
Slovo na cestu
Dovolená

Většinou slovo dovolená zna-
mená, že zaměstnavatel dovo-
lil zaměstnanci nejít do práce a 
on si může dovolit zůstat doma 
nebo odjet kamkoli jinam.

Dovoleno však může být i 
něco jiného.

Kdysi dávno, když mobilní 
telefony jen pomalu začínaly být 
běžné, proběhl tento rozhovor:

„Ty ještě nemáš mobil?“ 
„Ne! Dnes si může jen málokdo dovolit mobil nemít. A já mezi takové patřím!“
Dnes je dovolena spousta věcí.

Je nám dovoleno mnohem více, než jen mít dovolenou. 
Dnes je dovoleno být jiní než všichni ostatní:

Je nám dovoleno nemuset být bohatí,
nemuset vlastnit vše, co mají druzí,
nenavštívit všechna slavná místa, nevidět úplně vše,
nestihnout všechno, „co se musí“, nedělat vše, co nás napadne,
je nám dovoleno odpočívat a radovat se ze života.

Je nám dovoleno věřit Ježíši Kristu, klanět se Otci, 
modlit se, trávit s Ním čas,
věřit Mu a poslouchat jeho Slovo,
je nám dovoleno slavit.

Je nám dovoleno být s druhými lidmi, i když jsou obtížní,
nemstít se, neodplácet zlo zlem, být poctivými a milosrdnými,
mít čisté srdce i v tomto světě, být tvůrci pokoje mezi lidmi a smiřovat,
je nám dovoleno být dobrými i tam, kde se dobře nejedná.

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě červenec–srpen 2022
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Je nám dovoleno radovat se i v souženích, 
namáhat se tam, kde nemůžeme čekat odměnu
a důvěřovat druhým.
Je nám dovoleno být lidmi.

Přeji všem krásnou dovolenou.
o. Jiří Ramík
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Mons. Josef Veselý
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Zajímá nás…
 Mohu se jako katolík zúčastnit jiné než katolické bohoslužby?

Účast na nekatolické bohoslužbě především nenahrazuje nedělní povinnost. V zásadě 
lze říci tolik: účast na jiné než katolické bohoslužbě nemusí být nic špatného (pokud to 
ovšem člověk nedělá jako projev odporu proti církvi). 

Je třeba také rozlišit, jaké bo-
hoslužby a ve kterém společenství 
se chci zúčastnit. V případě círk-
ví, které vedou ekumenický dia-
log, jsme celkem na pevné půdě. 
Nicméně je třeba si uvědomit, 
že člověk v tomto případě není 
úplným členem bohoslužebného 
shromáždění, tzn. že tam nemů-
že až na specifické výjimky při-
jímat svátosti. Je možné se spolu 
modlit, ale ne se nějak amorfně 
rozplynout. Ekumenický dialog 

se nevede tak, že by člověk slevoval ze své víry nebo popíral vlastní identitu, naopak je 
třeba ji ukázat a vysvětlit.

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

Procházka kostelem sv. Vojtěcha 
Sedmá část

Presbytář (kněžiště)

Stěny
Na rozdíl od lodi jsou v kněžišti dvě patra oratoří. Levé byly využívány v 19. století 

jako muzeum (byly zde umístěny první muzejní sbírky po vzniku Opavského muzea). 
Okna oratoří v kněžišti jsou nedílnou součástí celkové kompozice stěn kněžiště. 

•	 Pravá stěna je věnována sv. Vojtěchu, levá sv. Jiřímu. 
•	 Mariánské motivy: 

→ Zvěstování Panny Marie (pravá stěna nahoře), do reliéfu je zapracována 
signatura tvůrce – Johanna Georga Lehnera

→ Navštívení Panny Marie (levá stěna nahoře) 
•	 Symboly Nového a Starého zákona
•	 Andělíčci
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Hlavní oltář

Původní hlavní oltář shořel při zása-
hu kostela zápalnými pumami 30. března 
1945. Byl nahrazen při renovaci kostela 
oltářem z kapucínského kostela sv. Josefa 
z Fulneku, který byl po roce 1950 opuštěn a 
soustavně ničen. Byl vlastně tímto přenese-
ním zachráněn. Bohatá intarzie si vyžádala 
velké opravy. Nejvíce byl zničen svatostá-
nek a ofěrní vchody. Oltář byl instalován 
v roce 1984.

Retabulum samotné (část oltáře nad 
menzou s výtvarnou výzdobou) by bylo 
velmi chudé vzhledem k ostatnímu interié-
ru. Bylo proto obohaceno osmi anděly.

Oltářní obraz se skládá ze tří částí. 
Autorem je F. I. Leicher (1727–1812): 

→ na středním obraze je sv. František 
před Nejsvětější Trojicí doprováze-
nou Pannou Marií a svatým Josefem, 
jak žádá o porciunkulové odpustky,

→ obraz vlevo: sv. Josef z Leonessy (ka-
pucín), 

→ obraz vpravo: sv. Felix z Cantalice 
(kapucín). 
O těchto dvou posledních si můžete 
přečíst více v 11. a 12. čísle Cesty, 
ročník 2001, které najdete na webu 
www.farnostopava.cz.

Po stranách doplnily architekturu oltář-
ního retabula v roce 1985 opravené sochy 
starozákonních postav Mojžíše a Árona a 
dvě sochy sedících andělů. 

Hlavním návrhářem byl Karel Stádník 
z Prahy. Na obnově se podílela též rodina 
Ježkova a J. Kulda z Prahy. Fulnecký hlavní 
oltář je alespoň v základním architektonic-
kém členění blízký původnímu hlavnímu 
oltáři, který byl postaven r. 1706. 

Podoba hlavního oltáře  
před instalací oltáře z Fulneku
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Obětní stůl
Dřevěný obětní stůl z r. 1982 je 

přizpůsoben hlavnímu oltáři. 
Na čelní straně je posazen reliéf 

„povolání sv. Vojtěcha k biskupské 
službě“ (sv. Vojtěch 956‒997), je-
hož autorem je Z. Preclik. Biskup 
Josef Vrána tento oltář benediko-
val 20. listopadu 1982. 

Hrobka
Hrobka, která se nachází pod hlavním oltářem, má klenutý cihlový strop o výšce 

kolem 3,5 m. Byla místem posledního odpočinku některých představitelů města a těch, 
kteří se zasloužili o zvelebení chrámu. Po válce byly tyto ostatky uloženy pod kaplí 
svatého Ignáce.

Podle různých pramenů zpracoval Vladimír Ziffer st.

Interiér kostela sv. Vojtěcha před požárem Presbytář po požáru v roce 1945
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Nová šmouha a mariánská lahvička
aneb O kráse pomíjivé i věčné

„Ono to uteče… Ani se nenaděješ a půjdeš zase do školy.“ Těmito slovy nám v dětství 
kazívali začátek prázdnin dospělí škarohlídové. My vás těmito otřepanými frázemi 
nechceme otrávit, naopak vám chceme popřát prázdniny krásné, neopakovatelné a 
jedinečné. 

K tématu věčnosti nás vlastně přivedla dcera Klárka. Byla ve vedlejším pokoji a 
najednou slyšíme její vysoký hlásek: „Toto je šmouha nová a věčná.“ Což je přesně to, co 
nechcete slyšet, když si nejste jistí, kam jste před hodinou uklidili fixy. Naštěstí nás 
uklidnila dovětkem: „To konejte na mou památku.“ Od srdce jsme se tomu zasmáli. 
Zároveň to ale mělo v sobě jakousi hloubku uprostřed naší všednodennosti. 

Když jsme v 90. letech vyrůstali, 
byly oblíbené plastové sošky Panny 
Marie z Lurd. Modrá korunka na její 
hlavě se dala odšroubovat a průhled-
ná soška se dala naplnit léčivou vo-
dou tryskající na slavném poutním 
místě. U Májiny rodiny hladina vody 
v průběhu času klesala, takže každá 
kapka měla v období chřipek velikou 
hodnotu. U Honzovy rodiny byla 
lurdská voda ale ještě o něco zázrač-
nější a prostě jí neubývalo. Pokaždé, 
když děti nemohly spát, protože je 

bolely kosti, rodiče tu bolest trochou lurdské vody zahnali. Až teď, v době, kdy je moder-
ní vzpomínat na dětství v „divokých devadesátkách,“ jsme společně na tuto podivuhod-
nou lahvičku zavedli řeč. Honza se poprvé zamyslel nad tím, že voda z Lurd vydržela ně-
kolik let, ačkoliv jim ji z Francie přivezli příbuzní jen jednou. A to ještě málem zapomněl 
na příhodu, jak půl lahvičky vypil, když měl dojem, že ho bolí bříško. Jeho rodiče teď při 
telefonní konfrontaci jen podezřele rychle převedli řeč na počasí!

Každopádně obě sošky měly něco do sebe. Ta Májina byla půvabná tím, že bylo třeba 
ocenit každé jednotlivé použití. Ta Honzova měla zase ten katechetický účinek, že člověk 
věděl, že Boží pomoc je trvalá a nikdy jí neubude.

Asi je prostě důležité naučit se rozlišovat mezi tím, co je opravdu věčné a co je 
dočasné. Pak si snad budeme obojího více vážit. Když budeme v srdci pěstovat úctu ke 
Kráse, která je věčná, nebudeme toho očekávat přespříliš od krásy pomíjivé. Budeme 
vůči ní zase o něco svobodnější. I prázdniny jsou vlastně tak skvělé právě proto, že je to 
jen omezený čas, na který se zbytek roku budeme opět těšit.

Honza a Mája Pilařovi
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Ještě ve stáří budou přinášet užitek
Duchovní obnova Klubu sv. Anežky

Toto bylo téma už 30. duchovní obnovy pořádané 
Klubem sv. Anežky. Po dvouleté odmlce ji tentokrát 
vedl pan děkan P. Václav Koloničný. Obnova začala 
mší svatou, po které následoval cyklus přednášek 
inspirovaných katechezemi Svatého otce Františka. 
V roce 2021 ustanovil 24. červenec Dnem prarodičů 
a seniorů.

Důležité pro každého, nejen pro seniory, je ve-
dení Duchem Svatým, být učenlivý vůči Duchu 
Svatému. Modlitbou zůstáváme napojení na Krista: 
,,Když zůstáváme v něm, poneseme ovoce…“ (Jan 15) 
Stáří a dlouhý život je požehnáním. V dnešní době, 
což je k politování, se razí kultura skartace – staří 
jsou už nepotřební, neužiteční a zranitelní. Požeh-
naná je ale rodina, která ctí staré. 

I pro nás samotné je mnohdy stáří nepochopitel-
né. Nemoc může být uvržením do krize, nevyrov-
nanosti, ale mějme na paměti, že pokud dýcháme, Pán nás tady chce a má s námi s kaž-
dým své úmysly. Ve stáří (a nejen v něm) je důležitá každodenní modlitba, modlitba rů-
žence, přijímání svátostí, čtení a udržování vztahů hlavně v rodině. Stáří není neužitečný 
čas, je to moudrost minulosti a nově pohled do budoucnosti tím, že se stává učitelem 
pokojného a pokorného života. Svatý otec je nám příkladem svou citlivostí k potřebám 
světa. Je třeba vidět konkrétního člověka s jeho potřebami. Bůh nasytil stáří délkou bytí 
a nenavštěvovat staré je těžkým hříchem.

Stáří je katechezí víry. Tato druhá část byla zaměřena na knihu Starého zákona, na 
knihu Job. Není to historická kniha, ale je pouze starozákonním podobenstvím. Job je 
zkoušen a pokoušen a přes všechna pokušení a životní rány zůstává věrný Bohu. Situace 
ve světě není Boží trest. Bůh ti rozumí a nesmíme se uvěznit v situacích světa. Žádný 
den nestojí za to, abychom se odvrátili od Boha. Pokud jsme vnímaví k Duchu Svatému, 
každá, i těžká zkušenost v životě nás má přivádět k většímu a bližšímu poznání Boha. 
Bůh pracuje ve skrytosti, slyší každou naši modlitbu. Učme se od starých lidí věrnosti 
Bohu.

Další část obnovy se týkala Božího navštívení. Většinou mluvíme pouze o tom, co 
známe. Víru musíme prožít osobně. Pán nám dal před svým nanebevstoupením příslib: 
,,Já jsem s vámi po všechny dny.“ Církev je nám nablízku, nikdo nemá být sám. Pro všechny, 
ale hlavně pro staré lidi byla těžká doba pandemie – izolovanost, samota. V dnešní době 
je nutné objetí a návštěvy. Nedopustit, aby nám chybělo Boží slovo, důležité je společné 
čtení Písma sv., evangelií. Pán je nám vždy nablízku, „neodchází nikdy do důchodu“! 
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Naším povoláním je chránit kořeny, starat se o mladé a vést je k Bohu, proto i pro nás 
platí, že ve víře neexistuje odchod do důchodu. Je třeba mít otevřené srdce pro Ducha 
Svatého. Je to potřeba pro vytváření budoucího světa. Existují 3 pilíře obnovy – sny, 
paměť a modlitba. Sny – mladí převezmou sny starců; Paměť – propletena se sny, její 
udržování je základem života; Modlitba – může chránit svět před hrozbami, není marná.

Bůh nás stále navštěvuje, nikdy nám není vzdálený.
Zdislava Sovadinová

Under 15
Ministrantská florbalová liga

V sobotu 14. května se ministranti naší farnosti zúčastnili turnaje v Šilheřovicích. 
Kluci podali skvělé výkony a krásně prožili myslím super den. Akce začínala v devět 
hodin, slavnostně ji zahájil a modlitbu pronesl otec Jakub Štefík, který je kaplanem pro 
ministranty. Poté se už začalo hrát. 

První zápasy jsme vyhráli, jen pár jsme prohráli. Nakonec jsme v celkovém hodnocení 
byli na třetím místě, a to je náš největší úspěch, jakého jsme dosáhli. Byla tam dobrá 
atmosféra a užili jsme si krásný den. 

Chtěl bych poděkovat otci Václavovi a taky panu Martínkovi a panu Řezníčkovi za to, 
že nás na tuto akci odvezli. Byly totiž celkově tři turnaje.

Sebastián Karli
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K zamyšlení
„Do třetice všeho dobrého,“ říká se. Tak tedy ještě jednou ze stejné knížky jako v před-

cházejících dvou číslech Cesty. Nabízím Vám z ní trochu zvláštní text. Je to rozhovor kněze 
s Bohem.

„Byl jsem ve vězení, a navštívil jsi mě.“

Pane, to, co žádáš, je těžké. Dnes není tak snadné navštívit tě, zvlášť pokud se nacházíš 
v irském vězení. Vzpomeň si na minulý rok, Pane, když jsi mi poslal vzkaz, že bys chtěl, 
abych tě navštívil ve vězení. Já tedy přišel, ale rád bych věděl, jestli víš o celém tom 
kolotoči, který jsem musel podstoupit, abych s tebou mohl těch pár minut strávit. Už od 

začátku jsem věděl, že to nebude 
snadné, ale něco takového jsem 
opravdu nečekal.

Nejprve jsem tam zavolal a řekl 
jim, že jsem kněz a že ty si mě pře-
ješ vidět. Řekl jsem jim, že přijdu 
v obvyklých návštěvních hodi-
nách, abych nenarušoval pravidel-
ný chod vězení a nepřebíral roli 
vězeňského kaplana, i když, jak víš, 

jsem byl sám po mnoho let vězeňským kaplanem a často se s tebou bez jakýchkoli překá-
žek setkával – to bylo ovšem v jiné zemi, kde nebyli co do bezpečnosti až tak svědomití! 
Každopádně v naší věznici vyjádřili mnohé rozpaky a pochyby a přepojovali mě z jedno-
ho úředníka na druhého, než nakonec zdráhavě souhlasili.

Poučený touto zkušeností jsem se vypravil do vězení. Poté, co mě stráž podrobila 
krátkému zdvořilému výslechu, provedla mě několika drátěnými ploty a uvedla do 

Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava
Program na srpen a září: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Den-

ním stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud 
není uvedeno jiné místo.

2. 8.  Setkání samotářů v Denním stacionáři pro seniory CHO 
6. 9. Informativní schůzka
13. 9. Beseda s vysokoškolským pedagogem Slezské univerzity v Opavě Doc. Jiřím 

Siostrzonkem, Ph.D. na téma „Povídání o životě“ s projekcí
20. 9. Pouť k Panně Marii Královně v Ostravě v Mariánských Horách a do katedrály 

Božského Spasitele v Moravské Ostravě 

Marie Smolková
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dřevěného baráku, kde mě dva úředníci znovu vyslýchali. Vysvětlil jsem jim, že jsem kněz 
a že moje návštěva je čistě pastorační záležitost, a ukázal jim své osobní doklady. Dovedli 
mě do další místnosti, kde jsem byl vyzván, abych před tím, než mi provedou tělesnou 
prohlídku, vyprázdnil kapsy. Pak mi zabavili moje klíčky od auta – asi pro případ, že 
bych tě chtěl unést. Pak mě vzali ještě do jedné místnosti, abych tam počkal, než přijdu 
na řadu a budu moci projít branou vězení. Konečně jsem byl povolán, a tak jsem prošel 
dvojitou vězeňskou branou až do místnosti v hlavní budově. Tam jsem spatřil dlouhou 
řadu vězňů sedících těsně vedle sebe a rozmlouvajících přes dřevěný pult pod bdělým 
dohledem dozorců se svými návštěvami. A tam jsem mezi nimi uviděl i tebe.

Narvaný mezi jiné dva návštěvníky, pokoušel jsem se s tebou mluvit, ale hluk byl 
takový, že jsem tě jen tak tak slyšel.

Pak přišel čas odejít. Když jsem se natáhl přes pult, abych ti položil ruku na hlavu a 
požehnal ti, stráže se nervózně pohnuly. Pak jsem tě opustil. Dostat se ven bylo mnohem 
snazší. Pane, každopádně jsem měl aspoň snahu!

Ale přesto, Pane, neměl jsi snad na mysli i jiná vězení než jen ta s železnými mřížemi 
a tělesnými prohlídkami? Nemyslel jsi snad také na všechny mé farníky, kteří jsou 
uzamčeni v cele opuštěnosti a deprese? A neobrací se tvůj obviňující prst na mě s tím, že 
právě já je tam zamykám svou lhostejností a chladem?

Jen zřídka tě dnes, Pane, vidíme hladového – přinejmenším tady v Irsku ne. Ale ty jsi 
přeci mluvil i o jiném hladu, když jsi řekl: „Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, 
které vychází z Božích úst.“ (Mt 4,4) Jak lámu tvému lidu chléb tvého slova? Jak se starám 
o hladové ovce, které vzhlížejí a nedostávají pokrm?

Viděl jsem tě někdy, Pane, žíznit? Vzpomínám si na toho člověka, který za mnou 
jednou po ranní mši přišel do sakristie. Měl jedinečné vlohy, které chtěl dát farnosti 
k dispozici. Žíznil po uznání, a já ho odbyl chladem. Byls to ty, Pane?

Ve své krásné venkovské farnosti jsem tě nikdy nepotkal jako bezdomovce, Pane. Ale 
možná, že jsi tu i takhle přítomný. Nejsi snad v těch, které připravily o domov zármutek 
a ztráta milovaných, v těch, jejichž domov se vinou ztráty někoho blízkého náhle změnil 
ve čtyři holé zdi, v těch, kdo žijí jen svými vzpomínkami a čekají na mě, abych prostě 
usedl a poslouchal?

Jistěže jsem tě nikdy neviděl nahého – ale když tak o tom znovu přemýšlím, snad 
ano. Vzpomínáš si na tu ženu, jejíž syn uvalil na celou rodinu hanbu a kterou mučily 
představy typu: „Co si tak sousedé o mně mohou říkat?“ Byla nahá, Pane. Potřebovala 
jen to, abych ji oblékl do roucha své útěchy a pochopení.

Kdy jsem tě, Pane, viděl jako cizince? A co chlad panující v mé farnosti? Co jsem 
udělal, abych do ní začlenil nově příchozí, co jsem udělal, aby se cítili farností přijati?

Když si tak znovu v Matoušově evangeliu pročítám dramatická slova o posledním 
soudu, vybavují se mi některé verše Brewera Mattockse. Znějí takto: 

Jeden velmi zbožný kněz / na věž kostela si vlez‘ / 
chtěl být Bohu blíž / aby přesně jeho slova / lidem dolů snes‘ / 
A pak zavolal ten kněz / „Bože, kampak ses mi skryl?“ / 
A Pán Bůh mu odvětil: / „Dolů k lidem jsem slez‘.“
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Knižní tipy
Nejvyšší oběť
Poslední lidický farář Josef Štemberka (1869‒1942)
František Kolouch

V červnu uběhlo právě 80 let od chvíle, kdy se nacisté 
rozhodli v rámci odplaty za úspěšný útok českých výsadká-
řů na říšského protektora Heydricha vyhladit obec Lidice. 
Tomuto tématu se věnovala řada historiků a byla vydána 
řada publikací. Kniha Nejvyšší oběť je však prvním podrob-
ným životopisem posledního lidického kněze Josefa Štem-
berky. Na pozadí a v kontextu tehdejších událostí přibližuje 
jeho život. Opírá se přitom o archivní materiály i svědectví 
pamětníků a snaží se vyvrátit některé legendy o jeho životě. 

Je to zároveň kniha, která díky dlouholeté službě P. Štemberky v Lidicích mapuje historii 
této vsi od roku 1909 až do tragických červnových dnů roku 1942.

Pražské arcibiskupství v současnosti usiluje o blahořečení otce Josefa Štemberky, 
který uklidňoval, zpovídal a modlil se s lidickými muži do jejich posledních chvil.

Titul zároveň vychází jako e-kniha. Elektronické knihy s křesťanským zaměřením je 
nyní možné zakoupit a stáhnout si (ve formátech ePub, PDF, Mobi) do své čtečky nebo 
jiného zařízení na webu eshop.cirkev.cz/e-knihy.

Nosím v sobě život
Mateřská láska a duchovní život během těhotenství 
Petra Klippelová

Průvodců těhotenstvím (ať už v knižní, nebo elektronické podobě) je na trhu velké 
množství. Nejčastěji se zaměřují na výživové či zdravotní hledisko a to, jak miminko 
v břiše roste. Nová publikace s názvem Nosím v sobě život nabízí ale zamyšlení i nad 
duchovní stránkou těhotenství a mateřství. Vždyť předávání života je zásadní věc, kterou 
se žena zvláštním způsobem podílí na Božím stvořitelském díle. Ne nadarmo je také 

Možná, že si po přečtení řeknete: „To je spíš pro kněze“. Ale nenechte se mýlit. Pokud se 
nad tím opravdu zamyslíte, uznáte, že je to i pro nás, laiky.

Přeji Vám do nastávajícího prázdninového a dovolenkového času pohodu, bohaté 
zážitky a ať to všechno prožijete ve zdraví. A nezapomeňte: „Bůh nemá nikdy dovolenou.“

Vladimír Ziffer st.

Zdroj: James A. Feehan, Bůh ukrytý v příbězích. Karmelitánské nakladatelství Kostelní 
Vydří 2002, str. 67 až 70.
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těhotenství označováno jako požehnaný stav! Vychází 
z přesvědčení, že pokud láskyplný, mateřsky něžný Bůh 
provází každého z nás po celý život, tím spíš i nastávající 
maminky.

Autorka je německá teoložka, psycholožka, učitel-
ka a samozřejmě i matka Petra Klippelová. V knize řeší 
praktické aspekty jiného stavu a vztahy: vztahy k druhým 
lidem, k  Bohu i sobě samé. Jeden příklad za všechny: 
v šesté kapitole s názvem Setkávání se řeší třeba i to, že 
těhotné ženě cizí lidé sahají na rostoucí bříško. Ne od ka-
ždého to bývá příjemné. Čtenářku proto vede k připrave-
nosti na nekomfortní situace, zdravé asertivitě, učí jí klást 
si otázky, jak snáší setkávání obecně, ale třeba i připravit 
si „hlášku“, která mnohdy pomůže vybruslit z rozpačité 
situace. A nakonec svěřuje všechna setkání v modlitbě 
Bohu. Stejně jako různé obavy a těšení v dalších kapito-
lách.

Duchovní impulsy se skládají z krátkých zamyšlení, otázek, inspirativních citátů 
z  Písma a modliteb. Čtenářky si můžou jednotlivé podněty přizpůsobit podle sebe 
a místo doporučených formulací užívat vlastních slov. Zkrátka jde o tak trochu jinou 
knížku o těhotenství a počínající mateřské lásce.

Misálek pro holky i kluky
Pojďme spolu na mši svatou
Eleonora Gerhaherová, Gaby Grosserová

Když rodiče chtějí v kostele zabavit své ratolesti, berou 
s sebou na mši kromě kancionálu často plnou tašku knížek 
a hraček. Nový misálek pro děti má tu výhodu, že se vejde 
i do menší dámské kabelky, a přesto se s ním děti v kostele 
nudit nebudou.

Co se stane, když vezme Lukáš svoji sestřenici Báru poprvé 
do kostela? Lukáš ochotně odpovídá na její zvídavé otázky. 
Co znamená slovo „amen“? Proč u oltáře svítí to červené 
světlo? Kdo je hlavní postavou vyprávění z evangelia? Co 

a koho můžeme při bohoslužbě svěřit Pánu Bohu?
Knížka obsahuje popis mše svaté i s textem konkrétních modliteb a odpovědí. Zároveň 

v ní funguje děj, který je možné číst v kuse jako klasický příběh. Před bohoslužbou si tak 
můžete s dětmi udělat „domácí přípravu.“

Drobná knížka pomůže holkám a klukům od 4 do 9 let se základní orientací ve mši 
svaté.

Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava



14

Dětem
S hudbou si lidé rozumějí

Sourozenci Ondra a Anička chodí do hudební školy. Chlapec hraje už šestý rok na 
klavír, o rok mladší děvče si zamilovalo flétnu, zprvu zobcovou a nyní příčnou. 

Ondra jako ministrant se stále častěji díval k varhanám. Pan farář si toho všiml a ze-
ptal se ho: „Ty bys rád hrál na varhany?“

„Moc rád,“ odpověděl chlapec.
A tak se nadaný kluk učí už dva roky na varhany a naučil se doprovázet písně z kanci-

onálu. Anička chodí do scholy, a protože je šikovná, nechává ji vedoucí často zpívat sólo. 
O prázdninách jedou s rodinou na dovolenou do Chorvatska. Moc se jim tam líbí, 

zvlášť když mají nádherné počasí. Týden na pláži ubíhá rychle, je už neděle a zítra se 
vracejí domů.

Ráno tatínek ohlašuje: „Jdeme do kostela.“
Ondra není nadšený. „Vůbec tomu tam nebudeme rozumět. Já půjdu až u nás ve 

všední den.“
Přidává se i Anička: „Já půjdu v úterý večer, a tak neděli nahradím.“
Tatínek s tím nesouhlasí. „Nedělní mše svatá se nedá ve všední den nahradit. Všemu 

rozumět nemusíte, mnohé si domyslíte.“
Ondra i Anička poslechnou a s rodiči do kostela jdou. Ondra si akorát vymíní, že 

půjdou na kůr, aby viděl na varhaníka. Na kůru jsou i chorvatské zpěvníky, melodie je 
snadná, a tak celá rodina zpívá mešní píseň. 

Varhaník náhle přestává uprostřed sloky hrát. Není mu dobře. Tatínek mu jde pomoci, 
maminka ho ošetří. Není to nic vážného. Uleví se mu. Ale za varhany se vrátit nechce. 
Tatínek ukazuje na Ondru, že by to mohl za něho dohrát.

Varhaník to pochopí a přikyvuje. Ondra 
však nemá odvahu hrát v cizím kostele a na 
neznámý nástroj. Varhaník ho však povzbu-
zuje. Posouvá si židli k varhanám a seznamu-
je ho s nástrojem.

Ondra si nakonec dá říct a další sloku pís-
ně zahraje. Varhaník ho chválí a jeho mladý 
náhradník je šťastný. Tatínek však nezůstává 
jenom u toho. Přesvědčuje Ondru, aby Anič-
ku doprovodil při zpěvu písně, kterou mají 
spolu nacvičenou. Lidem dole v chrámě se 
moc líbí a mnozí se otáčejí, aby zjistili, kdo na 
kůru zpívá a hraje. Také varhaník pokyvuje 
uznale hlavou.

Po mši svaté před kostelem lidé děkují 
Ondrovi a Aničce za krásnou hudbu. Ptají se, 
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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 seminář se uskuteční v sobotu 17. září od 9 hodin do 12.30 v Opavě, v pasto-

račním středisku minoritského kláštera.
Přednášející: manželé Irena a Petr Smékalovi, téma: Rovnováha v našich vztazích 

aneb rozumět, respektovat, milovat.
Cena: 500 Kč/pár (občerstvení a lektorné)
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Nabídka zapůjčení literatury s tematikou vztahovou, výchovnou

Neváhejte si o prázdninách přečíst dobrou knihu ať už z oblasti vztahů, nebo výchovy.
Na požádání zašlu seznam knih. Jde o knihy s tématem: komunikace, rozdíly mezi 

mužem a ženou, řešení konfliktů, hranice ve vztazích, odpuštění, výchova dětí, dospívání, 
sourozenecké konstelace, pět jazyků lásky, o emocích, jak budovat vztah a další.

Omezení úředních hodin Centra pro rodinu o prázdninách
Vzhledem k čerpání dovolené bude prázdninový provoz kanceláře Centra pro rodinu 

v Opavě omezen, proto raději volejte na 731 625 617 nebo napište na emailovou adresu 
jdostalova@prorodiny.cz.

Přeji všem krásné prožití prázdnin a dovolených k načerpání nových sil. 
Jana Dostálová

odkud jsou a mají i další otázky. Při dorozumívání si obě strany pomáhají, jak dovedou. 
Ale porozumějí si. 

Cestou z kostela na pláž jsou všichni šťastni. Oba mladí hudebníci poznali, že v hudbě 
si rozumí všechny národy. A také to, že hudbou se lidé sbližují. Jsou rádi, že tatínka 
poslechli a do kostela šli. 

Anička dokonce říká: „V tom kostele to bylo krásnější než celé koupání u moře.“
Ondra přikyvuje a dává si předsevzetí, že bude doma ještě více cvičit. Vždyť u varhan 

může být doma všude na světě.
jáhen Josef Janšta 

ilustrace Magdalénka Řeháková
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Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Celoroční projekt Moře, záleží nám na tobě 
Unisféra

V červnu se nám podařilo završit celoroční projekt zaměřený na ochranu moří a oce-
ánů. Odměnou za celoroční snažení nám byla návštěva Unisféry v prostorách Slezské 
univerzity. Měli jsme možnost zhlédnout 
jarní noční oblohu nad Opavou. Společně 
s  vědci, kteří zkoumají mořské živočichy, 
jsme se mohli ponořit do hlubin. Náš zážitek 
byl umocněn díky speciálním brýlím a filmu 
v 3D kvalitě.

Dražba – v rukách zručných maminek, 
babiček, učitelek i dalších příznivkyň školy 
vznikly nádherné háčkované hračky v   po-
době nejrůznějších mořských živočichů, kte-
ré byly nabídnuty k prodeji formou dražby. 
O některé se strhla velká mela. Nakonec byly spokojeny všechny děti a zvířátka našla své 
majitele, kteří sami rozhodli, na co budou vydražené finance použity. Na záchranu moř-
ských želv jsme přispěli částkou 4 100 Kč a 3 100 Kč bylo posláno na pomoc Ukrajině.

Všem, kteří nám pomohli s výrobou, realizací, prodejem i nákupem, srdečně 
děkujeme.

Čtenářská noc 

Po dvouleté pauze jsme měli možnost prožít ve škole čtenářskou noc. Také zde 
nás provázelo téma moře. Aktivity a hry byly spojeny s životem v moři a s mořskými 
živočichy. O moři jsme četli, povídali si i tvořili. Večer jsme se sešli ve školní kapli, kde 
jsme si povídali o tématu voda v Bibli. Nechyběla ani dobrodružná noční hra.

Zahradní slavnost 

Tradiční školní Zahradní slavnost je vždy příjemnou příležitostí ke společnému 
setkání rodičů i zaměstnanců naší školy. V letošním roce jsme přivítali garantku 
organizace ARPOK Lenku Pánkovou, která byla naší průvodkyní celoročním projektem 
Světová škola.

Na Zahradní slavnosti byla veřejnosti poprvé představena kniha Moře, záleží 
nám na tobě. Tato kniha vznikala po celý školní rok jako sbírka nápadů s využitím 
recyklovatelného materiálu. V knize najdeme 26 nápadů, které děti pod vedením učitelek 
nejen vymyslely, ale i zrealizovaly. Upcyklace přispěje ke snížení množství odpadů na 
naší planetě. 
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Kolibříci 

V opavském Loutkovém divadle se sešlo asi 150 zpěváčků dětských pěveckých sborů. 
Na setkání s názvem Opavská dětská píseň rozdávali naši Kolibříci přítomným radost 
zpěvem písní lidových i umělých. 

S velkou radostí jsme přijali pozvání za-
zpívat si v opavské Charitě při společném 
kácení máje. Vládla zde příjemná atmosfé-
ra. Svým zpěvem Kolibříci potěšili nejen 
klienty, ale i zaměstnance Charity.

Výlet 

Konec školního roku patří již tradičně 
výletům. Ten letošní jsme zahájili ve Valaš-
ském Meziříčí v herním centru Vrtule. Děti 
zde skládaly hlavolamy, hrály netradiční 
deskové hry, zkoumaly nejrůznější zrakové 
klamy. 

Pak jsme navštívili skanzen v Rožnově 
pod Radhoštěm. Zde jsme zažili atmosféru 
života našich předků. Prohlédli jsme si va-
lašskou dědinu i městečko. Pan kovář nám 
ukázal svou dílnu s výhní, dmýchadlem 
a  kladivem poháněným vodním kolem, 
pan mlynář nás zasvětil do tajů vodního 
mlýna. V nádherném dřevěném kostelíčku 
jsme poděkovali za cestu, ochranu i krásné 
zážitky.

Pomoc Ukrajině

Naše poděkování patří všem rodičům 
a zaměstnancům školy, kteří se zapojili 
do sbírky na pomoc lidem na Ukrajině. 
Náš pan učitel Antonín Hennig pak autem 
odvezl všechen materiál na ukrajinské 
hranice, odkud je dále distribuován hlavně 
do Oděsy a taky do uprchlických míst na 
západě země, kde se shromažďují lidé 
z oblastí, kde se válčí.

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.

Lidé oplatili Pokojnému přístavu pomoc v nouzi

Velká vlna solidarity a krásná gesta lidské vzájemnosti následovala poté, co mobilní 
hospic Charity Opava Pokojný přístav zveřejnil prosbu o pomoc při získání financí na 
pořízení automobilu pro novou zdravotní sestru. Za několik týdnů se na účtu Pokojného 
přístavu nasbíralo neuvěřitelných 570 tisíc korun, přičemž další příspěvky stále 
přicházejí. A nejen to – mobilní hospic dostal nádavkem darem starší Fábii od kněze 
Bohumila Víchy ze Skřipova.

Pokojný přístav se s prosbou o pomoc obrátil na veřejnost poslední týden v dubnu. 
V hospici, který za patnáct let své existence doprovodil v domácím prostředí v posled-
ních dnech života téměř dva tisíce lidí z Opavska, totiž museli poslední dobou z kapacit-
ních důvodů odmítat klienty. 
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Aby mohli vyhovět všem zájemcům, přijali novou zdravotní sestru, která ovšem ke 
své práci potřebuje auto, na jehož pořízení neměl hospic finance. 

„Tento nádherný výsledek svědčí také o tom, že náš mobilní hospic se u veřejnosti těší 
velké prestiži. Mnoho let obětavé pomoci tisícům lidí v těžkých chvílích se teď Pokojnému 
přístavu vrátilo, když pomoc potřeboval sám,“ říká ředitel Charity Opava Jan Hanuš. 
Kromě vybrané částky totiž na několika místech lidé spontánně vybírali peníze mezi 
sebou v práci nebo uspořádali bazar, jehož výtěžek věnovali mobilnímu hospici. 

A nejen to. „Když jsem ve zpravodajství TV Noe viděl, že Charita Opava potřebuje 
osobní auto, rozhodl jsem se jí věnovat to své,“ napsal mobilnímu hospici otec Bohumil 
Vícha. „Už s ním totiž nemohu jezdit kvůli špatnému zraku,“ dodává. 

V týmu mobilního hospice je nyní šest sester, které dosud disponovaly čtyřmi 
automobily. Díky skvělému výsledku akce zde nastane optimální situace. Zdravotní 
sestry si pro svou práci pořídí nové auto, a darovaný starší automobil jim velmi pomůže, 
protože ho budou moci používat k administrativním jízdám na šetření situace u nových 
klientů. Bankovní účet Pokojného přístavu ale zůstává i nadále otevřený. Charita Opava 
ho využije k zakoupení kyslíkového ventilátoru a dalšího vybavení pro lékaře i pro 
samotný provoz mobilního hospice, který je finančně velmi náročný. 

„Z celého srdce děkujeme všem dárcům, jejich pomoci si velmi vážíme a je pro nás také 
vzpruhou i závazkem do další práce. Můžete se na nás spolehnout,“ vzkazuje všem lidem, 
kteří se na krásném výsledku podíleli, vedoucí Pokojného přístavu Eva Mertová.

Reportéři TV Noe pro Pokojný přístav: bazar v taverně Agiu Georgiu

Když počátkem května požádal personál mobilního hospice Pokojný přístav veřejnost 
o finanční pomoc na koupi auta pro novou zdravotní sestru, určitě nikdo z týmu netušil, 
jaké nadějeplné příběhy budou celou akci doprovázet. O jeden z nich se postarali režisér 
Martin Žucha a kameramanka Elisavet Prousali při natáčení reportáže pro TV NOE.

Tím, že jejich reportáž, která svou kvalitou výrazně převyšuje standart televizního 
zpravodajství, odvysílaly NOEVINY 28. dubna, ale pro Martina Žuchu a Elisavet Prou-
sali jejich pomoc pro Pokojný přístav neskončila. Elisavet je totiž součástí rodiny Sta-
tise Prusalise, který v roce 1990 
koupil zpustlý a požárem poniče-
ný zámek v Porubě a celý jej zre-
konstruoval. Součástí zámeckých 
prostor je také řecká taverna Agiu 
Georgiu, česky Svatý Jiří, kde po-
řádají pravidelný dobročinný ba-
zar. „A tak jsme se rozhodli náš 
v  pořadí již 41. dobročinný bazar 
tentokrát uspořádat pro Pokojný 
přístav,“ říká sestra Elisavet Prou-
sali Sofia. 
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Na dobročinném bazaru, kam dostaly pozvání také Eva Fojtíková a Eva Mertová 
z Pokojného přístavu, se nakonec vybralo šest a půl tisíce korun. „To, že se kvůli nám 
sešli a uspořádali takovou akci, to pro nás hodně znamená,“ vzpomíná Eva Fojtíková. 
A vše se nakonec dočkalo zvěčnění také v reportáži, kterou odvysílala Česká televize 
v pořadu Křesťanský magazín. A tak si atmosféru bazaru i pomoci můžete vychutnat 
také na odkazu, který najdete na stránkách Charity Opava www.charitaopava.cz. 

Výstava MŮJ SVĚT bude celé léto k vidění na zámku v Raduni

Vítězné snímky 14. ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT budou k vidění po celou letní 
sezónu v oranžerii na raduňském zámku. Vernisáž nejlepších fotografií soutěže, kterou 
pořádá Charita Opava pod patronací prof. Jindřich Štreita pro zaměstnance, klienty a 

dobrovolníky Charit celé 
České republiky, zde pro-
běhla v pondělí 13. červ-
na na akci s názvem Den 
Charity Opava na zámku 
v Raduni.

Již poněkolikáté zde 
kastelánka Markéta Kou-
řilová nachystala pro kli-
enty Charity Opava spe-
ciální prohlídky, připra-
vené s ohledem na jejich 
handicapy. Se zámkem se 
tak mohli seznámit i lidé 
se zrakovým postižením 
nebo charitní klienti na 

vozíčku. Všichni si pak na vernisáži užili nejen občerstvení, ale také focení ve foto kout-
cích s tematikou zámecké šlechty 19. století. „Děkujeme za krásné dopoledne a za to, jak 
jste se o nás postarali,“ vzkazují spokojení klienti kastelánce Markétě Kouřilové i dalším 
zaměstnancům raduňského zámku.

Opravárna otevře naposledy

Celkem osmkrát byla od loňského listopadu otevřená v Chráněných dílnách Charity 
Opava na ulici Přemyslovců č. 37 na konci Jaktaře takzvaná „Opravárna“. Po deváté, ale 
zároveň naposledy zde bude technik k dispozici zájemcům v sobotu 2. července od 9 
do 17 hodin. 

V zelené kontejnerové sestavě Vám naposledy zdarma diagnostikuje pokažené elektro 
a v případě menších závad ho rovnou opraví, větší opravy pak nacení, abyste se mohli 
rozhodnout, zda se Vám vyplatí. Technik opraví nejen menší elektrospotřebiče, jako jsou 
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Mše svaté v Opavě během letních prázdnin

Ne Po Út St Čt Pá So

konkatedrála   
Panny Marie

7.00
8.30

10.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

kostel sv. Vojtěcha 18.00 – – – – 18.00 18.00

kostel Nejsvětější Trojice 16.30 – – – – – –

kostel  
Svatého Ducha

7.00
8.00
9.30

8.00 8.00
17.00*

8.00
17.00*

8.00
17.00*

8.00
17.00* 8.00

Marianum 11.00 18.00 – 18.00 – 18.00 18.00

Opava-Jaktař** 8.00 – – 17.30 – – –

Opava-Kateřinky** 9.15 – – – – 17.30 8.00

Opava-Kylešovice 9.00 – – – – 18.30 8.00

Kaple sv. Kříže 10.45 ***

 * Tyto mše svaté nebudou v měsíci srpnu slouženy.
 ** Ve dnech dovolené P. Marka Večerka nebudou mše svaté ve dnech  

od 11.–16. července, od 18.–23. července a od 8.–13. srpna.
 *** Mše svaté podle rozpisu cizojazyčných mších svatých na stránkách farnosti

Případné změny budou oznámeny v ohláškách příslušných farností.

varné konvice, žehličky, fény, televize nebo mikrovlnky, ale také pračky, lednice či myčky. 
Tyto opravy ovšem budou zpoplatněny a dodány v dohodnutých termínech. 

Na podrobnostech je možno se dopředu domluvit s technikem Opravárny panem 
Wallinem na tel. čísle 799 510 480. Řešit ale nemůže opravy mobilních telefonů ani 
tabletů. Seznam bezplatných oprav i těch, které jsou zpoplatněny (například cenou za 
náhradní díly), najdete na webových stránkách Charity Opava. Opravárna, která je 
společným projektem společnosti ASEKOL, Charity Opava a Moravskoslezského kraje, 
se pak uzavře.

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

17 hodin do začátku mše svaté tichá ado-
race s možností přijmout svátost smíření; 
po mši svaté budou v pátek 1. července, 
5. srpna a 2. září (první pátky v  měsí-
ci) adorace s  pobožností k  Nejsvětější-
mu Srdci Páně; v pátek 15. července a 
19.  srpna (třetí pátky v  měsíci) adorace 
s pobožností s Korunkou k Božímu mi-
losrdenství.

•	Kostel Sv. Ducha – 1. července, 5. srpna a 
2. září (první pátky v měsíci) po mši svaté 
v 8 hodin adorace a litanie k Nejsvětější-
mu Srdci Páně. 

 Během července a srpna jiné adorace 
 nebudou. 
•	Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli 3. čer-

vence, 7. srpna a 4. září  bude adorace 
s  litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 
a svátostným požehnáním (po mši svaté 
začínající v 16.30).

•	Kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice) 
– termíny budou oznámeny v ohláškách.

•	Kaple Božského Srdce Páně (Marianum) 
– v pátek 1. července, 5. srpna a 2. září  
(první pátky v měsíci) od 17.20 do začát-
ku mše svaté v 18 hodin; každou středu 
(pokud není liturgická památka) v 18.00 
mše svatá ke cti svatého Josefa, v 17.50 li-
tanie k svatému Josefovi.

Letní pořad bohoslužeb  
v opavských kostelech a kaplích
najdete v přehledné tabulce na straně 21 
tohoto čísla Cesty.

Modlitba se zpěvy Taizé
v červenci a v srpnu nebude.

Mše svaté v německém jazyce
o prázdninách nebudou. Termín první 
mše svaté v německém jazyce po prázdni-
nách bude oznámen v zářijové Cestě.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje,  
patronů Evropy (doporučený svátek) 
bude v úterý 5. července, mše svaté budou 
slouženy:
•	v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie 

v 7 hodin a v 8.30 (v kostele sv. Vojtěcha 
mše svatá nebude);

•	v kostele Sv. Ducha dle letního pořadu 
bohoslužeb.

Slavnost Porciunkule
oslavíme v kostele Sv. Ducha v úterý 2. srp-
na, o svátku Panny Marie Andělské z Por-
ciunkule, při mších svatých v 7, v 8, v 9.30 
a v 17 hodin. V tento den můžeme získat 
plnomocné odpustky.

Svátek Proměnění Páně
bude v sobotu 6. srpna. Mše svaté v konka-
tedrále Nanebevzetí Panny Marie a v kostele 
sv. Vojtěcha budou jako každou sobotu.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
bude v pondělí 15. srpna. Mše svaté budou 
slouženy: 
•	v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie 

v 7 a v 18 hodin; 
•	v kapli v Oticích v 18 hodin;
•	v kostele Sv. Ducha dle ohlášek.

Fatimská pobožnost
 Ve středu 13. července a v sobotu 
13. srpna začne pobožnost v kostele Svaté-
ho Ducha v 7.15 modlitbou růžence, mše 
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svatá bude v 8 hodin, po ní litanie a průvod 
se sochou Panny Marie. 

Pouť ke sv. Anně na trojmezí farností
bude v sobotu 23. července, začne ve 14.30 
modlitbou růžence a v 15 hodin bude po-
kračovat mší svatou.

Pouť na Maria Hilf
bude v sobotu 6. srpna. 
 Odjezd z Rybího trhu v 7 hodin. Cena 
200 Kč. Přihlášky přijímá paní Víchová 
(tel. 774 924 182).

Mše svatá na zahájení školního roku
 V neděli 4. září bude v 8.30 v konkated-
rále Panny Marie sloužena prosebná mše 
svatá k zahájení školního roku na opav-
ských školách.

Intence na mše svaté
•	V konkatedrále Panny Marie se na ranní 

a dopolední mše svaté zapisují intence 
průběžně po celý rok, vždy po každé mši 
svaté v sakristii.

•	V kostele svatého Vojtěcha se přijímají in-
tence v pátek 22. července na mše svaté 
slavené v září a v pátek 19. srpna na mše 
svaté slavené v říjnu, vždy od 16.45 do 
17 hodin. Je možné zapsat intenci i v ná-
sledujících dnech (pátek, sobota a nedě-
le), avšak nejpozději do 17.40 (popř. po 
mši svaté začínající v 18 hodin).

Nejbližší plánované sbírky
•	Neděle 17. července a 14. srpna – sbírka 

na opravy (v  kostelech farnosti Panny 
Marie).

Informace na webových stránkách
•	Program akcí Diecézního centra mláde-

že a Diecézního střediska mládeže naší 

diecéze najdete na webových stránkách 
dcm.doo.cz.

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

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

•	Akce farnosti Sv. Ducha najdete na webu 
http://opava.minorite.cz.

Exercicie v srpnu a v září
•	Úterý 2. až sobota 6. 8. (Hostýn)

Ignaciánská duchovní cvičení
P. Josef Čunek SJ

•	Úterý 2. až sobota 6. 8. (Velehrad)
Duchovní cvičení pro všechny

Mons. Josef Žák

•	Neděle 7. až pátek 12. 8. (Velehrad)
Duchovní cvičení pro vysokoškoláky.

P. Michal Altrichter SJ
•	Neděle 4. až sobota 10. 9. (Hostýn)

Duchovní cvičení pro řeholní sestry 
všech řádů a kongregací.

P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM

•	Středa 14. až sobota 17. 9. (Velehrad)
Duchovní cvičení pro všechny

P. Miloslav Kabrda

•	Pondělí 19. až čtvrtek 22. 9. (Hostýn)
Duchovní obnova Ing. Mgr. Václav Čáp

•	Pondělí 19. až pátek 23. 9. (Velehrad)
Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a 
jejich manželky Mons. Adolf Pintíř

•	Neděle 25. až středa 28. 9. (Velehrad)
Duchovní obnova pro seniory

P. Jan Mach

 Veškeré informace o jezuitských duchov-
ních cvičeních, včetně kontaktních údajů 
na exerciční domy, získáte na webu www.
exercicie.cz, kde se také můžete přihlásit.



Poutní místo Panny Marie Pomocné 
Zlaté Hory
•	Sobota 6. srpna – Hlavní pouť:
 10.15 modlitba růžence;
 11.00 mše svatá, celebruje P. J. Czudek 

(delegát ad omnia);
 14.00 mariánská pobožnost

Pravidelné bohoslužby na Maria Hilf: 
•	sobota 10.30, 
•	neděle 10.30 a 15 hodin.

 Veškeré informace získáte na adrese: Du-
chovní Správa Poutního Místa Panny Ma-
rie Pomocné, Zlaté Hory 170, 793 76 Zlaté 
Hory; e-mail: mariahilf@email.cz; mobil: 
731 254 224; web: www.mariahilf.eu.

Poutní místo Cvilín u Krnova
•	Úterý 5. července – Pouť ke cti sv. Cyrila 

a Metoděje, mše svatá v 10 hodin.
•	Neděle 24. července – Pouť řidičů ke cti 

sv. Kryštofa, mše svatá v 10 hodin, po mši 
požehnání dopravních prostředků.

•	Úterý 2. srpna – Pouť ke Královně andělů 
z Porciunkule, mše svatá v 10 hodin.

•	Sobota 13. srpna – Pouť ke cti svatého 
Maxmiliána Kolbeho, v 11 hodin křížová 
cesta; ve 12 hodin mše svatá.

•	Neděle 14. srpna – Pouť k Panně Marii 
Nanebevzaté, mše svaté v 8 a v 10 hodin.

•	Neděle 21. srpna – Pouť k Panně Marii 
Královně, mše svaté v 8 a v 10 hodin.

  Kromě uvedených poutí je každou neděli 
sloužena mše svatá v 10 hodin, 40 minut 
před každou mší svatou je příležitost ke 
svátosti smíření.

 Kontakt: Rektor kostela P. Sebastian Gru-
ca, OFMConv., Výletní 3, 794 01 Krnov, 
tel.: 732 664 763; email: cvilin@minorite.cz; 
web: http://kostelcvilin.cz, na těchto webo-
vý stránkách je kontaktní formulář a pro-
gram poutí na rok 2022.

Prosebné a významné dny
•	Pátek 1. července – první pátek v měsíci;
•	úterý 5. července – Slavnost sv. Cyrila, 

mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů 
Evropy, hlavních patronů Moravy (dopo-
ručený svátek);

•	sobota 16. července – výročí posvěcení 
katedrály Božského Spasitele v Ostravě;

•	úterý 2. srpna – Panny Marie Andělské 
z Porciunkule;

•	pátek 5. srpna – první pátek v měsíci;
•	sobota 6. srpna – Svátek Proměnění 

Páně;
•	pondělí 15. srpna – Slavnost  Nanebevzetí 

Panny Marie (doporučený svátek);
•	pátek 2. září – první pátek v měsíci.

Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, vydavatel a adresa 
redakce: ŘKF Nanebevzetí Panny Marie, Almužnická 2, 746 01 Opava. Tiskne tiskárna Schneider. 
Ročník 29., dvojčíslo 7/8, náklad 420 výtisků. Výrobní náklady 1  kusu 15  Kč. Číslo připravila 
a vydání zajistila redakční rada zpravodaje. Registrováno pod číslem MK ČR E 12507 u MK ČR.

Příští číslo 4. 9. 2022, uzávěrka 14. 8. 2022

Příspěvky do  Cesty můžete předat v  sakristii konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie a  kostela sv. Vojtěcha 
nebo na  faru Almužnická 2, Opava, případně poslat na  adresu redakce, nebo elektronickou poštou na  adresu 
cesta.opava@gmail.com – vždy do uzávěrky.
Webové stránky farnosti Panny Marie v Opavě: www.farnostopava.cz
Kontakt na Farní úřad Panny Marie v Opavě – tel.: 733 307 117, e-mail: rkf.opavapmaria@doo.cz


