
Slovo na cestu
Putujeme od jedné události k druhé. Potkáváme známé i neznámé, všichni jsme na 

cestě. V evangeliích a vůbec v celé Bibli se mluví často o cestách a také o těch, kteří po 
nich kráčejí, tedy o poutnících. Každý poutník ale potřebuje na své cestě ukazatele nebo 
průvodce. Díky tomu může kráčet správnou cestou, překonat mnohé nesnáze, které ces-
ta přináší, a nakonec dojít do cíle.

Průvodce, který se nám mezi mnohými jinými nabízí, je sám Ježíš. On dává sílu těm, 
kdo si ho za průvodce a společníka vybrali. Dává sílu krokům člověka. Není ale vždy 
všechno tak samozřejmé a jasné, jak bychom si přáli. Ježíš není celebritou ani politikem, 
který na nás kouká z obrazovky nebo billboardu. Je sice blízko, ale skrytý a často mění 
směr cesty těch, kteří ho chtějí následovat.

Jeden z evangelních příběhů nám popisuje právě takovou cestu s Ježíšem. Jedná se  
o krásný velikonoční příběh, kdy dva z Ježíšových učedníků utíkají plni strachu z Jeru-
zaléma a spěchají do vesnice jménem Emauzy. Cestou se k nim připojí jejich zmrtvých-
vstalý Mistr. Oni pak s ním kráčejí celý den až do večera, naslouchají mu a rozmlouvají 
s ním. Když si později v zájezdním hostinci uvědomili, že to byl Ježíš, koho potkali, 
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okamžitě se vracejí s velkým nadšením do Jeruzaléma a tuto radostnou novinu o setkání 
s živým Pánem zvěstují apoštolům.

Také nám, svým učedníkům a učednicím, dává Ježíš sílu. Je to impuls na naší cestě, 
která může vést úplně jiným směrem, než jsme původně plánovali. Cesta s Kristem je 
cestou obrácení a vede k novým věcem, vede do nového života.

Mějme otevřenou mysl, srdce i oči, abychom se s Kristem neminuli. Každé setkání 
s živým Pánem se nás má hluboce dotknout a proměnit. On rozněcuje nitro člověka 
ohněm Ducha a touhou přinášet radostnou zvěst každému lidskému srdci.

Ať na každém z nás je vidět, že jsme Krista skutečně potkali, poznali a že ho opravdu 
milujeme.

o. Karel Koblížek, farní vikář farnosti Svatého Ducha v Opavě

Modlitba sv. Františka Saleského
Můj Bože, 

na co jsem to jen myslel,
když jsem nemyslel na tebe?
Co to zaplnilo mou hlavu,
že jsem na tebe zapomněl?

Co jsem to miloval,
když jsem nemiloval tebe?

Můj Bože a Spasiteli,
jen ty sám se máš napříště stát

předmětem mých myšlenek.
Už nikdy nechci svého ducha

obrátit k myšlenkám, které se ti příčí.
Má paměť mi nesmí po všechny dny života

dát zapomenout na tvou nesmírnou dobrotu,
kterou jsi mi tak láskyplně dokazoval.

Buď radostí mého srdce, 
blahem mého života.

Pane, stvořil jsi mě pro sebe,
abych se navěky radoval 

z tvé nekonečné slávy.
Amen.
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Zajímá nás…
Často se mluví o víře a lásce, zatímco na naději se zapomíná. 
Čím je naděje a na co se vztahuje?

Podstatnou známkou našeho života je dychtění, hledání a úsilí o lepší, dokonalejší 
život. Mluvíme o lepších zítřcích, kvalitnějším prožívání života, spokojené budoucnosti. 
Všechno to nás nasměrovává do budoucnosti, kam upínáme svou naději. Pro křesťana je 
tou budoucí skutečností věčný život, blaženost. Víra rozšiřuje působení naděje nejenom 
na život pozemský, ale odkazuje na mnohem vzdálenější budoucnost. Podle Tomáše 
Akvinského je naděje touhou po dobru, které je těžké, ale možné k dosažení – je to tedy 
něco reálného, nikoli přelud, za kterým se člověk falešně žene. 

Pomůckou k pochopení naděje z křesťanského hlediska může být i teologická definice: 
Naděje je ctnost vlitá Bohem, kterou člověk s jistou důvěrou očekává, že s Boží pomocí 
dosáhne věčné blaženosti a všech prostředků k jejímu dosažení.

Tady hned odpovídáme na otázku, čeho se týká (na co se vztahuje) naděje – odkazuje 
na poslední cíl člověka (spásu), a zároveň ujišťuje, že to není nemožné, protože už tady na 
zemi doufám, že dostanu všechny prostředky k tomu, abych této budoucí spásy dosáhl. 
Naděje hledí do vzdálené budoucnosti, zůstává však nohama pevně na zemi. Není jenom 
„tam někde a někdy“, ale „tady a teď“. Žijeme s ní (a z ní).

o. Jan Czudek
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Ministrantský výlet
Jako každý rok i letos byli ministranti odměněni za jejich službu u oltáře dvoudenním 

výletem. Původně měli ministranti vyrazit již na konci školního roku, ale kvůli špatné 
předpovědi počasí jsme výlet byli nuceni odložit na konec prázdnin. Meteoroložka 
Dagmar Honzová už nám protentokrát předpověděla slunečno, a tak nám už nic 
nebránilo vydat se za dobrodružstvím do Frenštátu pod Radhoštěm. 

Zatímco se naše zavazadla pohodlně vezla autem otce Jiřího, my jsme museli překonat 
výluku na trati autobusem a následně pokračovat vlakem. Úspěšně jsme se ale sešli v cíli 
cesty a program mohl začít. 

Nejdříve jsme se vžili do role dávných domorodců a jako správní alfa samci soupeřili, 
kdo nejprve rozdělá oheň. Následně jsme opekli špekáčky, udělali si topinky a někteří 
kluci alias šéfkuchaři se snažili opéct cibulové kroužky (bohužel marně). Poté jsme si 
zahráli hru a sledovali zapadající slunce. Následoval přesun do místní sokolovny, kde 
jsme měli ulehnout ke spánku. To bychom ale nebyli my, abychom si společný večer ještě 
řádně neužili, a tak jsme sebrali poslední síly, postavili si překážkovou dráhu a rozhodli 
se poměřit své schopnosti a dovednosti mezi sebou. Po téhle opičí zábavě jsme už úplně 
vyřízení hodili střelnou modlitbu a konečně ulehli. 

Další den byl brzký budíček, jelikož místní farář sloužil mši svatou už v 7.30. Poté 
jsme se nasnídali a oznámili klukům vymyšlené překvapení. V ten den nás čekala zábava 
v Tarzánii. Ne, nemuseli jsme na letiště, ale jen na autobus, který nás dovezl do Trojano-
vic, kde se lanové centrum nachází. Překážky z dálky nevypadaly tak vysoko, jako když 
jsme na nich stáli. Kluci si mohli vybrat trasu podle toho, jak byli vysocí, a dokonce zde 
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byli tři odvážlivci, kteří se vydali na černou trasu, která byla ve čtrnáctimetrové výšce. 
Tato trasa byla velmi obtížná, a proto jeden z nás po neúspěšném pokusu zažil třicetimi-
nutové vyprošťování. Dokonce někteří odvážlivci si vyzkoušeli obří houpačku. 

Myslím si, že se výlet podařil a jsem rád, že máme 
společně další zážitky, na které jistě budeme všichni 
s úsměvem od ucha k uchu vzpomínat. Nezbývá 
tedy než touto cestou poděkovat otci děkanovi Janu 
Czudkovi za finanční podporu a otci Jiřímu Ramíkovi 
a Sebastiánu Karlimu za organizaci a přípravu výletu.

František Krejčí
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Beuronská umělecká škola

Možná někdo, když si přečte někde v textu Beuron, napadne ho v první chvíli „chyba 
tisku“, mělo by tam snad být Beroun. Nikoliv! Je to správně. Jedná se totiž o místo v Ně-
mecku s velmi významným benediktinským klášterem. Místo, odkud k nám postupem 
času „připutovala“ tzv. beuronská umělecká škola.

O prázdninách jste se možná 
někteří s tímto uměním setka-
li při návštěvě Prahy na Novém 
Městě v Benediktinském opatství 
Panny Marie a svatého Jeroný-
ma v Emauzích nebo v kostele 
svatého Gabriela na Smíchově. 
Nemusíte však jezdit tak daleko.  
I ve Slezsku toto umění najdete,  
a to v kapli Božského Srdce Páně  
v Opavě. Právě zde se chci zasta-
vit, připomenout a poděkovat or-

ganizátorům, zejména sestře Blance, provinční představené kongregace, za odbornou, 
ale i laikům srozumitelnou podrobnou přednášku: Beuronská umělecká škola v kostele 
Božského Srdce Páně, kterou přednesla Mgr. Monica Bubna-Litic, předsedkyně Společ-
nosti přátel beuronského umění. 

Ve dvouhodinové přednášce posluchače seznámila s historií vzniku beuronského ma-
lířského umění a beuronské umělecké školy, s hlavními zásadami, postupy provádění, 
technikou apod. Obrazem nám také zpřístupnila vhled na provedené malby nejenom  
v naší republice. Druhá část přednášky byla zaměřena na podrobnou prezentaci obrazů, 
maleb a textů, kterými v letech 1923‒1930 vyzdobil kostel Božského Srdce Páně v Opavě 
benediktinský mnich a emauzský malíř P. Antonín Vrbík.

Pro velký zájem veřejnosti (kolem 100 účastníků), celou řadu telefonátů, kdy mnozí se 
pro nevyhovující termín nebo čas nemohli zúčastnit, bylo dohodnuto opakování. Přesný 
termín zatím není stanoven. Předpokládá se opakování někdy v druhé polovině dubna 
nebo květen r. 2021. Jak vzpomněla sestra Klára, doporučuje účast i těm, kteří přednášku 
už slyšeli. „Několikrát jsem se účastnila v Praze přednášek Mgr. Monicy Bubna-Litic  
k beuronské umělecké škole a vždy zazněla nová fakta a zajímavosti, o kterých v minulých 
přednáškách nebyla zmínka.“ 

Závěrem je potřebné uvést, že Kongregace Dcer Božské Lásky u příležitosti 150. vý-
ročí příchodu kongregace do Opavy vydala malou brožurku: Beuronské umění v kostele 
Božského Srdce Páně v Opavě. Chci vás, prosím, vyzvat ke koupi tohoto dílka, a tím sou-
časně k přispění kongregaci k realizaci výměny oken a opravy vnější fasády klášterního 
komplexu Marianum v Opavě.

(BK)
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Rodičovské hereze aneb kostky v nebi

Být rodičem na plný úvazek znamená zvládat mnoho oborů lidské činnosti. Rodič 
musí být totiž nejen pedagogem, ale i ošetřovatelem, kuchařem, anesteziologem (večer-
ní uspávání), filosofem („Kolik je tolik?“), numerologem („Maminko, co jsem dělala čty-
žiklát?“), zoologem a v neposlední řadě teologem.

Jsou chvíle, kdy se s dětmi ze vteřiny na vteřinu dostanete na hranici hereze. A jak  
z toho pak ven?

Jednoho večera za námi Klárka přišla se slovy: „Tuhle knížku mi dal Pánbůh.“ Najed-
nou nám bylo úplně jasné, jak se cítili rodiče Mohameda nebo Josepha Smithe (zakla-
datel mormonismu). Dost se nám ulevilo, když jsme zjistili, že myslí knížku Modlíme se  
s medvídky, kterou jsme jí koupili my.

„Aha, a tys ho viděla?“ „Anóó.“ „Klárko, a jaký je Pán Bůh?“ „Velký a ůžový.“ Pro 
Klárku je všecko růžové hezké, takže asi v kategoriích svého světa měla pravdu. A kdo ví, 
jaký vkus má Bůh – kdyby chtěl, klidně může být růžový a třpytivý. 

Někdy dětské přímočaré modlitby trochu cenzurujeme, zrovna minulý týden: „Pane 
Bože, prosím tě, aby už nebyl koronavirus, prezident Lukašenko a Pepík ze školky.“ 
Závažné problémy současného světa jsou tedy jasné. Doma se hodně modlíme za 
svobodu v Bělorusku. A tak trpělivě vysvětlujeme, že Lukašenko zlobí o něco víc než 
Pepík a že je lepší modlit se za Pepíkovo polepšení než jeho neexistenci. 

Náš Matýsek před časem hod-
ně řešil smrt, že nechce umřít a 
ani nechce, aby umřel někdo jiný. 
Říkali jsme mu, že kdo umře a byl 
hodný, žije dál s Pánem Bohem  
v nebi. Oblak Matyho obav jsme 
ale nerozptýlili. „No, já se bojim, 
že Pánbů nemá ego a že se budu 
v nebi nudit.“ K rodičovským 
superschopnostem naštěstí patří 
dar dětských jazyků, takže jsme 
všem přítomným vysvětlili, že 

nejde o boží sebevědomí, ale o oblíbenou stavebnici. Přesto jsme váhali, jak dál odpově-
dět. Nejmenovaný příbuzný našeho otce děkana, který má zároveň dostatečné teologické 
vzdělání, tehdy ale rozhodným hlasem řekl: „Ano, Maty, v nebi je lego“. To z nás rodičů 
sňalo zodpovědnost a Maty se s realitou smrtelnosti podle všeho vyrovnal. (Totožnost 
onoho teologa redakce Cesty zná, ale raději ho nebude zveřejňovat, aby kvůli svému radi-
kálnímu pojetí nebe neměl nějaké opletačky s Kongregací pro nauku víry.)

A tak na závěr přidáváme jednu naši modlitbu: Až u našich dětí nastane A PROČ?-
období, stůjte při nás všichni svatí!!!

Mája a Honza Pilařovi
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K zamyšlení
O mši svaté vyšla už celá řada knih různé kvality a určitě každý (nebo alespoň většina) 

z nás už nějakou četl. I v Cestě už vyšly tři seriály s výkladem mše svaté, které jsme snad 
četli všichni. To ale neznamená, že víme o mši svaté všechno a nepotřebujeme, aby nám  
o ní někdo něco říkal. Proto bych chtěl doporučit k přečtení a promeditování soubor 
katechezí současného papeže Františka o mši svaté, ze kterého jsem si dovolil vybrat kousek 
textu z druhé kapitoly.

Mše je modlitba

Abychom porozuměli kráse slavení eucharistie, začněme velmi jednoduchým 
aspektem – totiž že mše je modlitbou, ba dokonce po výtce tou nejvznešenější, 
nejvelebnější, a zároveň „nejkonkrétnější“ modlitbou. Je setkáním lásky s Bohem skrze 
jeho slovo a skrze Ježíšovo tělo a krev. Je to setkání s Pánem.

Nejprve si však musíme odpovědět na jednu otázku: Co je vlastně modlitba? Je to 
především dialog, osobní vztah s Bohem. A člověk byl stvořen jako bytost, která má 
osobní vztah k Bohu a plně se realizuje pouze v setkání se svým Stvořitelem. Cesta života 
vede ke konečnému setkání s Pánem.

Modlit se znamená také umět setrvat v mlčení – v každém opravdovém dialogu exis-
tují i momenty mlčení – v mlčení spolu s Ježíšem. Když však my jdeme na mši a přijdeme 
možná o pár minut dříve, 
začneme klábosit s někým, 
kdo je vedle nás. Není to 
však chvíle ke klábosení. Je 
to chvíle ke ztišení, abychom 
se nachystali k dialogu. Je to 
chvíle k usebrání srdce, aby-
chom se připravili na setkání 
s Ježíšem. Mlčení je velice 
důležité!

Nepřicházíme na nějaké 
divadlo, jdeme na setkání  
s Pánem, a mlčení nás při-
pravuje a provází. Zůstávej-
me mlčky s Ježíšem. A z ta-
jemného Božího mlčení vyplyne jeho slovo, které zazní v našem srdci. Sám Ježíš nás učí, 
že je skutečně možné „přebývat“ s Otcem, a dává to najevo svou modlitbou. Evangelia 
nám ukazují Ježíše, jak se odebírá do ústraní, aby se modlil. Když učedníci pozorují 
tento jeho důvěrný vztah s Otcem, pocítí přání mít na něm účast a žádají: „Pane, nauč 
nás modlit se“ (Lk 11,1). Ježíš odpovídá, že abychom se mohli modlit, je nejprve nutné 
umět říci „Otče“. Dejme si pozor: nejsem-li schopen říci Bohu „Otče“, nejsem schopen se 
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modlit. Musíme se naučit říkat „Otče“, to znamená stanout v jeho přítomnosti s dětskou 
důvěrou. Abychom se tomu však naučili, musíme pokorně uznat, že potřebujeme pouče-
ní, a jednoduše říci: „Pane, nauč mě modlit se.“

Toto je první bod – být pokorní a uznat, že jsme dětmi; spočinout v Otci a důvěřovat 
mu. Abychom mohli vstoupit do nebeského království, musíme být maličcí jako děti. 
V tom smyslu, že děti dovedou důvěřovat a vědí, že se někdo o ně bude starat: o to, 
co budou jíst, co si obléknou, a tak dále (srov. Mt 6,25‒32). Toto je počáteční postoj: 
důvěřovat a svěřovat se jako děti rodičům; vědět, že Bůh na tebe pamatuje, pečuje o tebe, 
o mě a všechny.

Druhým předpokladem, který je rovněž vlastní dětem, je ochota nechat se překvapit. 
Dítě neustále klade tisíce otázek, neboť touží objevovat svět, a diví se dokonce 
maličkostem, protože pro ně je všechno nové. Pro vstup do nebeského království je 
nezbytné umět žasnout. Zeptejme se: Necháváme se ve svém vztahu s Pánem, v modlitbě, 
udivit, anebo si myslíme, že modlit se znamená mluvit k Bohu jako papoušci? Nikoli, 
znamená to svěřit se, otevřít srdce a nechat se udivit. Necháváme se překvapit Bohem, 
který je vždycky Bohem překvapení? Setkání s Pánem je totiž vždycky setkání živé, nikoli 
muzeální. Je to živé setkání, a my přicházíme na mši, nikoli do muzea. Jdeme na živé 
setkání s Pánem.

Přeji nám všem opravdovou snahu pochopit smysl mše svaté a aby nám tato snaha 
přinesla její dobré prožívání.

Vladimír Ziffer st.

Zdroj: Papež František. Eucharistie – srdce církve. Karmelitánské nakladatelství v Pra-
ze 2020, str. 15‒17.

Poznámka na závěr: 
Všichni, kdo mají zájem o rozšíření svých vědomostí o mši svaté, mimo jiné i z hlediska 

jejího historického vývoje, jsou zváni na přednášku otce Vladimíra Ziffra z Ostravy-
Pustkovce s názvem „AD FONTES – Jak lépe porozumět mši svaté“, která se bude konat  
17. listopadu t. r. v pastoračním středisku minoritského kláštera.

Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava

Vzhledem k současné situaci se bohužel do odvolání ruší všechny akce a setkávání 
Klubu sv. Anežky.

Všem Vám přeji, aby nás Pán ochraňoval, dával nám sílu dodržovat pokyny odborníků 
a víru, že jsme vždy byli a jsme v jeho dobrých a milosrdných rukách.

Marie Smolková
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Filmové tipy
Corpus Christi
Drama
Polsko, 2019, 115 min
Režie: Jan Komasa

Film Corpus Christi je polský i mezinárod-
ní hit, který vypráví příběh podle skutečných 
událostí. Dvacetiletý Daniel projde v náprav-
ném zařízení pro mladistvé duchovní promě-
nou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním 
rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. 
Když je propuštěn a má začít pracovat v truh-
lárně na malém městě, převlékne se po příjez-
du do kněžského a díky náhodě se ujímá péče 
o místní farnost. Příchod mladého charisma-
tického pastýře rozčeří stojaté vody a místní 
komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu 
došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit 
své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za 
jakou cenu? (AČFK)

„V Polsku skutečně došlo k případu, který plnil titulní stránky – šlo o chlapce, který se 
asi tři měsíce vydával za kněze. Jmenoval se Patryk, a v té době mu bylo asi 19 let. Mateusz 
Pacewicz, který psal scénář, o tom tehdy napsal článek, a tím se vlastně celý film rozjel. 
Chlapcovo jméno jsme změnili na Daniela, ale jejich postavy jsou podobné a podobný je 
i způsob, jakým se dostal do městečka. Ten chlapec oddával, křtil a vedl pohřby, byl tím 
vším upřímně fascinován a skutečně se chtěl stát knězem. Film jsme tedy založili na jeho 
příběhu, ale Mateusz přidal ještě tu část o nápravném ústavu pro mladistvé a nehodu, 
která otřásla celým městečkem, byť ve skutečnosti se také vyskytla řada problémů, které 
se Patryk pokoušel napravit. Celá kontroverze vznikla z toho, že byl daleko lepší kněz než 
jeho předchůdce. A to byl ten problém – objevil se kdosi mimo církev, kdo si nedělal těžkou 
hlavu z oficiálních dogmat a lidé byli jeho prací nadšení! Někteří z nich si později připadali 
zrazení, on ale dokázal přilákat řadu nových věřících. Koneckonců, podobné případy 
vycházejí najevo každý rok, a nejen v Polsku – ve Španělsku se jakýsi muž vydával za 
kněze přes deset let! Důvody těchto lidí jsou různé, velmi často se jen pokoušejí skrýt před 
spravedlností a je daleko snazší oklamat malou komunitu, kde nikdo neklade příliš mnoho 
otázek,“ říká o filmu režisér, jehož počin zvítězil v 11 kategoriích Polských filmových cen 
Orly a byl dokonce nominován na Oscara.

Film bude možné vidět 12. října v 18 hodin v kině Mír v Opavě.
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Fatima
Drama
USA / Portugalsko, 2020, 113 min
Režie: Marco Pontecorvo

Historické drama Fatima sleduje osudy tří dětí, kte-
rým se v roce 1917 vícekrát zjevila Panna Maria, aby 
jim oznámila, že jen modlitby a oběti můžou ukončit 
probíhající světovou válku. Zvěsti o zjevení inspirovaly 
tisíce věřících. Děti však musely čelit i nedůvěře skepti-
ků a snahám o umlčení. (christianitas.sk)

Zatímco v českých kinech snímek pro rozšířený 
ateismus logicky chyběl, tak na Slovensku za první 
víkend na film přišlo skoro 9 000 lidí. Film tak obsadil 
první místo v žebříčku návštěvnosti a stal se hitem. 
Předtuchy, že se bude jednat o další sladký křesťanský 

kýčovitý film, se nenaplnily. Navíc filmaři stáli před opravdu hodně těžkým úkolem. 
Vždyť jak ztvárnit zjevující se Pannu Marii, vizi pekla, Anděla míru a jak přiblížit sluneční 
zázrak, který se váže k Fatimě? Jak to celé nafilmovat, aby to bylo věrné, ale ne směšné, 
primitivní či zjednodušující? Dala se dohromady skupina talentovaných lidí, kteří tušili, 
jaké nástrahy před nimi jsou. Italský režisér Marco Pontecorvo má zejména bohatou 
kameramanskou kariéru, což celé věci pomohlo, neboť kamera je zde velmi důležitá.

Americký producent James T. Volk si mezinárodní tým velmi pochvaluje a dokonce 
tvrdí, že posláním filmu je právě spojit nás: „Tento příběh může být univerzálním mostem 
mezi lidmi jakékoliv víry. Nevinnost těch tří dětí pomohla rozšířit poselství míru a naděje 
celé generace. Možná to dokáže i dnes.“ Podobně film vnímá i italský zpěvák Andrea 
Bocelli, který nazpíval titulní píseň Gratia Plena. Sám Fatimu navštívil a s radostí přijal 
nabídku podílet se tímto způsobem na snímku o její (?) historii. „Když jsem se tam znovu 
ocitl, tentokrát jako interpret, byl to velmi intenzivní zážitek,“ říká známý tenorista.

Že se jedná o velkorysou americko-portugalskou produkci, potvrzuje i účast prvot-
řídních herců jako např. Harvey Keitel (známý i z Tarantinových filmů nebo z nedávné-
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ho českého filmu Václava Marhoula Nabarvené ptáče) s rolí skeptického akademika. Asi 
nejdramatičtější postavu – matku nejstarší vizionářky – hraje portugalská herečka Lúcia 
Moniz, kterou si mnozí můžou pamatovat z kultovního filmu Láska nebeská. (kultura.
pravda.sk, fatym.com, christianitas.sk)

Film ke zhlédnutí: www.1url.cz/@Fatima1, www. 1url.cz/@Fatima2

František, prosťáček boží

(Vatikánský filmový seznam)
Drama / Povídkový
Itálie, 1950, 75 min
Režie: Roberto Rossellini

Další film z Vatikánského filmové-
ho seznamu, tentokrát o sv. Františkovi  
z Assisi. Komentátor filmu na stránkách 
csfd.cz o filmu říká: „Kvítky ze života sva-
tého Františka z Assisi a jeho bratří jsou 
fascinující sbírkou legendaristických mini-
atur plných pokory a zázračnosti. Rober-
to Rossellini z ní vyňal jedenáct a svázal  
z nich podobně čistou kytičku. Z neupoví-
daných, ale sdělných legend dokázal vytě-
žit neuvěřitelně imaginativní a dramatic-
ká vyprávění. Původní tóny zintenzívnil 
pronikavou obrazností (především úžas-
nou konfrontací člověka a krajiny) a příbě-
hy odlehčil jemným humorem. Nepatetic-
ké nahlížení života prvních menších bratří 
plně odpovídá jejich prvotní spiritualitě, 
dodnes povzbuzující. Nezbývá než litovat, 
že Rossellini zůstal jen u těchto jedenácti. 

Natočeno s láskou a ‚ke chvále Ježíše Krista a chudičkého Františka‘.“
Zajímavostí je, že svatého Františka i ostatní mnichy hráli skuteční františkáni. 

Filmaři chtěli františkánským mnichům za výkon v tomto filmu něco věnovat (protože 
ti přirozeně odmítli honorář). Podle Rosselliniho dcery se očekávalo, že si mniši řeknou 
o něco charitativního jako rozdávání polévky nebo podobně. Mniši všechny překvapili 
tím, že poprosili o ohňostroj. Režisér osobně dohlédl na to, aby ve městě proběhl veliký, 
propracovaný ohňostroj, o kterém se v tom kraji vykládalo ještě v následujících letech. 
(csfd.cz)

Film ke zhlédnutí: www.tarak.cz/frantisek-prostacek-bozi/
Vojtěch Machovský
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Knižní tipy
Sedlák proti Hitlerovi
Erna Putzová

Kniha podává barvitý životní příběh rakouského sedláka 
Franze Jägerstättera, který odmítl obsazení své země nacisty 
a následně i službu ve wehrmachtu, ačkoliv věděl, že mu za to 
hrozí smrt. Nebyl pacifistou zásadně odmítajícím ozbrojený 
boj. Jeho postoj určovalo hluboce prožívané křesťanství. Za 
uniformu Ježíšových učedníků považoval lásku, a ne tichý 
souhlas s totalitním běsněním. Právě proto byl tento mučedník 
svědomí v roce 2007 blahořečen papežem Benediktem XVI. 
Zajímavostí je, že se tak stalo ještě za života jeho ženy a tří 
dcer.

Publikace obsahuje úryvky zásadních Jägerstätterových textů a dopisů. Je psaná fakto-
graficky, což ale neznamená, že by byla nudná. Franz Jägerstätter byl bezesporu zajíma-
vou osobností, která postupně vyzrávala. Z divokého mládí měl například nemanželské 
dítě, čímž se může „pochlubit“ málokterý světec. Na motivy jeho života natočil v roce 
2019 režisér Terence Malick film Skrytý život, který získal cenu ekumenické poroty na 
festivalu v Cannes.

Přečtěte si intimní příběh o síle nutné k odporu a o odvaze, kterou potřebuje člověk 
pro to, aby si udržel čest tváří v tvář světu ovládanému zlem.

Eucharistie – srdce církve
papež František

Papež František probíral s věřícími na generálních au-
diencích jednotlivé části mše svaté. Dobře porozumět mši 
svaté je totiž zásadní pro náš plnější, živý vztah s Bohem. 
„Na mši nepřicházíme, abychom Bohu něco dávali, ale aby-
chom od něho přijímali, čeho je nám opravdu zapotřebí,“ 
říká Svatý otec.

Knížka je cenná nejen tím, že zachytila cyklus papežo-
vých katechezí. Po každé kapitolce totiž následují podněty 
otce Radka Tichého k přemýšlení a diskuzi. Díky tomuto od-
borníkovi na liturgii nám předkládané téma může hlouběji 
proniknout do hlavy. Nebo je možné využít knihu ve spole-
čenství a rozvést o jednotlivých bodech debatu.

„Nechme se přitahovat k tomuto skutečnému setkání se zabitým a vzkříšeným 
Ježíšem. Ať náš život vzkvétá jako Velikonoce – květy naděje, víry a dobrých skutků. Kéž 
k tomu nacházíme sílu v eucharistii, ve spojení s Ježíšem.“
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3D život
Martin David

„Dary jsou součástí našeho života v různých podo-
bách. Jsme jimi obklopeni v přírodě i ve světě. Setkává-
me se s nimi v lidech, s kterými žijeme, i v okamžicích, 
které život přináší. Dary Boží lásky nám připomíná 
liturgický rok – koloběh svátků zpřítomňující události 
ze života Ježíše Krista. Jsme pozváni k vděčnosti za ně. 
Kéž nám tato knížka připomíná velké bohatství darů  
v rozmanitých dimenzích lidského života,“ uvádí  
v anotaci svého díla sám autor biskup David.

Původně tato kniha vyšla v malém nákladu u příležitosti autorových narozenin. 
Protože o ni byl ale velký zájem, velmi rychle musela být dotištěna. Nejde o žádnou 
převratnou věc, obsahem jsou vlastně homilie u příležitosti různých svátků církevního 
roku. Přesto si kniha své čtenáře nachází a je vidět, že autor je opravdu oblíbeným 
kazatelem.

Za zmínku stojí také krásné fotografie, které celou publikaci ilustrují. Na svědomí je 
mají amatérští fotografové ze sympatického sdružení Člověk a víra. Ti dobrovolnicky 
dokumentují křesťanský život v České republice. Fotografují poutě, slavnosti, památky, 
akce ve farnostech... Na výsledcích jejich práce byste nepoznali, že nejde o profesionály. 
Kniha je i díky nim vizuálně přitažlivá a potěší tak duši i oko čtenáře.

Pozn.: V Karmelitánském knihkupectví v Opavě je k dostání několik knih podepsaných 
autorem.

Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava

Dětem
Mladý misionář

Je misijní neděle a pan farář vypráví na kázání o misionářích, kteří přicházejí do 
dalekých zemí, aby hlásali tamním lidem evangelium. Pan farář se ptá: „Co myslíte, uvěří 
domorodci v Pána Ježíše hned?“

„Kdepak!“ odpovídá si kněz sám sobě. „Uvěří většinou až tehdy, když poznají, že 
misionáři mají rádi je. Například když jim pomáhají v jejich chudobě, aby měli co jíst, 
stavějí jim školy, zřizují nemocnice, učí je správně pěstovat plodiny, stavět pevné domy.

Domorodci potom přicházejí za misionářem a říkají mu: ‚Ty nás máš rád. Proto 
věříme, že nás má rád i Pán Ježíš a chceme se nechat pokřtít.‘ “

Ministrant Tomáš přichází po mši svaté za knězem a vypráví mu o Filipovi: „Je to můj 
nejlepší kamarád ve třídě, chtěl bych, aby se stal křesťanem, ale on nechce. Co mám dělat, 
aby uvěřil v Pána Ježíše?“

„Staň se pro něho misionářem,“ odpovídá mu pan farář hned.
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„Ale on žije tady a ne v daleké zemi.“
„Misionářem můžeš být i zde. Chovej se k němu tak, jak to dělají misionáři v Africe.“
„Jak?“ nechápe Tomáš dost dobře.
„Měj ho rád, pomáhej mu, buď mu nablízku, když tě bude potřebovat. A nevnucuj mu 

víru, když vidíš, že nechce uvěřit.“
Tomáš přikyvuje a přemýšlí, v čem ho jeho spolužák potřebuje. 
Na druhý den ho bedlivě pozoruje, v čem by mu mohl pomoci, jak mu být nablízku. 

Při vyučování ho nic nenapadá. Ale když opouští jeho třída školu, všímá si Tomáš, že jde 
Filip sám. Vzpomíná si, že pan farář mu radil, aby byl Filipovi nablízku.

Připojuje se k němu a doprovází ho až k jeho domovu. Poprvé vidí, že Filip bydlí  
v malém domku, na první pohled to není žádný přepych. Chodí tak s ním ze školy celý 
týden. Teprve potom ho pozve Filip k nim na dvůr. Ukazuje mu kozu, králíky i slepice  
s kohoutem. 

„Musím jít na trávu,“ sděluje nakonec Filip svému kamarádovi, „králíci mají hlad.“
„Můžu jít s tebou?“
„Jestli chceš, tak klidně.“
Od té doby chodí Tomáš pomáhat 

kamarádovi často. Přitom se dozvídá, 
že žije s maminkou sám. Zjišťuje také, 
že nemá hodně věcí, které mají běžně 
ostatní kluci. 

Když má Filip práci hotovou, tak 
si může s Tomášem zahrát fotbal 
na nedalekém hřišti. Domů však 
chudý hoch svého kamaráda 
nikdy nepozve. Stydí se, jaké 
to u nich je. 

Jednou se ho Tomáš zeptá: „Mohl bys jít se mnou k nám?“
„Musím se zeptat,“ odpovídá mu hoch.
Maminka dovoluje, a tak se domluví na pátek. Nejprve opatří zvířata a pak mohou jít 

spolu k Tomášovi.
Filipovi se u kamaráda moc líbí. Zhltne dobrou svačinu, kterou jim Tomášova 

maminka připravila. Hned jak se nají, tak se vrací ke knihovně, která ho okouzlila. 
Vybírá si obrázkovou bibli a čte si jeden příběh za druhým. Je do četby tak zabraný, že 
nevnímá čas. Pak musí rychle domů.

V pondělí ve škole se Filip baví s Tomášem stále o Pánu Ježíši. Ptá se na všechno, co 
nechápe. 

Byl to tehdy začátek Filipovy cesty k Bohu, na které se nakonec nechal pokřtít a stal se 
křesťanem. A Tomáš byl při jeho křtu šťastný, že se stal jeho misionářem.

jáhen Josef Janšta 
ilustrace Magdalénka Řeháková
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Ze života skautů a skautek
Hobit – tábor Rejvíz 2020

I přes veškerá hygienická opatření jsme i letos vyrazili tábořit do 
tajemného lesa na Rejvíz. Táborová hra byla na motivy všem známé 
knížky pana Tolkiena – Hobit. Takže letošní tábor byl hodně akční. 
Kluci se mohli vyřádit v množství bitev proti skřetům, prolézali 

spletitým labyrintem pavoučích sítí, stříleli z luku, ale museli zapojit  
i své mozkovny, aby rozluštili různé šifry. A také se učili poznávat 

přírodu, ať už rostliny, nebo ptáky. Ačkoliv nám nepříznivé počasí pár 
táborových dní pokazilo, tábor jsme si všichni užili a už se těšíme na další. 
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Do dalšího zbývá ještě deset měsíců, ale  
v nich určitě zažijeme plno zábavy na schůz-
kách a víkendových výpravách. Rádi mezi se-
bou uvítáme také nové kamarády – na vlčata se 
těšíme každý čtvrtek od půl páté do šesti, druži-
na Rysů se schází v úterky od čtyř do půl šesté a 
družina Svišťů se schází rovněž v úterky od půl 
páté do šesti. Více informací najdete na webové 
stránce http://svatyjiriopava.skauting.cz.

Pavel Šimeček, František Sovadina
Skautky v novém školním roce

Nový školní rok začal v našem oddíle ve velkém tempu. Snad díky několikaměsíční 
pauze před prázdninami jsme se s velkou chutí vrhly na přípravu programů. Hned 
prvního září jsme se sešly na oddílové schůzce, nejen abychom se viděly a strávily společně 
čas, ale zejména, abychom si domluvily termíny pravidelných schůzek, zavzpomínaly na 
tábor… Domů jsme odcházely s dlouho očekávanými novými oddílovými tričky. 

Pravidelné schůzky se rozběhly hned od dalšího týdne pod vedením nových rádkyň 
a podrádkyň. Vznikla nám nová skautská družina Lišek a družina Poštolek rozšířila 
roverskou družinu. Nové vedení oddílu vyjelo na třídenní výpravu do Bohdanovic, aby 
si předalo zkušenosti, nápady, naplánovalo program na nadcházející měsíce. Víkend 
proběhl nejen pracovně, ale i zábavně. Pobavily jsme se nejen při nové hře „Raději ze 
země než z ruky“. Doufejme, že společně strávené chvíle nám dodají dostatek sil po celý 
školní rok. 
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Rády bychom pozvaly všechny naše bývalé skautky a skauty střediska Zvon na 
společnou oslavu 30 let našeho střediska, která se uskuteční v sobotu 24. října od 10 do 
17 hodin v Minoritské zahradě. Bližší informace na našich stránkách 3opava.webnode.cz.

Markéta Smolková

Na konferenci o hodnotách byly vyznamenány dvě skautky

Člověk a jeho hodnotový svět – to bylo téma třetího diskuzního fóra, které ve čtvrtek 
24. září zorganizovala v rámci cyklu Mosty Okresní rada Junáka v Opavě ve spolupráci  
s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity a Rotary klubem Opava. Během konference, 
které se na půdě Slezské univerzity v Opavě zúčastnily přibližně dvě desítky významných 
osob z opavského veřejného života, bylo Barboře Mludkové předáno skautské vyznamenání 
Medaile díků, udělené náčelnictvem Junáka.

Hlavním hostem fóra byl teolog 
a opavský děkan Jan Czudek, kte-
rý přednáší morální teologii a eti-
ku na CMTF UP. Po jeho úvodu se 
rozproudila diskuze na téma, jaké 
hodnoty jsou ty správné a nosné  
a jak je nejlépe předávat, zda má 
šanci přetrvat manželství dvou lidí  
s odlišným hodnotovým systémem či 
o roli církve jako nositelce hodnot ve 
společnosti. 

Debatu, do které se zapojili napří-
klad senátor Herbert Pavera, ředi-
telka Mendelova gymnázia Monika 
Klapková či zastupitelé Michal Jed-
lička a Hana Brňáková, moderovali 
skauti Petr Fabián a z karantény on-
line také studentka Kateřina Večer-
ková.

Medaile díků byla skautce Barbo-
ře Mludkové udělena za koordinaci 
dobrovolnické pomoci během stavu 
nouze v Opavě na jaře tohoto roku. 

Zároveň s ní byla stejnou medailí oceněna i Šárka Fabiánová, která ji přebrala již dříve. 
„Šárka Fabianová se na začátku koronakrize v březnu velmi intenzivně zapojila do orga-
nizování šití roušek a jejich distribuci potřebným, skautský tým, který dala dohromady, 
pomáhal velmi intenzivně mnoha lidem,“ vysvětluje předseda Okresní rady Junáka Petr 
Tesař.

Ivo Mludek
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Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Zahájení školního roku

1. září jsme v naší škole na Hradci a v Opavě přivítali celkem 
23 prvňáčků. Při mši svaté jsme prosili za nový školní rok, za naše 
vzájemné vztahy a za každého z nás.

Adaptační výlet
V pátek 4. září se třída šesťáků 

vydala do přírody v okolí Hradce. 
Den byl naplněn hrami poznávacími  
i sportovními a také poznáváním za-
jímavých turistických cílů v okolí. Po-
časí přálo, nálada byla soutěživá, a tak 
se všech 22 šesťáků vrátilo do školy  
s krásně růžovými tvářemi a pořád-
nou chutí na oběd. Věříme, že byl po-
ložen základ pro budování zdravého  
a dobrého třídního kolektivu.
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Křížová cesta
V den svátku Povýšení svatého 

kříže jsme využili toho, že máme 
nedaleko hradecké školy krásnou 
křížovou cestu na horu Kalvárii. 

Svátek naší patronky – svaté 
Ludmily

16. září měla svátek patronka 
naší školy. A stalo se tradicí, že  
v tento den se děti neučí. V Hradci 
nad Moravicí se žáci po mši svaté 
v kostele vydali na Kalvárii, kde 
plnili úkoly připravené deváťáky. 
Krásné slunečné počasí a překrás-
ný výhled byly krásnou odměnou 
pro všechny.

V Opavě-Jaktaři jsme prožili 
mši svatou ve školní kapli. Spo-
lečně jsme pak šli do kostela, kde 
jsme naslouchali tichu i zvuku 
varhan. Děti pátraly a podle foto-
grafií hledaly různá místa v kos-
tele. Mohly tak nahlédnout i do 

sakristie a gotické kaple. Ve skupinkách pak vyrobily ikebany a pomohly tak vyzdobit 
kostel. Pomocí barev na sklo pak pod rukama dětí vznikly okenní vitráže, které teď zdobí 
chodbu naší školy.

Střípky ze Zahradní slavnosti

Sváteční odpoledne jsme společně strávili na školní zahradě v Jaktaři. Pro děti i jejich 
rodiče byly připraveny hry. Sešlo se nás opravdu hodně. Společné setkání a povídání  
u kafíčka probíhalo v přátelské atmosféře. Všichni odcházeli domů usměvaví a spokojení.

Nabídka pro předškoláky

Od října do května bude v naší škole znovu probíhat PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKŮ 
NA ŠKOLU s názvem Učíme se se zvířátky. Tato setkání budou probíhat vždy od 16.00 
poslední úterý v měsíci, mimo prosinec, tedy v termínech: 27. 10., 24. 11., 15. 12. 2020, 
26. 1., 23. 2., 30. 3., 27. 4. a 25. 5. 2021. Setkání jsou otevřena jak pro děti, tak jejich 
rodiče, aby věděli, na co se případně v přípravě na školu zaměřit. Jednotlivé lekce povede 
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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.

Dopolední seminář pro manželské páry v Opavě
Tento dopolední seminář se uskuteční v minoritském klášteře v sobotu 17. října od 

9 hodin do 12.30.
Téma: Když se do manželství vkrádá stres (přednášejí manželé Irena a Petr Smékalovi)
Cena: 500 Kč/pár.
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Škola partnerství 
Uskuteční se v Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi n/O od 16. října 2020.
Je určena párům ve věku 18–35 let, skládá se z pěti víkendů a cena je 3 000 Kč na 

osobu za celý kurz.
Přihlášky a více informací: www.prorodiny.cz, vorlik@prorodiny.cz, 776 625 339

Duchovní obnova pro ženy v Opavě
Uskuteční se v sobotu 14. listopadu od 9 hodin do 17.30 v pastoračním středisku 

minoritského kláštera v Opavě. Obnovu povede P. Vítězslav Řehulka na téma: Můj 
vztah k církvi (Co očekávám od církve a co církev očekává ode mě?). Během dne bude 
možnost svátosti smíření, adorace a na závěr mše svatá v kostele.

Cena: 250 Kč (včetně oběda)
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Jana Dostálová

paní učitelka 1. třídy. Zájemce prosíme, aby se nahlásili na emailovou adresu: blanka.
zavorkova@czs-hradec.cz. Příprava je zdarma. Těšíme se na Vás a Vaše děti. 

Drakiáda

Naše škola společně se Salesiánským hnutím mládeže Vás všechny co nejsrdečněji zve 
na Drakiádu. Sraz všech dětí, rodičů, prarodičů a draků bude v neděli 11. října ve 14.30 
u Stříbrného jezera. S sebou si vezměte nejen draka, ale i špekáček.

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

Biskup Martin David slavnostně požehná nové prostory dílen

Charitu Opava čeká velká sláva. Biskup Martin David za účasti řady další vzácných 
hostů slavnostně požehná ve čtvrtek 8. října nové prostory Chráněných dílen Charity 
Opava v Opavě-Jaktaři. V části bývalého areálu strojní traktorové stanice na ulici 
Přemyslovců získají nové prostory všechny chráněné dílny Charity Opava, které až 
dosud sídlily na různých místech v Jaktaři, Velkých Hošticích a Vlaštovičkách.

Po déle než rok trvajících stavebních úpravách, které změnily zanedbané prostory 
části bývalé strojní traktorové stanice na moderní pracoviště s potřebným zázemím, zde 
naleznou nové místo charitní technické, tkací, vyšívací, keramické i kompletační dílny. 
Sídlit budou v několikapatrové administrativní budově a čtyřech velkých halách. Před 
Charitou Opava, která již nyní zaměstnává více než 170 osob se zdravotním postižením, 
se tak otevírají nové možnosti rozvoje, které dosud narážely na prostorové limity dílen. 

Slavnostního otevření dílen se vedle biskupa Martina Davida a dalších hostů z bis-
kupství ostravsko-opavské diecéze zúčastní také zástupce Magistrátu města Opavy v čele 
s primátorem Tomášem Navrátilem, 
ředitelka opavské pobočky Úřadu 
práce Petra Ballová, náměstek hejt-
mana Moravskoslezského kraje Jiří 
Navrátil. Chybět nebudou ani ředi-
telé Charit z jiných měst, zástupci 
spřátelených a partnerských firem a 
další hosté. Na všechny čeká po slav-
nostním zahájení a požehnání dílen 
komentovaná prohlídka areálu, za-
končená pozváním na pravý nešize-
ný dílenský guláš.

Charita hledá vedoucí ekonomického úseku

Charita Opava hledá vedoucího či vedoucí svého ekonomického úseku. Nabízíme 
práci na plný úvazek v inspirativním prostředí s řadou benefitů a výhod. 

Podrobnější informace najdete na stránkách www.charitaopava.cz. 
Tak neváhejte, uzávěrka přihlášek je 15. října, předpokládaný nástup 1. listopadu 

tohoto roku. 

Jako první si nový areál prohlédli  
členové Klubu sv. Anežky
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Dílny šijí pro Magistrát města Opavy
Speciální roušky s výšivkou pro Magistrát města Opavy, operační pláště či vyšívané 

stuhy pro hasiče. Ač měly Chráněné dílny Charity Opava spoustu starostí a práce s pře-
sunem do nových prostor v Jaktaři, zvládaly i speciální zakázky na míru.

Pláště pro operační sály do nemocnic šijí 
dílny již od června, dodnes jich dodali přes tisíc 
a pokračují v tom dále. Mezi důležité zakázky 
patří také roušky pro Magistrát města Opavy, 
kterých v dílnách vyrobili v černé a šedé variantě 
se speciální výšivkou opavského páva přibližně 
tři stovky. Další roušky s logem pak putovaly 
do Charity Hradec Králové. Speciální zakázkou 
byly také výpravné vyšívané stuhy k praporům 

pro hasiče z Litultovic a Vlaštoviček. Všechny chráněné dílny Charity Opava sídlící ve 
Velkých Hošticích, Jaktaři a Vlaštovičkách se v září postupně přestěhovaly do nových 
prostor bývalé strojní traktorové stanice v Jaktaři. Zvládly to za plného provozu. 

Hlavnický Farní Silvestr bude benefiční

V pořadí již čtvrtý Farní Silvestr, který uspořádá 28. listopadu farnost Hlavnice, bude 
benefiční. Organizátoři se rozhodli veškerý výtěžek věnovat mobilnímu hospici Charity 
Opava Pokojný přístav, a zároveň poprosit účastníky akce i další občany o finanční dar. 
V září proto dostali místní občané do schránky dopis s prosbou o příspěvek a všemi 
dalšími potřebnými informacemi. Podobný dopis organizátoři zasílají také potenciálním 
sponzorům.  

V dopisech je kromě všech potřebných informací také rozepsáno, co vše si bude moci 
Pokojný přístav opatřit za konkrétní částky. Tak například za 23 korun to bude jedna 
močová cévka, za 130 korun balení léku na bolest, za 260 korun přípravek k desinfekci 
ran, za 700 korun padesát kusů infuze. Rozsáhlý výčet končí částkou 360 tisíc korun, za 
kterou by mohly zdravotní sestry pořídit do mobilního hospice auto. 

Mobilní hospic totiž nemůže po většině klientů úhrady za léčiva požadovat, protože 
rodiny se již tak ocitají v tíživé finanční situaci. „Spousta klientů je ještě v produktivním 
věku, takže jejich jediným příjmem bývají pouze nemocenské dávky. Na náročné péči se 
také musí podílet někdo z rodinných příslušníků čtyřiadvacet hodin denně, a většinou to 
bývá partner,“ píše se mimo jiné v dopisech. Sestry a lékaři mobilního hospice Charity 
Opava Pokojný přístav za třináct let nepřetržitého provozu 24 hodin denně 365 dní  
v roce doprovodili na poslední cestě v domácím prostředí téměř tisíc pět set lidí z Opavy 
a okolí. Nejstaršímu bylo sto let, ten nejmladší měl pouze jednadvacet let.

O stavu sbírky budou organizátoři, mezi něž patří Gabriela Nádeníčková, Barbora 
Čalová a stěbořický duchovní správce o. Klement Rečlo, průběžně informovat na své 
facebookové stránce. 

Charita Opava
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Společenství ve farnosti
Děti, mládež a dospělé zveme na pravidelná setkávání, která mohou pomoci prohloubit 

život z víry a zapojit se aktivněji do farního společenství.

Farnost Nanebevzetí Panny Marie

•	 Scholka se schází každý čtvrtek v 16 hodin na faře při konkatedrále Nanebevzetí 
Panny Marie (určeno pro děti od 3 do 8 let).

•	 Ministranti se scházejí každou sobotu od 9 hodin do 10.30 v kostele sv. Vojtěcha 
(jednou v měsíci je schůzka v tělocvičně Elim). Přidat se mohou kluci od 2. třídy.

•	 Farní klub se schází každý pátek v 16 hodin v kostele sv. Vojtěcha (určeno pro děti 
od 3. do 7. třídy).

•	 Společenství mládeže se schází 
každý pátek při večerní mši svaté, 
která začíná v 18 hodin v kostele 
svatého Vojtěcha, a poté na faře při 
konkatedrále Panny Marie (určeno 
pro mladé cca od 14 let).

•	 +-30 – jedná se o společenství pro 
manželské páry i jednotlivce ve 
věku cca od 30 do 50 let. Setkání 
probíhají ve čtvrtek co 14 dní od 18 
hodin na faře Nanebevzetí Panny Marie (Almužnická 2). Nejbližší setkání bude 
8. října.

•	 Schola se schází v neděli v 7.40 na faře při konkatedrále Panny Marie. Zváni 
jsou dospělí, mládež i děti. („Přípravka“ do scholy v pátek v 17 hodin na faře při 
konkatedrále pro děti od 9 let).

•	 Chrámový sbor se schází každé pondělí v 18 hodin ve zkušebně kostela svatého 
Vojtěcha.

Farnost Svatého Ducha

•	 Scholička pro děti od 2 do 7 let se schází každý pátek v 16 hodin vyjma školních 
prázdnin v pastoračním středisku minoritského kláštera.

•	 Schola zkouší každý pátek v 15.30 a v neděli v 8.30 ve zkušebně kostela Sv. Ducha.

•	 Chrámový sbor zkouší většinou v pondělí od 16 hodin ve zkušebně. Pokud byste 
měli zájem rozšířit naše řady, informujte se u sbormistra pana Jiřího Horáka na 
telefonním čísle 734 246 996 nebo 553 765 055.
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Modlitba růžence v kostele sv. Vojtěcha 2020
začátek v 17.15

1. 10. čtvrtek světla Společenství modlitby matek – starší
2. 10. pátek bolestný Děti z náboženství
3. 10. sobota radostný Sekulární františkánský řád
4. 10. neděle slavný Farníci

5. 10. pondělí radostný Medjugorské modlitební společenství
6. 10. úterý bolestný Klub sv. Anežky
7. 10. středa slavný Církevní základní škola sv. Ludmily
8. 10. čtvrtek světla Skautky
9. 10. pátek bolestný Společenství mládeže
10. 10. sobota radostný Členové živého růžence Kateřinky
11. 10. neděle slavný Farnice

12. 10. pondělí radostný Centrum pro rodinu
13. 10. úterý bolestný Skauti
14. 10. středa slavný Charita
15. 10. čtvrtek světla Jednota Orel
16. 10. pátek bolestný Zdravotníci
17. 10. sobota radostný Ministranti
18. 10. neděle slavný Farníci

19. 10. pondělí radostný Společenství SZ
20. 10. úterý bolestný Společenství modlitby matek – mladší
21. 10. středa slavný Lektoři
22. 10. čtvrtek světla Členové úklidové skupiny u P. M.
23. 10. pátek bolestný Schola
24. 10. sobota radostný KDU ‒ ČSL
25. 10. neděle slavný Fatimský apoštolát

26. 10. pondělí radostný Chrámový sbor Opava
27. 10. úterý bolestný Členové úklidové skupiny u Sv. Ducha
28. 10. středa slavný Členové živého růžence Opava
29. 10. čtvrtek světla Členové živého růžence Sv. Duch 1. skupina
30. 10. pátek bolestný Redakce Cesty
31. 10. sobota radostný Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka
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Oznámení
Mše svatá v německém jazyce
bude v sobotu 10. října v 16.30 v kapli Po-
výšení sv. Kříže na Matiční ulici. 

Mše svaté v kostele sv. Hedviky
•	V pátek 16. října – v 6 a v 7 hodin (proto 

nebudou mše v 6.00 a v 7.00 v kostele 
svatého Vojtěcha),

•	v neděli 18. října – v 10 hodin (proto 
nebude mše v 10.00 v kostele sv. Vojtěcha, 
ani v 16.30 v kostele Nejsvětější Trojice),

•	v pondělí 2. listopadu (Vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé) – mše v 18 hodin.

Změny mší svatých v kostele sv. Jana 
Nepomuckého, Kylešovice
 Po změně času, ke které dojde v neděli 
25. října (hodinky si posuneme o hodinu 
zpět), budou od středy 28. října večerní 
mše svaté v 17 hodin.

Změny mší svatých v kapli Povýšení 
sv. Kříže na Matiční ulici
•	Od nového školního roku budou mše 

svaté vždy ve středu a ve čtvrtek v 9.00.

•	Mše svatá v latinském jazyce bude v so-
botu 3. října v 16.30.

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

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

•	Kostel sv. Vojtěcha – páteční tiché ado-
race přede mší v říjnu nebudou, v pátek 
2. října (první pátek v měsíci) adorace  
s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Páně; 
v pátek 16. října (třetí pátek v měsíci) 
adorace s pobožností s Korunkou k Bo-
žímu milosrdenství. Vždy po mši svaté 
začínající v 18 hodin. 

•	Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli 4. říj-
na a 1. listopadu adorace po mši svaté 
začínající v 16.30.

•	Kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovi-
ce) – v pátek 2. října (první pátek v mě-
síci) s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci 
Páně, po mši svaté začínající v 18 hodin; 
v pátek 30. října (poslední pátek v měsíci)  
s pobožností s Korunkou k Božímu mi-
losrdenství, po mši sv. začínající v 17.00. 

Misijní neděle 2020
Děti zveme na Tvoření pro misie, které se uskuteční  

v sobotu 10. října v učebně kostela sv. Vojtěcha od 14.30 do 
18 hodin. 

Misijní jarmark spojený s pečením misijních 
koláčů a prodejem výrobků z misijního tvoření, který 
byl plánován na misijní neděli 18. října 2020, se 
kvůli současným omezením uskuteční v náhradním 
termínu. 
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•	Kaple Božského Srdce Páně (Marianum) – 
v pátek 2. října (první pátek v měsíci) od 
17.20 do začátku mše svaté v 18 hodin; 
každou středu (pokud není liturgická 
památka) v 18 hodin mše svatá ke cti sv. 
Josefa, přede mší litanie ke sv. Josefu. 

Růžencové pobožnosti
 V měsíci říjnu se modlíme v kostele sv. 
Vojtěcha modlitbu růžence. Začátek je 
vždy v 17.15. Celý rozpis jednotlivých dnů 
a modlících se společenství je na str. 25 to-
hoto čísla Cesty, na vývěskách v kostelech a 
na webu farnosti www.farnostopava.cz. Pří-
padné změny budou uvedeny v ohláškách. 

Dušičkové pobožnosti
budou v neděli 8. listopadu
•	na Městském hřbitově v Opavě v 15 hodin;
•	v Oticích v 15 hodin;
•	v Kylešovicích ve 14 hodin.

Společenství mládeže
se schází každý pátek při večerní mši svaté, 
která začíná v 18 hodin v kostele sv. Vojtě-
cha a poté na faře při konkatedrále Nane-
bevzetí Panny Marie. Zváni jsou všichni 
mladí, nejen ti, kteří se již společenství 
zúčastňovali. V rámci společenství je také 
výuka náboženství pro 8. a 9. třídu.

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.

•	Na večerní mše svaté se v kostele svaté-
ho Vojtěcha přijímají intence na prosinec 
v pátek 23. října od 16.45 do 17 hod. Je 
možné zapsat intenci i v následujících 
dnech (pátek, sobota a neděle), avšak 
nejpozději do 17.40 nebo po mši svaté 
začínající v 18 hod.

Nejbližší plánované sbírky
•	Neděle 11. října – sbírka na opravu 

konkatedrály (v kostelech farnosti Panny 
Marie).

•	Neděle 18. října – sbírka na světové misie 
(ve všech kostelech).

Modlitba se zpěvy Taizé
bude v sobotu 24. října v kostele sv. Vojtě-
cha. Začátek je v 19 hodin. Případná změ-
na termínu bude oznámena v ohláškách.

Setkání Sekulárního františkánského 
řádu
bude v sobotu 10. října v pastoračním stře-
disku kostela svatého Ducha po mši svaté  
v 8 hodin.

Fatimská pobožnost
bude v úterý 13. října v kostele Sv. Ducha. 
Pobožnost začíná v 16.15 modlitbou rů-
žence. V 17 hod. je mše svatá, po ní litanie 
a průvod se sochou Panny Marie. Je to po-
slední Fatimská pobožnost v letošním roce.

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 24. října (Svatohubertská pouť) –

mše svatá bude v 10 hodin. 
•	Neděle 1. listopadu (Dušičková pouť) – 

mše svatá bude v 10 hodin.
 Kromě poutí je sloužena každou nedě-
li mše svatá v 10 hodin. Půl hodiny před 
každou mší svatou je příležitost ke svátosti 
smíření.



 Další program pro zájemce (skupiny, 
poutě) je možno domluvit s bratry minori-
ty přes e-mail: krnov@minorite.cz nebo na 
tel. č. 595 171 332. Program poutí najdete 
na webových stránkách krnov.minorite.cz. 

Poutní místo Panny Marie Pomocné 
Zlaté Hory

V říjnu nejsou na tomto poutním místě 
žádné poutě. Až do příští poutní sezóny 
nebudeme toto poutní místo uvádět.
 Veškeré informace získáte na adrese: 
Duchovní správa poutního místa P. Marie 
Pomocné, Zlaté Hory 170, 793 76; e-mail: 
mariahilf@mariahilf.cz; webové stránky 
www.mariahilf.eu; tel.: +420 605 469 363.

Exercicie v listopadu
•	Čtvrtek 5. 11. – Velehrad

Jednodenní duchovní obnova pro 
zaměstnance Charity Mons. Vojtěch Šíma

•	Neděle 8. až pátek 13. 11. – Velehrad
Kněžské exercicie P. Jan Szkandera

•	Pátek 13. až neděle 15. 11. – Velehrad
Duchovní obnova pro všechny

P. Pavel Hofírek

•	Neděle 15. až pátek 20. 11. – Hostýn
Duchovní obnova  P. Jiří Pleskač

•	Čtvrtek 26. až neděle 29. 11. – Velehrad
Adventní duchovní cvičení pro všechny

Mons. Vojtěch Šíma

•	Pátek 27. až neděle 29. 11. – Hostýn
Duchovní obnova pro hasiče a členy 
Matice Svatohostýnské

Mons. Jan Graubner 
 Veškeré informace o jezuitských duchov-
ních cvičeních najdete na webových strán-
kách www.exercicie.cz/nabidka.php, kde se 
také můžete přihlásit.

Prosebné a významné dny v říjnu
•	Pátek 2. října – první pátek v měsíci;
•	pátek 16. října – Slavnost sv. Hedviky, 

řeholnice, hlavní patronky Slezska a naší 
diecéze;

•	pátek 16. října – světový den výživy;
•	neděle 18. října – den modliteb za misie;
•	neděle 1. listopadu – Slavnost Všech 

svatých (doporučený svátek);
•	1.–8. listopadu – Odpustkové dny (je 

možné získat odpustky přivlastnitelné 
pouze duším v očistci);

•	pondělí 2. listopadu – Vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé;

•	úterý 3. listopadu – mezinárodní den 
nevidomých;

•	pátek 6. listopadu – první pátek v měsíci.
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