávání osob s postižením
Když se v roce 2020 sestěhovaly čtyři chráněné dílny Charity Opava z několika míst
do rozsáhlého zrekonstruovaného areálu bývalé strojní traktorové stanice v Jaktaři, zdálo
se, že o prostory na další rozvoj chráněného zaměstnávání bude na delší dobu postaráno.
Už záhy se ukázalo, že je to jinak.
V Charitě Opava nyní pracuje více než 170
osob se zdravotním postižením a každý týden
se hlásí další. I proto je dobrou zprávou, že
se podařilo opravit suterén třípatrové administrativní budovy v areálu dílen, v níž sídlí
keramická, šicí, kompletační a vyšívací dílna
a administrativní i sociální zázemí. Nevyužívané a několikrát zatopené podzemní prostory, na jejichž úpravu nebyly při první etapě rekonstrukce finance, nyní mohla Charita
Opava zprovoznit díky pomoci Nadace ČEZ
a Moravskoslezského kraje. Nadace ČEZ přispěla částkou 500 tisíc korun, 300 tisíc korun
poskytl Moravskoslezský kraj z Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí
pro občany se zdravotním postižením na rok 2022. Zbývající finance do celkové výše
oprav milion dvě stě tisíc korun dorovnala v rámci spoluúčasti Charita Opava.
„Smlouva se stavební firmou byla podepsána začátkem letošního ledna a ihned začaly
bourací práce v suterénu. Následovaly další stavební práce jako opravy omítek, různé
zazdívky, betonáže a podobně,“ říká vedoucí dílen Tomáš Schaffartzik. „Díky tomu se
podařilo vytvořit zajímavý prostor pro práci a skladování, děkujeme!“
Nově opravená plocha sto šedesáti čtverečních metrů umožní zaměstnat minimálně
dalších deset až patnáct osob se zdravotním postižením a využívat suterén na různé
drobné kompletační nebo přípravné a dokončovací práce či potřebné skladovací prostory.

Opravárna opět přijímá mobily i notebooky
Od 9 do 17 hodin bude v sobotu 1. října opět otevřena tzv. Opravárna, ve které
Vám technik zdarma diagnostikuje pokažené elektro a v případě menších nenáročných
poškození ho rovnou zdarma opraví. Najdete ji v zelené kontejnerové sestavě před
areálem Chráněných dílen Charity Opava na ulici Přemyslovců č. 37 na konci Jaktaře.
Opravárna je společným podnikem společnosti ASEKOL, Charity Opava a Moravskoslezského kraje. Za dobu jeho působení od loňského listopadu ho využilo již téměř
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tři sta zájemců. Mezi spotřebiče, které mohou lidé přinést bez předchozí
telefonické domluvy, vedle lehké bílé
techniky nově patří také veškerá černá technika, tedy televize, mobily,
počítače, notebooky a různé audio či
video přehrávače. „Je ale třeba počítat s tím, že většinu problémů u těchto produktů nelze opravovat na místě
a je nutno objednat pokažené originální komponenty,“ vzkazuje technik, s nímž je možné dovoz techniky k opravě konzultovat dopředu na tel. čísle 734 130 467. Složitější opravu nicméně vždy nacení, aby se
zákazník mohl rozhodnout, zda se mu ještě vyplatí.
Charita Opava

Pozvánka
Pozvánka k odhalení a požehnání pamětní desky rodáka a mučedníka nacistické
totality P. Anselma Lea Polaka, OT.
Kde: kostel Nejsvětějšího Spasitele v Dolních Životicích
Kdy: neděle 16. října v 10 hodin mše svatá,
prezentace života P. Anselma Polaka, požehnání pamětní desky;
pondělí 17. října v 18 hodin rekviem za umučeného kněze.
P. Jan Larisch
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Oznámení
Adorace před Nejsvětější svátostí

Růžencové pobožnosti

• Kostel sv. Vojtěcha – s ohledem na růžencové pobožnosti páteční tiché adorace
přede mší v říjnu nebudou; po mši svaté
začínající v 18 hod. budou v pátek 7. října (první pátek v měsíci) adorace s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně; v pátek
21. října (třetí pátek v měsíci) adorace
s Korunkou k Božímu milosrdenství.
• Kostel Sv. Ducha – každou středu od
16.30 do začátku mše svaté, která začíná v 17 hodin; čtvrtek 6. října a 3. listopadu (první čtvrtky v měsíci) po mši
svaté v 8 hodin modlitba za posvěcení
kněží a za nová povolání k zasvěcenému životu Pánu Bohu; pátek 7. října a
4. listopadu (první pátky v měsíci) po mši
svaté v 8 hodin adorace a litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně; sobota 8. října a
5. listopadu (první soboty 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)
– v pátek 7. října (první pátek v měsíci)
s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně;
v pátek 28. října (poslední pátek v měsíci) s Korunkou k Božímu milosrdenství;
vždy po mši svaté začínající v 18 hodin.
• Kaple Božského Srdce Páně (Marianum) –
v pátek 7. října (první pátek v měsíci) od
17.20 do začátku mše svaté v 18 hodin;
každou středu (pokud není liturgická
památka) v 18.00 mše svatá ke cti svatého
Josefa, v 17.50 litanie k svatému Josefovi.

V měsíci říjnu se v kostele sv. Vojtěcha
denně scházíme k modlitbě růžence. Začátek je vždy v 17.15. Celý rozpis jednotlivých dnů a modlících se společenství je
na str. 7 tohoto čísla Cesty, na vývěskách
v kostelech a na webových stránkách farnosti www.farnostopava.cz. Případné změny budou uvedeny v ohláškách.
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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.

Svátek svatého Františka
v kostele Sv. Ducha

V úterý 4. října mše svaté budou slouženy jako ve všední den, mši svatou v 17 hodin bude sloužit o. Petr Smolek.

Fatimská pobožnost

bude ve čtvrtek 13. října v kostele Sv. Ducha. Začíná v 16.15 modlitbou růžence.
V 17 hodin je mše svatá, po ní litanie a průvod se sochou Panny Marie. Je to poslední
Fatimská pobožnost v letošním roce.

Mše svaté v kostele sv. Hedviky

• V neděli 16. října v 10 hodin bude poutní
mše svatá. V tento den nebude mše svatá
v konkatedrále Panny Marie v 10 hodin
ani v kostele Nejsvětější Trojice v 16.30.
• Ve středu 2. listopadu (Vzpomínka na
všechny věrné zemřelé) bude mše svatá
v 18 hodin.

Mše svatá v německém jazyce

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

Modlitba se zpěvy Taizé

bota a neděle), avšak nejpozději do 17.40
(popř. po mši svaté začínající v 18 hodin).

Nejbližší plánované sbírky

• Neděle 16. října – sbírka na opravy
bude v sobotu 22. října v kostele svatého
(v kostelech farnosti Panny Marie).
Vojtěcha. Začátek je v 19 hodin.
• Neděle 23. října – sbírka na světové misie
(ve všech kostelech).

Dušičkové pobožnosti

budou v neděli 6. listopadu:
• v Opavě na Městském hřbitově v 15.00;
• v Oticích v 15 hodin;
• v Kylešovicích ve 14 hodin.

Změny mší svatých v kostele sv. Jana
Nepomuckého v Kylešovicích

Informace na webových stránkách

• Program akcí Diecézního centra mládeže a Diecézního střediska mládeže naší
diecéze najdete na webových stránkách
dcm.doo.cz.
• Akce naší farnosti najdete na webových
stránkách www.farnostopava.cz.

Po změně času – ke které dojde v neděli
30. října (hodinky si posuneme o hodinu Exercicie v listopadu
zpět) – od středy 2. listopadu budou ve- • Čtvrtek 3. 11. (Velehrad)
černí mše svaté v 17 hodin.
Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity
Mons. Vojtěch Šíma
Společenství mládeže

se schází vždy v pátek v 19 hodin na faře • Čtvrtek 3. až neděle 6. 11. (Hostýn)
na Almužnické ulici. Zváni jsou všichni
Duchovní obnova
Ing. Mgr. Václav Čáp
mladí, nejen ti, kteří se již společenství zúčastňovali.
• Pátek 11. až neděle 13. 11. (Velehrad)
Duchovní obnova pro všechny
Setkání Sekulárního
P. Pavel Hofírek
františkánského řádu
• Pondělí 14. až neděle 20. 11. (Hostýn)
se koná každou druhou sobotu v měsíci
Duchovní obnova pro všechny
v pastorační místnosti kostela Sv. Ducha
P. Milan Glaser SJ
po mši svaté v 8 hodin.
• Čtvrtek 24. až neděle 27. 11. (Velehrad)
Adventní duchovní cvičení pro všechny
Intence na mše svaté
Mons. Vojtěch Šíma
• V konkatedrále Panny Marie se na ranní
a dopolední mše svaté zapisují intence • Pátek 25. až neděle 27. 11. (Hostýn)
Duchovní obnova pro hasiče a členy
průběžně po celý rok, vždy po každé mši
Matice Svatohostýnské
svaté v sakristii.
P. Ladislav Nosek SJ
• V kostele svatého Vojtěcha se přijímají

Veškeré informace o jezuitských duchovintence na prosinec v pátek 21. října od
16.45 do 17 hodin. Je možné zapsat in- ních cvičeních, včetně kontaktních údajů
tenci i v následujících dnech (pátek, so- na exerciční domy, najdete na webových
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stránkách www.exercicie.cz, kde se také řádá Středisko volného času Opava a Karel
můžete přihlásit.
Kostera. Vstupné dobrovolné.

Poutní místo Cvilín u Krnova

XXI. ročník Mezinárodní varhanní
• Neděle 9. října – Růžencová pouť, mše soutěže Petra Ebena

budou v 8 a v 10 hodin, po mši adorace s
modlitbou za uzdravení na přímluvu sv.
Šarbela.
• Neděle 6. listopadu – Dušičková pouť,
mše svaté budou v 8 a v 10 hodin.
Kromě uvedených poutí je každou neděli
sloužena mše svatá v 10 hodin, půl hodiny před každou mší svatou je příležitost ke
svátosti smíření.

se koná od 24. do 29. října, bude probíhat mimo jiné také v kostele sv. Vojtěcha,
z tohoto důvodu bude upraven pořad bohoslužeb v kostele sv. Vojtěcha. Konkrétně
v neděli 23. 10., v pátek 28. 10. a v sobotu
29. 10. – tyto dny bude večerní program
z kostela sv. Vojtěcha přesunut do konkatedrály. Sledujte prosím ohlášky.
Všechna kola soutěže jsou přístupná veřejnosti. Na závěr bude uspořádán veřejný
koncert v kostele sv. Vojtěcha v Opavě, na
němž ocenění kandidáti převezmou ceny.
Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách
ebencompetition.cz

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/,
Prosebné a významné dny v září
kde je také program poutí na rok 2022.
• Pátek 7. října – první pátek v měsíci;
Koncert
• neděle 16. října – Slavnost sv. Hedviky,
Sobota 8. října v 16 hodin, kostel sv. Vojřeholnice, hlavní patronky Slezska a naší
těcha. Koncert souboru Musica pro Sancta
diecéze;
Cecilia.
• neděle 16. října – světový den výživy;
Jedná se o vokálně-instrumentální sou- • neděle 23. října – den modliteb za misie;
bor zrakově postižených umělců, který se • úterý 1. listopadu – Slavnost Všech
zaměřuje především na interpretaci hudby
svatých (doporučený svátek);
z období gotiky, renesance a baroka.
• středa 2. listopadu – Vzpomínka na
Na programu: Palestrina, Lully, Michna
všechny věrné zemřelé;
z Otradovic, Dowland a další. Koncert po- • pátek 4. listopadu – 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 10, náklad 420 výtisků. Výrobní náklady 1 kusu 15 Kč. Číslo připravila a vydání
zajistila redakční rada zpravodaje. Registrováno pod číslem MK ČR E 12507 u MK ČR.
Příští číslo 6. 11. 2022, uzávěrka 14. 10. 2022

