
Slovo na cestu
Vstupujeme do posledního týdne velikonoční doby, která „prodlužuje“ naši radost 

ze Vzkříšení a naši radost z víry, vyplývající ze křtu. Na zakončení tohoto období –  
o neděli Seslání Ducha Svatého si připomínáme počátek života církve – apoštolové jsou 
„vybaveni“ silou shůry, aby šli do světa a svým hlásáním a životem svědčili o Kristu.

 Po době slavení vstupujeme do dlouhého období liturgického mezidobí. Z barvy bílé 
přecházíme do obyčejné – všední – zelené. Všednost ale není fádní, není ukolébáním  
k nicnedělání a čekáním na advent. Je časem, kdy z toho, co jsem přijal o Velikonocích, 
čerpám a dále rozvíjím v každodenní činnosti. Je časem, kdy si více uvědomuji potřebu 
darů Ducha Svatého a prosím: Dej mi, Pane, moudrost - vidět Tebe a Tvé stvoření; dej 
mi rozumnost v jednání; dej mi vědění - k poznání Tvé vůle; dej mi dar rady - jak Ti 
ještě lépe sloužit; sílu a vytrvalost ke službě; zbožnost, která je v srdci; bázeň před Tvou 
velikostí a mocí.

o. Jan Czudek

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě červen 2019
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Modlitba Karla Rahnera k Duchu Svatému

Přijď, Duchu Svatý, Duchu Otce i Syna, 
přijď, Duchu lásky, Duchu synovství, 
Duchu pokoje, důvěry, síly a svaté radosti. 
Přijď, tajemný jásote v slzách světa, 
přijď vítězný živote v smrti země, 
přijď, otče ubohých, zastánce utištěných, 
přijď, světlo věčné pravdy, 
přijď, lásko vlitá do našich srdcí. 
Nemáme nic, co by tě mohlo přinutit,  
a proto důvěřujeme. 

Naše srdce se ve skrytu bojí tvého příchodu, 
protože jsi nezištný a jemný, 
protože jsi jiný než ono. 
Máme však nejpevnější přislíbení, 
že přesto přijdeš. 
Přijď tedy, přicházej den ode dne nově a více. 
Spoléháme na tebe; na koho jiného se můžeme spolehnout. 
Milujeme tě, neboť jsi láska sama. 
V tobě máme Boha za Otce, neboť ty v nás voláš Abba – milý Otče. 

Děkujeme ti, oživovateli, Duchu Svatý, 
že v nás přebýváš, že ty sám chceš v nás být pečetí živoucího Boha. 
Pečetí na jeho vlastnictví. 
Zůstávej při nás, neopouštěj nás v trpkých bojích tohoto života ani při jeho konci, 
až nás všechno opustí. 
Přijď, Duchu Svatý. 
Amen.

Prof. Karl Rahner se narodil 5. března 1904 ve Freiburgu 
a zemřel 30. března 1984 v Innsbrucku. 

Byl to katolický kněz, jezuita a můžeme říci, 
že i jeden z nejvýznamnějších teologů 
v okruhu Druhého vatikanského koncilu.
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Zajímá nás…
Už víckrát jsem se setkal s diagnózou syndromu vyhoření. Co to vlastně je a jak pomoci 
takovému člověku (případně předejít u sebe)?

Jak pomoci? Pokud u někoho jde o skutečný a výrazný 
syndrom vyhoření (známé jako burn out – z angl.), je to spíše 
práce pro odborníka – terapeuta. Ale lidé v blízkosti člověka 
vyhořelého nebo vyhořujícího mohou jistě pomoci vytvářet 
prostředí, které uzdravení pomůže. Tedy přemýšlet, jak osobně 
můžeme dotyčného člověka uvolnit z přehnaně stresujících 
okolností (pokud na to máme vliv), jak mu pomoci osvobodit 
se z jeho pocitu osamění, případně z frustrace. Nesmíme ale 
propadnout „spasitelským“ sklonům. Nesmíme také toho 
člověka stresovat ještě víc: Vzchop se, člověče! Vždyť jako křesťan 
máš být nadšený! Musíš se hodně modlit! atd. Je třeba s ním hovořit velmi citlivě, spíš mu 
nabídnout tichou a vlídnou podporu vlastní přítomnosti, vlastního naslouchání, než ho 
zahrnout hromadou dobrých nápadů nebo ho bombardovat láskou. Tato často jistě dobře 
míněná slova – v určitých případech by mohla být na místě – by člověku se syndromem 
vyhoření mohla napomoci spíše k ještě větší depresi nebo k ještě většímu přepínání sebe. 

Dlužno poznamenat, že syndrom vyhoření se může stát i šancí pro hlubší poznání 
svých hranic, a jestli se podaří člověku tu krizi zvládnout, může dát novou orientaci, 
změněný životní rytmus, jiný pohled na vztahy k lidem. Proto může třeba velmi souviset 
s krizí středního věku a dostat se přes ni se stává životním úkolem a krokem dopředu.

Několik drobných rad, které mohou pomoci k předcházení nebo zvládnutí syndromu 
vyhoření:

‒  najít si svou malou chvilku pro sebe, třeba čtvrt hodinky (tak, aby to nějak 
nezatížilo mou rodinu, z toho totiž mohou pramenit pocity viny, a vše se může 
ještě víc roztáčet) a pokusit se o krátkou reflexi, např.: pět věcí, které způsobily moje 
rozladění, znepokojují mě (tak si udělám určitý odstup od nich) a pět věcí, které mi 
daly nějaké potěšení, radost; mohu to v klidu procházet s vědomím blízkosti Boha, 
který to prožívá se mnou

‒  nějaký druh relaxace, který mi vyhovuje: jít si zaběhat, zahrát si fotbal, tenis, projít 
se v lese, dát si v klidu sprchu, pustit si příjemnou hudbu, častěji si zpívat, hrát  
na nějaký hudební nástroj 

‒  někoho navštívit, někomu zatelefonovat, jen tak; pokud mám někoho, komu věřím, 
mohu se mu svěřit se svými těžkostmi

‒  aktivně se starat o svůj duchovní život – pravidelná modlitba, přijímání svátostí, 
duchovní četba, rozjímání

o. Jan Czudek



4

Memoriál otce Jožky Motyky

Doneslo se k nám, že ačkoliv proběhl již 6. ročník tohoto memoriálu, tak o něm  
v Cestě ještě nikdo nepsal. Nezbývá nic jiného, než se o to pokusit.

Proč zrovna Jožka Motyka? 
Protože Motyka nebyl žádná „lopata“. Kdo z vás neměl tu čest se s ním osobně setkat, 

tak vězte, že o. Jožka byl sice malý vzrůstem, ale velký duchem! Navíc velký sportovec  
a rybář, což se mu v roce 2013 stalo osudným. Poslední farností, kde o. Jožka sloužil, byly 
právě Stěbořice. Myslím, že jeho život vystihuje nápis  
na kameni (na pietním místě vedle kostela ve Stěbořicích): 
„S tak velkým nasazením je téměř nemožné nebýt v cíli 
dřív.“

A proč je to každý rok 8. května? 
- Je to den před narozeninami o. Jožky. 
- V den svátku Panny Marie, Prostřednice všech 

milostí, které je zasvěceno okolí kostela ve 
Stěbořicích. A čí ucho ještě neslyšelo o tomto místě 
a oko nevidělo, neváhejte a udělejte si zde výlet.

Celý den začal mší svatou v 10 hodin v kostele  
ve Stěbořicích, kterou sloužil pomocný biskup Martin 
David. Na mši svatou navazovala modlitba na pietním 
místě o. Jožky a mariánská pobožnost u Panny Marie. 
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V odpoledních hodinách se do Stěbořic začali sjíždět běžci, poloběžci ba i pěšci všech 
věkových kategorií, aby si poměřili své síly v běhu na 4 nebo 10 km. V 15 hodin pomocný 
biskup Martin David odstartoval běh pro ženy i muže výstřelem. No – na výstřel každý 
čekal, ale biskup se postaral o dramatický začátek a výstřel trochu natahoval. O 5 minut 
později na trasu vyběhly či jen vyšly děti, maminky s miminky i celé rodiny s kočárky, 
nosítky a hlavně s úsměvem. Důležité totiž není běžet a zvítězit, ale třeba jen jít a dojít do 
cíle. To si vzal za své i náš děkan o. Jan, který běžel 10 km a statečně i doběhl. Ale nejspíš 
si bude hledat nového kaplana, který nebude mít tu drzost a nepředběhne ho na trati. 
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Samozřejmě nechybělo vyhodnocení a pře-
dání cen těm nejlepším. Ale tím nebyl celý 
den u konce. Ve večerních hodinách, dřív, než 
zapadlo slunce, se u kostela rozléhaly písně 
Nenahraditeľná, Baránok, Móda, ale i Rapper, 
Afganistán, Jožka Motyka a mnoho dalších. To 
nebyl nikdo jiný než Sima Martausová a Pavel 
Helan a jejich společný koncert. 

Letošního memoriálu se zúčastnilo přes  
500 běžců. Tak příští rok i s vámi! Možná si říkáte, že tohle 
není nic pro vás. Ale můžete povzbuzovat na trase, vítat v cíli 
nebo hlídat své děti hrající si na nedalekém dětském hřišti.

A nebojte se, že budete mít hlad nebo žízeň. Stěbořičtí 
myslí na vše a podél trasy i v cíli je připravené občerstvení. 

Na viděnou ve Stěbořicích 8. 5. 2020!

Sabolovi 
foto Jiří Řeháček
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Bonbonový růženec, hřbitovní soutěž ...
... a jiné tradice

Za kořeny naší víry vděčíme našim rodičům a příbuzným. Teď, když sami máme 
děti, jsme si uvědomili, jak moc se nám líbí tradice, které jsme si z našich rodin odnesli.  
A ačkoliv naše dvě batolata zatím žádné velké modlitební projekty nezvládají, postupně 
se snažíme integrovat do rodinného života pravidelné duchovní aktivity, o které by se 
postupem času mohla opřít.

O slavnosti Ježíše Krista Krále od šesti hodin večer hoří u Májiných rodičů stejně 
jako ve spoustě dalších kravařských oken svíce. U toho se společně modlí a otec rodiny 
důstojně předčítá z Bible. Tak usebranou atmosféru ve svitu svic by mohla závidět  
i rabínova rodina o Chanuce. Zhruba v 18:40 následuje korzování ulicemi, aby člověk 
viděl, které domy ještě svítí, a kde naopak žijí pohané. Tuto tradici jsme převzali do nové 
rodiny, i když v Kateřinkách působíme dost podivínsky.

Honzova rodina se každoročně vydávala o svátku Cyrila a Metoděje na pouť do jedné 
maličké vesnice jménem Vrážné, kde se konala jediná mše za celý rok. O to slavnější 
ale mše byla a místní na to byli patřičně hrdí. Našňořené babičky třaslavým a mocným 
hlasem pěly „ééjhléé óóltář Hospodinůův zááářííí...“ Vůbec jim nevadilo, že na oltář 
nebylo vidět, protože se do kapličky vešel jenom pan farář a jeden ministrant. Všichni 
ostatní museli zůstat venku. Děti se pokaždé divily, jak mohli „bratři ze Solůůněě“ kázat 
„z pásu“, copak se jednalo o nějakou fabriku na výrobu křesťanů?

My jsme si vybrali za cyrilometodějský poutní 
cíl kapli v Milostovicích. Když byla Mája v 9. měsíci 
těhotenství, kaplička už ji skoro nepojala, ale v jiných 
letech nebylo slavné pouti co vytknout. Kam se hrabe 
Velehrad! Postupně chceme rozšířit náš repertoár  
i o tradičnější poutní místa, kde budou naše děti 
moci zakoušet Boží vznešenost a kupovat si vkusné 
dárky z cest (třeba bonbonový růženec).

O Dušičkách existuje pro Máju jediné správné místo, a tím je kravařský kostel se 
hřbitovem. Nejde jen o to prakticky přispět k vítězství své rodiny v neoficiální soutěži 
o nejkrásněji vyzdobený náhrobek, ale především o celorodinnou a celonebeskou 
sounáležitost, která tam na člověka dýchne.

Naše babička se s rodiči a sourozenci vždycky na Štědrý den modlívala růženec. 
Jeden rok její bratr Jožka vymyslel lest, jak neoblíbenou tradici zkrátit, a předem tajně 
vymontoval z každého desátku jednu kuličku. Maminka si toho sice nevšimla, ale 
překvapilo ji, že modlitba skončila nepřiměřeně brzo, ještě před východem první hvězdy. 
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Ke zděšení dětí se tedy rozhodla zařadit jeden celý desátek navíc. Jistě víte, jak je každá 
minuta čekání na vánoční nadílku skličující. 

I přes tuto traumatizující zkušenost se babička v průběhu života vypracovala  
na růžencového olympionika. Nepochybujeme o tom, že nám tímto způsobem spoustu 
milostí vymodlila právě ona. 

Chceme vás proto povzbudit, ať ve svých rodinách pěstujete tradice, ačkoliv z nich 
děti napřed nebudou mít rozum a později začnou být ironické. (Snad je mezi tím i doba, 
kdy se účastní nadšeně; to zatím nevíme.) Nikdy totiž nevíte, co se uchytí a rozkvete 
později.

 Mája a Honza Pilařovi

K zamyšlení
Dnešním úryvkem „k zamyšlení“ se vracíme zdánlivě do postní doby, respektive do jejího 

závěru. To však je opravdu jen zdánlivé. To, o čem se tady píše, platí nejenom pro Ježíše, ale 
i pro nás, a nejen pro jeho utrpení, ale také pro celý náš život.

Od činnosti k utrpení
Ústředním slovem vyprávění  

o Ježíšově zatčení je slovo, kterým 
jsem se dříve příliš nezabýval.  
A sice „být vydán“. Právě to se 
udalo v Getsemane. Některé pře-
klady zde užívají výrazu, že Ježíš 
byl „zrazen“, ale řecký překlad má 
„být vydán“. Jidáš Ježíše vydal (viz  
Mk 14,10). Ale pozoruhodné na 
tom je, že totéž slovo je použito 
nejen pro Jidáše, ale také pro Boha. 
Bůh neušetřil svého vlastního syna, 
ale vydal jej, aby nás všechny zachránil (viz Řím 8,32).

Termín „být vydán“ tedy hraje klíčovou roli v Ježíšově životě. Drama vydání vlastně 
radikálně rozděluje Ježíšův život na dvě části. První je naplněna aktivitou. Ježíš koná 
nejrůznější činnosti. Učí, káže, uzdravuje, cestuje. Ale jakmile je vydán, stává se 
člověkem, kterému se různé věci dějí. Je zatčen, přiveden před velekněze, odveden před 
Piláta, korunován trním, přibit na kříž. Dějí se mu věci, o kterých nerozhoduje, nad 
kterými nemá kontrolu. To je smysl utrpení – být příjemcem činů druhých lidí.

Ale je třeba si uvědomit, že když Ježíš říká: „Dokonáno jest,“ (Jan 19,30) nemyslí tím 
jen: „Vykonal jsem už všechno, co jsem chtěl.“ Znamená to také: „Připustil jsem, aby se mi 
stalo, co se mělo stát, abych splnil své poslání.“ Ježíš neplní své poslání jen skutky, ale také 
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utrpením. Neplní své poslání jen konáním toho, k čemu jej Otec poslal, ale také tím, že 
připustil, aby se mu stalo, co Otec připustil.

Utrpení je způsob čekání – čekání na to, co druzí lidé udělají. Ježíš šel do Jeruzaléma 
hlásat radostnou zvěst lidem ve městě. A Ježíš věděl, že jim dává na vybranou: Staneš se 
mým učedníkem, nebo katem? Neexistuje zde zlatá střední cesta. Ježíš šel do Jeruzaléma, 
aby postavil lidi do situace, kdy musí říct buď „ano“, nebo „ne“. Toto je velké drama 
Ježíšova utrpení: Musel čekat na to, jak se lidé rozhodnou. Co udělají? Zradí jej, nebo 
půjdou za ním? Ježíšovo utrpení není prostě jen agónie blížící se smrti. Je to agónie 
nezbytnosti čekat. Agónie Boha, který závisí na nás, protože chce žít svou božskou 

přítomnost mezi námi. Je to agónie Boha, který nám, velmi 
tajemně, dovoluje rozhodovat o tom, jakým způsobem bude 
Bohem. Zde můžeme zahlédnout tajemství Božího vtělení. Bůh 
se stal člověkem, nejen aby mezi námi jednal, ale také proto, aby 
se stal příjemcem našich odpovědí.

Veškerá činnost končí pasivním utrpením, protože odpověď 
na naši činnost se nám vymyká z rukou. To je tajemství práce, 
tajemství lásky, tajemství přátelství, tajemství společenství. 
Vždy obsahují čekání. A to je tajemství Ježíšovy lásky. Bůh se 
nám zjevuje v Ježíši jako ten, kdo čeká na naši odpověď. Právě 
v takovém čekání se nám odhaluje intenzita zjevené Boží lásky. 
Kdyby nás Bůh nutil milovat, nemilovali bychom opravdu.

Kéž je pro nás všechny tento text nejen hezkým textem k zamyšlení, ale i posilou v našich 
případných utrpeních.

Přejí senioři z Klubu sv. Anežky

Zdroj: Henri J. M. Nouwen: Cesta čekání, Cesta pokoje, Cesta moci. Karmelitánské 
nakladatelství Kostelní Vydří, 1996.; str. 13 a 14.

Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava

Program na červen: 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. 6. Informativní schůzka
11. 6. Beseda s Janem Strakem o TV NOE a Proglasu 
18. 6. Poutní zájezd do zajímavých míst v Polsku u našich hranic
25. 6. Předprázdninové posezení na zahradě s opékáním v Denním stacionáři pro 

seniory 
Marie Smolková
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Knižní tipy

Momentky z mých cest
Elias Vella

Během jednoho pobytu v nemocnici sepsal známý kněz  
a exorcista z Malty sto příběhů z různých koutů světa. Čtenáře 
čeká trochu „jiný Vella“, než jakého znají z přednášek a seminářů. 
Zábavné i dramatické příběhy a veselé příhody, které se skutečně 
staly, vykouzlí na tváři čtenářů nejeden úsměv. Několik kapitol je 
věnovaných i České republice.

Přečtěte si upravenou ukázku z kapitoly Špalírem na toaletu:
Kdo nezažil Brazílii, nikdy si nedokáže představit ty obrovské 

masy lidí, které se zúčastňují mší svatých za uzdravení nebo 
náboženských akcí. Když mě poprvé pozvali, abych vedl konferenci v São Paulu, vzali mě  
do haly, kde bylo asi sedm tisíc lidí. Brazilci vás okamžitě obklopí, líbají vám ruce, fotografují 
se s vámi, prosí vás, abyste se s nimi pomodlil, požehnal jim růženec nebo medailky svatých 
a kladou vám otázky. 

Jednou jsem během dlouhého semináře požádal organizátory o přestávku na toaletu.  
Po nějakých dvaceti minutách čekání a sebeovládání přišly dvě mladé slečny označené 
stuhami a požádaly mě, abych je následoval. Toalety byly na konci haly. Pokud jsme se  
k nim tedy chtěli dostat, bylo potřeba projít na druhý konec.

Organizátoři mezitím zavolali všechny pořadatele a ti vytvořili z obou stran špalír, takže 
nikdo neměl nejmenší šanci nás zastavit. Neskutečně jsem se styděl, protože takhle se každý 
dozvěděl, kam se potřebuji dostat. Nepamatuji si, že bych někdy v životě šel na záchod 
takovým oficiálním a organizovaným způsobem. Už chyběl jen slavnostní pochod. Nakonec 
jsme se k toaletám dostali. Dva pořadatelé zůstali u dveří a vypadali jako královská stráž. 
Když jsem se ze záchodu vracel, někdo v davu postřehl, že jdu kolem, a začal tleskat. A tak 
jsme za potlesku pochodovali zpátky na své místo.

Beze zbraně
Zofia Kossaková

Ve svém románu se polská autorka Zofia Kossaková vrací 
do pohnuté doby 12. a 13. století a líčí prostředí, jež tvoří 
pozadí křižáckých výprav do Svaté země. Na historicko-
náboženském podkladu pak rozvíjí několik příběhů tehdejších 
představitelů náboženské, politické a kulturní Evropy, ať už je 
to nezáviděníhodný úděl kardinála Pelagia, který svou pýchou 
a nezkušeností zničí celé křižácké vojsko, či milostný románek 
nového jeruzalémského krále Jana de Brienne s tragickými 
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následky nebo vrchol slávy a vnitřní přerod slavného trubadúra Viléma Diviniho. Mezi 
těmito velikány vykresluje méně známý úsek života sv. Františka z Assisi, zakladatele 
řádu františkánů, který nakonec sám a beze zbraně dosáhne toho, co se mnohatisícovým 
vojskům nepodařilo, když si svou radostí a odvahou získá srdce velkého a obávaného 
sultána a zachraňuje to, co se zdálo být nenávratně ztraceno. 

Velebí má duše Hospodina 
Modleme se s Marií
Jaroslav Brož

Jednou z nejkrásnějších modliteb v Bibli je Mag-
nificat – chvalozpěv „Velebí má duše Hospodina“. 
Maria jej podle Lukášova podání zazpívala před 
narozením svého syna při návštěvě u své příbuzné 
Alžběty. Knížka Jaroslava Brože odkrývá hloubku  
i prostou krásu této modlitby. Maria nás učí životu 
v úzkém spojení s Ježíšem. Připomíná Boží poko-
ru a láskyplnou péči o každého člověka. Magnificat 
můžeme zpívat v radosti Betléma i v bolesti Kal-
várie, plní vděčnosti u Ježíšova prázdného hrobu  
i ve shromáždění církve v den Letnic. Vstupme tedy 
do Mariiny modlitby a nechme se uchvátit Tím, kdo 
pro nás a pro celý svět udělal „veliké věci“. Knížka 
poslouží k prohloubení duchovního života a mod-
litby jednotlivců i společenství.

Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava

Filmové tipy
Modlitba
Drama
Francie, 2018, 107 min
Režie: Cédric Kahn

Příběh dvaadvacetiletého Thomase, který se se svou 
závislostí na heroinu přijíždí poprat do katolického 
rehabilitačního centra ve francouzských Alpách, je studií 
(ne)dobrovolné řehole a proměny prchlivého adolescenta 
ve svébytnou duchovní bytost; příběhem cesty k Bohu, 
která vede skrz houštinu pochyb a pokušení. Francouzský 
režisér, scenárista a herec Cédric Kahn si tu ústy mladého 
rozervaného hrdiny klade netriviální, v jádru existenciální 
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otázky: pokud nevěřím v Boha, ale modlitba k němu mě utěšuje, počítá se to? Pokud 
věřím, ale nejsem schopen to vyjádřit, stále mě má víra ochraňuje? Největšími 
přednostmi filmu jsou neokázalá, precizní režie, odvaha vyprávět příběh v bolestivém 
detailu a brilantní casting. Kahnův film je pokornou charakterovou studií i formálně 
čistou, tichou oslavou lidského soucitu a odhodlanosti – nenápadný, ale pronikavý  
a nesentimentální snímek o víře, možnostech nápravy, různých podobách závislosti  
a obtížné volbě mezi láskou k člověku a láskou k Bohu. (Film Europe)

Snímek byl uveden v minulém roce na německém filmovém festivale Berlinale,  
ze kterého si hlavní představitel Modlitby, mladý herec Anthony Bajon, právem odvezl 
cenu Stříbrný medvěd za nejlepší mužský herecký výkon.

Film bude možné zhlédnout nejblíže v Ostravě 5. června v 17 hodin v Minikině hned 
vedle sídla Biskupství anebo 26. června v 19:30 v Kině Luna v Ostravě-Zábřehu.

Apoštol Petr a počátky církve
Historický / Drama
Itálie, 2005, 2x100 min
Režie: Giulio Base

Jak je možné, že prostý a výbušný, ale ne příliš odvážný 
galilejský rybář, který zbaběle zapřel svého Mistra, najednou 
nachází odvahu k tomu, aby se v Kristově jménu vydal až do 
hlavního města římské říše a tam položil svůj život?
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Filmové zpracování příběhu klíčové 
postavy rané církve – apoštola Petra – 
vychází z evangelií a především ze Skutků 
apoštolů. Biblické údaje doplňují epizody ze 
známých legend.

Přesvědčivý herecký výkon Omara 
Sharifa v hlavní roli činí z filmu poutavou 
rekonstrukci životního příběhu sv. Petra. 
Hudbu pro film složil Marco Frisina. 
(Paulinky.cz)

Film ke zhlédnutí:  1. díl: www.1url.cz/@svatypetr1 
 2. díl: www.1url.cz/@svatypetr2

Nazarin
(Vatikánský filmový seznam – sekce Náboženství) 
Drama
Mexiko, 1959, 94 min
Režie: Luis Buñuel

Co by se stalo, kdyby žil Ježíš v současnosti? Lidé by jím 
opovrhovali možná ještě více než před 2 000 lety. Stal by se 
předmětem klepů, protože tráví svůj čas s Máří Magdalenou? 
Byl by pronásledován novodobými farizeji? Nepochybně 
ano. A jak by se teprve k člověku hlásajícímu dobro ke všem 
lidem bez rozdílu postavila katolická církev? To ve svém filmu 
ukazuje Luis Buñuel. Příběh se odehrává kolem roku 1900  

v chudinské čtvrti Mexika. Tam bydlí obklopen prostitutkami, chudáky a zloději kněz 
Nazarin, člověk vysokých mravních ideálů. Jeho snaha pomoci každému, obzvláště pokud 
je v nouzi, už z titulu svého přesvědčení vyvolává nechuť jeho církevních nadřízených. 
Nazarin nakonec končí v okovech.

Ačkoli Buňuel vzbuzuje ironií promíšené 
sympatie pro nezištného Nazarina, ukazuje také 
úzké hranice altruistického jednání v prostředí, 
v němž převládají sociální problémy a lidské 
nepochopení pro nesobecké činy. (csfd.cz,  
fdb.cz)

Film ke zhlédnutí: www 1url.cz/@Nazarin

Vojtěch Machovský
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Dětem
Bušící srdce  

Novákovi se vrátili z koupaliště šťastní, že všechno nakonec dobře dopadlo. Co se 
stalo? Josífek se topil a tatínek ho vytáhl ze dna bazénu. Od té doby Josífek často posedává 
a hledí do prázdna. „O čem přemýšlíš?“ zeptá se ho jednou maminka.

„Jak jsem se topil v bazénu. Pořád slyším tatínkovo srdce, když jsem se probouzel  
v jeho náruči. Bušilo moc a rychle. Takhle…, poslouchej!“ vyzývá Josífek a pak předvádí 
úprk srdce, který má zapsán v paměti.

Maminku to rozpláče. Mezi vzlyky slabikuje: „To bi-lo z lás-ky.“
„Mně také někdy buší srdce – třeba když běžíme v tělocviku.“
„Ano,“ souhlasí maminka, „srdce nám buší často, ale mnohdy právě z lásky.“
Večer jdou všichni do kostela – je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Josífka 

upoutává jeho socha na bočním oltáři. Ptá se maminky: „Proč má kolem srdce plamínky 
ohně?“

„Hoří pro nás láskou.“
„Tak jako tatínkovo srdce?“
„Miluje nás ještě víc než nejlepší tatínek na světě.“
„Až já budu velký, budu mít také srdce jako tatínek.“
„To můžeš už teď,“ nabádá maminka syna a usedá s ním do lavice.
Přichází pan farář a říká: „Všichni ministranti odjeli na výlet, nemám nikoho k oltáři. 

Pojď se mnou, podržíš mně misál, podáš konvičky.“
„Já to neumím,“ brání se Josífek okamžitě.
„Ukážu ti to, pomůžeš mi. Uvidíš, že to zvládneš.“
Josífek sklání hlavu a pan farář už to dál nezkouší. Chlapci se uleví: To je dobře, že 

odešel. To by dopadlo… Já a ministrovat! Ztrapnil bych se. Však může pomoci kostelník. 
Josífek už o tom nechce ani mluvit, proto zdůrazňuje: „Nepůjdu tam! Ani za nic!“ 
„A co tvoje srdce?“ namítne maminka, „Ježíšovo srdce 

nám vždycky pomáhá.“
Josífek je zmatený. Měl bych pomoci. Ale bojím se! 

Zkazím to a bude ostuda!
Tatínek vidí jeho rozpaky. I on bojuje – jako kluk 

ministroval a teď by mohl pomoci…
Pan farář se obléká a prosí kostelníka: „Posloužíte 

mně u oltáře?“
„Otče Pavle, sotva dneska stojím na nohách.“
Pan farář je smutný, představuje si, jak zvládne 

mši svatou odsloužit bez ministrantů. Z přemýšlení 
ho vytrhuje pozdrav. Kdo to je? Zvedá hlavu.  
Ve dveřích do sakristie stojí v rozpacích Novákovi 
– táta se synem.
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„Vítám vás, vítám vás,“ vzkřikne kněz a radostí se mu rozbuší srdce.
Také tatínkovi a Josífkovi buší srdce trémou, když za chvíli vstupují jako ministranti  

k oltáři. Zvládnou vše dobře, pan farář je s nimi spokojený. Po mši svaté jejich srdce blaží 
dobrý pocit z toho, že mohli sloužit Pánu Ježíši, jehož Nejsvětější Srdce nás tak miluje.

jáhen Josef Janšta 
ilustrace Magdaléna Řeháková

Ze života skautů a skautek

Setkání skautů na Ivančeně
Ivančena je tradičním místem setkání skautů a skautek z celé 

republiky. Nenápadný vrchol nedaleko Lysé hory je pro skauty místem, 
kde si vždy kolem svátku sv. Jiří, patrona skautů, připomínají hrdinství 
ostravských skautů, kteří dostáli svému skautskému slibu a na konci 

druhé světové války položili své životy. Již rok po jejich smrti zde vznikla 
mohyla z kamenů, které přinášeli skauti na jejich oblíbené místo, k uctění 

jejich památky. Dnes je mohyla stavebně upravena a má kaskádovitý charakter. 
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Letos jsme se i my přidaly k několika tisícům skautů a skautek a z Malenovic se vydaly 
na vrchol. Tradiční akce byla pro nás letos přece jen trochu netradiční, neboť celou 
akci zaštiťoval náš okres. Proto nikoho nepřekvapí, že provoz na parkovišti řídili skauti  
z Opavy, cestou na vrchol jsme plnily úkoly, které pro všechny příchozí připravily roverky 
z našeho oddílu, v infostánku byli skauti z Háje, jedním z řečníků byl Petr Tesař, hudební 
doprovod mše sv. sloužené o. biskupem Františkem Lobkovicem zajišťovali skauti 
a skautky ze střediska Zvon, při ceremoniálu hráli trubači z Opavy. Akce se vydařila, 
organizátorům patří dík a těšíme se zase na další setkání.

MS
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Foto (str. 17): Dominik David, Člověk a víra
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Co se děje v CZŠ svaté Ludmily 

Radost ze hry i radost z výhry
Blížící se závěr školního roku přináší plody našeho celoročního 

snažení. Máme radost, že se žákům naší školy daří uspět v konkurenci 
vrstevníků v různých oborech. Děkuji všem pedagogům, kteří žáky 

po celý školní rok vedou a rozvíjejí. Gratulujeme také žákům deváté třídy, kterým se 
podařilo velice dobře uspět u přijímacích zkoušek na střední školy a všichni tak měli 
možnost odnést zápisový lístek právě na školu, kterou si vybrali. Našim absolventům 
přejeme do dalšího studia mnoho úspěchů a hlavně Boží požehnání, hodně radosti  
a spokojenosti v dalším životě. 

Soutěž týmů 1. st. ZŠ v Ostravě
Ve středu 15. května jsme se poprvé zúčastnili 

soutěže týmů žáků 1. st. ZŠ HELLO GAMES  
v Ostravě. Naši školu reprezentovali: Antonín 
Kuběna ze 3. A v oboru přírodověda, Jáchym 
Metelka ze 4. A na matematické a logické úlohy  
a z 5. A Natálie Maňáková – spelování anglických slov, 
Daniel Beck a Lukáš Hennig – laboratorní pokusy. 
Celý tým pak musel předvést spolupráci a kreativitu 
při časově omezeném řešení problému Odysea mysli 
a na závěr ještě pohybové dovednosti při sportovních 
disciplínách. Z 20 zúčastněných škol získal náš tým  
2. místo. Děkujeme účastníkům za skvělou 
reprezentaci školy a jejich rodičům za podporu.

McDonald´s Cup 
Dne 29. dubna 2019 se žáci naší školy z prv-

ní až čtvrté třídy zúčastnili za deštivého počasí již 
22. ročníku fotbalového turnaje McDonald´s Cupu  
v Kylešovicích. I přesto, že naši žáci nastupovali do to-
hoto turnaje jako nováčci, umístili se v konečném po-
řadí na krásném 2. místě ve skupině A. Všem našim 
fotbalistům moc gratulujeme k úspěchu a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy!

3. místo z Prahy
Skvělý tým našich taekwondo závodníků vybojoval 

3. místo na Hirundo cupu. 
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Matematický klokan
Tak jako v minulých letech se i naši žáci zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický 

klokan. Několik z nich vyřešilo velmi těžký soutěžní test tak dobře, že se umístili  
v první desítce nejúspěšnějších žáků okresu Opava. Byli to v kategorii Kadet Dominik 
Rosenbaum z 8. tř. (9. místo), Prokop Závorka z 9. tř. (5. místo) a Kristýna Hoňková  
z 9. tř. (vynikající 1. místo). V kategorii Benjamín se umístil Antonín Dušek na výborném 
3. místě. Kristýna Hoňková vyřešila test na maximální počet bodů 120, což se podařilo  
v rámci kraje v kategorii Kadet pouze 5 žákům.

Blahopřejeme.

Úspěchy žáků v Matematické olympiádě
Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům okresního kola Matematické olympiády.
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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 14 hodin.

Seminář: Jak (ne)otěhotnět pomocí přirozené metody
Seminář se uskuteční v sobotu 15. června od 8.30 do 17.30 v Ostravě, v Centru pro 

rodinu.
Nabízí zaškolení do symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství.
Přihlášky: na www.prorodiny.cz, v aktualitách najdete podrobný popis a info.
Informace: mfridrichova@prorodiny.cz

Škola partnerství 2019/20
Je určena mladým lidem ve věku cca 18–35 let, kteří spolu chodí a rádi by se o sobě 

a svém vztahu dozvěděli něco víc.
Uskuteční se v Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi n/O.

Termíny:  11.‒13. 10. 2019, 22.‒24. 11. 2019,  
14.‒16. 2. 2020, 20.‒22. 3. 2020, 17.‒19. 4. 2020

Letos dosáhli vynikajících výsledků Dominik Rosenbaum z 8. tř. – 1. místo, Štěpán 
Lazecký ze 7. tř. – 1. místo, Antonín Dušek ze 7. tř. – 5. místo, Kamil Vícha a Zuzana 
Klásková ze 6. tř. oba – 8. místo. Dominik Rosenbaum z 8. tř. byl navíc i úspěšný řešitel 
kategorie 9. tříd a reprezentoval naši školu v krajském kole v Ostravě.

Opavský skřivánek - finále
V Loutkovém divadle se 12. dubna 

2019 sešli zpěváčci, aby si zazpívali  
s cimbálovou muzikou a taky zasoutěžili. 
Děti z naší školy si vedly skvěle. 1. místo si 
vyzpívala Anastázie Kupčíková ze 3. třídy.

2. místo patří Dominikovi Holoubkovi 
ze 4. třídy. Pomyslnou bronzovou medaili 
získala Johana Larischová z 8. třídy.  
V duetech nás reprezentovaly Jindra Tereza Závorková s Johanou Larischovou a získaly 
3. místo.

Srdečně blahopřejeme.
Mgr. Marie Šoltisová

Víc informací i fotografií http://czs.proit.cz
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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.

Pojďte s námi na Sluníčkové odpoledne do ZOO! 
Zoologickou zahradu bude v pátek 21. června připomínat dvůr ředitelství Charity 

Opava v Jaktaři. Tradiční sluníčkové odpoledne, které každoročně před prázdninami 
pořádá Charita Opava, letos proběhne pod názvem „Pojďte s námi do ZOO“. 

Tak jako při návštěvě zoologické zahrady čeká na všechny spousta malých i větších 
zvířat, zábavy, atrakcí i soutěží, při nichž budou děti na stanovištích, chystaných 
jednotlivými středisky Charity Opava, plnit úkoly ze zvířecí říše. 

Připravena bude i jízda na poníkovi včetně projížďky 
kočárem po Jaktaři, děti se můžou těšit na skákací 
hrad nebo malování na obličej. Velkou atrakcí budou 
určitě zvířátka v minizoo a především vystoupení psího 
cirkusu. 

K tanci i poslechu budou hrát manželé Hudečkovi 
z Krnova, s tanečním programem vystoupí děti  
z mateřské školy v Jaktaři. To vše včetně prodejních 
stánků s výrobky charitních chráněných dílen a samozřejmě bohatou nabídkou 
moučníků, opékaných uzenin, makrel a nápojů začne na ulici Přemyslovců 26 v Jaktaři 
přesně ve 14 hodin.

Sluníčkové odpoledne pořádá Charita Opava jako poděkování koledníkům Tříkrálové 
sbírky a všem dárcům a příznivcům. Zváni jsou ale tak jako každý rok všichni, kdo mají 
chuť radovat se s příchodu léta a prázdnin. „Neváhejte, vezměte své děti či vnoučata,  
a přijďte mezi nás,“ vybízejí pořadatelé.  

V patnácti blocích se seznámíte např. s tématy: co si přináším z původní rodiny, 
rozdíly mezi mužem a ženou, vzájemná komunikace, jak jsou naplňovány naše představy 
a očekávání od manželství, rozumné řešení konfliktů, sexualita, duchovní život  
v rodině,…

Přihláška musí obsahovat jméno, adresu, věk a kontaktní telefon nebo mail.
Orientační cena za celý kurz (5 víkendů): 2 000 Kč/osoba (přihlášky do 31. 8.)
 2 300 Kč/osoba (přihlášky do 30. 9.)

Přihlášky a informace: sdostal@doo.cz, 731 625 606

Jana Dostálová
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Hradecký festival s Radostí

Na festivalu Hradecký slunovrat vystoupí 28. a 29. června vedle řady umělců 
zvučných jmen také klienti sociálně terapeutické dílny Charity Opava Radost. Jejich 
zdařilá stínohra bude předcházet besedě s legendou českého undergroundu Františkem 
„Čuňasem“ Stárkem. Toto vystoupení ale není jedinou formou spolupráce Charity Opava 
s Hradeckým slunovratem.

Charitní dílny totiž vytvářejí pro festival řadu výrobků merchandisingu, například 
trička či dřevěná loga festivalu. Specialitou jsou krabičky nebo košíky pro výroční edice 
festivalového vína, jejichž výroba je doménou sociálně terapeutické dílny Radost. Dílny 
sv. Josefa zase vyrobily na speciálním laseru dřevěné permanentky, které pořadatelé loni 
nabízeli jako dárek pod stromeček. Vstupenka s číslem 001 se ale do prodeje nedostala, 
protože hlavní duše festivalu Václav Müller vyhlásil její charitativní dražbu. Výtěžek  
3 333 korun dostala opět Radost.

V polovině minulého měsíce také organizační 
výbor Hradeckého slunovratu zasedal v kavárně 
pro Radost, v níž celý květen a červen v Obchodním 
centru Silesia obsluhují klienti Radosti. V kavárně 
si tak nyní můžete nejen pochutnat nejen na 
výborné kávě a sladkostech, ale také si zakoupit 
vstupenku na Hradecký slunovrat se speciálním 
bonusem. Z ceny 600 korun za každou zde 
zakoupenou vstupenku totiž pořadatelé věnují hned 200 korun Radosti. 

Počítač nevidomým naskenuje a přečte dopis, umožnila to Nadace Leontinka

Technika, která pomáhá nevidomým, jde mílovými kroky kupředu. Stále modernější 
počítačové programy například otevírají před lidmi se zrakovým postižením celou řadu 
možností, které jim byly dříve vinou handicapu zapovězeny. Díky podpoře Nadace 
Leontinka si tři z takovýchto programů mohli pořídit také klienti z Domu sv. Cyrila  
a Metoděje pro zrakově postižené.

Díky Nadaci Leontinka si v tomto středisku Charity 
Opava mohli pořídit programy s názvy ViewdioPlus, 
Kobaspeech3 a ABBYY Fine reader standard. 
Počítačová učebna, která je pro klienty v řadě případů 
nenahraditelným pomocníkem, je tak opět o mnoho 
kvalitnější. Mimo jiné i díky novým možnostem 
při práci s textem, který budou nyní klienti moci 
naskenovat z papírové do elektronické podoby  

a za pomocí hlasového syntetizéru si ho nechat počítačem přečíst. Dostanou se tak snáze  
k důležitým textům, které nejsou dostupné v elektronické podobě, jako například 
smlouvy, dopisy a podobně. „Díky této pomoci od Leontinky jsou naší zrakově 
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Pozvánka na autogramiádu

Sestra Filoména 
z Kongregace Dcer Božské Lásky v Opavě

zve na autogramiádu knihy „Láska je světlo“,
která se uskuteční v kapli Božského Srdce Páně v Marianu

dne 5. června v 16 hodin.

Farní den farnosti Sv. Ducha
Farnost Sv. Ducha zve na farní den, který se uskuteční v neděli 9. června 2019 od 15 

do 18 hodin v minoritské zahradě.  Přijďte slavit s námi. Těšit se můžete na oblíbený 
turnaj v petangue, ukázku biblických židovských tanců, program pro děti, skákací hrad, 
bohatou tombolu a taky smaženici, klobásky na grilu, zmrzlinu a koláče.

handicapovaní klienti opět o trochu více nezávislí na pomoci jiného člověka,“ pochvaluje 
si vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Janků. „Nadaci Leontinka děkujeme  
a těšíme se na další spolupráci. Máme obrovskou radost, že pořád ještě existuje někdo, kdo 
podporuje dobré věci, velmi si toho vážíme,“ dodává s díky.

Červen patří vzpomínce na otce Jožku Motyku 

Tak jako každoročně od roku 2014 si také letos v červnu připomenou zaměstnanci, 
dobrovolníci i příznivci Charity Opava památku otce Jožky Motyky. Oblíbený  
a respektovaný stěbořický kněz, který byl spirituálem Charity Opava i jejím radním, 
tragicky zahynul 24. června 2013 na dovolené na Slovensku.

Vzpomínkové setkání se uskuteční ve středu 
12. června, začne v 10 hodin mší svatou, kterou 
bude za otce Jožku sloužit ve stěbořickém chrámu 
Narození Panny Marie otec Klement Rečlo. 
Následovat bude uctění památky zemřelého 
kněze u pietního místa v krásném parčíku vedle 
kostela a posezení s občerstvením na zdejší faře. 

Pokud bude pěkné počasí, je možno cestu do 
Stěbořic pojmout jako výlet, třeba cestou kolem 
poutní kaple sv. Anny. A kdo se zde nedopraví 
sám autem, může využít například spojení autobusem TQM č. 247, odjíždějícím  
od nádraží Opava Východ v 9.03.

Charita Opava
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12. diecézní pěší pouť Opava – Velehrad 2019
Letošní pěší pouť se bude konat od 29. června 

do 5. července. Pouť začneme mší svatou v kostele  
sv. Vojtěcha v sobotu 29. června v 7 hodin a zakončí-
me mší svatou na Národní pouti při příležitosti slav-
nosti sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.

Výjimečnost letošní pouti spočívá právě v tom, že 
přijdeme na Národní pouť. 

Patronkou letošní pouti je sv. Anežka Česká. 
Letos 12. listopadu budeme slavit 30 let od jejího svatořečení. Stalo se tak v roce 1989 
v Římě za účasti více než 8 000 poutníků z Čech, Moravy a Slezska. Pět dní po její 
kanonizaci se udál památný 17. listopad 1989, který znamenal pád totalitního režimu  
v Československu. Mnozí v tom vidí duchovní dar svaté Anežky.

Všechny potřebné informace naleznete na stránkách www.opava-velehrad.cz

Organizátoři pěší poutě

23. Františkánské setkání mládeže 

Františkánské setkání mládeže na Cvilíně se bude konat 
ve dnech 29. června – 3. července 2019.

Téma: Kam mě voláš, Bože?
Chceme společně poznávat, co to znamená být povolaní 

Bohem. K čemu nás Bůh ve všeobecnosti volá, jaké jsou 
jeho záměry a jeho vůle. Jak máme jeho vůli rozpoznávat 
a hledat, jak se máme učit podle ní žít, jak rozpoznat  

a rozlišit své vlastní povolání a Boží vůli v konkrétním životě každého z nás. Jak máme 
kráčet v jeho vůli a jak žít své povolání.

Mezi přednášejícími budou: P. Ján Buc, s. Veronika Barátová a Pavol Strežo. Nebudou 
chybět ani koncerty: slovenská chválová kapela Heartbeat a čeští Adorare.

Program: přednášky a svědectví k tématu, sdílení ve skupinkách, společné mše svaté, 
večerní modlitby, možnost celodenní adorace, večer smíření, přímluvné modlitby, 
prostor pro duchovní pohovor i rozhovor s přáteli, koncerty, sport, táborák…

Věk: 15–30 let

Přihlásit se můžete na webu fsm.minorite.cz/registrace/ nejpozději do 15. 6. 2019. 
Účastnický poplatek je 700 Kč, ve kterém je zahrnuta cena za ubytování a stravu 
(snídaně, oběd, večeře). Předem se platí nevratná záloha 200 Kč. Bližší informace obdržíš  
po přihlášení.

Organizátoři setkání
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Jáhenské a kněžské svěcení v naší diecézi
Jáhenské svěcení přijmou v katedrále Božského Spasitele v Ostravě v sobotu 22. června 

v 9.30 tito kandidáti: 
- Jakub Lasák z farnosti Ostrava-Zábřeh
- Michal Krenželok z farnosti Jablunkov

Kněžské svěcení přijmou v katedrále Božského Spasitele v Ostravě v sobotu 29. června 
v 9.30 tito kandidáti: 

- Jiří Klos z farnosti Ostrava-Mariánské Hory;  
primice 6. 7. Ostrava-Mariánské hory (Kostel Panny Marie Královny), 10 hodin

- Lukáš Mocek z farnosti Ostrava-Třebovice;  
primice 30. 6. Ostrava-Třebovice (park) 15 hodin

- Vojtěch Žvak z farnosti Těrlicko,  
primice 4. 7. Těrlicko (náměstí), 16 hodin

Oznámení
Mše svatá v německém jazyce
 bude v sobotu 15. června v 16.30 v kapli 
sv. Kříže na Matiční ulici.

Pouť opavského děkanátu 
za nová kněžská a řeholní povolání a za 
rodiny je v sobotu 1. června na Cvilíně.  

V 17 hodin je modlitba růžence a adora-
ce, v 18 hodin mše svatá celebrovaná bis-
kupem Mons. Františkem Václavem Lob-
kowiczem. K účasti na pouti je možno se 
přihlásit v sakristii kostela sv. Vojtěcha. 
Autobus pro přihlášené odjíždí z Rybího 
trhu v 16 hodin. Cena dopravy je 50 Kč.  
V kostele sv. Vojtěcha v tento den není ve-
černí mše svatá.

Dětské farní odpoledne

Zveme všechny děti na Farní odpoledne, které se uskuteční v neděli 16. června od 
14.30 na farní zahradě. 

Občerstvení zajištěno.
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Pouť k Panně Marii Opavské,  
Matce Milosrdenství
bude v sobotu 8. června. Poutní mše sva-
tá bude v kostele sv. Vojtěcha v 18 hodin. 
Před mší sv. bude pobožnost. Přijďte uctít 
naši Pannu Marii Opavskou na této pou-
ti. Případné dopřesnění informací bude  
v ohláškách.

Novéna před slavností Seslání Ducha 
Svatého
Probíhá do soboty 8. června v kostele Sva-
tého Ducha. Bližší informace v ohláškách a 
na vývěskách farnosti Svatého Ducha.

Poutní mše svatá ze slavnosti  
Nejsvětější Trojice
bude v neděli 16. června v 16.30 v kostele 
Nejsvětější Trojice v Městských sadech.

Slavnost Těla a krve Páně
bude ve čtvrtek 20. června. V kostele sva-
tého Vojtěcha budou mše svaté v 6.00 a  
v 7.00 ráno; v 18.00 večer bude slavná mše 
svatá, po které bude následovat eucharis-
tický průvod do kostela Sv. Ducha (v závis-
losti na počasí).

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
oslavíme v pátek 28. června v kostele svaté-
ho Vojtěcha při mši svaté v 18 hodin. Ráno 
budou mše svaté jako obvykle v 6.00 a  
v 7.00.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Sobota 29. června – mše svaté budou  
v kostele sv. Vojtěcha v 6.00, v 7.00 a v 18.00. 
V kostele Svatého Ducha je v tento den mše 
svatá v 8 hodin.

Mše svaté na ukončení školního roku
•	Neděle 30. června v 8.30 v kostele svatého 

Vojtěcha (mše svatá na poděkování za 
uplynulý školní rok).

•	Úterý 18. června v 15 hodin v kostele 
Nejsvětějšího Srdce, Marianum (dětská 
mše svatá na ukončení školního roku 
Křesťanské mateřské školy).

Pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu
budou v červnu v kostele Sv. Ducha každý 
pátek po mši svaté začínající v 17 hodin.

První svaté přijímání
•	Kostel sv. Vojtěcha – v neděli 2. června 

při mši sv. v 10 hodin.
•	Kostel Svatého Ducha – v neděli 9. června 

při mši svaté v 9.30.

Letní pořad bohoslužeb v kostele  
svatého Vojtěcha
Od pondělí 1. července do soboty 31. srp-
na budou v kostele sv. Vojtěcha ve všední 
dny včetně soboty mše svaté pouze v 7.00, 
mše svaté v 6.00 nebudou.

Letní změny ve farnosti sv. Ducha
 V červenci a srpnu nebudou slouženy 
mše svaté v pondělí v 8 hodin ráno. Odpo-
lední mše svaté v 17 hodin rovněž slouženy 
nebudou. Proto nebudou také středeční 
adorace Nejsvětější Svátosti.
 Farní kancelář v průběhu července a srp-
na bude otevřena pouze v úterý od 10.00 
do 11.30.

Změny mší svatých v Marianu
 V červenci a srpnu nebude sloužena mše 
svatá v sobotu. V ostatních dnech bude 
program mší svatých nezměněn.
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Změny mší svatých v kostele sv. Jana 
Nepomuckého
budou oznámeny v ohláškách.

Změny mší svatých v kapli Sv. Kříže
 V červenci a v srpnu mše svaté nebudou.

Adorace před Nejsvětější svátostí
•	Kostel Sv. Ducha – každou středu od 

16.30 do začátku mše svaté, která začíná 
v 17 hodin.

•	Kostel sv. Vojtěcha – adorace budou každý  
pátek před mší svatou, začátek bude  
v 17.00 hodin.

•	Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli  
2. června a 7. července bude krátká 
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. června s pobožností  
k Nejsvětějšímu Srdci Páně (první pátek  
v měsíci); v pátek 28. června s pobožností 
k Božímu milosrdenství (vždy po mši 
svaté začínající v 18 hodin).

•	Kostel Božského Srdce Páně, Marianum 
– v pátek 7. července (první pátek  
v měsíci) od 17.20 do začátku mše svaté 
v 18 hodin; každou středu (pokud není 
liturgická památka) v 18 hodin mše svatá 
ke cti sv. Josefa, přede mší litanie ke 
svatému Josefu.

Večer modliteb se zpěvy Taizé
bude v sobotu 15. června v kostele sv. Voj-
těcha. Začátek je v 19 hodin. 

Fatimská pobožnost
bude ve čtvrtek 13. června v kostele Sva-
tého Ducha. Začátek v 16.15 modlitbou 
růžence, v 17.00 mše svatá, po ní litanie a 

průvod se sochou Panny Marie. Tato po-
božnost bude každého 13. dne v měsíci do 
října tohoto roku.

Intence na mše svaté
se zapisují v sakristii kostela sv. Vojtěcha – 
na ranní a dopolední mše svaté se zapisují 
průběžně po celý rok, vždy po každé mši 
svaté. Na večerní mše svaté slavené v srp-
nu se přijímají intence v pátek 21. června  
od 16.45 do 17 hodin.

Plánované sbírky
•	Neděle 9. června – sbírka na Diecézní 

charitu ve všech kostelech.
•	Neděle 16. června – sbírka na opravu 

konkatedrály (v kostelech farnosti Panny 
Marie).

Poutní místo Cvilín u Krnova
•	Sobota 1. června – Pouť za rodiny a 

duchovní povolání, děkanát Opava. Mše 
svatá bude v 18 hodin.

•	Neděle 2. června – Pouť k svátku 
Navštívení Panny Marie. Mše svatá bude 
v 10 hodin.

 Kromě poutí je sloužena každou nedě-
li mše svatá v 10 hodin. Půl hodiny před 
každou mší svatou je příležitost ke svátosti 
smíření.
 Další program pro zájemce (skupiny, 
poutě) je možno domluvit s bratry mino-
rity, nejlépe přes email: krnov@minorite.cz 
nebo na tel.: 595 171 332.
 Program poutí na celý rok 2019 najdete 
na stránkách http://krnov.minorite.cz.

Informace na webových stránkách
•	Kompletní program akcí Diecézního 

centra mládeže a Diecézního střediska 



mládeže naší diecéze najdete na webo-
vých stránkách: dcm.doo.cz.

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

21. diecézní setkání dětí na Prašivé
bude v pondělí 1. července. Zahájení  
v 10 hodin v Areálu Kamenité na Prašivé 
– Zahájení a úvodní program, v 10.45 mše 
svatá. Další program najdete na webových 
stránkách 2019.prasivadeti.cz. POZOR!  
V případě velmi nepříznivého počasí se 
bude konat pouze mše svatá v bazilice ve 
Frýdku. Pro aktuální informace sledujte 
den před setkáním do 18 hodin výše uve-
dený web.

Exercicie v červenci
•	Neděle 21. až čtvrtek 25. 7. – Velehrad

Duchovní cvičení pro všechny
Mons. Aleš Opatrný

•	Čtvrtek 25. až neděle 28. 7. – Velehrad
Duchovní cvičení pro lékaře a zdravot-
níky

Mons. Aleš Opatrný
•	Úterý 30. 7. až sobota 3. 8. – Hostýn

Ignaciánská duchovní cvičení
Josef Čunek SJ

 
 Veškeré informace o jezuitských du-
chovních cvičeních a exerciciích získáte  

na webových stránkách: www.exercicie.cz, 
kde najdete kontakt na jednotlivé exerciční 
domy a také se můžete přihlásit.

Prosebné a významné dny
•	Pátek 7. června – první pátek v měsíci;
•	středa 5. června – světový den životního 

prostředí;
•	neděle 9. června – slavnost Seslání Ducha 

Svatého;
•	středa 12. června – výročí posvěcení 

konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie;
•	neděle 16. června – slavnost Nejsvětější 

Trojice;
•	čtvrtek 20. června – slavnost Těla a Krve 

Páně;
•	pondělí 24. června – slavnost Narození  

sv. Jana Křtitele;
•	pátek 28. června – slavnost Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova;
•	středa 26. června – mezinárodní den boje 

proti narkomanii;
•	čtvrtek 27. června – den památky obětí 

komunistického režimu;
•	sobota 29. června – slavnost sv. Petra a 

Pavla, apoštolů (doporučený svátek);
•	pátek 5. července – slavnost sv. Cyrila, 

mnicha, a Metoděje, biskupa (doporučený 
svátek);

•	pátek 5. července – 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 26., číslo 6. Náklad 550 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  7. 7. 2019, uzávěrka 14. 6. 2019

Příspěvky do Cesty můžete předat v sakristii 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.
Telefonní číslo na redakci zpravodaje Cesta: 733 529 923.
Webové stránky farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Opavě: www.farnostopava.cz
Kontakt na Farní úřad Nanebevzetí Panny Marie v Opavě – tel.: 733 307 117, e-mail: rkf.opavapmaria@doo.cz


