
Slovo na cestu
V minulém roce jsem měl možnost prožít setkání členů duchovního společenství 

Eucharistická hodina (možné najít a zapojit se na www.doo.cz) a byl jsem velice povzbuzen 
účastníky setkání, atmosférou a myšlenkou samotnou. Členové tohoto společenství 
se zavazují k adoraci a dobrovolné službě v církvi (nemocným, ve farnosti, v rodině 
apod.) – obojí alespoň půl hodinu týdně. Účast ve společenství je zprostředkováním 
duchovního dobra těm, kdo se zapojí (mše svatá sloužená za členy, vzájemná modlitba za 
sebe navzájem), a zároveň vede k vyvážené angažovanosti – modlitbě a práci pro druhé. 

O Vánocích jsem dostal za úkol napsat list – povzbuzení pro členy společenství. 
Dovolte mi, abych se o něj s Vámi podělil.

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě únor 2023
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O čem přemýšlím v souvislosti s eucharistií?

Při „společných adoracích“ obecně nad tím, jak nejsme zvyklí na ticho. Jak i tuto 
vzácnou chvíli chceme zaplácnout – mluvením, modlitbou, zpěvem. Ticho není náš 
nepřítel, ale naopak spojenec – je to „šelest jemného ticha“, ve kterém už prorok Eliáš 
poznal Hospodina. (1. Král 19,12)

Při jedné adoraci, která byla bezprostředně po mši, zůstal na obětním stole mikrofon, 
sice trochu bokem, ale byl tam. Při výhledu, který jsem měl já, to vypadalo, že mikrofon 
je nasměrován přímo na Ježíše v Nejsvětější svátosti. Nejdřív jsem se pousmál, ale pak 
mi přišla na mysl věta mladíčka Samuela, kterou mu poradil kněz Eli: „Mluv, Hospodine, 
Tvůj služebník poslouchá.“ (1 Sam 3,10)

Při setkání s člověkem, který každý den začíná hodinovou adorací, se ho ptám: „Co Ti 
to dává?“ Říká: „Nejsem si jistý, asi nejvíc důvěru, že Bůh bude celý den se mnou. … Říkám 
si ale sám pro sebe, že je to prostor, ve kterém On může mluvit a já mohu naslouchat. 
Nemluví vždycky, ale já stejně každý den ráno vstanu už jenom proto: Co když Bůh bude 
dneska mluvit a já tam nebudu?“

Při debatách ohledně podávání na ruku, do úst nebo vkleče mě přepadá smutek – 
jako bychom zapomněli na to – KOHO přijímám a soustředili se na sebe – KDO přijímá 
a dále na to, JAK přijímá. A dále – jde jenom o moje správné prožití tohoto momentu, 
nebo dávám pozor i na to, jakým „chodícím svatostánkem“ jsem po svatém přijímání – 
v rodině, práci, mezilidských vztazích?

P. Jan Czudek
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Zajímá nás…
 Může nepokřtěný vstoupit do Božího království? (Zejména mi jde o nepokřtěné děti, 
které zemřou dříve, než se mohly narodit.)

V otázce nepokřtěných dětí se církev vyjádřila 
takto: Katechismus katolické církve, čl. 1261: Co se 
týká dětí, které zemřely bez křtu, církev nemůže nic 
jiného než je svěřit Božímu milosrdenství … Velké 
milosrdenství Boha, který chce, aby se všichni lidé 
spasili, a Ježíšova něha k dětem, která ho pohnula 
ke zvolání „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte 
jim“ (Mk 10,14), nám totiž dovolují doufat, že je 
nějaká cesta spásy pro děti, které zemřely bez křtu 
…

Co se týče dospělých, pak Ježíšova slova v Mk 
16,16 (Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo 
však neuvěří, bude odsouzen) mluví jasně o  ne-
zbytnosti křtu ke spáse pro ty, jimž bylo hlásáno 
evangelium a kteří měli možnost žádat o tuto svá-
tost. Pokud někdo pravé evangelium neslyšel, ale 

přesto se snažil žít dobře podle svého svědomí a neměl možnost přijmout křest, pak 
nezbývá než jej svěřit všeobecné spásné vůli Boží. 

Zdroj: Petr Šikula. Když nevíš, tak se zeptej. Nakladatelství Cesta, Brno, 2002

Fejeton
Paní Tomámštěstí aneb Do kostela v dobré společnosti

Honza: S rodiči jsme bydleli na opačném konci vesnice, než byl kostel, takže jsme na 
nedělní mši obvykle jezdili autem. Často se nám stalo, že jsme krátce po výjezdu potkali 
jednu starší paní, která také měla namířeno do kostela. Protože jsme v obci byli takzvaná 
náplava (přistěhovali jsme se), neznali jsme všechny domorodce jménem. A to byl právě 
případ i oné paní, kterou jsme ale od vidění znali z kostela. Jenomže když jsou rodiče 
učitelé, půlka rodiny ministruje a druhá zpívá ve schóle, lidé si vás zapamatují a baví se 
s vámi, jako byste byli staří známí. Nám pak bylo trapné se paní zpětně ptát, jak že se to 
jmenuje. Vždy, když jsme jí zastavili, jestli nechce do kostela svézt, řekla s úsměvem: „To 
mám dneska štěstí!“ Ačkoliv se situace opakovala prakticky každou neděli, pokaždé se 
zaradovala, že má výjimečné štěstí. My děti jsme se už při nasedání do auta sázeli, jestli 
ji potkáme a jestli to zase řekne. A protože jsme stále neznali její jméno, začali jsme jí 
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říkat paní Tomámštěstí. Nakonec jsme si přinášeli trochu štěstí pravidelně navzájem. 
My jí tím, že jsme ji svezli, ona nám svou průpovídkou. Že jsme trochu toho štěstí a 
laskavosti zrovna v neděli ráno potřebovali, to určitě nemusíme žádné rodině složitě 
vysvětlovat. Podle vatikánské Apoštolské kongregace pro statistiku se stihne průměrná 
středoevropská katolická rodina pohádat během odchodu na mši třiapůlkrát! Mrazivá 
nálada u nás v autě však roztávala díky paní Tomámštěstí ještě před příjezdem před 
kostel.

Mája: Když jsem byla malá, vozili jsme do kostela paní Terezku. Byla stařičká a po-
hádkově krásná. Vypadala jako Matka Tereza a já jsem si nebyla jistá, jestli to opravdu 
není „ta“ Matka Tereza z televize. Byla stejně malá a vrásčitá. Jedině to, že bydlela v  Kra-
vařích, v miniaturním domku s předzahrádkou plnou růží, a ne v Kalkatě, mě znejiš-
ťovalo. A taky nenosila sárí. Zato nám občas nosila nějakou dobrůtku, třeba čokoládu 
s  lískovými oříšky. Tu jsme si pak dávali u nedělní pohádky, takže naši rodinu provázela 
laskavost paní Terezky celou nedělí. 

V pozdějších časech jsme vozili paní Marušku. Byla stejně tak kouzelná, chodívala 
pomalým krokem a pěstovala doma i na zahradě neuvěřitelné množství květin. Paní Ma-
ruška se nikdy nevdala, protože byla z té nešťastné kravařské generace, která poztrácela 
mládence na bitevních polích u Stalingradu. Hospodařily spolu se sestrou Annou, která 
byla taková víc od rány. Kdykoliv slyším evangelium o Ježíšově návštěvě u asertivní Mar-

ty a pokojné Marie, před-
stavuju si tu scénu v jejich 
kuchyni.  Paní Maruška 
mi před svatbou přinesla 
svůj porcelánový servis, 
který dostala do výbavy. 
Pijeme z něj doma jedině 
na Boží hod vánoční nebo 
velikonoční a velmi si ho 
považujeme. 

Až budete zvažovat, zda 
při cestě autem zastavit 
nějaké dobré duši, seberte 
odvahu a jděte do toho. 

Stará židovská legenda 
říká, že svět v každém okamžiku stojí na 36 spravedlivých, kteří jej svou modlitbou drží. 
Důležité ale je, že nikdo neví, kteří lidé to jsou. Snad svezete právě jednoho z nich! My 
z této důležité funkce podezíráme paní Tomámštěstí, paní Marušku i Terezku. Cesta do 
kostela nebývá dlouhá, třeba vás během ní stihnou zapálit svou laskavostí. 

Mája a Honza Pilařovi
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Florbalové playoff

V lednu nám začalo playoff čili část MFBL (ministrantské florbalové ligy) v ostravsko-
-opavské diecézi. Do něj jsme postoupili ze sedmého místa s celkovým počtem 6 bodů 
a skóre 32:63. Oproti loňské sezóně, kdy jsme měli po základní části pouze 2 body s dě-
sivým skóre, se opavský tým letos vyšvihl k lepším výsledkům. K tomu nám pomohly 
pravidelné tréninky a výrazné zlepšení hráčů. 

Na hromadné schůzi se všichni dohodli, že týmy od šestého do devátého místa si to 
mezi sebou rozdají o celkové umístění. Každý s každým 3x. První tři zápasy máme úspěšně 
za sebou. Porazili jsme mužstva z Hněvošic, Hlučína B a Ludgeřovic B. S celkovým skóre 
15:4. Je potřeba zvládnout ještě šest utkání. Čas máme do dubna. V květnu se bude hrát 
superfinále mezi týmy v horní části tabulky. Držte nám palce.

Lukáš Graca – Koňas, kapitán týmu

Výsledky zápasů playoff:

Opava – Hlučín B 7:0
Opava – Hněvošice 6:3
Opava – Ludgeřovice B 2:1  
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Kronika roku 2022
Jak ji dokumentovala Cesta

Leden

1.–16. 1. Tříkrálová sbírka. 
13. 1. Odpolední seminář 
pro ženy s Mgr. Irenou 
Smékalovou, téma: Ten-
tokrát nejen o výchově 
aneb sourozenecké 
konstelace • Centrum 
pro rodinu, středisko Opava • pastorační 
středisko minoritského kláštera. 
6. 1. Mše svatá s požehnáním pro koled-
níky a všechny domácnosti • konkatedrála 
Panny Marie • tříkrálový průvod se neko-
nal. 
9. 1.  Tříkrálová neděle • konkatedrála 
Nanebevzetí Panny Marie. 
30. 1. Povánoční divadlo dětí naší farnosti 
• konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. 

Únor

5. 2. Autorské čtení Karin Lednické 
z  knihy Šikmý kostel • konkatedrála Nane-
bevzetí Panny Marie.
5. 2. Duchovní obnova pro muže v Opa-
vě, téma: Koroze duchovního života 
(P.  Víťa Řehulka) • Centrum pro rodinu, 
středisko Opava • klášter Marianum na 
Rooseveltově ulici. 
17. 2. Zemřel biskup František Václav 
Lobkowicz. 
20. 2. Zahájení výstavy Svědkové lidskosti 
• konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. 
20. 2. Výzva biskupů k modlitbám za mí-
rové řešení na Ukrajině.
25. 2. Zádušní mše svatá za otce biskupa 
Františka Václava • konkatedrála Nanebe-
vzetí Panny Marie.

26. 2. Poslední rozloučení s otcem bisku-
pem Františkem Václavem • katedrála Bož-
ského Spasitele v Ostravě. 
27. 2. Dětský maškarní ples • farnost Pan-
ny Marie Opava • v budově Mariana.

Březen

1. 3. Modlitby otců. Otevření nové sku-
pinky na faře u Panny Marie. 
2. 3. Popeleční středa a smírná adorace • 
konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie a 
kostel sv. Vojtěcha.
4. 3. První křížová cesta, následovaly 
pobožnosti křížové cesty i v dalších koste-
lech • kostel sv. Vojtěcha (pátek v 17.30); 
konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie 
(úterý a čtvrtek v 17.30, neděle v 15 hod.).
9. 3. Jarní kurz biblických židovských 
tanců • Centrum pro rodinu, středisko 
Opava • CZŠ v Opavě-Jaktaři. 
12. 3. Postní duchovní obnova pro manže-
le • Centrum pro rodinu, středisko Opa-
va • Církevní základní škola sv. Ludmily 
v Hradci nad Moravicí. 
14. 3. Uvolnění pandemických opatření: 
v kostelích nejsou respirátory povinné, ob-
novení pozdravení pokoje … 
20. 3. Křížová cesta na sv. Annu • animá-
toři opavského děkanátu. 
24. 3. Odpolední seminář pro ženy s Ire-
nou Smékalovou • Centrum pro rodinu, 
středisko Opava • pastorační středisko mi-
noritského kláštera. 
25.–27. 3. Postní duchovní obnova ve far-
nosti Svatého Ducha, téma: Jeho milosr-
denství trvá navěky (přednášel o. Jozef 
Gruba, pallotin). 
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25. 3. Přednáška: Jan Skácel – básník, vý-
ročí 100 let od narození. Přednášel PhDr. 
Lukáš Průša PhD (Wichterlovo gymnázi-
um Ostrava) • Česká křesťanská akademie 
místní skupina Opava a Jednota Orel Slav-
kov • Orlovna ve Slavkově. 
27. 3. Varhanní křížová cesta Andrease 
Willschera • konkatedrála Nanebevzetí 
Panny Marie. 
27. 3. V minulém týdnu začaly práce sou-
visející s další etapou oprav v konkatedrá-
le. Práce budou průběžně probíhat až do 
června příštího roku. 

Duben

2. 4. Křížová cesta Opavou • z konkated-
rály do kostela Sv. Ducha. 
7. 4. Přednáška: Rozdělená společnost, 
rozdělená církev. Přednášel Prof. PhDr. To-
máš Petráček Ph.D. Th.D. • Česká křesťan-
ská akademie místní skupina Opava a Jed-
nota Orel Slavkov • Orlovna ve Slavkově. 
8.–9. 4. Čtyřiadvacetihodinové čtení z Bib-
le. Zahájení v 17 hodin s otcem biskupem 
Martinem a primátorem města Ing. Tomá-
šem Navrátilem • konkatedrála Nanebe-
vzetí Panny Marie. 
10. 4. Zpovědní den • konkatedrála  
Nanebevzetí Panny Marie,  
od 14 do 17 hodin. 
12. 4. – 13. 6. Devítiúterní 
novéna k sv. Antonínovi 
Paduánskému •  
kostel Sv. Ducha. 
15.–24. 4. Modlitba 
Korunky k Božímu 
milosrdenství •  
kostel Sv. Ducha. 
18. 4. Mše svatá s otcem biskupem Marti-
nem Davidem v 9.30 • konkatedrála Nane-
bevzetí Panny Marie. 

25. 4. Setkání s Josefem Pazderkou, šéfre-
daktorem Aktuálně.cz, který přinášel re-
portáže z ukrajinské válečné zóny • kostel 
sv. Janů. 
26. 4. Slavnost sv. Vojtěcha • poutní mše 
svatá v kostele sv. Vojtěcha. 
28. 4. Přednáška manželů Foldynových 
z  Oder, téma: Jak motivovat své děti • 
Centrum pro rodinu – středisko Opava • 
pastorační středisko minoritského kláštera 
v Opavě. 
30. 4. Udílení svátosti biřmování • kostel 
Sv. Ducha. 

Květen 

1. 5.  První májová pobožnost • konka-
tedrála Nanebevzetí Panny Marie. Májové 
pobožnosti se konaly i v dalších opavských 
kostelech. 
3. 5. První setkání Klubu sv. Anežky po 
covidové přestávce • Klub sv. Anežky, dob-
rovolné sdružení Charity Opava • Denní 
stacionář pro seniory Charity Opava.
7. 5.  Udílení svátosti pomazání nemoc-
ných • při mši svaté v kostele sv. Vojtěcha. 
7. 5.  Setkání pro ženy s Fany Böhmovou, 
téma: O znamení kříže, požehnání a zlo-
řečení• Centrum pro rodinu – středisko 
Opava • minoritský klášter. 
8. 5. Mše svatá na úmysl blahořečení 
Boží služebnice Zity, císařovny a královny, 
manželky a matky • Marianum. 
10. 5. Posezení s básničkou s paní Helou 
Jombíkovou ke Dni matek • Klub sv. Anež-
ky, dobrovolné sdružení Charity Opava • 
Denní stacionář pro seniory CHO. 
12. 5. Odpolední seminář pro ženy s  Ire-
nou Smékalovou, téma: Jak obstát v ži-
votních situacích • Centrum pro rodinu 
– středisko Opava • pastorační středisko 
minoritského kláštera. 
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14. 5. Under 15, Ministrantská florbalová 
liga • Šilheřovice.
15. 5. Poutní mše svatá ke sv. Janu Nepo-
muckému • kostel sv. Jana Nepomuckého 
v Kylešovicích.
17. 5. Beseda s pracovnicí Červeného kříže 
o první pomoci • Klub sv. Anežky, dobro-
volné sdružení Charity Opava • Denní sta-
cionář pro seniory Charity Opava.
21. 5. Celodenní duchovní obnova, 
(P. Václav Koloničný), téma: Ještě ve stáří 
budou přinášet užitek • Klub sv. Anežky, 
dobrovolné sdružení Charity Opava • Ma-
rianum. 
24. 5.  Výlet do Raduně, prohlídka zám-
ku, oranžerie, zámeckého parku • Klub 
sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity 
Opava. 
27.–29. 5. Víkend pro ženy – Biblické téma: 
Ester (Gita Vyleťalová), duchovní slo-
vo (P.  Sebastian Gruca) a další program• 
Centrum pro rodinu – středisko Opava • 
poutní místo Cvilín u Krnova. 
27. 5. – 4. 6. Novéna před slavností Seslání 
Ducha Svatého • kostel Sv. Ducha. 
28. 5. Pouť k Panně Marii Opavské, Matce 
Milosrdenství • kostel sv. Vojtěcha. 

Červen

4. a 5. 6. Svatodušní farní pouť • farnost Sv. 
Ducha. 
10. 6. Noc kostelů • konkatedrála Nane-
bevzetí Panny Marie, kostel sv. Jana Křti-
tele a kaple Povýšení sv. Kříže. 
12. 6.  První svaté přijímání (celkem sedm 
dětí) • konkatedrála Nanebevzetí Panny 
Marie. 
12. 6.  Poutní mše svatá ze slavnosti Nej-
světější Trojice • kostel Nejsvětější Trojice. 
14. 6. Beseda s Ing. Michalem Jedličkou, 
náměstkem primátora Opavy o aktualitách 

ve městě • Klub sv. Anežky • Denní stacio-
nář pro seniory. 
16. 6.  Slavnost Těla a krve Páně • zahájení 
v kostele sv. Vojtěcha, eucharistický prů-
vod po mši svaté byl ukončen v chrámu Sv. 
Ducha. 
19. 6. Farní odpoledne • farnost Panny 
Marie • farní zahrada.
21. 6. Předprázdninové posezení na za-
hradě s opékáním • Klub sv. Anežky • Den-
ní stacionář pro seniory. 
23.‒25. 6. Festival Slunovrat • centrum 
Opavy.
23. 6.  Zahradní slavnost • Základní cír-
kevní škola • školní zahrada v Opavě-Jak-
taři. 
25. 6. Fotbalový zápas farností Opavy a 
Hradce nad Moravicí • orelské hřiště v Jak-
taři. 
26. 6.  Odhalení pamětní desky P. Aloisi 
Šebelovi • farnost sv. Petra a Pavla v Jaktaři 
• jaktařská fara. 
26. 6. Mše svatá na poděkování za 25 let 
kněžství o. děkana Václava Koloničného • 
Odpoledne svátostné požehnání a poseze-
ní na farní zahradě • konkatedrála Nane-
bevzetí Panny Marie. 
27. 6. ‒ 26. 8. Letní režim mší svatých • 
v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie 
byly ve všední dny a v soboty mše svaté 
pouze v 7 hodin. Letní změny v pořadu 
bohoslužeb byly i v dalších opavských kos-
telech. 

Červenec

1. 7. Setkání dětí a 
rodin s otcem biskupem 
• Prašivá. 
23. 7. Pouť ke sv. 
Anně na trojmezí 
farností. 
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31. 7. – 6. 8. Po stopách Malého prince aneb 
Farní tábor 2022 • farnost Panny Marie • 
Zátor. 

Srpen

2. 8. Setkání samotářů v Denním stacio-
náři pro seniory CHO • Klub sv. Anežky, 
dobrovolné sdružení Charity Opava. 
2. 8. Slavnost Porciunkule • kostel Sv. 
Ducha. 
6. 8. Pouť na Maria Hilf • KDU-ČSL • 
Poutní místo Panny Marie Pomocné, Zlaté 
Hory. 
9.–14. 8. Celostátní setkání mládeže, mo-
tto: „Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co 
jsi viděl“ (Sk 26, 16) • Hradec Králové. 
14. 8. Poutní slavnost Panny Marie Nane-
bevzaté • konkatedrála Nanebevzetí Panny 
Marie. 
21. 8. Orelská pouť na Svatý Hostýn • Jed-
nota Orel Opava. 

Září

4. 9. Mše svatá na zahájení školního 
roku na opavských školách • konkatedrála 
Nanebevzetí Panny Marie, kostele Sv. Du-
cha. 
4. 9. Mše svatá v kostele svatých Janů 
(celebroval P. Kamil Vícha) • spolek Kostel 
sv. Janů. 
5. 9. V konkatedrále opět v pracovní dny 
ráno dvě mše svaté. 
6. 9. Zahájení pravidelné činnosti infor-
mativní schůzkou • Klub sv. Anežky • Den-
ní stacionář pro seniory. 
10. 9. Vystoupení kladenské kapely Zrní • 
spolek kostela sv. Janů • kostel sv. Janů. 
13. 9. Beseda s vysokoškolským pedago-
gem Slezské univerzity v Opavě Doc. Jiřím 
Siostrzonkem, Ph.D., téma: „Povídání o ži-

votě“ s projekcí • Klub sv. Anežky, dob-
rovolné sdružení Charity Opava • Denní 
stacionář pro seniory CHO. 
14. 9. Tichá adorace za mír na Ukrajině • 
výzva biskupů Čech a Moravy • konkated-
rála Nanebevzetí Panny Marie. 
22. 9. Začátek výuky náboženství • far-
nost Panny Marie. 
18. 9. Slezská pouť u Sv. Salvátora • Dolní 
Životice. 
20. 9. Pouť k Panně Marii Královně v Os-
travě v Mariánských Horách a do katedrá-
ly Božského Spasitele v Moravské Ostravě 
• Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení 
Charity Opava. 
23.–25. 9. Víkend pro ženy na Cvilíně • 
Centrum pro rodinu, středisko Opava. 
24. 9. Ministrantský výlet • farnost Panny 
Marie.
29. 9. Mše svatá k zahájení akademického 
školního roku • kostel Sv. Ducha. 
30. 9. Diskuse o současné české politice,-
diskutující: Bohumil Pečinka a Petros Mi-
chopulos • v rámci festivalu Slunovrat • 
kostel sv. Janů. 

Říjen

1. 10. První setkání s modlitbou růžence • 
kostel sv. Vojtěcha. 
3. 10.  Slavnost TRANZITUS – přechod 
sv. Františka do nebe • kostel Sv. Ducha. 
5. 10. – 7. 12. Podzimní kurz biblických 
židovských tanců • Centrum pro rodinu, 
středisko Opava • Církevní základní škola 
v Opavě-Jaktaři.
8. 10. Diecézní ministrantská pouť • Hlu-
čín. 
8. 10.  Drakiáda • Základní církevní škola 
sv. Ludmily. 
9. 10. Setkání schol • kostel Narození 
Panny Marie ve Stěbořicích.
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11. 10. Přednáška plukovníka ve výslužbě 
Ing. Františka Valdštýna, téma: Mnichov 
1938 • Klub sv. Anežky • pastorační stře-
disko minoritského kláštera.
12. 10. Odpolední seminář pro ženy, téma: 
Vnitřní řeč ženy (Jak se sebou mluvit, 
abychom vnitřně prospívaly), 
lektorka: Irena Smékalová • 
Centrum pro rodinu, stře-
disko Opava • pastorační 
středisko minoritského 
kláštera. 
15. 10. Odpolední 
posezení na farní 
zahradě – pro všechny, kdo 
se podílejí na výzdobě a úklidu kostela • 
farnost Panny Marie. 
16. 10. Poutní mše svatá v kostele sv. Hed-
viky • farnost Panny Marie. 
16. 10. Odhalení a požehnání pamětní 
desky rodáka a mučedníka nacistické totali-
ty P. Anselma Lea Polaka, OT • kostel Nej-
světějšího Spasitele v Dolních Životicích. 
18. 10. Beseda s Mgr. Ivanou Maluškovou 
„Za osobnostmi Kateřinek“ s návštěvou 
Švédské kaple v Kateřinkách • Klub sv. 
Anežky.
17. 10. Přednáška Ondřeje Šimetky, téma: 
Lékařem ve Východním Timoru • spolek 
kostela sv. Janů • kostel sv. Janů. 
21. 10. OpaNIGHT aneb Večer s Bohem • 
kostel Sv. Ducha. 
24.–29. 10. XXI. ročník Mezinárodní var-
hanní soutěže Petra Ebena • na třetím 
místě se umístil opavský varhaník Marek 
Lipka. 

Listopad

2. 11. Mše svatá v kostele sv. Hedviky 
(Vzpomínka na všechny věrné zemřelé) • 
farnost Panny Marie. 

4.–5. 11. Zimní verze festivalu Slunovrat • 
spolek kostela sv. Janů • na různých mís-
tech v Opavě.
6. 11. Dušičkové pobožnosti • farnost 
Panny Marie • Městský hřbitov Opava a 
Otice. 
8. 11. Komentovaná prohlídka výstavy 
„Kořeny Joy Adamsonové“ v Obecním domě 
• Klub sv. Anežky.
10. 11. Zemřel o. Hyacint Skupieň OFM 
Conv • poslední rozloučení bylo 19. listo-
padu v kostele Sv. Ducha.
12. 11. Vzpomínka na oběti válek a násilí • 
pobožnost na německém vojenském hřbi-
tově.
12. 11. Koncert jubilantů – 50. výročí za-
ložení pěveckého sboru Stěbořice, 45 let 
vedení opavského chrámového sboru, 30 
let od založení a vedení chlapeckých sborů 
• Kulturní dům ve Stěbořicích. 
14. 11. Kurz o výchově v Opavě – OK rodič 
• Centrum pro rodinu, středisko Opava • 
minoritský klášter. 
15. 11. Beseda s otcem Václavem Kolonič-
ným a Markem Chovancem na téma „Pouť 
do Compostely“ • Klub sv. Anežky • pasto-
rační středisko minoritského kláštera. 
17. 11. Mše svatá v rámci řádového dne 
německých rytířů • kaple Povýšení sv. Kří-
že. 
17. 11. Kristovy roky Sametové revoluce 
s biskupem Martinem Davidem • Spolek 
kostela sv. Janů • kostel sv. Janů.
18.–20. 11. Diecézní setkání mládeže (BIS-
CUP) • Ostravsko-opavská diecéze • far-
nost Panny Marie v Opavě.
19. 11. Duchovní obnova pro ženy v Opavě 
• Centrum pro rodinu, středisko Opava • 
Marianum.
22. 11. Beseda s archivářkou Dr. Draho-
mírou Knapíkovou na téma „Jak se více 
dozvědět o svých předcích z archivních aj. 
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materiálů“ • Klub sv. Anežky • Denní sta-
cionář pro seniory. 
24. 11. Výroba adventních věnců • farnost 
Panny Marie • učebna kostela sv. Vojtěcha. 
26. 11. Adventní duchovní obnova (vedl 
otec Vojtěch Janšta, Th.D.), téma: Svatý Jo-
sef – inspirace pro skrytý život s Kristem • 
Klub sv. Anežky • Marianum.
26. a 27. 11. Požehnání adventních věnců • 
v různých opavských kostelech. 
27. 11. Adventní jarmark u Sv. Ducha • 
farnost Svatého Ducha • chodba kláštera. 
27. 11. Změna v kostelnické službě v kos-
tele sv. Vojtěcha • farnost Panny Marie. 
28. 11. První roráty • v různých opav-
ských kostelech. 

Prosinec

1. 12. Přednáška pro mladé v Opavě • 
Centrum pro rodinu, středisko Opava • 
fara při konkatedrále Panny Marie. 
4. 12. Adventní duchovní obnova pro 
manželské páry, téma: Hranice v manžel-
ství – MUDr. Jana Hájková (psychiatr) • 
Centrum pro rodinu, středisko Opava • 
CZŠ sv. Ludmily Hradec nad Moravicí. 
4. 12. Setkání s Mikulášem • farnost Pan-
ny Marie v Opavě • konkatedrála Nanebe-
vzetí Panny Marie. 
4. 12. Mikulášská nadílka • farnost Sva-
tého Ducha • kostel Sv. Ducha. 
4. 12. Přednáška „Básnická tvorba Mar-
kéty Procházkové“ • Česká křesťanská aka-
demie místní skupina Opava, Orel jednota 
Slavkov a Slezská univerzita v Opavě • Or-
lovna ve Slavkově. 
8. 12. Modlitba během „Zázračné ho-
diny“ • Spolek kostela sv. Janů • kostel sv. 
Janů. 
11. 12. Žamboši v kostele sv. Janů • Spolek 
kostela sv. Janů • kostel sv. Janů. 

12. 12. Adventní koncert Církevní konzer-
vatoře Německého řádu • konkatedrála Na-
nebevzetí Panny Marie. 
13. 12. Vánoční posezení s básničkou 
s paní Adélkou Seneckou • Klub sv. Anežky 
• Denní stacionář pro seniory. 
17. 12. Betlémské světlo přijelo do Opavy. 
18. 12. Rozpis vánočních bohoslužeb i časy, 
kdy bude možné přijmout svátost smíření, 
byly vydány tiskem. 
18. 12. Zpovědní den • konkatedrála Na-
nebevzetí Panny Marie od 14 do 17 hodin. 
19. 12. Odpolední seminář pro ženy 
v Opavě s Mgr. Irenou Smékalovou, téma: 
Rovnováha v našem životě • Centrum pro 
rodinu, středisko Opava • pastorační stře-
disko minoritského kláštera. 
23. 12. Skauti roznášeli betlémské světlo 
zájemcům domů. 
24. 12.  Vigilie z Narození Páně („půlnoč-
ní“) • v kapli Povýšení sv. Kříže v 16.00, 
v  kostele sv. Vojtěcha, kostele Sv. Ducha, 
v  kapli Božského Srdce Páně Marianum 
a v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kyle-
šovicích ve 21.00, v konkatedrále Nanebe-
vzetí Panny Marie a v kostele sv. Kateřiny 
v Kateřinkách ve 22.00. 
25. 12.  Mše svatá s žehnáním hraček • 
konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. 
25. 12. Živý Betlém ve Stěbořicích. 
26. 12. Biskupská mše svatá (celebroval 
apoštolský administrátor, biskup Mons. 
Martin David) • konkatedrála Nanebevze-
tí Panny Marie. 
26. 12. 40. tradiční vánoční koncert. Pro-
gram: vánoční písně a koledy, „Čas rados-
ti“ od J. Kypty a Česká mše vánoční „Hej, 
mistře“ J. J. Ryby • dirigent a organizátor 
koncertu Karel Kostera • kostel sv. Vojtě-
cha. 
28. 12. Vánoční divadlo dětí naší farnosti 
• farnost Panny Marie v Opavě (scholka 



12

pohádka „Zemíci“, farní klub hra „Loď, na 
níž se zpívá“) • konkatedrála Nanebevzetí 
Panny Marie. 

31. 12. Mše sv. na poděkování za rok 2022 
• farnost Panny Marie v Opavě • konkate-
drála Nanebevzetí Panny Marie. 

Začátek roku byl stále ještě ovlivněn koronavirem, i když už daleko 
méně než minulé dva roky. I v prvních měsících roku se mohly konat 
mše svaté a různé obřady a mohla se scházet společenství. Takže 
po celou postní dobu se konaly pobožnosti křížové cesty v kon-
katedrále Panny Marie, v kostele sv. Vojtěcha a v kostele Nej-
světější Trojice. V květnu májové pobožnosti a v adventu 
roráty v  konkatedrále Panny Marie a v říjnu modlitba 
růžence v kostele sv. Vojtěcha, všechno také v některých 
dalších kostelech v Opavě. Každý pátek se konala tichá 
adorace před mší svatou s možností přijetí svátosti 
smíření v kostele sv. Vojtěcha a každou středu byly 
adorace v chrámě Sv. Ducha, mimo adorace v dal-
ších opavských kostelech. Mimo obvyklé mše svaté 
byla každý měsíc, mimo červenec a srpen, německá 
mše svatá v kapli sv. Kříže. Od září byla sloužena pravi-
delně první neděli v měsíci mše svatá v kostele sv. Janů, kterou ce-
lebroval o. Kamil Vícha. Každý první pátek v měsíci byla pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci 
Páně v kostele sv. Vojtěcha a v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích a každou 
první neděli v měsíci v kostele Nejsvětější Trojice a pobožnost k Božímu Milosrdenství 
každý třetí pátek v měsíci v kostele sv. Vojtěcha a každý poslední pátek v měsíci v kostele 
sv. Jana Nepomuckého. Každý měsíc během školního roku, většinou třetí sobotu v mě-
síci, jsme byli zváni na Modlitbu se zpěvy Taizé v kostele svatého Vojtěcha. Od 23. září 
se scházela každý měsíc Modlitební skupina o. Pia pod vedením o. Václava Koloničného 
v rámci adorace před mší svatou v kostele sv. Vojtěcha. Každého 13. dne v měsíci (od 
května do října) byla v chrámu Sv. Ducha Fatimská pobožnost. 

Děti ve věku 3 až 9 let se scházely každý čtvrtek ve scholce, děti ve věku 9 až 13 let 
v pátek ve farním klubu. Dále se scházeli: společenství mládeže při konkatedrále každý 
pátek na faře a Sekulární františkánský řád každou druhou sobotu v měsíci ve farnosti 
Sv. Ducha. Mimo to existuje v Opavě několik rodinných a dalších společenství, která se 
scházela pravidelně podle svého programu.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie byla celoročně zahrnuta do projektu Otevřené 
chrámy.

Proběhla také řada účelových sbírek podle rozpisu z biskupství a sbírky na opravu 
konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, v poslední době uváděné jako sbírky na opravy.

Zpracoval Vladimír Ziffer st.
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K zamyšlení
Benedikt XVI. nám bude mít stále co říci

Emeritní papež Benedikt XVI. navždy odešel k svému milovanému Ježíši Kristu v sobotu 
31. prosince minulého roku (2022). Zanechal nám ale velký poklad svých knih, kázání, 
úvah, ze kterého můžeme stále čerpat pro svůj život. Nezapomeňme na to a alespoň občas 
se k tomuto bohatství vracejme. Opravdu to stojí za to.

Na úvod k těm návratům vám nabízím tři texty, které byly zařazeny do knihy „365 dní 
s Benediktem XVI.“

Víra v Ježíše, Syna živého Boha, je prostředkem, jímž stále znovu uchopujeme 
Ježíšovu ruku a jíž on uchopuje naše ruce a vede nás. Jednou z mých nejoblíbenějších 
modliteb je prosba, kterou zařazuje liturgie před svaté přijímání: „Nedopusť, abych se 
kdy od tebe odloučil.“ Prosíme za to, abychom nikdy nebyli odloučeni od společenství 
jeho Těla, od společenství se samým Kristem; prosíme, abychom nebyli nikdy odděleni 
od eucharistického tajemství. Prosíme, aby naši ruku nikdy nepustil ze své...

Homilie, 13. dubna 2006

Víra je velmi osobní lidský úkon, který se uskutečňuje ve dvou dimenzích. Věřit 
především znamená přijmout jako pravdu to, o čem se náš rozum není schopen 
stoprocentně přesvědčit. Je třeba přijmout vše, co nám Bůh zjevuje o sobě samém, o nás 
a o skutečnosti, která nás obklopuje, zejména o skutečnosti neviditelné, nepopsatelné 
a nepředstavitelné. Tento úkon přijetí zjevené skutečnosti rozšiřuje obzor našeho vědění 
a umožňuje nám vstoupit do tajemství, v něž je ponořeno naše bytí. S takovým omezením 
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Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava

Program na únor: 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.

7. 2. Informativní schůzka
14. 2. Komentovaná prohlídka sociálně terapeutické dílny Radost s vedoucí 

střediska Lucií Švejdíkovou, DiS., v 15 hodin v areálu ředitelství CHO 
v  Opavě-Jaktaři, Přemyslovců 26

21. 2.  Beseda s provozně technickým náměstkem Technických služeb Opava 
Ing. Martinem Giráškem 

V sobotu 4. března budeme pořádat v sále Marianum v klášteře Kongregace Dcer 
Božské Lásky na Rooseveltově 47 pravidelnou celodenní postní duchovní obnovu, kte-
rou povede PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. na témata: „Kristův kříž – strom života 
a blahoslavený Carlo Akutis“. Mši svatou bude sloužit otec Klement Rečlo ze Stěbořic. 

Zájemci se mohou přihlásit na číslech Marie Smolkové 553 716 997, 721 570 543 
a Zdislavy Sovadinové 723 292 695.

za Klub sv. Anežky Marie Smolková

rozumu člověk jen nerad souhlasí. A právě zde se ukazuje víra ve své druhé dimenzi: 
v oné dimenzi, kdy se člověk svěří druhé osobě – ne nějaké obyčejné osobě, ale Kristu. Je 
důležité, v co věříme, ale ještě důležitější je, komu věříme.

Homilie, 28. května 2006

Jestliže neexistuje Bůh, pak je život prázdný a prázdná je také budoucnost. Jestliže 
ale Bůh existuje, všechno se mění, život je světlo, naše budoucnost je světlo, máme 
orientační bod pro to, jak máme žít. Víra je tedy základní orientací našeho života. Vírou 
říkám: „Ano, věřím, že jsi Bůh, věřím, že jsi mezi námi přítomen ve svém vtěleném 
Synu,“ a to dává mému životu orientaci, dostávám možnost spojit se s Bohem, sjednotit 
se s ním, a tak najít místo, kde chci žít, a způsob a styl, kterým chci žít. Víra není jen 
způsob myšlení, nějaká idea, ale je to, jak jsem již zdůraznil, způsob jednání a života. 
Věřit znamená následovat cestu vytyčenou Božím slovem.

Homilie, 15. srpna 2006

Nezapomeňte při těch návratech na modlitbu za něho, za jeho duši. Možná, že ji 
Benedikt XVI. nebude potřebovat, ale žádná upřímná modlitba nepřijde nazmar. Bůh ví, 
co s ní, jak ji využít.

Vladimír Ziffer st.

Zdroj: 365 dní s Benediktem XVI. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydři 2009, 
str. 134–135.



15

Knižní tipy
Chasidské příběhy
Mezi židovskou mystikou a krásnou literaturou
Pavel Hošek

Křesťanství vzniklo před dvěma tisíci lety ze židovství 
a Židé jsou někdy nazýváni našimi staršími bratry ve víře. 
A ačkoliv jsou obě náboženství rozdílná a kladou důraz na 
jiné věci, někdy může být vzájemný pohled velmi inspirující. 
A právě na takový inspirativní pramen narazil evangelický 
teolog a profesor religionistiky Pavel Hošek, když se zaměřil 
na vyprávění východoevropských Židů.

Tyto příběhy, původně předávané jako svatá tajemství 
v kroužcích zanícených chasidů, dala vzniknout mohutnému 

proudu duchovní a krásné literatury. Postupně se rozvinula nesmírně bohatá tradice 
chasidského vypravěčství, ze které vzešla řada vynikajících spisovatelů, včetně několika 
nositelů Nobelovy ceny. Hošek nám je ve své knize představuje a ukazuje, čím jsou pro 
křesťana obohacením: radostné očekávání Mesiáše, osobní zbožnost, myšlenka, že celé 
tvorstvo stále chválí Boha. Každé stéblo trávy, kamínek na cestě, po které jdeme. Vše nás 
vyzývá, abychom se svou modlitbou k té chvále přidali.

V listopadu se ve Slavkově konala přednáška, na kterou přijel sám autor knihy. 
Dokázal při ní zapálit srdce posluchačů a nadchnout je pro židovskou chasidskou 
literaturu. Osobní setkání bývá obvykle lepší, ale v knihách Pavla Hoška je vždy cítit, že 
mu na tématu záleží a daří se mu předat nadšení i čtenářům.

Ježíši ‒ proč?!
My děti na křížové cestě
Tadeusz Ruciński, Anna Sędziwy

Křížovou cestu většinou všichni známe jako dlouhou 
modlitbu plnou Ježíšovy bolesti a utrpení. Většinou to 
není věc, kterou bychom rádi představovali malým dě-
tem. Přesto podstatně patří do Ježíšova příběhu o smrti 
a vzkříšení, který je středobodem naší víry. Proto je za-
potřebí dětem křížovou cestu představit. Nová knížečka 
Ježíši – proč?! se o to citlivě pokouší. Polský řeholník, 
katecheta a spisovatel Tadeusz Ruciński si domyslel dět-
ské postavičky, které se opravdu klidně mohly kolem 
Ježíšovy křížové cesty pohybovat. Nechává tyto svědky 
vyprávět, jak na Něj naložili kříž, posmívali se mu, trá-
pili ho, až zemřel, byl pochován a vstal z mrtvých.
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Dětem
Zkoušky lásky

Jirka je už páťák, ale od první třídy se naučil 
psát úkoly hned, jak přijde ze školy. Je tomu tak 
i dnes, když ve škole začalo druhé pololetí. Udělá 
si tedy úkoly a pak povzbuzuje sám sebe: Ještě 
pocvičím na klavír a mohu na hodinu na tatínkův 
tablet.

Na počítači si pak nevyhledává žádnou hru ani 
nějaké zprávy, ale proklikává se lehce na stránky 
našich ptáků. Ví, kde včera skončil, dnes jsou na 
řadě sýkorky. Chlapci se moc tito malí ptáčci líbí. 
Jsou krásné, jedna je hezčí než druhá. Kterou si 
namaluji? Tady tu: sýkoru modřinku.

Za hodinu ukazuje výkres mamince, která ho 
chválí: „Krásná sýkorka, ta se ti povedla!“

„Půjdu za dědečkem, on mi ji rozezpívá,“ 
oznamuje chlapec a spěchá po schodech dolů. 

Vydejte se po Ježíšových stopách i vy! Tak trochu jinou křížovou cestu si můžou 
přečíst děti samy nebo s rodiči. Je možné ji použít také ve společenstvích, v hodinách 
náboženství a ve skupinách, které se snaží přiblížit tajemství Velikonoc připomínkou 
Ježíšovy poslední cesty. Knížku doprovází vkusné ilustrace a děti v ní najdou i volné 
místo pro osobní modlitbu a pro dotvoření vlastního obrázku.

Na druhém břehu
O posledních věcech člověka
Tomáš Špidlík

Druhý břeh nepředstavuje útěk od reality všedního dne, 
ale splnitelnou naději, že svět je bohatší a zajímavější, než 
doposud tušíme, a že lidský život je komplexnější než jen 
upachtěnost v každodenních stereotypech. Voda, symbolika 
křtu, která se dynamicky pohybuje, zná dva břehy: z toho, kde 
se namáháme, se dostáváme na „onen“ druhý, kde je Kristova 
oblažující blízkost nekonečné plnosti a kde se už mohlo 
rozvinout to, jak nás Pán stvořil. Text kardinála T. Špidlíka 
potvrzuje realitu naší touhy po věčném životě i jistotu Pánova 
očekávání, abychom v něm byli dokonale šťastní.

Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava



17

Dědeček se podívá na obrázek, pochválí jej a pak napodobí sýkorku, jak nejlépe umí. 
Pak se vnuka zeptá: „Máš rád ptáky?“

„Moc, stýská se mi po jejich zpěvu, a tak si je každý den kreslím.“
„Dobře. Ale já si tvou lásku k ptáčkům dvakrát vyzkouším. Chceš něco pro ně udělat?“
„Já přece dělám. Když je zima, tak jim dávám krmení.“
„Namaloval jsi sýkorku, ale my ji na zahradě neslyšíme. Uděláme spolu budku, aby se 

nám sem nastěhovala.“
Jirkovi se zprvu moc do práce nechce, ale dědeček ho nadchne, a tak za týden oba 

připevňují na strom budku pro sýkorku.
„A jaká bude druhá zkouška mé lásky k ptáčkům?“ ptá se vnuk dědečka.
„To ti řeknu až na jaře, když budou ptáci zpívat. Ale nebude to lehká zkouška.“
Jirka je zvědavý, ptá se na zkoušku skoro denně. Ale nakonec se dočká, když mu 

dědeček vysvětluje: „Ptáci zpívají nejkrásněji ráno ještě před východem slunce. Abys je 
uslyšel, vstaneš hodně brzy a půjdeme spolu do zámeckého parku.“

„Ale já strašně nerad vstávám. Maminka mě musí vytahovat z postele.“
Dědeček přikyvuje. „Vím, ale když vstaneš v noci, tak dokážeš, že máš ptáky moc rád.“
Pro Jirku je to nelehká výzva. Nakonec po několika dnech přikyvuje a v sobotu 

skutečně v noci vstane. V parku s dědečkem 
usedají na lavičku a čekají na prvního zpěváčka.

„To je rehek,“ prozrazuje dědeček, „začíná 
zpívat hodinu a dvacet minut před východem 
slunce. Chválí tak Pána Boha, který ho stvořil.“

„A kdo zpívá teď?“ ptá se Jirka, když se po 
dlouhé pauze ozve jiný hlas.

„To je červenka,“ zpívá padesát minut před 
východem slunce.

A pak následují v rychlém sledu kos, strnad, 
budníček, vrabec, hrdlička…

Když se ozvou špačci, dědeček odhaduje: 
„Za čtvrt hodiny vyjde slunce.“

A je tomu tak. Sluníčko pak vítají stovky 
ptáků. Dědeček je nadšený. „To je symfonie.“ 

„Co je to symfonie?“
„To je hudební skladba, kde hraje hodně 

nástrojů a jde jim to spolu dohromady. Zpěv 
ptáků je symfonií mnoha druhů. A slyšíš, že jim 
to dohromady jde dobře. Je to skladba k oslavě Boha, který ptáky tak nádherně stvořil.“

Jirkovi se domů z parku nechce. Tak se mu zpěv ptáků líbí. A kromě toho ho hřeje 
vědomí, že vstal, zatímco ostatní děti teď ještě spí. Splnil i druhou dědečkovu zkoušku 
a dokázal, že má ptáky skutečně rád.

jáhen Josef Janšta 
ilustrace Magdalénka Řeháková
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Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Družinové aktivity

Zimní měsíc možná může děti nabádat k zimnímu odpočinku. 
To však nehrozí v naší aktivní školní družině. Každý den chodí 
děti po obědě na školní zahradu, kde se mohou proběhnout. 
Kluci hrají fotbal a děvčata třeba na schovku, honěnou nebo si 
jen tak povídají na čerstvém vzduchu. 

Po celý měsíc pak děti s velkým nadšením vyráběly z drátků a malinkých perliček 
roztomilá zvířátka. Společně připravovaly a pak pekly v troubě „domácí“ müsli, které 
provonělo celou naši školu, a vyráběly svíčky ze včelího vosku. Jemnou motoriku děti 
rozvíjely výrobou papírových vlaštovek. Byly moc šikovné a podařilo si jim poskládat 
několik typů, některé dokonce i se zpětným chodem .

Společná besídka

Stalo se v naší škole tradicí, že se s dětmi navzájem poslední den před vánočními 
prázdninami obdarováváme a připravujeme si malé dárečky. Je to vždy velmi milé a děti 
i vyučující mají velkou radost. Posezení s povídáním ve třídách a pojídání cukroví vždy 
předchází společnému setkání všech dětí a zaměstnanců v jídelně, která se v tu chvíli 
promění v koncertní sál. 

Kolibříci si připravili a zazpívali tři písničky za doprovodu kytary, prvňáčci zazvonili 
na zvonečky dvě koledy. Poté jsme všichni nadšeně celou hodinu zpívali koledy. 

Videoklip

Žáci 7. třídy natočili s Magdalénou Černou videoklip na známou píseň Václava 
Neckáře – Půlnoční. Tento klip měl mezi dětmi i rodiči velký úspěch a odvysílala ho 
i televize Noe. 

Pokud se chcete i vy podívat, video najdete na odkazu https://czs-hradec.edupage.org/.

Popeleční středa v kostele sv. Janů

Ve středu 22. února (Popeleční středa) od 18 hodin 
se v kostele sv. Janů uskuteční povídání o půstu a smyslu 
postní doby, modlitba za Ukrajinu, od jejíhož napadení 
uplyne právě rok, a poté bohoslužba slova doprovázená 
hudbou a zpěvem s udělením popelce.
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Tři králové

Slavnost Zjevení Páně neboli Tří králů ve škole na Hradci prožili žáci s otcem Martinem 
Kierasem, který sloužil mši svatou. Tři králové se pak vydali na průvod školou. V Jaktaři 
si děti 2. a 3. třídy nacvičili píseň na zvonečky. Tři králové byli vybráni z řad 4. a 5. třídy. 
Seznámili nás s dary, které s sebou přinesli. I z těchto hezkých společných chvil vznikla 
krátká videa, která si můžete prohlédnout na našich stránkách. Aktivně se děti zapojily 
do tříkrálového koledování po Jaktaři, kterého se už nemohly po roce dočkat.

Více fotek z naší školy najdete na odkazu https://czs-hradec.edupage.org/album/.

Pololetí

Společné slavení mše svaté sloužené otcem Markem Večerkem, předávání vysvědčení 
ve třídách a maškarní ples v tělocvičně – to jsou plány na poslední den prvního pololetí 
na opavské pobočce v Jaktaři. 

Jana Larischová
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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.

Jarní kurz biblických židovských tanců

Tento pokračovací kurz bude zahájen ve středu 8. března. Bude mít 10 lekcí, každou 
středu od 18 do 20 hodin v Církevní základní škole v Opavě-Jaktaři.

Cena kurzu: 600 Kč
Přihlášky: Jana Dostálová, 731 625 617, jdostalova@prorodiny.cz

Postní duchovní obnova pro manžele

Uskuteční se v sobotu 11. března od 8.45 do 17.30 v Církevní základní škole sv. Lud-
mily v Hradci nad Moravicí. 

Témata: Když se do manželství vkrádá stres – manželé Irena a Petr Smékalovi
 Manželské vykročení ve stvoření (podle Genesis) – P. Bohuslav Novák
Cena: 600 Kč/pár
Přihlášky: Jana Dostálová, 731 625 617, jdostalova@prorodiny.cz

Národní týden manželství

Nechte se inspirovat, jak ze svého dobrého manželství udělat ještě lepší nebo 
obnovit to, co se časem ze vztahu vytratilo. Ve valentýnském týdnu každý rok společně 
oslavujeme, jak moc pro nás manželství znamená.
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Manželské kontrasty

Motto Národního týdne manželství 2023
Rozdíly se v manželství mohou týkat mnoha věcí. Toho, jaké máme názory na 

výchovu, řešení konfliktů, zacházení s penězi, komunikaci, intimní život, plánování, 
dovolenou, pořádek v domácnosti, trávení času s druhými lidmi, politiku nebo zda si 
chceme pořídit psa či chalupu.

Je ale také mnoho dalších kontrastů. Existují manželství s větším věkovým rozdílem, 
z rozdílných kultur, vztahy zasněných introvertů se společenskými extraverty. Manželství 
jedináčků s partnery z velkých rodin. Manželství tichá a manželství italská. Často si 
hledáme partnery, kteří nás dokáží „unést“ a jsou naší kotvou.

Rozdíly a odlišnosti jsou obvykle tím, co k sobě partnery přitahuje. Ve skutečnosti 
se často tam, kde nejde o zásadní věci, postupně shodneme na tom, že se na některé 
věci prostě díváme jinak nebo k nim jinak přistupujeme. Může nám to pomoci ocenit 
jedinečnost toho druhého.

„Kde nejde o zásadní věci“ je zde samozřejmě klíčová fráze. Je hloupé a zbytečné se 
od sebe odcizit kvůli otázkám, na kterých ve skutečnosti nezáleží. Jak ale rozeznat drob-
ný nesouhlas od vážného rozporu v přesvědčeních a životní filozofii? Jak poznáme, kdy 
bychom si měli „trvat na svém“? Mnoha rozchodům by se dalo předejít, kdyby manželé 
více přemýšleli o svých odlišnostech a nechtěli se jich za každou cenu zbavit. Je to těžké, 
protože většina z nás chce mít „pravdu“ a cítíme se být v právu. Odpovědi na tyto otázky 
budou záviset na tom, jakou důležitost přikládáme jednotlivým problémům.

Věříme, že nejsilnější vztahy jsou ty, ve kterých mohou být oba partneři sami sebou 
a zároveň si pomáhají „dostat jeden ze druhého to nejlepší“. Záměr měnit druhého člověka 
nebo se dramaticky měnit podle cizích ideálů ale odsuzuje mnohé páry k neúspěchu. 
I páry, které mají hodně společného, musí někdy dělat kompromisy. Každý zdravý vztah 
zahrnuje schopnost žít a někdy se i smířit s našimi odlišnostmi nebo hledat společná 
řešení a cesty, jak se přizpůsobit jeden druhému.

Dovolme rozdílům, aby nás k partnerovi přitáhly blíž. Je téměř nemožné najít dva lidi, 
kteří dělají všechno úplně stejně. To, že se od svého partnera poněkud lišíme, může náš 
vztah učinit zábavnějším a vzrušujícím. Možná dostaneme příležitost podívat se na věci 
novým způsobem nebo zažít věci, které bychom sami nezkusili.

Nemusíme se vzdát toho, kým jsme, abychom mohli být v manželství spokojení. 
Pracovat s našimi rozdíly nám může pomoci lépe poznat sebe sama i to, kým se můžeme 
stát.

Týden manželství probíhá každoročně v týdnu kolem svátku sv. Valentýna, letos to bude 
od 13. do 19. února. 

Zkuste si některý den v tomto týdnu udělat čas pro sebe, naplánovat si třeba pěkný večer 
s dobrým jídlem a povídat si spolu. Není nic důležitějšího než čas, který investujete do svého 
vztahu.

Jana Dostálová
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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.

Přenosný ultrazvuk zkvalitní 
péči Pokojného přístavu

Mnohem vyšší může být nyní 
kvalita péče o klienty mobilního hos-
pice Pokojný přístav. Toto středisko 
Charity Opava, jehož profesionální 
tým se stará o nevyléčitelně nemocné 
v  jejich domácím prostředí, získalo 
do svého vybavení díky příspěvku 
nadace Pfizer Foundation kvalitní 
přenosný sonograf v hodnotě 240 ti-
síc korun.

„S tímto přenosným ultrazvuko-
vým přístrojem budeme moci přijet 
za pacienty domů, a tím se vyhnout 
náročnému transportu do nemocnice 
a čekání v čekárně,“ hodnotí zlepšení 
péče o pacienty lékař Pokojného pří-
stavu Jakub Seget. Ultrazvuk je rych-
lá a nebolestivá zobrazovací metoda, 
kterou nyní mohou členové týmu 
Pokojného přístavu použít přímo 
u  lůžka pacienta. „V praxi jej bude-
me používat hlavně při vyšetření plic 
a  srdce u pacientů, kterým se špatně 
dýchá, k  vyšetření břicha a orientač-
nímu vyšetření cév,“ dodává MUDr. 

Seget. A nejen to, díky přenosnému ultrazvuku může zdravotnický personál v domácím 
prostředí klienta provádět i technicky náročnější punkce, tedy vypuštění tekutiny z břiš-
ní a hrudní dutiny s rychlou úlevou od bolestí nebo dušnosti.  

Domácí paliativní péče je z důvodu sociálního i psychického komfortu pro klienta tou 
nejlepší možnou alternativou nemocničního pobytu. Profesionální tým Pokojný přístav 
poskytuje občanům Opavska svou vysoce odbornou péči od roku 2007 nepřetržitě sedm 
dnů v týdnu 365 dnů v roce.
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„Jen loni měli lékaři a zdravotní sestry našeho hospice v péči přes dvě stovky klientů, 
kterým jsme umožnili zůstat až do konce života doma při zachování vysokého standardu 
medicínské i ošetřovatelské praxe,“ doplňuje vedoucí Pokojného přístavu Eva Mertová 
a přidává poděkování nadaci Pfizer Foundation, díky které došlo k dalšímu rozšíření 
vybavení a tím i výraznému zkvalitnění péče o klienty. 

Hromniční svíčky pro kostel sv. Janů budou vzácný originál

Originální hromniční svíčky se ve čtvrtek 2. února rozsvítí v kostele svatých Janů 
v Opavě. Pro spolek kostela sv. Janů, který má chátrající kostel ve své správě a postupně 
ho opravuje a vrací zpět do života, je vyrobili klienti sociálně terapeutické dílny Radost. 
Autorem fotografie na přelepu svíček, které si budou moci návštěvníci zakoupit, je vítěz 
prestižní světové fotografické soutěže Sony World Photography Tomáš Vocelka.

Dveře kostela se pro veřejnost otevřou v 17 hodin, o hodinu později, tedy v 18 hodin 
proběhne za doprovodu hudby krátká bohoslužba slova. Povede ji vojenský kaplan 
53. pluku průzkumu a elektronického boje Kamil Vícha, který také požehná hromniční 
svíčky vyrobené speciálně pro tuto akci. Na přebalu limitované edice hromničních svíček 
bude fotografie významného českého fotografa Tomáše Vocelky. Toho příběh záchrany 
kostela sv. Janů zaujal natolik, že zde začal pořizovat časosběrné snímky, které za rok 
představí na vernisáži během festivalu Slunovrat. 

Během celého večera budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si kostel, který 
bude slavnostně nasvícený svíčkami. Připraven bude také benefiční svatojánský knižní 
bazar.

Opravárna bude v provozu celý 
rok 2023, je o ni velký zájem

Podle původních plánů už měla 
dvakrát skončit. Takzvaná Opra-
várna, ve které technik zájemcům 
zdarma diagnostikuje pokažené 
elektro a v případě menších ne-
náročných poškození ho zdarma 
opraví, se ale těšila tak velkému 
zájmu občanů, že bude pokračovat 
celý rok 2023. Rozhodli o tom její 
provozovatelé, kterými jsou spo-
lečnost ASEKOL, Charita Opava 
a Moravskoslezský kraj.

Opravárnu, která je v provozu 
od listopadu 2021, můžete navštívit 
vždy první sobotu v měsíci v zelené 
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kontejnerové sestavě před areálem Chráněných dílen Charity Opava na ulici Přemyslov-
ců č. 37 na konci Jaktaře. Nejbližší termín tedy připadá na sobotu 4. února, kdy zde bude 
technik k dispozici od 9 do 17 hodin. Dovoz přístrojů a spotřebičů k opravě je možno 
s ním zkonzultovat dopředu na tel. čísle 734 130 467. 

Mezi spotřebiči, které mohou lidé přinést bez předchozí telefonické domluvy, je 
vedle lehké bílé techniky také veškerá černá technika, tedy televize, mobily, počítače, 
notebooky a různé audio či video přehrávače. Jednodušší opravy provede technik přímo 
na místě, ty náročnější a složitější pak zákazníkům nacení, aby se mohli rozhodnout, zda 
se jim nevyplatí raději si koupit nový přístroj.

Tříkrálová sbírka v Opavě dopadla výborně

Hned dvakrát mohou být spokojeni organizátoři i koledníci letošní Tříkrálové sbírky. 
Po dvou letech, kdy se sbírka mohla uskutečnit ve velmi omezené míře a jen na některých 
místech, totiž v mnoha domácnostech na koledníky už netrpělivě čekali a byli moc rádi, 
že je mohou opět přivítat. A projevilo se to i na štědrosti dárců. V samotném městě 
Opava bez městských částí se totiž vybralo skvělých 765 539 korun. 

Na některých místech 
Opavy koledníci přepi-
sovali na dveřích křídou 
poselství K+M+B, u ně-
hož byl ještě letopočet 
2020. „Koledníci, s nimiž 
jsem mohla mluvit, si 
skutečně pochvalovali, jak 
k nim byli letos lidé vlídní 
a velmi vstřícní,“ říká ko-
ordinátorka sbírky Marie 
Hanušová. A to vše dárci 
korunovali štědrostí. Vy-
braný obnos se totiž po 
předloňském a loňském 

poklesu opět blíží částkám, které se v Opavě dařilo vykoledovat ještě před mimořádnými 
epidemickými opatřeními.  

To, zda bude v Opavě koledovat dostatečný počet koledníků, přitom organizátorům 
dělalo vrásky na čele. „Nakonec se ale přece jen našli dobrovolníci, kteří se přihlásili na 
naši výzvu, zapojily se také některé školy a skauti, a tak jsme v Opavě mohli pokrýt více 
míst, než jsme si původně mysleli,“ dodává Marie Hanušová s poděkováním všem, kdo se 
sbírky jakkoli zúčastnili.

Na koledníky teď čeká 7. února slavnostní vyhodnocení Tříkrálové sbírky v kině 
Mír, kde proběhne také losování kolednických lístků o zajímavé ceny a promítání 
oceňovaného japonského animovaného filmu. 
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Druhý ročník Bible24 
Projekt s názvem Čtení Bible v průběhu 

24 hodin, který má počátek v Římě a pravi-
delně se koná v řadě evropských metropolí, 
se už podruhé uskuteční v Opavě. Po loň-
ském úspěšném prvním ročníku ten letošní 
proběhne v pátek 31. března od 18  hodin 
a potrvá do soboty 1. dubna stejného času 
v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. 

Při čtyřiadvacetihodinovém čtení biblic-
kých úryvků se loni vystřídalo přibližně 120 
lidí různých věkových kategorií a sociálních 
vrstev. Kromě farníků se do čtení mohou za-
pojit nejen představitelé politického, akade-
mického a společenského života, ale i spor-
tovci, studenti, skauti, zástupci jiných církví, 
občanských iniciativ a řada dalších. Zapojit 
se mohou i nevěřící. Jedinou požadovanou 
podmínkou je respekt ke Slovu. Každý může 
číst, pokud má k biblickému textu úctu. 

Do čtení se tedy může zapojit každý zá-
jemce, který se přihlásí v průběhu března na 
webových stránkách farnosti Panny Marie: 
www.farnostopava.cz/bible24/. A  nemusí 
jen aktivně číst, ale i kdykoliv v průběhu 24 
hodin přijít do konkatedrály a čtené texty si 
poslechnout.

Lukáš Graca – Koňas, organizátor akce 
Foto Michal Bujnovský (Člověk a víra)

Celkové výsledky ze všech obcí nebyly v době uzávěrky Cesty známy, nyní už je ale 
najdete na stránkách www.charitaopava.cz. Charita Opava bude ze své části výtěžku 
Tříkrálové sbírky pomáhat seniorům a vážně nemocným pacientům, o které se starají její 
terénní služby v domácím prostředí. Část výtěžku je určena jako spoluúčast schváleného 
projektu na obměnu vozového parku pečovatelské služby a ke zlepšení pracovních 
podmínek zrakově postižených a nevidomých masérů v charitním Wellness centru. 
„Vážíme si štědrosti lidí a toho, že jsou i v této náročné době ochotni pomáhat potřebným,“ 
vzkazuje závěrem Marie Hanušová.

Charita Opava
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Oznámení
Adorace před Nejsvětější svátostí
•	Kostel sv. Vojtěcha – každý pátek od 

17 hodin do začátku mše svaté tichá ado-
race s možností přijmout svátost smíření. 
Po mši svaté budou v pátek 3. února a 
3. března (první pátky v měsíci) adorace 
s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně; 
v pátek 17. února (třetí pátek v  měsíci) 
adorace s  Korunkou k  Božímu milosr-
denství. 

•	Kostel Sv. Ducha – každou středu od 
16.30 do začátku mše svaté, která začíná 
v 17 hodin; čtvrtek 2. února a 2. břez-
na (první čtvrtky v měsíci) po mši svaté 
v 8 hodin modlitba za posvěcení kněží a 
za nová povolání k zasvěcenému životu; 

pátek 3. února a 3. března (první pátky 
v měsíci) po mši svaté v 8 hodin adorace, 
litanie a úkon zasvěcení lidstva Nejsvě-
tějšímu Srdci Ježíšovu; sobota 4. února a 
4. března (první soboty v měsíci) mše sva-
tá v 8 hodin, výstav Nejsvětější Svátosti, 
modlitba růžence a 15minutové rozjímá-
ní o růžencovém tajemství.

•	Kostel Nejsvětější Trojice – neděle 5. úno-
ra a 5. března (první neděle v měsíci) ado-
race s  litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježí-
šovu a svátostným požehnáním (po mši 
svaté začínající v 16.30).

•	Kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice) 
– v pátek 3. února a 3. března (první pá-

Pozvánka na maškarní ples
Římskokatolická farnost Panny Marie Opava zve děti s rodiči na maškarní ples, který 

se uskuteční v neděli 19. února od 15.00 v budově Mariana.

  Pozvánka na přednášku
Česká křesťanská akademie místní skupina Opava  

a Orel jednota Slavkov srdečně zvou na přednášku na téma 
„Čím dnes žije církev? Co nám přinesl synodální proces?“ 

Přednáší Doc. Dr. Michal Altrichter, SJ, Th.D  
(Univerzita Palackého Olomouc).

Kde: Orlovna ve Slavkově      Kdy: ve čtvrtek 23. února v 16.30
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tek v měsíci) adorace s pobožností k Nej-
světějšímu Srdci Páně; v úterý 14. úno-
ra mše svatá v 17 hodin nejen pro členy 
Živého růžence a adorace s rozjímáním 
nad konkrétním tajemstvím Ježíšova ži-
vota; v pátek 24. února (poslední pátek 
v měsíci) adorace s Korunkou k Božímu 
milosrdenství; vždy po mši svaté začína-
jící v 17 hodin.

•	Kaple Božského Srdce Páně (Marianum) – 
v pátek 3. února a 3. března (první pátky 
v měsíci) od 17.20 do začátku mše svaté 
v 18 hodin; každou středu (pokud není 
liturgická památka) v 18 hodin mše svatá 
ke cti svatého Josefa, v 17.50 litanie k sva-
tému Josefovi.

Svátost pomazání nemocných
bude ve farnosti Panny Marie udělována 
•	v sobotu 11. února, v den památky Pan-

ny Marie Lurdské (zároveň Světový den 
nemocných), v kostele sv. Vojtěcha při ve-
černí mši svaté v 18 hodin; 

•	v neděli 12. února v konkatedrále Panny 
Marie při mši svaté v 7 hodin a v kostele 
sv. Vojtěcha v 18 hodin. 

 Vždy půl hodiny před mší svatou bude 
příležitost ke svátosti smíření.

Popeleční středa (22. února)
 Mše svaté s udílením popelce budou: 
•	v konkatedrále Panny Marie v 6 a v 7 hod.;
•	v kostele sv. Vojtěcha v 18 hodin;
•	v kostele Sv. Ducha v 8 a v 17 hodin;
•	v kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Mari-

anum) v 18 hodin;
•	v kostele sv. Jana Nepomuckého (Kylešovi-

ce) v 17 hodin, v tomto kostele bude udí-
lení popelce také v neděli při mši svaté 
v 9 hodin;

•	v kapli Povýšení sv. Kříže (Matiční ulice)
v 9 hodin, v tomto kostele bude udílení 

popelce také v neděli při mši svaté 
v 10.40.

Adorace na začátek postní doby
 Na Popeleční středu 22. února bude 
adorace:
•	v konkatedrále Panny Marie po ranních 

mších svatých do 10 hodin;
•	v kostele sv. Vojtěcha od 15 hodin do 

večerní mše svaté.

Pobožnosti křížové cesty
od čtvrtku 23. února do neděle 2. dubna 
(Květná neděle):
•	konkatedrála Panny Marie – v neděli 

v 15.00; v úterý a ve čtvrtek v 17.30; v ne-
děli 2. dubna bude křížová cesta v kostele 
sv. Vojtěcha v 17.30 (v konkatedrále bude 
zpovědní den).

•	kostel sv. Vojtěcha – v pátek v 17.30;
•	kostel Nejsvětější Trojice – v neděli 

v 16  hodin (před mší svatou);
•	kostel Sv. Ducha – v pátek po mši v 17 hod. 

(křížovou cestu povede 24. února spole-
čenství modlitby mužů, 3.  března spo-
lečenství manželů, 10.  března sekulární 
Františkánský řád);

•	kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice) 
– v pátek po mši svaté začínající v 17 ho-
din, po změně času (26. března) v 18 ho-
din a v neděli po mši svaté;

•	kaple Povýšení sv. Kříže (Matiční ulice) 
podle rozpisu ve vývěsce. 

 Pobožnosti křížové cesty konané ve Sva-
tém týdnu budou uvedeny ve velikonoč-
ním přehledu bohoslužeb a pobožností, 
který vyjde jako obvykle o Květné neděli.

Postní duchovní obnova
se uskuteční 17.–19. března ve farnosti 
Svatého Ducha. Bližší informace budou 
zveřejněny na plakátcích.



Modlitba se zpěvy Taizé
bude v sobotu 25. února v 19 hodin v kos-
tele sv. Vojtěcha.

Intence na mše svaté
•	V konkatedrále Panny Marie se intence 

zapisují průběžně po celý rok, vždy po 
každé mši svaté v sakristii.

•	V kostele svatého Vojtěcha se přijímají in-
tence v sakristii kdykoliv přede mší sva-
tou nebo po ní.

Plánované sbírky v únoru
•	Neděle 12. února – sbírka na opravy  

(v kostelech farnosti Panny Marie).
•	Neděle 19. února – sbírka „Haléř sv. Pet-

ra“ (ve všech kostelech).

Informace na webových stránkách
• Program akcí Diecézního centra mláde-

že a Diecézního střediska mládeže naší 
diecéze najdete na stránkách dcm.doo.cz.

• Akce naší farnosti najdete na webových 
stránkách www.farnostopava.cz.

• Informace o dění ve farnosti Ducha 
Svatého najdete na webových stránkách 
opava.minorite.cz.

Exercicie v březnu 2023
•	  Pátek 3. – neděle 5. 3. (Velehrad)

Duchovní cvičení pro kostelníky  
a akolyty P. Pavel Hofírek

•	Pátek 10. – neděle 12. 3. (Velehrad)
Postní duchovní obnova pro všechny

Mons. Pavel Posád
•	Neděle 12. – pátek 17. 3. (Velehrad)

Kněžské exercicie postní
P. Gorazd Krušina OPraem

•	Pátek 17. – neděle 19. 3. (Velehrad)
Rekolekce pro katechety a animátory 
farních společenství  P. Josef Novotný

•	Pondělí 20. – středa 22. 3. (Velehrad)
Duchovní cvičení pro kostelníky  
a akolyty P. Pavel Hofírek

•	Čtvrtek 23. 3. 2023 (Velehrad)
Jednodenní duchovní obnova  
pro zaměstnance Charity

Mons. Vojtěch Šíma 
 Veškeré informace o jezuitských duchov-
ních cvičeních, včetně kontaktních údajů 
na exerciční domy, najdete na webových 
stránkách www.exercicie.cz, kde se také 
můžete přihlásit.

Prosebné a významné dny v únoru
•	Čtvrtek 2. února – svátek Uvedení Páně 

do chrámu, Den zasvěceného života;
•	pátek 3. února – první pátek v měsíci;
•	sobota 11. února – Světový den nemoc-

ných;
•	středa 22. února – Popeleční středa;
•	pátek 3. března – první pátek v měsíci.

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 30., číslo 2, náklad 420 výtisků. Výrobní náklady 1 kusu 15 Kč. Číslo připravila a vydání 
zajistila redakční rada zpravodaje. Registrováno pod číslem MK ČR E 12507 u MK ČR.

Příští číslo 5. 3. 2023, uzávěrka 14. 2. 2023

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


