
Slovo na cestu
Ačkoli ještě během měsíce září pro některé doznívá čas dovolených, pro většinu  

z nás je asi znamením návratu do obvyklého školního nebo pracovního koloběhu s jen 
vzdálenou vyhlídkou na další dovolenou či prázdniny. Všichni víme, že asi nejde sytit 
se stále nostalgickým pohledem do minulých dní nebo vidinou dalšího očekávaného 
volna. V některých zážitcích a zkušenostech přesto můžeme mnoho čerpat pro život  
v přítomnosti a naši cestu s Bohem. O jedno znovuobjevení zkušenosti bych se rád 
podělil. 

V první polovině srpna jsem měl možnost necelé dva dny strávit na Celostátním 
setkání animátorů (tj. mladých, kteří se ve farnostech věnují službě svým vrstevníkům 
a vedení jejich společenství), které proběhlo v Chotěboři. Motto, které organizátoři pro 
setkání zvolili, bylo „S Janem za Ježíšem“. 

Jeden program společného večera účastníků 
byl zamyšlením nad naším všedním životem  
s Ježíšem. Snahu vtáhnout do tohoto tématu měla 
malá divadelní scénka, kde se dva mladí potkají 
přímo s apoštolem Janem a s obrovskou zvědavostí 
se ptají, jaké to bylo žít tak blízko Ježíše, naslouchat 
mu, kráčet s ním denně stejnou cestou. I když to 
možná v tuto chvíli čtenář očekává, nepodám 
odpověď, co se od apoštola dozvěděli. Ačkoli je 
totiž Jan vzal i do vězení za svým bratrem Jakubem 
v noc předcházející popravě, aby se i on podělil  
o sílu zkušenosti života s Ježíšem, dotazující se 
mladí z toho moc pro svůj život nepochytili. 

Není totiž podstatné upnout pozornost či myšlenky k tomu, jak by se proměnil nebo 
vypadal můj život, kdyby tady byl Ježíš a my s Ním měli „bezprostřední a hmatatelnou 
zkušenost“ stejně jako apoštolové. Podstatné je, jak sám změním život, svou přítomnost, 
když s vírou přijmu, co řekl: „Já jsem s vámi po všechny dny…“

Začnu konečně s Ježíšem ve svém životním rutinním koloběhu skutečně žít čili brát  
v potaz jeho stálou blízkost? 

o. Aleš Písařovic, administrátor farnosti Sudice

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě září 2019
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Modlitba o lásku k nesympatickým lidem

Pane,
nedokážu překonat svůj odpor

a zbavit se svých pocitů.
Nesympatickým lidem 

jsem se vyhýbal
a někdy jsem jim dával svou 

nechuť i pocítit.
Ty jsi nerozdělil lidi do skupin,

ty máš rád každého.
Dej, ať v každém člověku vidím 

člověka tebou milovaného,
ať v něm vidím tebe, 

který ses stal člověkem.
Amen.

Svíce
Byla bys k ničemu
nerozžatá
A k čemu tvůj knot
neshořelý

A nač tolik krásy
těla tvého
průsvitného
kdyby ses nevydala
za živa k spálení

Jakmile zahoříš
plamínkem svým
do tmy úzkostné
jsi tím
 čím jsi

Mons. Josef Veselý
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Zajímá nás…
Biřmování – kdo a proč by jej měl přijmout? (Jelikož v naší farnosti bude probíhat 
příprava na svátost biřmování, budeme se několikrát zamýšlet nad významem a cílem této 
svátosti)

Biřmování tvoří spolu se křtem a eucharistií trojici svátostí, které uvádějí do 
křesťanského života (tzv. iniciační svátosti). První a zásadní je křest. On je branou ke 
spáse i k dalším svátostem. Připomíná nám to počátky fyzického života. Křtem se 
rodíme k životu s Bohem, biřmováním jsme posilováni v jeho růstu, v eucharistii jsme 
vyživováni Chlebem života.

Svátost biřmování nejlé-
pe přibližuje scéna z Písma: 
„Nastal den letnic a všichni 
byli společně pohromadě. 
Najednou se ozval z nebe 
hukot, jako když se přiže-
ne silný vítr, a naplnil celý 
dům, kde se zdržovali. A 
ukázaly se jim jazyky jako 
z ohně, rozdělily se a nad 
každým z nich se usadil je-
den. Všichni byli naplněni 
Duchem Svatým a začali 
mluvit cizími jazyky, jak 
jim Duch vnukal, aby pro-
mlouvali.“ (Sk 2,1–4)

Slovo „biřmování“ pochází z latinského „firmare“ – posilovat, stvrzovat, upevňovat. 
Tato svátost nás tedy upevňuje v životě z víry a stvrzuje v nás milost získanou při křtu. 
Jestliže křest působí, že se stáváme dětmi Božími, spojuje nás s Kristem a začleňuje do 
církve, pak biřmování toto všechno ještě umocňuje, a navíc nám poskytuje zvláštní sílu 
Ducha Svatého, abychom šířili a bránili víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi 
svědkové. 

Význam biřmování nejlépe uvidíme, když budeme pozorovat apoštoly. Už před 
sesláním Ducha Svatého patřili ke Kristu, ale byli ještě v mnohém ohledu nezralí  
a povrchní. Můžeme si vzpomenout na jejich obtížné chápání a slabost jejich víry. Ale 
o Letnicích je nalézáme úplně změněné. Pouta strachu se uvolňují a oni statečně hlásají 
zvěst o Kristu. Tak se mají naplnit Ježíšova slova: „Ale až na vás sestoupí Duch Svatý, 
dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na 
konec země.“ (Sk 1,8).

o. Jan Czudek
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Biřmování v naší farnosti

Od října 2019 začne v naší farnosti příprava na biřmování, které 
se uskuteční v dubnu nebo květnu příštího roku (2020). 

Přihlášky budou k dispozici v sakristii kostela sv. Vojtěcha. 
Přihlašovat se mohou lidé od 15 let výše včetně dospělých, kteří ještě 
nebyli biřmováni. 

Setkání budou probíhat v soboty v 19 hodin na faře (v případě 
větší účasti v učebně kostela sv. Vojtěcha).

o. Jan Czudek

U nás v Kocourkově 
aneb Farní tábor 2019

Daleko, tak daleko, kde oko nedohlédne, leží malé 
císařství a v něm ještě menší město zvané Kocourkov. Je 
to město jako každé jiné – lidé tam ráno vstávají, přes den 
pracují, večer se baví a v noci spí. Přesto se ale v něčem 
od ostatních liší. Kocourkovští jsou totiž obdařeni jasným 
rozumem a hlubokou moudrostí. Kocourkovští proto žijí  
v úctě a váženosti. 

Kocourkov je smyšlený. My jsme v neděli 4. srpna 
odjížděli motorovým vlakem z Východního nádraží do skutečného 
místa, místa, kde prožijeme společně s ostatními dětmi táborový týden.  
S nadšením, některé menší děti možná trochu i s obavami, ale hlavně plni očekávání 

jsme všichni „kocourkovští“  
v neděli večer šťastně dorazili do 
Třemešné.

Knížata z jiných císařství si 
všimla naší nevídané moudrosti  
a chtěla, abychom zůstali přímo 
u nich na hradech. My však chtěli 
zůstat u nás doma v Kocourkově, 
proto jsme celých pět dní museli 
vymýšlet ty nejhloupější nápady, 
aby nás knížata na hradech 
nechtěla. 
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Vymýšlení nápadů bylo samozřejmě ve formě her. Celých pět dní jsme např. stavěli 
novou radnici, chytali světlo do radnice, sklízeli na poli zasazenou sůl atd. Jeden den jsme 
taky podnikli celodenní výlet na rozhlednu na Hraničním vrchu a z rozhledny rovnou 
na Krtečkovu stezku. Po celou dobu na táboře jsme měli úžasné jídlo, které nám každý 
den připravovaly skvělé paní kuchařky. Poslední den nás navštívil otec Aleš a otec Jan.

Na táboře se nám moc líbilo a doufáme, že pojedeme i příští rok.
Tadeáš Foldyna 
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K zamyšlení
V nouzi poznáš přítele

Nemůžete přinutit hodiny, aby šly nazpátek. Můžete je však znovu natáhnout. 
(Bonnie Prudden)

Setkat se s někým, kdo se dostal do situace, která ho tíží a on se s ní nedokáže vyrovnat, 
není tak výjimečné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jak se v takovém případě 
zachovat? Možná bychom odpověď mohli najít v následujícím textu.

Jak pomoci člověku, který nás doslova zavalí zcela objektivními a neodvratitelnými 
důvody svého neštěstí a zoufalství? Nemůžeme-li se opřít o jeho víru, protože tam žádná 
není, je to pořádný oříšek. Víra je dar a dar se nedá vnutit. Buď ho někdo přijmout chce, 
anebo nechce. Projeví-li v této situaci zájem, pro křesťana to musí být priorita. Za všech 
okolností si na tohoto člověka musí udělat čas a musí se rozdělit o dar, který sám 
nezaslouženě kdysi dostal. To je ta snadnější varianta. Ale když zájem nemá, nic s tím 
nenaděláme. Je to jeho svobodné rozhodnutí, ovšem nikde není psáno, že je konečné.

Udržet v naději člověka, který umírá na rakovinu a má před sebou pár dnů života, je 
podle mých zkušeností snazší než naočkovat a udržet naději v člověku, který s těžkou 
ztrátou a bolestí musí další desítky let žít. Třeba žena středního věku, která jako jediná  
z celé rodiny přežila autonehodu. Pro koho má žít? Původní rodina tu není a další děti 
už neporodí. Práce ji neuspokojuje. Hmotně nestrádá, majetek najednou spíše přebývá, 
než schází, ale k čemu to všechno vlastně je? Jen s tím jsou starosti. A na všechno je sama.

Působí-li každá naše zmínka o Bohu spíše jako provokace, je lépe se odvolat na jiné 
autority: „To, že něco končí, zároveň znamená, že něco dalšího začíná. Konec byl tam, kde 
znovu začínáme“ (Thomas S. Eliot). Nebo: „Zpátky se dívej s vděčností a dopředu s nadějí“ 
(A. a M. Posnerovi). Anebo: „Oči máme umístěny vpředu proto, že je daleko důležitější 
dívat se dopředu než dozadu“ (Herbert Prochnow). Někdy s tím uspějeme, aspoň  
na chvíli. V každém případě nám ale přikázání lásky k bližnímu velí neopustit, podpírat, 
vydržet a občas i něco překousnout. Ozývat se, navštěvovat, zvát, psát, telefonovat, posílat 
SMS, ujišťovat svým přátelstvím, a to nikoliv slovy, ale skutky. A hlavně vyprošovat sílu 
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k přežití. V této situaci je životně důležité vědět, že někomu na mě záleží, že tu je někdo, 
kdo by mě postrádal. Nejdřív tedy musí přežít. Přežije-li, časem možná přijme i dar víry 
a s ní i pravou, nefalešnou a reálnou naději. Naději na shledání.

O pomoc v těchto situacích bychom měli také prosit v modlitbě.
Krásný a pokojný podzim Vám všem přejí

senioři z Klubu sv. Anežky

Zdroj: O naději s Marii Svatošovou. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2003; 
str. 8 a 9.

Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava

Program na září: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním 
stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud není 
uvedeno jiné místo.

3. 9. Informativní schůzka 
10. 9. Prohlídka kostela sv. Vojtěcha v Opavě, provázet bude Vladimír Ziffer st.
17. 9. Poutní zájezd do Boskovic, rodiště P. Tomáše Josefa kardinála Špidlíka

Marie Smolková

Knižní tipy
Christus vivit – Kristus žije
Papež František

Z podnětů biskupské synody o mladých lidech napsal 
papež František exhortaci, což znamená povzbuzující list. 
Adresovaný je nejen mládeži, ale celému Božímu lidu. 
Připomíná v něm základní pravdy víry a současně mladé 
povzbuzuje k růstu ve svatosti a horlivosti v osobním 
povolání.

Jde samozřejmě o oficiální církevní dokument, ale kdo 
by si myslel, že bude napsaný jen strohým neosobním 
jazykem, ten asi dost nezná papeže Františka. V některých 
pasážích působí velmi naléhavě, originálně, a dokonce 
trochu připomíná styl oblíbené knihy Marka Váchy 
Nevyžádané rady mládeži. Kromě mladých lidí se velké 
inspirace mohou dočkat i vychovatelé, učitelé, rodiče, 
skautští vedoucí i kněží a řeholníci.
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Papež inspirativně, důkladně a mnohdy překvapivě pojednává o tématech, jako jsou 
domov, autorita, různé formy zneužívání, osobní růst, partnerské vztahy, stále větší 
propojenost i samota v digitálním prostředí, migrace, nezaměstnanost a mnohé další.

V Boží režii
Rozhovor s Františkem Radkovským
Tomáš Kutil

V září slaví 80. narozeniny emeritní plzeňský biskup,  
a právě k této příležitosti vychází jeho knižní rozhovor. 
Kvůli svému katolickému původu se málem nedostal  
na střední školu. Pro přijetí na matfyz psal jeho otec 
prezidentu Zápotockému. Kvůli jeho přijetí do semináře 
intervenoval arcibiskup Tomášek až u ministra školství. 
A jednoduché to neměl ani později jako kněz v západních 
Čechách.

Život Františka Radkovského byl plný překážek, 
on je ale s Boží pomocí dovedl vždy překonat. „Pečlivě 
si mě připravoval. Vše, co jsem zažil a naučil se, se mi 
později hodilo. Bylo to zkrátka v Boží režii,“ říká skromně.  
V knižním rozhovoru popisuje svou cestu k biskupské 
službě i zakládání plzeňské diecéze takříkajíc na zelené 
louce.

Co mu pomohlo přečkat a bez větší úhony přežít dobu nesvobody? Kde leží duchovní 
základy jeho života? Odkud čerpá potřebný nadhled i rozhled? Co považuje za největší 
úspěchy v hledání porozumění mezi církvemi, ve kterém se tak angažoval? Bylo těžké 
předat diecézi svému nástupci? A proč tak rád hovoří o Turínském plátně? Čtenář  
v knize nenajde jen vzpomínky. Biskup František se dívá dopředu a uvažuje o výzvách, 
které stojí před církví i společností.

Mike a Lili
Lenka Češková

Michal Nikl („Mike“) je vysokoškolák z moravské katolické 
rodiny a s Bohem to už dávno vzdal. Když mu zemře táta, jde 
do hospody a stráví noc s neznámou dívkou. Brzy potom se 
však do sebe zamilují s hodnou a věřící Lilianou („Lili“). Oba 
se tak octnou na velké životní křižovatce. Mike si chce dát 
život do pořádku, aby měl Lili co nabídnout. Pro Lili je to 
první vážný vztah, a tak se zdráhá začít si s někým, kdo má za 
sebou „opileckou noc“. Když navíc ona neznámá dívka zjistí, 
že je těhotná, vše se zaplete ještě víc.



Filmové tipy
Princ Egyptský
Animovaný / Rodinný / Muzikál / Drama
USA, 1998, 88 min
Režie: Brenda Chapman, Steve Hickner, Simon Wells

Biblický příběh Mojžíše se stal dějovým základem 
výpravného celovečerního animovaného filmu Princ 
egyptský z roku 1998. Mojžíš, syn otroka, a Ramses, 
potomek faraonův, byli vychováni jako bratři a spo-
jovalo je hluboké přátelství. Ale jen jeden z nich se 
měl stát následníkem trůnu největšího impéria té 
doby. Jejich životy spojila milosrdná lež a v dospělos-
ti je rozdělila nelítostná pravda. Způsobila i pád celé 
dynastie. Ti dva se rozešli navždy, ve víře i v přesvěd-
čení. Mojžíš stanul v čele svého lidu, který vyvedl  
z otroctví do zaslíbené země. (kfilmu.net)

Princ egyptský, svého času nejnáročnější projekt studia DreamWorks (ve své době šlo 
o nejdražší animovaný film všech dob), nepochybně otevřel novou kapitolu v historii 
animované tvorby. Formálním ztvárněním navázal na její nejlepší tradice (na realizaci se 
podílelo 350 animátorů, výtvarníků a techniků) a byl zároveň dalším krokem při využití 
zázračných možností počítačů. Vždyť jen tříminutová scéna přechodu přes Rudé moře si 
vyžádala více práce než všechny speciální efekty na filmu Jurský park (1993) dohromady. 
Na filmu mj. pracovalo 600 odborníků na náboženství. Hudební doprovod neměl na 
starosti nikdo jiný než věhlasný filmový skladatel Hans Zimmer. Ofra Haza, slavná 
izraelská zpěvačka, namluvila, a především nazpívala roli Joševet, Mojžíšovy matky, ve 
všech jazykových mutacích filmu. V české verzi si proto můžete všimnout zvláštního 
přízvuku Joševet.
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Mladá česká autorka napsala svou první knihu a hned se jedná o velice odvážný  
a povedený počin. Samotné téma je zvlášť v katolických kruzích velmi ožehavé. Kniha 
ho však zpracovává zároveň čtivě, poctivě i slušně a mladého čtenáře, kterému je kniha 
určena, donutí vážně se nad vztahy a hodnotami (zodpovědnost, předmanželská čistota) 
zamyslet. Oceňuji, že autorka píše o uvěřitelných hrdinech, které byste klidně mohli 
potkat v Opavě. Děj vypráví střídavě všechny tři hlavní postavy, což ho ozvláštňuje. Když 
se čtenář začte, nedostane ho jen tak z hlavy.

Přečtěte si příběh o vítězstvích i prohrách mladých lidí, jejich lásce, zmatcích, 
odlišném vnímání reality i vzájemné podpoře.

Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava
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Zkrátka nadčasový příběh, umocněný jedinečnými vizuálními efekty, jeho těsné 
propojení se zvukovou a hudební složkou a skvělé výkony našich dabérů, korespondující 
s hvězdným obsazením originální verze, adresují film nejširšímu okruhu diváků i dnes, 
dvacet let po jeho premiéře.

DVD k zakoupení: www. 1url.cz/@Mojzis

Surfařka
Sportovní / Drama / Životopisný
USA, 2011, 102 min
Režie: Sean McNamara

Životopisné sportovní drama 
Seana McNamary Surfařka vypráví 
skutečný příběh dospívající surfař-
ky Bethany Hamilton, která při dě-
sivém útoku žraloka přišla o ruku. 
Po hořkých začátcích, kdy se musela vyrovnat se ztrátou končetiny, důležité pro sur-
fing, přišly dny naděje a víry. Bethany nakonec překonala všechny překážky, znovu našla 
chuť brázdit vlny oceánu. Dokázala to díky svému pevnému odhodlání, neochvějné víře  
a podpoře ze strany rodiny. Přestože ztratila ruku a málem přišla o život, Bethany dnes 
aktivně surfuje a opět vyhrává bezpočet soutěží i se svým handicapem. Film je hlavně  
o víře a naději, že všechno zlé se časem promění v něco neskutečně dobrého. Stačí jen 
věřit.

V hlavní roli Bethany Hamiltonové se objevila vycházející křesťanská herecká hvězda 
AnnaSophia Robb. V dalších rolích uvidíte Dennise Quaida, Helen Hunt, Kevina Sorba 
nebo Carrie Underwood. (kukatko.cz)

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

Život za život – Maxmilián Kolbe
Drama
Polsko / Německo, 1991, 90 min
Režie: Krzysztof Zanussi

Pracujícím a umírajícím vězňům v koncentračním táboře 
končí šichta. Před odchodem na cely však jednoho z nich zasype 
sesuv půdy, zpod které se po odchodu dozorců vysvobodí a 
uprchne z tábora. Takto začíná kolotoč událostí, do kterého 
se dostane i františkánský kněz Maxmilián Maria Kolbe. Když 
Němci zjistí, že z tábora utekl vězeň, začnou po něm pátrat. 
Když se jim ho nedaří najít, rozhodnou, že vyberou 10 mužů, 



kteří mají kvůli útěku tohoto vězně zemřít hladem v bunkru. Když Maxmilián Kolbe 
vidí mezi vybranými vězni jednoho zoufalého a plačícího muže, navrhne nacistům, že se  
s ním vymění a že do hladového bunkru půjde místo něj. Vězeň, který utekl, se jmenuje 
Hans a první útočiště najde v klášteře františkánů, kde přebývá, dokud mu mniši nezařídí 
falešné doklady. Příběh Maxmiliána Kolbeho se Hans dozvídá od lidí, se kterými se 
následně setká, od advokáta Goretzkeho, který přežil Osvětim, od jednoho řeholníka 
z kláštera Niepokalanow a od dalších osob. Dozvídá se i o předchozím zajímavém 
životě otce Kolbeho i o jeho předešlých pozoruhodných skutcích a událostech v jeho 
životě. Po vyhnání nacistů se Hans vrací do svého rodného města. Dozvídá se, že jeho 
rodina je mrtvá a v jejich bytě žijí cizí lidé. Setkává se s různými osobami, které vědí 
něco o Kolbem, a je konfrontován i s jejich rozdílnými pohledy na věc. Hans se nakonec 
přestěhuje do Ameriky, kde žije v Chicagu.

Děj je protkán ukázkami ze života Maxmiliána Kolbeho, z pobytu v Osvětimi a ze 
samotného bunkru smrti, kde se vězni spolu modlí, postupně umírají, až nakonec jako 
poslední umírá i otec Kolbe, kterého však musí zabít smrtící injekcí. (nebojtesa.tv)

Film ke zhlédnutí: www.1url.cz/@Kolbe

Vojtěch Machovský
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Dětem
Dárek pro Pannu Marii

Maminka budívá Vendulku ráno do školy velmi něžně. Často jí přitom sděluje, co ji  
v ten den čeká anebo kdo má svátek či narozeniny. Pak se spolu modlí a svěřují Pánu 
Bohu všechno, co je čeká.

Tentokrát budí maminka svou dcerku zvlášť slavnostním tónem hlasu. „Je osmého 
září. Dnes má narozeniny Panna Maria.“

„A co jí mám dát?“ zeptá se hned děvče.
Páťačka moc hezky kreslí, a protože nedo-

stává od rodičů žádné zvláštní kapesné, tak 
žádné dárky nekupuje. A tak vždycky daruje 
oslavenci obrázek, který se všem velmi líbí, 
protože Vendulka opravdu krásně kreslí. 

Maminka jí navrhuje: „Buď hodná a po-
modlíme se spolu růženec. Z toho bude mít 
Panna Maria určitě radost.“

Vendulka souhlasí a připojuje se v duchu 
k mamince, která se modlí: „Panno Maria, ty 
máš dneska narozeniny. Chceme ti dělat po celý den radost svým jednáním i modlitbou. 
Kéž se nám to podaří a ty opravdu budeš radost mít.“

Přesto to Vendulce nedá a po návratu ze školy maluje obrázek. Je na něm Panna Maria, 
jak navštěvuje v nemocnici děti, které jsou kvůli lékům bez vlasů. Děvčátka i chlapci 
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se tísní kolem Panny Marie a chtějí, aby je pochovala 
anebo alespoň pohladila. Je vidět, že malí pacienti  
v pyžamech jsou šťastní, i když jsou nemocní. Na obrázku 
je také Vendulka v krásných modrých šatech, protože 
modrá je přece mariánská barva. V ruce má kytičku 
růží, kterou měla pro Pannu Marii a 
teď jednotlivé květiny rozdává 
nemocným. A Panně Marii se 
to moc líbí, protože Vendulku 
hladí.

Večer jdou celá rodina do 
kostela. Vendulka pokládá 
výkres na oltář Panny Marie. 
Nedaleko od nich je maminka 
se třemi dětmi. Prostřední 
postižená holčička Ivanka 
zlobí, vykřikuje a všechny vyrušuje. Její nešťastná maminka se už chystá, že kostel opustí. 
Vendulka vidí v duchu Pannu Marii, jak Ivanku utěšuje, a dívá se také na ni, aby se 
zachovala jako na obrázku, kde rozdává nemocným dětem květiny.

Vendulka si dovoluje u maminky, přistupuje k nešťastné paní a říká jí: „Já jí dám 
květiny.“

Vzápětí bere Ivanku za ruku a jde s ní ven z kostela. Tam na nepokosené louce trhá 
jednu květinu za druhou a dává Ivance, která se z každého kvítku nesmírně raduje. 
Vracejí se spolu do kostela před svatým přijímáním. Ivanka jde šťastná s obličejíkem 
zabořeným do kytičky květin a Vendulka s touhou jít ke svatému přijímání, i když nebyla 
na celé mši svaté. Pan farář jí Tělo Páně podává a krásně se na ni přitom usměje.

Krásné jsou narozeniny Panny Marie. Přinesly tolik úsměvů, a to nejenom na obrázku, 
který zůstal jako dárek na oltáři Matky Boží v kostele.

jáhen Josef Janšta 
ilustrace Magdaléna Řeháková

Ze života skautů a skautek
 Letní tábor 3. dívčího oddílu

Skautský tábor znamená dobrodružství, překonání komfortní 
zóny, souznění s přírodou, přátelství, rozšíření svých schopností  
a dovedností, hry a mnoho dalšího. Náš oddíl měl opět možnost toto 
všechno od 7. do 17. července prožít.

První týden prázdnin se skautky a roverky vydaly na překrásné místo  
v srdci Jeseníků – na louku poblíž Rejvízu. Během dvou dní jsme spolu  

s dalšími oddíly ze střediska a za pomoci několika rodičů (kterým moc děkujeme) 
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postavili tábor. V neděli 7. července za námi přijely světlušky a konečně mohl začít 
opravdový tábor. Letos jsme se ocitly v Bradavické škole čar a kouzel, kde jsme společně 
s Harrym Potterem a jeho přáteli prožily jeden školní rok, na jehož konci se nám 
podařilo zachránit Kámen mudrců před „Pánem zla“. Čekalo nás docela dost překážet, 
od horského trolla až po detektivní pátrání po tom, co kámen mudrců vlastně je a kde ho 
máme najít. Na konci tábora měl každý bradavický student možnost si kámen mudrců 
ponechat, nicméně všechny jsme se nakonec rozhodly tak, že nesmrtelnost a nekonečné 
bohatství jsou nebezpečné hodnoty, a kámen zničily.

Kromě etapové hry jsme se 
věnovaly například tzv. cílům 
udržitelného rozvoje, přivítaly 
jsme mezi sebou několik 
hostů – mimo jiné paní Terezu 
Kaveckou, opavskou operní 
pěvkyni, která nám vyprávěla 
o muzikálu. Dále otce Petra 
Smolka, otce Aleše Písařovice 
a otce Jana Czudka, kteří nám 
sloužili mše svaté. Hrály jsme 
společně také spoustu her; 
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oblíbeným sportem byl jako každý rok baseball 
a ringo. Během tábora jsme prožily slavnostní 
slibový oheň, kde jsme mezi sebe přijaly několik 
světlušek a skautek. Vydaly jsme se také na výlet 
nebo třeba na pomoc zdejšímu panu hajnému. 

Po jedenácti dnech tábora jsme odjížděly 
domů unavené, ale snad všechny spokojené. 
Některé dokonce protestovaly, že se jim zpět 
„do civilizace“ ani nechce. Na skvělém chodu 
tábora se podílelo mnoho lidí. Nejvíce vedoucí 

tábora a oddílu, Markéta Smolková – Maky, zástupkyně Vlaďka a Maru, skvělá kuchařka 
„Pralinka“, náš jediný mužský element na táboře – Vojta Rychlý, který byl naší technickou 
podporou a Harrym Potterem zároveň. A roverky, které se podílely na podstatné části 
programu. Všichni si zaslouží velké poděkování.

Od září se náš oddíl opět bude scházet a rád mezi sebe přijme i nováčky ve věku 6–12 
let. Více informací na webových stránkách 3opava.webnode.cz.

Stázka Štěpánková

Letní tábor 5. oddílu svatého Jiří
Na letní tábor se těšíme celý rok. Ten 

letošní proběhl ve dnech 31. července – 
10. srpna na střediskovém tábořišti poblíž 
malebné jesenické obce Rejvíz. Účastníci 
tábora se ihned po příjezdu úspěšně dostali do 
výcvikového střediska v Anglii, aby po několika 
dnech tréninku byli způsobilí zvládnout 
svou odbojovou misi v protektorátním 
Československu. 

Vedle pestrého programu jsme přivítali 
několik zajímavých hostů, osvojovali si 
užitečné dovednosti během tzv. „miniškol“, 
zpívali jsme s kytarou, modlili se, někteří 
plnili nováčkovské zkoušky a připravovali 
se na skautský slib. Slibový oheň je jeden  
z nejslavnostnějších okamžiků letního tábora 
ve skautském podání.

Skautský tábor je přirozeným vyvrcholením skautského roku. Mnoho dovedností, 
které si osvojujeme po celý rok, lze na skautském táboře zpečetit, upevnit, zažít; leckteré 
dovednosti je doopravdy potřeba si osahat až tam, v přírodě, venku, mimo civilizaci. 
Skautský tábor je mozaika toho, co skauting jako takový nabízí, na půdorysu několika 
dní strávených se skupinou stejně smýšlejících lidí, s komunitou opuštěnou uprostřed 
lesa (mimo světelné znečištění a pod křišťálově hvězdnou oblohou).
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Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Tradiční zahájení školního roku v Opavě i na Hradci

Srdečně zveme na mši svatou, kterou bude zahájen již 27. školní 
rok. Slavnostní zahájení se uskuteční v pondělí 2. září v 8.30 v kostele  
-sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí, a zároveň také v kostele v Opavě-

Jaktaři. Po mši svaté se žáci se svými učiteli odeberou do tříd ke krátkému setkání, které 
bude ukončeno v 10.30. 

Provoz družiny na obou pracovištích bude zahájen v úterý 3. září od 6.30, školní 
družina svůj provoz končí v 16.00 – dle přihlášek dětí. Připomínáme, že děti bude  
na cestě do i ze školy doprovázet pedagogický doprovod. Děti v Opavě se setkávají na 
zastávce autobusu č. 212 u divadla vždy ráno v 7.48, odpoledne pak tamtéž přijedou 
ve 14.32. Děti, které jezdí do školy v Hradci, se setkávají ráno v 7.45 na zastávce Dolní 
náměstí, tamtéž je z Hradce přiveze autobus s doprovodem školního pedagoga v 15.04.

O co se snažíme, co připravujeme

Již více než čtvrt století se snažíme být školou, kde se děti učí, ale také školou, kde žijí 
a kde mají prostor setkat se s katolickou vírou, objevovat ji, případně prožívat a sdílet ji se 
svými vrstevníky, rodiči, pedagogickým personálem a ostatními zaměstnanci školy. Pro 
svěřené žáky připravujeme v novém školním roce mnoho zajímavých akcí, které doplní 
tradiční výuku tak, aby děti získaly širší přehled o světě kolem nás, a také si mohly upev-
nit, rozvinout či lépe pochopit tradiční křesťanské hodnoty. V letošním roce se mimo 
jiné zaměříme na rozvoj dětí nadaných. Nadání děti projevují v různých oblastech, proto 
pro své žáky připravujeme širokou nabídku volnočasových aktivit tak, aby si každý mohl 
vybrat v oblasti svého zájmu ať již dle sportovního, uměleckého či vědomostního zamě-

Letošní tábor se vydařil. Díky výborné partě, 
skvělému organizačnímu týmu, poutavým histo-
rickým večerům s Tomem Ottem, umírněnému 
počasí a krásné přírodě. Děkuji Paulovi, že tábor 
zaštítil. Znovu jsme si uvědomili, že skautování 
je něco, co je potřeba zažít na vlastní kůži. Rádi 
bychom tyto silné zážitky nabídli i dalším: naše 
brány jsou otevřené novým členům: pokud jsi 
chlapec nebo mladý muž ve věku od sedmi do 
patnácti let a máš chuť přijít mezi skauty, nevá-
hej a přijď mezi nás. 

Více o našem oddíle na www.svatyjiriopava.skauting.cz.
Pavel Štěpánek
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ření. O prázdninách jsme připravili pro žáky i pe-
dagogy nové modernější IT vybavení, rozšíření a 
vybavení učeben novými pomůckami. Mnoho 
pedagogů načerpalo nové inspirace na prázdni-
nových vzdělávacích akcích. Do nového školního 
roku si vyprošujeme pomoc a podporu u Pána 
Boha. Také vám všem děkujeme za modlitby. 

Pozvánka pro předškoláky

Díky velkému zájmu v minulém školním roce 
jsme se rozhodli připravit i letos pravidelná se-
tkávání pro předškoláky. Při „Hrátkách na školu“ 
se budou děti setkávat s paní učitelkou z první 
třídy vždy první úterý v měsíci, a to od října do 
května. Hodinová setkávání budou zahájena  
1. října 2019 v 15.30 ve škole v Opavě-Jaktaři. 
Na toto první setkání jsou zvány děti i s rodiči. 

Hrátky na školu hravou formou provedou 
předškoláky přípravným obdobím. Děti si bu-
dou hrát, a přitom rozvíjet zrakovou a sluchovou 
percepci, upevní si úchop tužky, projdou si gra-
fomotorickou přípravu, procvičí si předčtenářské 
dovednosti, orientaci v prostoru a matematickou 
představivost a nenásilnou formou zažijí setkání 
s ostatními dětmi, pedagožkou a poznají prostře-
dí školy.

Prázdninové ohlédnutí 

Letní tábory se ve škole staly tradicí. Škola 
spolu se Salesiánským klubem mládeže a sdru-
žením Aktovka také v o letošních letních prázd-
ninách připravila pro děti pestrou táborovou 
nabídku. Mladí umělci dostali příležitost v pří-
městském táboře výtvarném, fotografickém a 
hudebním, sportovci si zdokonalili svá těla při 
sportování tradičním i méně tradičním na taek-
wondo soustředění a nechyběl ani tábor stanový. 

Věříme, že všechny tyto letní akce nejen 
pomohly rodičům při hlídání dětí o prázdninách, 
ale že také přispěly k prohloubení vzájemných 
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vztahů mezi dětmi i pedagogy a že byly pro všechny zúčastněné obohacením společně 
prožitými chvílemi, novým přátelstvím i dobrodružstvím.

Závěrečná mše svatá s otcem biskupem Martinem
Vyvrcholením našeho celoročního snažení je závěrečná mše svatá, která předchází 

slavnostnímu předávání vysvědčení. Máme tak možnost poděkovat Bohu za vše, čeho se 
nám dostalo, co jsme prožili, naučili se, poznali. Do Božích rukou jsme také odevzdali 
letní prázdniny, které jsou vždy očekávanou dobou odpočinku i nových zážitků. Dostalo 
se nám požehnání otce biskupa Mons. Martina Davida, který pro nás slavnostní mši 
svatou sloužil. 
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Vzpomínka na posledních  
školní aktivity

Konci školního roku předcházelo mnoho 
akcí nejrůznějšího typu. Třídy vyrazily na 
školní výlety, pro děti z družiny v Opavě i na 
Hradci byl odměnou za celoroční snažení 
celodenní výlet plný zábavy, soutěží i milých 

chvil ve společenství. Třešničkou bylo společné přespání ve škole. Sportovci se těšili na 
sportovní olympiádu nebo přátelské utkání s Církevní základní školou svaté Zdislavy 
v Kopřivnici. Školní taekwondo oddíl vstoupil do prázdnin slavnostní exhibicí na 
hradeckém zámku.

Ke školním tradicím patří i každoroční loučení se s žáky deváté třídy. Ti si pro své 
mladší kamarády, ale i pedagogy připravili vzpomínkové dopoledne s netradičními 
soutěžemi pedagogů a vzpomínkovým videem, u kterého ukápne nejedna slza dojetí. 
Milou tečkou bylo společné posezení s grilováním pro deváťáky a pedagogy. Nechyběly 
závěrečné modlitby, poslední zazvonění, tablo a podpisy na památku. Milí naší absolventi, 
přejeme, ať se vám v dalším životním putování daří, žehná vám Dobrý Bůh a ochraňuje 
Panna Maria. Těšíme se zase někdy „Na shledanou!“

Marie Šoltisová

Více informací naleznete na nových webových stránkách školy: czs-hradec.cz
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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.

Víkend pro ženy s biblickými a židovskými tanci

Uskuteční se v Exercičním domě v Českém Těšíně 20.–22. září. Kurz bude rozdělen 
na dvě skupiny (pro pokročilé a pro začátečníky). Lektorkou je Gita Vyleťalová (pro 
pokročilé) a Jana Dostálová (pro začátečníky).

Cena: 1 100 Kč + 350 Kč (příspěvek na kurzovné)
Přihlášky: exercicnidumceskytesin.cz

Kurz Manželské večery – Budišovice (cca 25 km od Opavy)

Kurz je určen manželům jakéhokoliv věku, kteří chtějí investovat do svého vztahu. 
Skládá se z 8 setkání. Každý večer začíná večeří a poté následuje promluva na dané téma, 
prokládaná přestávkami, které jsou určeny pro rozhovor ve dvojici. Skupinová diskuze 
není součástí kurzu. Více o kurzu se dozvíte na www.manzelskevecery.cz.

Kurz se uskuteční v restauraci Hotelík, v Zátiší u Budišovic, K Mutlochu 118.
Začíná v úterý 24. září od 18 hodin do 20.30, následuje úterý 1. 10. a 8. 10. a dále 

bude pokračovat ve čtvrtky – 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11. a 14. 11. 2019.
Cena: 300 Kč za 2 příručky + cena za večeře cca 2 400 Kč
Přihlášky a informace: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Kurz biblických židovských tanců v Opavě

Od 2. října do 27. listopadu pokračuje opět kurz biblických židovských tanců, na 
který se mohou přihlásit ženy, které už tyto tance navštěvovaly. Kurz bude mít 9 lekcí. 
Sejdeme se vždy ve středu od 19 do 21 hodin v Církevní základní škole v Opavě-Jaktaři. 
Lektorka je Gita Vyleťalová z Krnova. Cena za celý kurz je 450 Kč.

Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617 

Škola partnerství 

Uskuteční se v diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi n/O od 11. října.
Je určena párům ve věku cca 18–35 let, skládá se z pěti víkendů a cena je 2 300 Kč  

na osobu za celý kurz.
Informace a přihlášky: sdostal@doo.cz, 731 625 606

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.

Charita Opava si k výročí nadělila zásadní změnu 

V čase, kdy si Charita Opava připomíná třicet let existence, nebude jen slavit – naopak 
chystá jednu z největších změn za svou existenci. Za zásadního přispění Biskupství 
ostravsko-opavského získala část rozsáhlého areálu bývalé Strojní traktorové stanice na 
ulici Přemyslovců v Jaktaři, kam se postupně přesunou všechny její chráněné dílny. Velká 
kapacita areálu pak umožní další rozvoj zaměstnávání zdravotně handicapovaných, 
kterému dosud bránily nedostatečné prostory. 

Jako první se do nového areálu, na jehož rekonstrukci se již intenzivně pracuje, 
přestěhovala v srpnu část Chráněné technické dílny sídlící ve Velkých Hošticích. Již nyní 
se tak snížily dopady činnosti tohoto střediska, které zpracovává převážně elektroodpad, 
na okolní zástavbu.

V areálu se nacházejí dva objekty – bývalá administrativní budova a takzvané 
čtyřhalí, tedy čtyři rozsáhlé haly se zázemím pro různé činnosti. Do několikapatrové 
administrativní budovy se po rekonstrukci přestěhují z Opavy a Vlaštoviček šicí, tkací, 
vyšívací a keramická dílna a také pracoviště gravírování a sítotisku. Do čtyřhalí se kromě 
Chráněné technické dílny z Jaktaře přesune ještě kompletační dílna Chráněných dílen 
sv. Josefa. 

Stavebně i organizačně náročný proces bude trvat do roku 2020. Před Charitou 
Opava, která v tuto chvíli zaměstnává kolem 260 lidí, z čehož více než polovinu tvoří 
zdravotně handicapovaní, se tak po třiceti letech rozvoje otevírají další možnosti růstu. 
„Věříme, že tento odvážný projekt, dosti netypický pro organizaci působící v oblasti sociální 
práce, přinese pro Opavsko hned několik pozitiv,“ dodává ředitel Charity Opava Jan 
Hanuš. „Přispěje k rekonstrukci zanedbané části Strojní traktorové stanice, pomůže nám 
zaměstnávat ještě více osob znevýhodněných na trhu práce a bude mít i nezanedbatelný 
ekologický přínos.“ 

Přijďte na „Sportovní den (nejen) pro klienty“

Ve velké sportoviště s velmi netradičními disciplínami se změní v sobotu 21. září 
dopoledne areál fotbalového hřiště v Kylešovicích. Akci s názvem „Sportovní den (nejen) 
pro klienty“ zde pro všechny malé i velké zájemce z řad široké veřejnosti uspořádají 
společně Charita Opava a opavský Okresní fotbalový svaz. Výtěžek z akce, která může být 
vítaným zpestřením sobotního dopoledne pro celou rodinu, bude věnován mobilnímu 
hospici Pokojný přístav.
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Možnost nahlédnout do života 
lidí a sportovců s handicapem 
přinese nejen zábavu, ale také 
poučení. „Kde jinde byste si mohli 
vyzkoušet slalom na invalidním 
vozíku, showdown, šupec, jízdu 
na dvoukole, překážkovou dráhu 
či speciální ruské kuželky, které 
používají například nevidomí,“ 
vzkazují organizátoři. Na všechny 
návštěvníky čeká občerstvení, 
soutěžící také obdrží diplom a originální medaili. 

Součástí sportovního odpoledne bude také fotbalový turnaj sponzorských týmů  
a bohatý doprovodný program, například ukázka masáže šíje Wellness centra Charity 
Opava či měření krevního tlaku. Pro dobrou náladu zazpívá obyvatelka Domu sv. Cyrila 
a Metoděje pro zrakově postižené Iveta Dunková.

Fotbalový turnaj sponzorských týmů bude v areálu kylešovského sportovního hřiště 
na ulici U Hřiště zahájen v 9 hodin, o půl hodiny později, tedy v 9.30, se sportoviště 
otevře pro klienty opavských sociálních organizací a širokou veřejnost. Záštitu nad akcí 
převzal senátor Herbert Pavera.

„Náš sportovní den je ideální příležitostí, jak prožít den s klienty sociálních organizací 
a alespoň trochu se vcítit do jejich situace,“ dodává jako pozvánku ředitel Charity Opava 
Jan Hanuš. 

Umožněme Hele přijet na Hradecký slunovrat

„Umožněme paní Hele přijet na Hradecký slunovrat.“ S tímto mottem startuje  
2. září crowdfundingový projekt, do něhož se spojenými silami zapojí Charita Opava  

a festival Hradecký slunovrat. Pokud se vše podaří a 
vybere se potřebných 69 tisíc korun na elektrický invalidní 
vozík, bude na něm moci bývalá klientka a současná 
zaměstnankyně Charity Opava paní Hela Jombíková 
přijet na listopadový koncert festivalu Hradecký slunovrat 
do Hradce nad Moravicí a přečíst publiku své verše.

Helena Jombíková se narodila v roce 1975 s vážným 
zrakovým postižením. Studia na Obchodní akademii 
pro zrakově postiženou mládež v Opavě nedokončila 
ze zdravotních důvodů. „Mimo problémy se zrakem, 
kvůli kterým jsem dostala invalidní důchod, ve mě byla 
ukrytá ještě neznámá choroba, která čekala na svůj čas.  
A tak se jednoho dne z jara v roce 2009 stalo, že mi tělo ztuhlo  
a zesláblo a já zůstala ležet,“ líčí paní Hela. 
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„Podle lékařských papírů bych měla jen sedět a čekat na nejhorší. Tak to tedy ne,“ 
pokračuje rozhodně paní Hela. A ačkoli se musí denně vyrovnávat s progresivní nemocí, 
jejíž vinou je stále častěji odkázána na invalidní vozík, nepřestává být velmi činorodá. Jiní 
lidé se pod tíhou své nemoci hroutí, Helena Jombíková dálkově vystudovala Soukromou 
střední školu podnikatelskou v Opavě, a dokonce začala psát verše. Její prvotinu pod 
názvem „No tak mám diagnózu“ vydala Charita Opava v roce 2016 a verše z ní četli na 
slavnostním představení herci Slezského divadla Ivana Lebedová a Daniel Volný. 

„Jsem obyčejná ženská, starám se o své dvě děti, stále 
častěji musím používat invalidní vozík, který se stal mým 
kamarádem. Když si každý z vás, kdo si přečtete mé básničky, 
najde třeba jen jeden verš, který bude patřit jen jemu, budu 
šťastná,“ dodává. Křehká paní Hela by ale potřebovala 
skládací vozík elektrický, který by se vešel do auta a díky 
kterému by nebyla odkázaná na pomoc jiných. „Až budu 
jednou ležák, k čemuž asi bohužel směřuji, pak už mi ten 
vozík nebude na nic. Teď si ho ještě můžu užít,“ vysvětluje 
naléhavost pořízení vozíku právě nyní, i když na něj od 
zdravotní pojišťovny ještě nemá nárok. 

Proto vznikl společný projekt Charity Opava a Hradeckého slunovratu, kteří tak 
pokračují v dlouholeté spolupráci. Připojte se i Vy na adrese www.startovac.cz/projekty/
vozik-pro-pani-helu/ a pomozte paní Hele dorazit na Hradecký slunovrat! Děkujeme!

Na sv. Václava si můžete vyzkoušet svět nevidomých

Již tradičně je ve Vlaštovič-
kách 28. září spjato nejen se svát-
kem sv. Václava a Dnem české 
státnosti, ale také s výročím za-
ložení zdejšího Domu sv. Cyrila a 
Metoděje pro zrakově postižené. 
Letos si ho zde připomenou již 
po dvacáté třetí a opět k sobě při 
této příležitosti pozvou širokou 
veřejnost, pro kterou je připraven 
zajímavý program. 

Oslavy začnou jako již tradič-
ně ve 14 hodin mší svatou, kterou bude v kapli Domu sv. Cyrila a Metoděje sloužit opav-
ský děkan Jan Czudek. Poté se již velcí i malí návštěvníci mohou těšit na mnoho atrakcí. 
Na děti bude čekat se skvělou zábavou klaun, skákací hrad a stejně jako loni se mohou 
projet i na poníkovi. V Domě sv. Cyrila a Metoděje bude připravena výstava obrazů  
o zrakovém a mentálním postižení a také zajímavý zážitkový seminář, na němž se 
návštěvníci dozvědí mnohé o průvodcovství nevidomých osob i o tom, jak se správ-
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ně používá bílá hůl. Na malou chvíli se také budou moci ponořit do světa nevidomých  
a vyzkoušet si s pomocnou technologií poslepu nalít nápoj, namazat rohlík, poznat růz-
né předměty, napsat jméno na Pichtově psacím stroji a mnoho dalšího.

Samozřejmostí je bohaté občerstvení i hudební vystoupení. „Přijďte k nám prožít 
pěkné sobotní odpoledne, těšíme se na Vás,“ vzkazuje vedoucí Domu sv. Cyrila a Metoděje 
Zuzana Janků. Vstup i všechny atrakce jsou tradičně zdarma.

Nové koupelny ve Vlaštovičkách přinášejí větší komfort i samostatnost 

Stále hůře překonatelné bariéry 
vytvářely pro klienty Domu sv. Cyrila 
a Metoděje pro slabozraké a nevidomé 
ve Vlaštovičkách staré a nevyhovující 
koupelny. Teď už je to k velké radosti 
všech minulost. S rekonstrukcí, která klientům kromě zvýšení komfortu přinese také 
větší samostatnost, pomohl Moravskoslezský kraj.  

Dům sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách slouží již přes dvacet let. Jeho klienti 
stárnou a jejich zdravotní stav se horší. Zastaralé koupelny proto znamenaly pro mnohé 
z nich i z důvodu různých zrakových handicapů velký problém. „Vstupní dveře byly úzké, 
podlahy neměly protiskluznou úpravu, ve sprchovém koutě s vaničkou byl omezený prostor 
pro manipulaci s klientem. Koupelny také nebyly vybaveny madly,“ vzpomíná vedoucí 
Vlaštoviček Zuzana Janků. 

Nyní se již mohou klienti v koupelnách 
pohybovat bezpečně, a především po větši-
nu času samostatně. „Věříme, že rekonstrukci 
koupelen přivítají a při užívání nových prostor 
budou plně spokojeni,“ uzavírá Zuzana Janků.

Chráněné bydlení ve Vlaštovičkách obdr-
želo dotaci na zrenovování koupelen v rámci 
Programu na podporu zvýšení kvality sociál-
ních služeb poskytovaných v Moravskoslez-
ském kraji na rok 2018. Děkujeme!

Charita Opava dvakrát na Opavské míli

Hned dvakrát bude viditelná Charita Opava na 
7. ročníku závodu Opavská míle 2019. Běžci tohoto 
již tradičního závodu vyběhnou ve středu 4. září  
v 18 hodin v tričkách, které v různých barvách  
a s logem akce vyrobily Chráněné dílny sv. Josefa. 
A opět mezi nimi budou také klienti Domu sv. Cyrila  
a Metoděje pro zrakově postižené s doprovodem.
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Opavská míle je silničním závodem na jednu míli, tedy 1 609 metrů. V Opavě to 
znamená úsek přesně od restaurace Split až ke „kouli“ na Horním náměstí. Patří mezi 
oblíbené závody pro celé rodiny, firemní týmy, amatérské běžce, děti, hendikepované a 
profesionální běžce. Cílem závodu je propojení profesionálních a amatérských běžců a 
nadšenců pohybu. Setkání s českou, ale i světovou atletickou špičkou. V den závodu je 
také v Opavě připraven bohatý program.

Zveme na Den otevřených dveří do Mravenečku

Otevřeno pro veřejnost bude mít ve středu 18. září od 8 do 14 hodin Denní stacionář 
pro děti a mládež s kombinovanými vadami Mraveneček.

„Jak je již zvykem, tento den budou na Neumannově ulici č. 3 v Opavě na Dni otevřených 
dveří vítání nejen zájemci o naši službu, ale všichni, kteří mají zájem si prohlédnout nebo 
blíže poznat náš stacionář,“ zve vedoucí Mravenečku Jana Konopková. Návštěvníci, 
jimž zaměstnanci Mravenečku zodpoví všechny případné dotazy, se také budou moci 
přesvědčit, jak vypadá běžný den pracovníků i klientů.

Charita Opava

Pozvánka na přednášku
Česká křesťanská akademie místní skupina 

Opava, Orel župa Křížkovského, Jednota Orel Opava 
a obec Slavkov srdečně zvou na přednášku Vybrané 
aspekty druhého života knížete Václava (připomínka 
110. výročí založení Orla).

Přednáší: Prof. Martin Weis (České Budějovice)
Kde: Aula Slezské univerzity v Opavě
Kdy: v úterý 24. září v 16 hodin
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Oznámení
Mše svatá v německém jazyce
bude v sobotu 21. září v 16.30 v kapli  
sv. Kříže na Matiční ulici. 

Mše svatá na zahájení školního roku
 V neděli 1. září v 8.30 bude v kostele  
sv. Vojtěcha sloužena prosebná mše svatá  
k zahájení školního roku na opavských 
školách.

Slavnost sv. Václava, sobota 28. září
 Mše svaté budou slouženy:
•	v kostele sv. Vojtěcha ráno v 7.00 a večer 

v 18.00;
•	v kostele Svatého Ducha v 8.00; 
•	v kostele Božského Srdce Páně – Marianum 

v 18 hodin.

Bohoslužby v kostele sv. Vojtěcha
budou od pondělí 2. září opět: 
•	v pondělí až čtvrtek v 6.00 a v 7.00 ráno;
•	v pátek v 6.00, v 7.00 a v 18.00;
•	v sobotu beze změny – v 7.00 a v 18.00; 
•	v neděli rovněž beze změny – v 7.00,  

v 8.30, v 10.00 a večer v 18 hodin.

Bohoslužby v kostele Svatého Ducha
budou od pondělí 2. září opět jako před 
prázdninami.

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

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

•	Kostel sv. Vojtěcha – každý pátek od 
17.00 do začátku mše svaté v 18.00 tichá 
adorace s možností svátosti smíření. 
V pátek 6. září (první pátek v měsíci) 
adorace s pobožností k Nejsvětějšímu 
Srdci Páně; v pátek 20. září (třetí pátek v 

měsíci) adorace s pobožností s Korunkou 
k Božímu milosrdenství. Vždy po mši 
svaté začínající v 18 hodin.

•	Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli  
1. září a 6. října po mši svaté začínající  
v 16.30 bude krátká adorace s litanií  
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátost-
ným požehnáním.

•	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Kylešovi-
cích – v pátek 6. září (první pátek v mě-
síci) pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci 
Páně a v pátek 27. září (poslední pátek v 
měsíci) pobožnost s Korunkou k Božímu 
milosrdenství. Vždy po mši svaté začína-
jící v 18 hodin.

•	Kostel Božského Srdce Páně – Marianum 
– v pátek 6. září (první pátek v měsíci) 
od 17.20 do začátku mše svaté v 18.00; 
každou středu (pokud není liturgická 
památka) v 18 hodin mše svatá ke cti  
sv. Josefa, přede mší litanie ke sv. Josefu.

Intence na mše svaté
•	Na ranní a dopolední mše svaté v kostele 

sv. Vojtěcha se intence zapisují průběžně 
po celý rok, vždy po každé mši svaté  
v sakristii.

•	Na večerní mše svaté se v kostele svaté-
ho Vojtěcha přijímají intence na listopad  
v pátek 20. září od 16.45 do 17 hodin. 
Je možno zapsat intenci i v následujících 
dnech (pátek, sobota a neděle), avšak nej-
později do 17.40 nebo po mši svaté.

Společenství mládeže
se opět bude scházet každý pátek při ve-
černí mši svaté, která začíná v 18 hodin  
v kostele sv. Vojtěcha a poté na faře při kon-
katedrále Nanebevzetí Panny Marie. Zváni 
jsou všichni mladí, nejen ti, kteří se již spo-
lečenství zúčastňovali.
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Večer modliteb se zpěvy Taizé
bude v sobotu 21. září v kostele sv. Vojtě-
cha. Začátek je v 19 hodin, všichni jste zvá-
ni.

Setkání Sekulárního františkánského 
řádu
v září nebude, další měsíce bude druhou 
sobotu v měsíci v pastorační místnosti kos-
tela Sv. Ducha po mši svaté v 8 hodin.

Fatimská pobožnost
bude v pátek 13. září v kostele Sv. Ducha. 
Pobožnost začíná v 16.15 modlitbou rů-
žence. V 17.00 je mše svatá, po ní litanie 
a průvod se sochou Panny Marie. Tato 
pobožnost je každého 13. dne v měsíci od 
května do října.

Růžencové pobožnosti
 Od úterý 1. října, po celý měsíc říjen, se 
budeme opět scházet k modlitbě růžence 
v kostele sv. Vojtěcha, začátek vždy v 17.15. 
Celý rozpis jednotlivých dnů a modlících 
se společenství bude na vývěskách a v příš-
tím čísle Cesty.

Pobožnost „TRANZITUS“,
při které si připomeneme přechod svatého 
Františka z pozemského života do nebe, se 
bude konat ve čtvrtek 3. října po mši svaté 
v 17.00 v kostele Sv. Ducha. Bližší informace 
na plakátcích.

Nejbližší plánované sbírky
•	Neděle 8. září – sbírka na opravu konka-

tedrály Nanebevzetí Panny Marie (v kos-
telech farnosti Panny Marie).

•	Neděle 15. září – sbírka na církevní školy 
(ve všech kostelech).

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.

Poutní místo Cvilín u Krnova
•	Sobota 14. září – Hlavní pouť 

Povýšení svatého kříže a Panny Marie 
Sedmibolestné. V 17 hodin křížová cesta,  
v 18 hodin mše svatá.

•	Neděle 15. září – Hlavní pouť 
Povýšení svatého kříže a Panny Marie 
Sedmibolestné. V 8.30 a 10.00 mše svaté;  
v 15.00 mariánská pobožnost, v 16.00 
mše svatá (polsky).

•	Neděle 6. října – Růžencová pouť, v 10.00 
mše svatá.

 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 e-mail: krnov@minorite.cz 
nebo na tel. č. 595 171 332. Program pou-
tí na celý rok 2019 najdete na webových 
stránkách http://kostelcvilin.cz/.

Poutní místo Panny Marie Pomocné 
Zlaté Hory
•	Sobota 21. září – Pouť národů. Do 

uzávěrky tohoto čísla nebyly další 
informace o pouti národů známy. 

•	Každý první pátek v měsíci ve 21 hodin: 
Křížová cesta za ochranu nenarozených 
dětí.



Mše svaté mimo poutní dny: 
•	každou sobotu v 10.30; 
•	každou neděli po celý rok v 10.30 a  

v 15 hodin.

 Veškeré informace získáte na adrese: Du-
chovní správa poutního místa Panny Marie 
Pomocné, Zlaté Hory 170, 793 76; telefon: 
584 425 916; e-mail: mariahilf@mariahilf.
cz; webové stránky: www.mariahilf.eu.

Slezská pouť u sv. Salvátora v Dolních 
Životicích
bude v neděli 15. září. Poutní mše svatá 
bude v 10 hodin. Hlavním celebrantem 
bude Mons. Mgr. Adam Rucki.

Exercicie v říjnu
•	Pátek 11. až neděle 13. října – Velehrad

Víkend pro seniory
Centrum pro rodinný život Olomouc

•	Neděle 13. až pátek 18. října 
Velehrad
Kněžské exercicie P. Jacques Philippe

•	Neděle 20. až pátek 25. října 
Velehrad
Kněžské exercicie

P. Vojtěch Kodet OCarm

•	Pátek 25. až neděle 27. října – Hostýn
Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem

P. Jiří Pleskač

 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 v září
•	Neděle 1. září – Světový den modliteb za 

péči o stvoření;
•	pátek 6. září – první pátek v měsíci;
•	neděle 8. září – Mezinárodní den 

gramotnosti;
•	sobota 14. září – Svátek Povýšení svatého 

kříže;
•	pondělí 16. září – Den církevních škol;
•	sobota 21. září – Mezinárodní den míru;
•	čtvrtek 26. září – Mezinárodní den 

neslyšících;
•	sobota 28. září – Slavnost sv. Václava, 

mučedníka, hlavního patrona českého 
národa (doporučený svátek);

•	úterý 1. října – Mezinárodní den hudby;
•	pátek 4. října – první pátek v měsíci.

Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, vydavatel a adresa 
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Ročník 26., číslo 9. Náklad 550 výtisků. Výrobní náklady 1 kusu 15 Kč. Číslo připravila a vydání 
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