
Slovo na cestu
Začíná postní doba. Je to období, kdy máme obnovit svá dobrá předsevzetí a činit 

pokání. Proto je to doba náročná, vyžadující od nás, abychom vyvinuli úsilí a pevnou 
vůli na cestě životem. Je to také doba požehnaná. Platí o ní slova apoštola Pavla z 2. listu 
Korintským: „Hle, teď je ta doba příhodná, hle, teď je ten den spásy.“ 

Pán Ježíš, dříve, než zahájil svou prorockou činnost, odešel na poušť, kde se o samotě 
postil a modlil. Jeho půst trval 40 dní. Církev i nám dává 40 dnů, v nichž se máme 
připravovat na velikonoční svátky. Co máme v postních dnech dělat? Více se modlit, 
obnovit svůj duchovní život, něco si dobrovolně odřeknout, a tak i sobě ukázat, že jsme 
schopni dávat přednost duchovním hodnotám. 

Přílišný blahobyt člověku škodí. Vždyť i výchova dětí vyžaduje naučit je tomu, že 
nebudou mít všechno, co se jim zalíbí. Rozmazlováním děti špatně připravíme do života. 
Umění odmítnout pokušení vyžaduje pevnou vůli a tu je třeba cvičit. Něco příjemného si 
máme odřeknout i proto, abychom trochu napodobili Pána Ježíše, který za nás obětoval 
život. Jestliže Kristus za nás vydal sám sebe, máme i my něco obětovat jemu, a tak vyjádřit 
svou lásku a vděčnost. 

Takový půst prospívá i člověku, neboť se učí sebeovládání a není pak otrokem svých 
vášní. Můžeme si vybrat, v čem se budeme snažit vylepšovat. Má to být něco, co cítíme, že 
bychom měli na sobě změnit, něco ne zcela snadného. V době, kdy jsem byl v kněžském 
semináři jako bohoslovec, měli jsme tam 
představeného, pana rektora. Byl to kuřák. 
A přece dokázal v postní době zcela odložit 
cigarety, což jistě nebylo snadné, když byl 
na kouření zvyklý. Museli jsme jej proto 
obdivovat. Bral postní dobu vážně.

Před postním obdobím je čas, který 
nazýváme masopust. Je to období tanečních 
zábav, průvodů s maskami a medvědem a 
všelijakých taškařic. Nic proti tomu, člověk 
potřebuje nějakou relaxaci. Ale je tu otázka, proč se těch veselic účastní skoro každý, kdo 
trochu může, ale v postní době přijde na pobožnost křížové cesty jen pár lidí?

P. Rudolf Friedl, farář ve Štáblovicích

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě březen 2020
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Modlitba křestního kmotra

Pane,
děkuji, že smím doprovázet
jedno Boží dítě na jeho cestě k tobě.
Dej mi odvahu a sílu pomáhat mu 
svým životem, slovem a modlitbou,
aby neztratilo milost 
přijatou skrze dar křtu. 
Uchovávej nás oba ve své lásce 
na všech cestách našeho života. 
Amen.

Páska na psacím stroji
Učinil jsi mne Pane
obyčejnou černou páskou
černou páskou na psacím stroji

Dotekem ruky své
vyťukáváš do ní
znamení tajemné

Zástupy písmenek
sjednocují se v obrazy
myšlenek a slov

A pak již jen zbývá
aby tu byl vždycky
bílý list
živý
 lidský
  bílý
   list 
na nějž by se dotekem tvým
přes černou pásku
tvé
 Slovo
  viditelně
   vtělovalo

Mons. Josef Veselý
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Zajímá nás…
Jaké jsou dary Ducha Svatého a jak o ně prosit? 
(příprava na svátost biřmování)

- Přijď, Duchu moudrosti, a osvěť náš rozum, 
abychom stále jasněji poznávali Kristovo 
učení, zapal naše srdce, abychom se rado-
vali z jeho velikosti a krásy, posilni naši 
vůli, abychom podle něho stále dokonaleji 
žili.

  - Přijď, Duchu rozumu, a nauč nás veškeré 
pravdě, abychom alespoň trochu pochopili, jaká 
je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moud-
rosti a vědomosti Boží.  

- Přijď, Duchu rady, a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro 
to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.

  - Přijď, Duchu síly, a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek 
a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.  

- Přijď, Duchu umění, a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dobra, 
abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty 
duchovní. 

 - Přijď, Duchu zbožnosti, a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, 
zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou 
důvěrou.  

- Přijď, Duchu bázně Boží, a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali 
hřích a vše, co nás odvádí od Boha. – Amen.

o. Jan Czudek

Být ochotný přijímat výzvy
Karel Honka, bohoslovec a student Teologické fakulty UP v Olomouci, vycestoval tento 

školní rok studovat do Irska. Jak mu jde studium v cizím jazyce, co všechno již v Irsku viděl, 
ochutnal a zažil, se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Kájo, tento školní rok nestuduješ v Olomouci, ale v Irsku. Jak to?
Před třemi lety přijeli irští bohoslovci na návštěvu do pražského a poté i do olomouckého 

kněžského semináře. V této době jsem studoval v prvním ročníku a napadlo mě, že bych 
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se jednou rád podíval do Irska. Postupně tato myšlenka ve mně zrála a ukázalo se, že 
nejlepší příležitostí, jak poznat Irsko, bude studium v rámci programu Erasmus. 

Co je Erasmus?
Erasmus je evropský studijní program dotovaný Evropskou unií pro studenty 

vysokých škol, kteří hodlají vycestovat za studiem. Funguje to tak, že se student přihlásí 
a zúčastní výběrového řízení ke studiu na zahraniční vysoké škole, kterou si sám vybere. 
Možnosti studia jsou poměrně velké, např. Španělsko, Francie, Anglie, Řecko, Irsko… 
Vítězové výběrových řízení se následně zabývají poměrně náročnou administrativou. 
Student Erasmu většinou žádá o studium na jeden nebo maximálně na dva semestry. 

V rámci Erasmu jsou tedy na fakultě i studenti z jiných zemí. 
Ano, jsou. Během prvního semestru se mnou studovalo pět studentů z Německa, 

jeden student z Polska a je tu se mnou také jeden Čech. Je tady ale i mnoho cizinců  
z celého světa, kteří zde nestudují v rámci programu Erasmus. Většinou tady jsou z toho 
důvodu, že je zde poslal studovat jejich biskup, představený z komunity, popřípadě tady 
studuje i mnoho laiků.

Na jaké univerzitě studuješ?
Studuji na Pontifical University St. Patrick‘s College Maynooth. Tato univerzita leží 

poblíž hlavního města Dublin, v malém studentském městečku Maynooth. 
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Kde jsi ubytovaný?
Bydlím v národním irském kněžském semináři. 

Je to ve stejné budově jako škola, takže na přednáš-
ky chodím „téměř v papučích“. 

Můžeš srovnat seminář v Olomouci  
a v Irsku?

V semináři se mnou žije 31 bohoslovců, zatím-
co v olomouckém semináři je nyní 22 bohoslovců. 
Irský seminář nabízí ubytování, se kterým jsem 
velmi spokojen. Denní režim je ale trochu jiný než 
v olomouckém semináři, protože nabízí dost vol-
ného času. Je to na jednu stranu velká svoboda, ale 
na druhou je to velká zodpovědnost, protože člo-
věk si musí denní režim nastavit sám tak, aby vě-
noval dostatek času modlitbě, studiu a odpočinku. 

V jakém jazyce probíhá výuka?  
Jak zvládáš studium a dorozumívání se  
v cizím jazyce?

Výuka probíhá v angličtině. Denně používám 
angličtinu pro psanou i mluvenou komunikaci. 
Někteří Irové mají silný přízvuk a mluví velmi 
rychle, takže dorozumívání pro mě (ale i pro ně) 
bývá často lekcí trpělivosti a pokory. Někdy si ří-
kám, že bych k tomu rozhovoru potřeboval titulky. 
Studium je pro mě obecně náročné, ale mám zku-
šenost, že zároveň s velkým úsilím přichází i veliké 
Boží požehnání.

Liší se nějak studium u nás a v Irsku?
Co se týče teologie, tak bych řekl, že ano. My-

slím si, že studium v Irsku není na takové úrovni 
jako u nás. Mají menší dotaci hodin přednášek, 
minimum předmětů a poměrně malé zkoušky, 
které jsou většinou písemné. Dále je to tím, že zde 
nestudují magisterský obor jako u nás, ale „pouze“ 
bakalářský. Jinými slovy bohoslovci studují dva až 
tři roky bakaláře z filosofie a poté tři roky z teolo-
gie. Při tomto stylu výuky se musí vše zestručnit 
a zjednodušit, což my studenti vždy oceníme. Pro 
mě je přínosem, když vidím, že i tak se to dá dělat. 
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Přicházíš do styku s irštinou? Jaký to je jazyk? Je hodně podobný angličtině?
Ano, přicházím. Irština je původní jazyk obyvatel irského ostrova a dodneška je to 

vedle angličtiny úřední jazyk v Irsku. Když jdete po ulici, tak na cedulích nejdříve vidíte 
irský a poté anglický název. Dále se s irštinou setkávám každý pátek v seminární kapli při 
mši svaté, kterou slouží kněz, který ji ovládá velmi dobře. 

Irština není vůbec podobná angličtině a chápu ji spíše jako výraz irského vlastenectví 
a náležitosti ke kultuře, která byla dlouhé roky potlačována britskou nadvládou. Realita 
irského jazyka je ale taková, že irštině většina lidí rozumí, ale moc jí nemluví, protože je 
pro ně pohodlnější používat angličtinu.

Jací jsou Irové?
Zajímaví. Lidé tady mají jinou mentalitu než u nás. Myslím si, že my Češi máme mnoho 

podobného s německou mentalitou oproti Irům, kteří jsou pořád v klidu, přátelští… Na 
druhou stranu nejsou tolik organizovaní, přesní a zodpovědní jako Češi. Nicméně každá 
zkušenost s cizinci nebo cizím prostředím je pro člověka velmi obohacující, protože mu 
to otvírá obzory. A to je velmi důležité.

Jak ti chutná irská kuchyně?
Není vůbec špatná. Myslím si, že oproti nám jedí více hovězí 

maso a ke všemu přidávají brambory. Mezi tradiční irská jídla patří 
zejména irská snídaně. Je to velmi vydatná snídaně, která obsahuje: 
slaninu, vejce, párek, fazole, brambor, houby, opečené rajče, kousek 
černého a bílého jelita. 

Irsko je také vyhlášené díky rozmanitým druhům whiskey a 
piva. Mezi nejznámější piva jednoznačně patří Guiness, které je 
zcela jiné než české, ale chuťově velmi dobré. 
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Míváš nějaké osobní volno?  
Jak trávíš volný čas?

Osobní volno mám v podstatě pořád kromě 
času, během kterého musím být v semináři, ve 
škole nebo při plnění svých povinností. Volný 
čas rád trávím sportem, procházkami, zkouška-
mi v seminárním sboru, filmem a příležitostně 
i výletem.

Máš čas poznávat irskou krajinu a 
pamětihodnosti? Navštívil jsi hlavní 
město?

Měl jsem několik možností výletů po irské 
krajině, která je opravdu krásná. Hlavní město 
Dublin jsem navštívil již vícekrát, stojí to za to. 
Také jsem strávil víkend v cizím státě, který leží 
na stejném ostrově jako Irsko. Kdo ví, jak se 
tento stát jmenuje? 

Navštívil tě během tvého pobytu někdo?
Jak bych mohl nezmínit návštěvu otce děkana a otce Aleše! Myslím, že tato návštěva 

byla pro nás všechny skvělým zážitkem. Náš seminář také navštívil irský kardinál Seán 
Brady, aby nám dal několik duchovních podnětů během duchovní obnovy. Měl jsem tu 
čest s tímto sympaťákem mluvit osobně. 
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Přednáška
V úterý 21. ledna se uskutečnila v pastoračním 

středisku minoritského kláštera první z letošních 
přednášek pořádaných Klubem svaté Anežky. 

Na téma „Mluvený jazyk na Opavsku v promě-
nách doby“ přednášel MUDr. Vít Skalička, zná-
mý jako autor knihy „Opavština pro samouky“, 
kterou vydal v roce 2017 a dalších. Po díle PhDr. 
Arnošta Lamprechta „Středoopavské nářečí“ je 
to první obsáhlá práce, která se zdejšímu nářečí 
věnuje.

Přednášející zaujal všechny přítomné nejen 
svými znalostmi, ale i živým, vtipným výkladem, 
takže se přednáška posléze změnila v živou debatu. Otázky a odpovědi se střídaly tak 
rychle, že nikdo ze 40 přítomných ani nepostřehl, že dávno uplynula doba, kdy většinou 
přednášky končí. 

Stýská se ti po českém prostředí?
Po českém prostředí vyloženě ne. Na druhou stranu ano, protože pro člověka je 

jednodušší se pohybovat ve známém prostředí. Je tady se mnou jeden Čech na Erasmu a 
bydlí se mnou v semináři, takže občas oprášíme nějaké to české slůvko. 

Vzkážeš něco „svým farníkům“?
Rád bych se s nimi podělil o myšlenku, která mě již delší dobu provází. Jde o to, aby 

měli stále v životě před sebou větší či menší výzvy, které je mohou posunout dál. Být 
ochotný nové výzvy přijímat, a tak na sobě trvale pracovat. Neustále se ptát v modlitbě: 
„Bože, co chceš po mně, abych udělal? Co mohu ještě ve svém životě zlepšit?“ Tento 
postoj vnímám jako dobré celoživotní úsilí pro každého člověka. Chci jim také poděko-

vat za jejich modlitby, kterými do-
provází mě, kněžský seminář nebo 
nová duchovní povolání. Také já 
všechny dobrodince pravidelně 
vkládám do modlitby. 

S přáním všeho dobrého
Le gach dea ghuí

Karel Honka

Děkujeme za rozhovor.
Marie Štrauchová a Mirka Řeháková



9

Ministrantská florbalová liga Under 15
V sobotu 1. února se ministranti naší farnosti zúčastnili florbalového turnaje v Šilhe-

řovicích. Sjelo se tam sedm týmů z naší diecéze. Hrálo se ve skupinách. Náš tým byl ve 
složení: Felix Špička, Vojta Hejátko, Jáchym Metelka, Petr a Jindřich Martínkovi, Vašek 
Kořínek. 

Začátek turnaje byl již brzo ráno, konkrétně v 8.15. Když jsme dorazili na místo 
turnaje do Šilheřovic, vylosovali jsme si skupinu, ve které jsme hráli – skupinu B. Sehráli 
jsme dva zápasy a poté jsme hráli zápasy o umístění. Zápasy ve skupině pro nás sice 
nedopadly nejlépe, ale to vůbec nevadilo, protože máme alespoň do příštího turnaje co 
zlepšovat. 

Na turnaj dorazil i otec biskup Martin David, který se přijel nejen podívat a předat 
ceny, ale taky si vystřelil do brány a dal gól. 

Byl to krásně prožitý den a kluci si odnesli spoustu zážitků. Chtěl bych především 
poděkovat klukům, že jeli na tuto úžasnou akci, a také bych chtěl poděkovat panu 
Martínkovi a panu Karli, že nás na tuto akci odvezli.

Sebastián Karli

Nezbývá než vyslovit MUDr. Skaličkovi dík a obdiv za jeho zaujetí, s jakým se věnuje 
práci mimo svůj obor s nářečím, které mu jako rodáku z Prahy muselo po jeho příchodu 
na Opavsko připadat jako cizí jazyk. 

Markéta Horáková
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Volejbalová fantazie

Událost hodna minimálně reportáže v České televizi. Již sedmý ročník prestižní 
amatérské soutěže. Mládež děkanátu v akci. Nejen těmito slovy lze popsat volejbalové 
klání, tzv. OpaCUP, který se konal dne 15. února. Opavští animátoři zorganizovali a 
perfektně připravili už tradiční turnaj pro všechny nadšence volejbalu. Není jednoduché 
naplánovat takovou akci, ale animátoři se skutečně vyznamenali. Připraveno bylo vše – 
od nafukování míčů až po výborné občerstvení, a ještě lahodnější ceny.

Ovšem i samotní volejbalisté se nenechali zahanbit. Celkem se zúčastnilo 7 týmů  
z Opavy, Hradce nad Moravicí i Ostravy. Týmy byly rozděleny do dvou skupin a začal lítý 
boj. Vše samozřejmě v rámci fair play pod dohledem spravedlivých rozhodčích, kteří se 
nenechali rozhodit ani tzv. tahanými (viz volejbalový slang – pozn. redakce).

Do finále se nakonec probojoval tým Jaktař a Mixtape (z Opavy). Nervy drásající finále 
bylo mimo jiné doprovázeno mexickou vlnou (jednou) a roztleskáváním nezaujatých 
fanoušků z Jaktaře. Vyhrát však může jen jeden, a tak Jaktař ani letos nenašla přemožitele 
a připsala si další vítězství. Tento tým vyhrál všechny zápasy, čímž si vysloužil kromě 
putovního poháru i lahodný dort (skutečně výborný, naše reportérka také kousek 
dostala).
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Celkově bylo odehráno 16 zápasů, 37 setů a uhráno 1140 bodů, což naše reportérka 
počítala 30 minut. Za všechny děkuji celému animátorskému týmu za realizaci celého 
turnaje a těším se na příští rok, kdy se (doufám) ve zdraví všichni sejdeme.

Za nezávislou redakci  
Terezie Smolková
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Popletené pohádky
V neděli 16. února v odpoledních hodinách bylo možné před budovou Mariana spatřit 

zvláštní bytosti – hasiče, kouzelníky, Červené karkulky, kovboje, princezny, víly, různá 
zvířátka, ale také třeba Spidermana, piráta či Petra Pana. Ti všichni přišli na maškarní 
ples. 
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Děti se ale nepřišly jen bavit, tančit a zpívat. Čekal je také obtížný úkol. Napravit 
popletené pohádky, které jim vyprávěla babička s dědečkem aneb manželé Fabiánovi. 
Naštěstí se ukázalo, že pohádky mají děti v malíčku, takže ani další pohádkové soutěže 
a rébusy pro ně nepředstavovaly problém. Za splnění úkolů je na konci čekala sladká 
odměna a dovádění s nafukovacími balónky.
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K zamyšlení
Zbožnost

Říká se, že my, křesťané, máme být zbožní. Ale co to je ta zbožnost? Je to jenom hodně se 
modlit, chodit do kostela a zúčastňovat se co nejvíc různých bohoslužeb a obřadů? Nebo to 
chce něco víc? A kdo ví, že zbožnost je dvojí?

Je to hodně otázek. Občas, když mě dané téma víc zaujme, hledám o něm informace. 
Našel jsem slova kardinála Špidlíka o zbožnosti. Protože si myslím, že podobné otázky si 
klade víc lidí, nabízím k úvaze to, co jsem našel.

Zbožnost vnitřní a vnější
Kdo žije opravdově podle víry a vyznává ji, je zbožný, koná své povinnosti vůči Bohu  

i lidem, uznává Boha za poslední cíl svého života, ctí ho, a tuto úctu dává i veřejně najevo. 
Boha je možno ctít mnoha způsoby. Křesťan ho ctí tak, jak ho tomu naučil Syn Boží Ježíš 
Kristus a jak ho ctí církev, pokračovatelka díla Kristova.

K pravé zbožnosti patří na prvním místě vnitřní úkony víry, lásky a jiných ctností. 
„Bůh je duch, a ti, kdo se mu klanějí, mají to dělat v duchu a v pravdě“ (Jan 4,24). 

Po plese vypadaly děti spo-
kojeně, za což patří velký dík 
Magdě Sovadinové, Mirce Ře-
hákové, moderátorce Terce Lu-
kašákové, ale i všem ostatním, 
kteří se na přípravě maškarního 
plesu podíleli.

Marie Štrauchová
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Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava

Program na březen: 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. 3. Informativní schůzka
10. 3. „Březen – měsíc knihy“ s Aničkou Foldynovou
17. 3. Přednáška otce Václava Koloničného na téma „Pouť do Compostely“ bude  

v pastoračním středisku minoritského kláštera 
24. 3. Červený kříž: beseda MUDr. Nely Jahodové se seniory – zásady první pomoci: 

volání záchranné služby, oživování, vdechnutí cizího tělesa (1. část)

Podle slov evangelia je však potřeba Krista vyznat i před lidmi, aby on nás vyznal před 
svým Otcem v nebi (srov. Mt 10,32). Zbožný člověk proto projevuje svůj vnitřní poměr  
k Bohu i navenek. Je však také synem církve, která má, jako každá společnost, své formy a 
způsoby, ustálené podle různých zvyků a obřadů. Křesťan se jim přizpůsobuje. Liturgické 
bohoslužebné zákony a normy nás vedou k tomu, abychom ctili Boha opravdově a 
navenek důstojně.

Vnější zbožnost nesmí být příliš taková, aby se zapomnělo na ducha a vnitřní postoj. 
Nesmí se však ani zanedbávat, zvláště ne při náboženské výchově dětí. Pěkně sepjaté 
ruce, pořádek v kostele, krásný zpěv a obřady nejsou ještě samy úplnou zárukou pravé 
zbožnosti, ale mají být jejím obrazem navenek. Vždyť jsme tu na zemi, abychom Boha 
oslavovali způsobem lidským, tak jako ho na nebi ctí andělé způsobem čistě duchovním.

Tomáš Špidlík

Na závěr bych chtěl připomenout, že zbožnost je dar Boží, je to jeden ze sedmi darů 
Ducha Svatého. Proto se máme o ni modlit. Třeba modlitbou papeže Františka, kterou 
přidávám.

Přeji Vám i sobě, abychom našli tu pravou zbožnost a vytrvali v ní.
Vladimír Ziffer st.

Zdroj: Tomáš Špidlík, Po tvých stezkách. Řím, Křesťanská akademie 1968; str. 171–172.

Modlitba papeže Františka o dar zbožnosti
Přijď, Duchu Svatý,

a naplň mé srdce darem zbožnosti,
ať s radostí vyhledávám modlitbu,

s důvěrou se obracím ke svému Stvořiteli
a nalézám zdroj svého potěšení v jeho vůli.
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Knižní tipy
Život není čas, ale setkání   
Nová svědectví o Tomáši Špidlíkovi
Richard Čemus

Autorem tohoto titulu je jezuita a profesor spirituality, blízký 
spolupracovník kardinála Špidlíka. Nejde jen o vzpomínku na 
velkou osobnost naší církve, ale i o velmi cennou sbírku úvah 
na témata, která utvářela dílo Tomáše Špidlíka – slovanská 
spiritualita, modlitba, srdce, kultura a umění, ekumenické snahy, 
duchovní otcovství či papež Jan Pavel II. 

Kniha je doplněna několika fotografiemi a portréty, které 
kardinála Špidlíka originálně zobrazují.

Půst a Velikonoce pro nejmenší
Ilustrace Léa Fabreová

Předškoláky a nejmenší školáky čeká v této knížečce 20 
zábavných úkolů na dobu postní a velikonoční: hledání 
rozdílů, omalovánky, bludiště, spojovačky, puzzle, samolepky, 
vybarvování a spousta dalšího! Jde o pěknou možnost, 
jak doplnit rozhovor o neoblíbené postní době o zajímavé 
aktivity. Děti se také blíže seznámí s biblickými velikonočními 
událostmi.

V sobotu 7. března 2020 budeme pořádat pravidelnou celodenní postní duchovní 
obnovu, kterou povede otec Vladimír Ziffer, farář v Ostravě-Pustkovci, na téma: „Návrat 
ztraceného syna – bod obratu života“.

Duchovní obnova bude tentokrát z organizačních důvodů v klášteře Marianum na 
Rooseveltově ulici č. 47. Začneme v 8 hodin mší svatou v kapli Božského Srdce Páně a 
budeme pokračovat ve velkém sále kláštera. Oběd bude také v budově Mariana. Kaple 
bude otevřena od 7 hodin.

Pokyny k dopravě: ze stanice Divadlo pojedete spojem 213 (autobus), který má 
odjezd v 6.55 a také 7.30 směrem na Kylešovice a vystoupíte na druhé zastávce označené 
Rooseveltova, jízda trvá 4 minuty. Od Východního nádraží můžete k Marianu dojít 
pěšky po Březinově ulici, ale je to dost prudký kopec. Pokud pojedete autem, můžete 
parkovat v zahradě kláštera.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.
Marie Smolková
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Když není motorka, lépe chodit pěšky (Po stopách P. Josefa Toufara)
Miloš Doležal

V únoru jsme si připomněli 70 let od 
mučednické smrti číhošťského faráře Josefa 
Toufara.

U této příležitosti vyšly dvě publikace. Miloš 
Doležal, Toufarův životopisec, nás v první z nich 
zve na místa provázaná se životem, činností  
a smrtí jedné z prvních obětí komunistického 
režimu u nás. Hlavním územím a krajinou 
Toufarova života byla Vysočina. Čtenář se tedy 
z textů a fotografií dozví, odkud pocházela 
Toufarova rodina, jaký byl jeho rodný dům, kde 
studoval v semináři, sloužil primici, ve kterých 
školách vyučoval náboženství. Podíváme se ale  
i do sanatoria, kde vydechl naposledy, na 
ďáblický hřbitov, kde bylo jeho tělo původně 
nedůstojně pohřbeno, ale i na sídliště, na kterém 
bydlel příslušník StB a vrah Ladislav Mácha. Celé 
Doležalovo pátrání po osudech a toufarovských 
místech působí úplně detektivním dojmem, ale 
zároveň přímo zve k výletu či soukromé pouti. 

Druhá, drobnější publikace je křížová cesta s názvem Velký pátek číhošťského faráře 
P. Josefa Toufara. Meditace nad životním osudem tohoto mučedníka doplňují modlitby 
a prosby.

Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava

Dětem
Dědeček má svátek

Na svátek svatého Josefa má dědeček svátek. Celá rodina jde na mši svatou a pak 
spolu slaví svátek večeří. Po jídle si oslavenec vyžádá ticho a pak vypravuje: „Maruško 
a Josífku, měli byste se často ke svatému Josefovi modlit. Bez svatého Josefa byste se ani 
možná nenarodili.“

„Jak to?“ diví se Josífek.
Dědeček se usměje a nahlas vzpomíná: „Maminka vás tehdy nosila sedmý měsíc pod 

srdcem. Lékaři jí zjistili nějakou nemoc a my všichni jsme z toho byli vylekaní. Narodí se 
děti zdravé? A narodí se vůbec? Neumřou v bříšku? Dvakrát týdně chodila maminka na 
kontrolu a lékař vždycky povzdechl: ‚Dobré to pořád není.‘
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Odjeli jsme s babičkou na pouť a tam před sochou svatého Josefa jsme starostlivého 
pěstouna prosili: ‚Svatý Josefe, ujmi se našich dvojčátek, postarej se o ně, aby se nám  
v pořádku narodila. Vypros jejich mamince zdraví. Byl jsi pěstounem Ježíše, opatruj i je!‘

Z poutě jsme se vraceli s jistotou, že se nebeský patron o vás postará. Na druhý den 
šla maminka opět na kontrolu do nemocnice. Pan doktor ji prohlížel 
a poprvé po dlouhé době se při vyšetření usmál a prohlásil: ‚Máme 
vyhráno, všechno je v nejlepším pořádku.‘

Moc jsme tehdy děkovali svatému Jo-
sefovi a jsme mu vděční dodnes. Hlavně 
proto také dostal Josífek jméno podle to-
hoto mocného nebeského přímluvce.“

Všichni se z dědečkova vyprávění radují 
a jsou veselí. Až na Marušku, která nad 
něčím přemýšlí. „Co je s tebou? Proč jsi 
taková smutná?“ ptá se jí dědeček.

Maruška chvíli nic neříká, jako by 
se rozmýšlela, má-li své myšlenky 
prozradit. Ale když ji dědeček 
znovu povzbudí, tak se ho zeptá: 
„A proč svatý Josef nepomůže 
tobě?“

Dědeček se směje a dušuje se: „Já přece 
nenosím v břiše miminka.“

Maruška však vážně tvrdí: „Trápí tě nějaká nemoc a svatý Josef ti může pomoci.“
„Copak já jsem něco říkal o své nemoci?“
Do rozhovoru se vkládá maminka. „Dědečku,“ říká tiše, „všichni to na tobě vidíme, že 

ti není mnohdy dobře. Můžeme ti nějak pomoci?“
„Byl jsem u pana doktora, ten mě poslal k jiným doktorům. A nikdo mi nepomohl.“
„A co svatý Josef?“
„To víte, že jsem ho prosil za uzdravení. Pak jsem měl takový zvláštní sen: Uzdravil 

jsem se, jásal jsem, ale vás děti začala trápit nějaká nemoc. Volal jsem: Ne, ne, tak 
to nechci! Naráz jsem ucítil, že se mi nemoc vrací. A současně jsem viděl, jak vy se 
uzdravujete, smějete se a začínáte si hrát. Zavolal jsem: Ano, tak to chci! Od té doby 
věřím, že jsem nemocný proto, abyste vy mohli být zdraví.“

Maminka vstává od stolu, přistupuje k dědečkovi a jemně ho hladí po prořídlých 
vlasech. Přitom mu říká: „Ty jsi jako Pán Ježíš. Ten také nesl těžký kříž bolesti a utrpení, 
abychom my mohli být šťastni a jednou dojít do nebe.“

„Pán Ježíš řekl: Vezmi svůj kříž – a tak ho nesu,“ říká tiše dědeček, „někdy mě to moc 
bolí, ale vzpomenu si na vás a řeknu si: ‚Nesu ten kříž za vás a nesu ho rád.‘ “

jáhen Josef Janšta 
ilustrace Magdalénka Řeháková
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Ze života skautek

Den sesterství
Dne 22. února 

jsme jako každý rok 
slavily Den sesterství, 
mezinárodní svátek 
skautek. Letos jsme ho 
slavily netradičně, přizvali 
jsme rodiče a společně jsme se vydali 
do Hradce nad Moravicí. Společné 
putování bylo motivováno tajemným 
dopisem, který nám byl předán hned na 
začátku a jehož úplné znění jsme odhalili 
po splnění všech úkolů během cesty. 
Čekala nás Kimova hra se skautskými 
předměty, při které jsme si ověřili svou 
bystrost, sluchová mapa, luštění přísloví 
a společné kreslení ve skupinách. Výlet 
zvládli i nejmladší účastníci, kteří měli 
čtyři roky. Příjemné počasí přispělo ke 
zdárné oslavě celého dne.  

Markéta Smolková
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Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Pololetní vysvědčení

První pololetí jsme slavnostně ukončili mší svatou ke cti Jana Boska. 
V kostele v Hradci nad Moravicí mši svatou sloužil otec Aleš Písařovic 
a ve školní kapli v Opavě-Jaktaři otec Štefan Bednár. Společně jsme tak 

mohli poděkovat za společné chvíle ve škole a vyprosit si požehnání do druhého pololetí. 
Obzvlášť deváťáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy.

Poté děti obdržely vysvědčení. Pro některé to bylo první vysvědčení v životě. 

Maškarní karneval
30. ledna proběhl v naší škole tradiční karneval. Děti od první do páté třídy se 

proměnily v princezny, různá zvířátka, sportovce a pohádkové bytosti. V rytmu hudby 
jsme si společně zatančili, pro děti byly připraveny soutěže a po nich sladké odměny.
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Oborový den
V ten stejný čas, kdy děti z nižšího stupně tancovaly na karnevalu, byl pro žáky  

2. stupně připraven Oborový den. To znamená, že si učitelé připravili zajímavosti a netra-
diční výuku ve svém oboru a ve skupince měli jen ty děti, které se o daný obor zajímají. 

Tak vznikly v naší dílně netradiční dřevěné výrobky, v matematice se žáci věnovali 
luštění různých hlavolamů, ve fyzice dělali pokusy, v češtině hry na rozvoj slovní zásoby, 
v angličtině se vydali do přírody. Pro děti byla připravená šifrovaná trasa a v cíli je čekala 
odměna – horká čokoláda. Celý den byl přínosem pro všechny.
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Centrum pro rodinu – středisko Opava
Kontakt: Masarykova 39, minoritský klášter, 1. patro;
e-mail: jdostalova@prorodiny.cz, mobil: 731 625 617; 
internetové stránky: www.prorodiny.cz; 
osobní kontakt: Po–Pá od 8 do 12 hodin.

Biblické židovské tance – jarní kurz 
Jarní kurz začíná ve středu 11. března od 19 do 21 hodin v CZŠ v Opavě-Jaktaři. 

Uskuteční se 10 lekcí a cena za celý kurz činí 500 Kč. Lektorkou je Gita Vyleťalová.
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Postní duchovní obnova pro manželské páry
Uskuteční se v sobotu 14. března v Církevní základní škole v Hradci n/Mor. Začátek 

je v 8.45 a ukončení cca v 18 hodin mší svatou.
Program:  Láska a úcta – manželé Vyleťalovi
 Kdo je bez viny, ať první hodí kamenem – P. Václav Rylko
Po přednáškách bude povídání ve skupinkách, možnost svátosti smíření, na závěr mše 

svatá v kapli školy. 
Cena: 500 Kč/pár (oběd, občerstvení, lektorné, nájem)
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Den otevřených dveří
Hned v pondělí po jarních prázdninách proběhl v naší škole Den otevřených dveří. 

Pro děti byly připraveny pokusy chemické i fyzikální. Dětem, které si přišly školu 
prohlédnout společně s rodiči, se ve škole moc líbilo a pokusy je zaujaly.

Zápis do první třídy
Zápis do první třídy proběhne v Opavě-Jaktaři i v Hradci nad Moravicí 3. dubna od 

14.30 do 18 hodin. Přineste s sebou rodný list dítěte.

Setkávání předškolních dětí
Církevní základní škola svaté Ludmily v Opavě-Jaktaři zve předškoláky a jejich rodiče 

na pravidelné setkávání s názvem Hrajeme si na školu. Jedná se o přípravu předškolních 
dětí na nástup do první třídy formou her přímo v prostředí školní třídy. Další setkání je 
3. března a 7. dubna v době od 15.30 do 16. 30 na pobočce v Jaktaři. Tyto lekce vede paní 
učitelka první třídy. Těšíme se na děti i jejich rodiče. 

Jana Larischová
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Charita Opava
Kontakt: Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař;
telefon a fax: 553 611 816, 553 612 780, 553 612 788;
e-mail: info@charitaopava.cz;
internetové stránky: www. charitaopava.cz.

Úspěch opavských fotografů
Velký úspěch zaznamenali opavští autoři ve 12. ročníku fotografické soutěže, kterou 

pod názvem MŮJ SVĚT pořádá pro zaměstnance, dobrovolníky i klienty Charit z celé 
republiky Charita Opava. Petra Vavrečková získala první místo v kategorii „Portrét“, stří-
brná místa si v kategoriích „Portrét“ a „Jak to vidím já“ odnesly Marie Hanušová ---a Jana 
Židková. 

Opavské autorky se svými 
snímky uspěly v konkurenci 
247 fotografií z celé republiky, 
z nichž anonymně vybírala 
odborná porota ve složení Jin-
dřich Štreit a Jiří Siostrzonek 
z Institutu tvůrčí fotografie 
FPF Slezské univerzity spo-
lu se Zdeňkem Kováříkem  
z partnerské firmy ASEKOL. 
Jejich snímky i další oceně-
né fotografie si můžete až do  
22. března prohlédnout v His-

torické výstavní budově Slezského muzea na výstavě, kterou koncem února slavnostně 
otevřel patron soutěže fotograf Jindřich Štreit. Vstup je díky vstřícnosti Slezského zem-
ského muzea zdarma. 

Po skončení opavské premiéry fotografie čeká řada dalších výstav v dalších městech 
České republiky. 

Jednodenní setkání pro ženy
Uskuteční se 28. března od 9 do 18 hodin v Pastoračním středisku minoritského 

kláštera v Opavě. 
Setkání povede Fany Böhmová na téma: O znamení kříže, požehnání a zlořečení.
Během dne bude možnost svátosti smíření a na závěr celého setkání mše svatá. 
Cena: 250 Kč (včetně oběda)
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Jana Dostálová
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Pozůstalým pomůže projít truchlením podpůrná skupina Charity Opava

Ztráta blízkého člověka je nejbolestivější zkušeností každého z nás. Truchlící člověk 
zprvu není schopen pochopit, že jeho blízký už nežije, má dojem, že se nikdy nevyrovná 
s tím, že se v jeho životě cosi nenávratně změnilo. Cítí zmatek, chaos, šok. Lidem v tak 
těžké životní situaci bude nyní nápomocna Podpůrná skupina pro pozůstalé, kterou 
zřídila Charita Opava.

„Truchlení je přirozená reakce na 
ztrátu blízké osoby, je potřebné k tomu, 
abychom se s takovou ztrátou vyrovnali, 
přijali ji a naučili se žít bez zemřelého,“ 
vysvětluje Tereza Závadská, krizový in-
tervent služby Fénix, které službu nabí-
zí v rámci charitního střediska krizové 
pomoci Naděje. Podpůrná skupina pro 
pozůstalé je specifickou formou po-
moci a podpory pro člověka, který se 
nachází v náročné životní situaci po 
ztrátě blízké osoby. Nabízí prostor pro 

komunikaci o ztrátě a pro vzájemné sdílení pocitů a myšlenek. „Členové skupiny si mohou 
vzájemně poskytnout emocionální podporu a praktické informace, které sami považují za 
užitečné při zvládání truchlení. Účast na jednotlivých setkáních může zmírnit pozůstalým 
pocity odcizení a izolace a truchlící tak není na svůj smutek sám,“ dodává Závadská.

Vznik podpůrné skupiny inicioval multidisciplinární tým, který utvořila Charita 
Opava kolem mobilního hospicové služby Pokojný přístav. „Pozůstalí po klientech 
mobilního hospice se na nás obraceli s žádostí o pomoc, a tak jsme začali vnímat potřebu 
rozšířit stávající službu o činnost podpůrné skupiny a nabídnout ji nejen klientům 
Pokojného přístavu, ale všem potřebným, kteří projeví zájem,“ vysvětluje manažerka 
Charity Opava Lucie Trunečková. Podpůrná skupina bude pro svá pravidelná setkání 
využívat terapeutickou místnost Chráněného a podporovaného bydlení na Kylešovské 10 
v Opavě. Určena je pro osoby od 16 do 80 let, které se nacházejí v náročné životní situaci 
po úmrtí blízké osoby a procházejí procesem truchlení. Dolní hranici tvoří dvě osoby, 
horní hranici pak osm osob. Na skupinovém setkání je přítomna psychoterapeutka. 
Nevede však skupinu přímo, je spíše pozorovatelem. Pokud by ale některý z účastníků 
nezvládal aktuální téma, je připravena se mu věnovat individuálně v jiné části místnosti.

Termíny setkání budou vycházet z domluvy členů podpůrné skupiny s vedoucím 
skupiny. Každé setkání pak bude trvat dvě hodiny a bude se konat v intervalu přibližně 
jednou měsíčně. Počet setkání je pro každého klienta omezen na šest, což vyplývá i ze 
zásady krátkodobosti pomoci v rámci krizové pomoci. 

Zájemci o pomoc v této těžké životní situaci se mohou již nyní obracet na pracovníky 
na telefonech 553 653 776, 737 615 459 či mailem na adrese nadeje@charitaopava.cz. 
Služba je poskytována anonymně a je bezplatná.
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Pětadvacet let služby Občanské poradny

Pětadvacet let existence oslavila Občanská poradna 
Charity Opava. Dnes velmi vytížené středisko, sídlící 
na Kylešovské ulici v Opavě, vzniklo v roce 1995 pod 
názvem Sociálně právní poradna a původně poskytovalo 
zdarma konzultace jen tři hodiny týdně. 

Poradna zaznamenala velký nárůst poptávky po svých 
službách koncem roku 1997, kdy se na ni obraceli lidé, 
které zasáhly ničivé povodně. Poradna proto rozšířila 
otevírací dobu a přijala další pracovníky. 

Občanská poradna dnes poskytuje profesionální 
rady, informace a pomoc osobám v obtížné životní 
situaci, kterou nejsou schopny zvládat či řešit vlastními 
silami. Za čtvrtstoletí existence se stala neodmyslitelnou 
součástí sociálních služeb v Opavě. Jen za loňský rok 
poskytly její pracovnice celkem 1 411 konzultací, z toho 
814 novým klientům. S klienty tak strávily 1 600 hodin. 
Její služby jsou zdarma. Více informací najdou zájemci na adrese www.charitaopava.cz 
pod záložkou Občanská poradna.

Fotbalisté hrdě za klub i Charitu Opava
Hrdě za náš klub! To 

hlásá nápis na nových 
elegantních tričkách, které 
pro své fanoušky připravil 
jako novinku Slezský FC 
Opava. Jejich prodej má ale 
také charitativní rozměr – 
z ceny 300 korun za každé 
prodané tričko věnuje SFC 
Opava deset korun Charitě 
Opava.

Trička, které na fotogra-
fii představují fotbalisté Jan 
Žídek a Pavel Zavadil spolu 

s ředitelem Charity Opava Janem Hanušem, jsou k dispozici v pánské i dámské velikosti. 
Koupit je můžete v e-shopu i v kamenném fanshopu Slezského FC Opava na Městském 
stadionu v Opavě a v nejbližší době by měly být k dostání i v dalších vybraných obcho-
dech v Opavě.

Charita Opava



26

Oznámení
Mše svatá v německém jazyce
bude v sobotu 14. března v 16.30 v kapli 
Povýšení sv. Kříže na Matiční ulici v Opavě.

Slavnost sv. Josefa
 Čtvrtek 19. března. Mše svaté budou  
v kostele sv. Vojtěcha ráno v 6 a v 7 hodin a 
v 18 hodin večer.

Slavnost Zvěstování Páně
 Středa 25. března. Mše svaté budou  
v kostele sv. Vojtěcha ráno v 6 a v 7 hodin a 
v 18 hodin večer.

Změny mší svatých po změně času,  
k níž dojde v neděli 29. března.
 Kostel sv. Jana Nepomuckého, Kylešovice: 
od středy 1. dubna budou večerní mše sva-
té v 18 hodin.

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

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

•	Kostel sv. Vojtěcha – každý pátek je tichá 
adorace s možností svátosti smíření od 
17 do 18 hodin (do začátku mše svaté). 

V pátek 6. března (první pátek v měsíci) 
adorace s pobožností k Nejsvětějšímu 
Srdci Páně; v pátek 20. března (třetí pátek  
v měsíci) adorace s pobožností s Korun-
kou k Božímu milosrdenství.

•	Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli  
1. března a 5. dubna bude krátká adorace 
s litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a 
svátostným požehnáním po mši svaté 
začínající v 16.30.

•	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích 
– v pátek 6. března (první pátek v měsíci) 
adorace s pobožností k Nejsvětějšímu 
Srdci Páně; v pátek 27. března (poslední 
pátek v měsíci) adorace s pobožností  
s Korunkou k Božímu milosrdenství, 
vždy po mši svaté začínající v 17 hodin.

•	Kaple Povýšení sv. Kříže (ul. Matiční) 
každý čtvrtek od 17.30 do začátku mše 
svaté v 18 hodin.

•	Kaple Božského Srdce Páně (Marianum) – 
v pátek 6. března (první pátek v měsíci)
od 17.20 do začátku mše svaté v 18 ho-
din; každou středu (pokud není liturgic-
ká památka) v 18 hodin mše svatá ke cti 
svatého Josefa, před mší svatou litanie ke 
sv. Josefu. 

Postní duchovní obnova
Srdečně zveme dívky od 15 let na velikonoční duchovní obnovu v Opavě ve dnech 

17.‒19. dubna na téma „Velikonoční radost“. Obnovu povede otec Petr Knapek a sestry  
z Kongregace Dcer Božské Lásky. 

Začátek bude v pátek večer a ukončení v neděli odpoledne.
S sebou: otevřené srdce pro vanutí Ducha Svatého, Bibli, něco na psaní, přezůvky. 

Cena je dobrovolná. 
Přihlašovací adresa: sestra Cecilie Heneberková, Rooseveltova 47, Opava, 746 01, 

mobil: 731 704 497, email: ceciliefdc@seznam.cz. Přihlaste se nejpozději do 13. dubna. 
Na setkání se těší Dcery Božské Lásky (www.dcerybozskelasky.webnode.cz).
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Pobožnosti křížové cesty
v postní době (po celý měsíc březen):
•	kostel sv. Vojtěcha – v pátek v 17.30 a  

v neděli před mší svatou v 17.15;
•	kostel Nejsvětější Trojice – v neděli v 16 

hodin;
•	kostel Sv. Ducha – v pátek v 17.40 (po mši 

svaté);
•	kostel sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích 

– v pátek po mši svaté začínající v 17.00 a 
v neděli v 15 hodin;

•	kaple Povýšení sv. Kříže na Matiční ulici  
podle rozpisu ve vývěsce;

•	kaple Božského Srdce Páně (Marianum)  
v pátek v 17.20.

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

Květná neděle
bude letos 5. dubna. Při každé mši svaté, i 
v sobotu 4. dubna večer, se budou žehnat 
jívové ratolesti (kočičky). Pokud můžete, 
přineste si své jívové ratolesti. Nespoléhejte 
na to, že je dostanete v kostele. 

Zpovědní den
 V neděli 5. dubna (Květná neděle) bude 
v kostele sv. Vojtěcha od 14 do 17 hodin 
možnost přijmout svátost smíření. Z toho-
to důvodu nebude tuto neděli v kostele
sv. Vojtěcha křížová cesta.

Další možnosti přijetí svátosti smíření 
před Velikonocemi
•	Kostel sv. Vojtěcha – od pondělí do soboty 

– půl hodiny před mší svatou. Poslední 
možnost přijetí svátosti smíření bude 
ve středu 8. dubna. V průběhu tridua 
(čtvrtek 9. až sobota 11. dubna) se 
zpovídat nebude.

•	Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli půl 
hodiny před mší svatou.

•	Kostel Sv. Ducha – časy možnosti při-
jetí svátostí smíření budou oznámeny  
v ohláškách farnosti Sv. Ducha.

•	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích 
– před i po mši svaté ve všední den. 
Před Velikonocemi naposledy ve středu  
8. dubna po mši svaté.

Svátost pomazání nemocných
bude ve farnosti Panny Marie udělována  
v sobotu 18. dubna v kostele sv. Vojtěcha 
při mši svaté v 18 hodin. Další informace 
najdete příští měsíc v dubnové Cestě.

Modlitba se zpěvy Taizé
bude v sobotu 21. března v kostele sv. Voj-
těcha. Začátek je v 19 hodin.

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

sv. Vojtěcha se intence zapisují průběžně 
po celý rok.

•	Na večerní mše svaté se v kostele svaté-
ho Vojtěcha přijímají intence na květen  
v pátek 20. března od 16.45 do 17 hod.   
Je možno zapsat intenci i v následujících 
dnech (pátek, sobota a neděle), avšak nej-
později do 17.40 nebo po mši svaté začí-
nající v 18 hod.

Plánované sbírky
•	Neděle 15. března – sbírka na opravu 

konkatedrály (v kostelech farnosti Panny 
Marie).

•	Neděle 22. března – sbírka na TV Noe 
(ve všech kostelech).

 
 Celoroční plán sbírek ve farnosti Panny 
Marie je zveřejněn v únorovém čísle Cesty 
na str. 16.



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.

•	Akce farnosti Opava-Kylešovice najdete 
na stránkách farnostkylesovice.cz.

Exercicie v dubnu
•	Čtvrtek 2. 4. – Velehrad

Jednodenní duchovní obnova pro za-
městnance Charity

Mons. Vojtěch Šíma
•	Pátek 3. – neděle 5. 4. – Hostýn

Kurz: Církev jako tajemství a jako spo-
lečenství 

Sr. Siarda L. Trochtová OPraem
•	Pátek 17. – neděle 19. 4. – Velehrad

Víkend pro seniory
P. Miroslav Jáně

•	Úterý 28. – čtvrtek 30. 4. – Hostýn
Duchovní obnova na téma „Modlitba a 
víra v rodině“

Mary Shaw,laické misionářky z Floridy
 
 Veškeré informace o jezuitských duchov-
ních cvičeních, včetně kontaktních údajů 
na exerciční domy, najdete na webových 
stránkách www.exercicie.cz/nabidka.php, 
kde se také můžete přihlásit.

Benefiční koncert sólistů opery  
Slezského divadla v Opavě 
 V neděli 8. března v 17 hodin, Knihovna 
Petra Bezruče v Opavě. 
 Účinkují: Tereza Kavecká, Katarína Jorda 
Kramolišová, Juraj Nociar, Dalibor Hrda, 
Alexandr Vovk; Libuše Vondráčková (kla-
vír). Vstupné dobrovolné. Výtěžek koncer-
tu bude věnován onkologickému oddělení 
Slezské nemocnice v Opavě. Pořádá Karel 
Kostera.

Prosebné a významné dny
•	Pátek 6. března – první pátek v měsíci;
•	neděle 8. března – Mezinárodní den žen;
•	pátek 13. března – výroční den zvolení 

papeže Františka (2013);
•	úterý 17. března – výroční den 

jmenování tit. biskupem Mons. Františka 
Václava Lobkowicze OPraem. (1990);

•	čtvrtek 19. března – Slavnost sv. Josefa, 
snoubence Panny Marie (doporučený 
svátek);

•	sobota 21. března – Mezinárodní den 
boje za odstranění rasové diskriminace;

•	středa 25. března – Slavnost Zvěstování 
Páně;

•	středa 25. března – den modliteb za úctu 
k počatému životu a za nenarozené děti;

•	pátek 3. dubna – první pátek v měsíci;
•	neděle 5. dubna – Květná (Pašijová) 

neděle. 

Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, vydavatel a adresa 
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