
Slovo na cestu
„Dušičky“ – jeden z pokladů Církve

Vždy se velice těším na každé křtiny. 
Představte si, že jste malé dítě, ještě v peřince. Rodiče vás jednoho dne zabalí, done-

sou do studeného kostela a někdo vám hlavu třikrát polije. A pokud je kostelník dobrák, 
tak vás ten někdo polije vlažnou vodou, což může být vlastně i příjemné. Pak vás rodiče 
již tak dost zabalené obalí ješ-
tě jakousi další bílou plachtou, 
které z nějakého důvodu říka-
jí křestní rouška. A nakonec, 
přece jen něco zajímavého, 
někdo blízký rodičům zapálí 
svíčku. Tak se máte z pod pe-
řinky alespoň možnost koukat 
na plamínek. 

Tak nějak můžete vnímat 
své křtiny z pozice malého dí-
těte. 

Ale ti, kdo přečetli Katechi-
smus katolické církve nebo alespoň chodili do náboženství a zrovna nechyběli, tak ví, že 
křest obnáší ještě něco hlubšího. A to něco hlubšího jsou mimo jiné i poklady Církve. 

Jedním z těch pokladů je modlitba. Ačkoli jste malí, neumíte mluvit a teprve pomalu 
poznáváte svět, již jste zahrnuti do živého společenství církve. To znamená, že se za vás 
modlí nejen rodiče, kmotři a nejbližší rodina, ale celá farnost. Ale to není vše, modlí se 
za vás v Americe, v Číně, v Argentině, ve Vietnamu, v Indii, v Angole a všude tam, kde 
jsou křesťané, které také někdy někdo pokřtil. 

A tato modlitba, která vás provází od toho dne, kdy vás někdo třikrát polil vodou (a teď 
již víme, že to byl křest), vás provází celým životem. Ve vašem rozhodování, ve vašich 
starostech, trápeních, bolestech, v osamocení, ale také při přechodu do věčnosti. 

A dokonce tato modlitba provází vaši duši i po smrti. Provází vás tak dlouho, dokud 
nespočinete bezpečně v náručí Krista. 

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě listopad 2022
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Nebe
Rozdrobené
do tisíců střípků
na potoce
ve studánce
stejně jako v kalužině

Snad aby bylo blíže
všem kdo jsou přetíženi
výstupem každodenním
a o zem se jen opírají
zrakem svým

Mons. Josef Veselý

A „dušičky“ jsou k modlitbě, která provází všechny duše, které potřebují pomoc, 
nejvhodnější. 

Nyní máme možnost přispívat do pokladu Církve svými modlitbami. A kdyby 
náhodou jednou i naše duše potřebovala pomoc na cestě do Kristovy náruče, tak se 
můžeme spolehnout na všechny ty, kteří jsou a budou pokřtěni. 

jáhen Marek
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Zajímá nás…
 Proč máme kněze, když v Písmu stojí, že Bůh z nás udělal královské kněžstvo? Proč 
se lidé v katolické církvi dělí na laiky a hierarchii, když Ježíš hledal učedníky? 

Protože si Ježíš právě 
z  učedníků vybral apošto-
ly, aby se stali prostředníky 
Jeho milosti mezi ostatní-
mi. Samozřejmě že přístup 
ke Kristu máme všichni, 
ale setkání ve svátostech 
bylo svěřeno zase jen apo-
štolům. A ti je předávali 
svým nástupcům – bis-
kupům – a ti pak kněžím. 
Tzv. dělení církve na laiky 
a hierarchii znamená totéž, 
co nazývá 2. vatikánský 
koncil „obecné“ a „služeb-

né“ kněžství. Obecné kněžství přijímá každý člověk křtem a znamená, že jsme se stali 
Božími dětmi a máme tak k Bohu přístup. Služebné kněžství (čili biskupové, kněží a 
jáhnové) jsou ve službě obecnému kněžství vysluhováním svátostí.

Zdroj: Petr Šikula. Když nevíš, tak se zeptej. Nakladatelství Cesta, Brno, 2002.
Fotografie: Milena Machálková (Člověk a Víra)

Fejeton
Moje modlitební šála

Tento skoro fotbalový článek nebude ani vtipný, ani veselý, ale třeba vás mocným 
kopem pravačkou dostane rovnou do vápna „dušičkového“ oktávu. 

Bude tomu rok, co jsem získala svou modlitební šálu. Nevypadám v ní jako rabín 
v talitu. Je to fotbalová šála, ale má střapce, takže mně osobně talit vzdáleně připomíná, 
ať mi jemnocitní fotbaloví fanoušci prominou. Vypadám v ní jako fotbalový chuligán. 

Všechno to souvisí s Běloruskem, o které se zajímám a modlím se za konec tamní 
diktatury už od srpna 2005. Kdybych byla náhodou jednou svatořečena, prosím 
laskavé čtenáře, aby ve Vatikánu připomněli, že bych měla být prohlášena patronkou 
Běloruska.    

V srpnu 2020, v prvních dnech běloruské revoluce, zavraždily (za nevyjasněných 
okolností) silové složky diktátora A. Lukašenka statečného mladíka Mikitu Kryutsoua, 
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jednoho z organizátorů protestů proti zmanipulovaným prezidentským volbám. Jeho 
smrt mě docela sebrala a přes rok jsem se za něj pravidelně modlila. Byl o něco mladší 
než já. Často se mi vracela myšlenka, že v takovém věku nejspíš nebyl připraven odejít – 
byl to takový potetovaný týpek, žádný trapistický mnich. 

Loni v prosinci jsme se s rodinou vypravili do Městských sadů na zápas fotbalistek ČR 
a Běloruska. Bohužel byl zápas zrušen kvůli koronaviru v jednom z týmů, takže jsme na 
místo zápasu dorazili jen my čtyři neinformovaní Pilařovi, všudypřítomný Koňas a tři 
Bělorusové, kteří nyní žijí v polské Lodži. Tito běloruští emigranti byli takoví fotbaloví 
rowdies v kuklách. Byli zklamaní, že kvůli zrušení zápasu nebudou moct uskutečnit po-
litický happening proti Lukašenkovi. Byli mi vděční, že já, která naopak jako fotbalový 
výtržník nepůsobím, jsem uklidnila přijíždějící policisty, že je „u nás vše v pohodě, s vul-
gárním transparentem v azbuce se přátelé z Lodže jen krátce vyfotí a všichni se pokojně 
rozejdeme“.

Pochválila jsem třem novým známým šálu, na které jsem rozpoznala portrét Mikity 
Kryutsoua. S úžasem jsem zjistila, že to byl jejich blízký kamarád. Nechali si udělat šály 
s jeho portrétem a teď takhle objíždějí zápasy. Byli udiveni a měli velkou radost, že Češi 
Mikitův příběh znají (podle mě nás v ČR takových moc není, ale nechtěla jsem jim kazit 
radost). Tu šálu mi dali a teď je to jedna z nejvzácnějších věcí, které vlastním.  

Toho večera jsem dlouho hleděla do tmy s Mikitou na šále a chtělo se mi smát, a zá-
roveň brečet dojetím. 
Nevím, jestli je mož-
né, že mi Mikita poslal 
z  nebe dárek, jako po-
děkování, že jsem ho 
poslední rok doprová-
zela v modlitbách. Celá 
ta příhoda byla bizarní 
a krajně nepravděpo-
dobná. Kdyby se zápas 
konal, v davu bych se s 
Bělorusy nejspíš nese-
tkala. O zrušení zápasu 
se včas dozvěděli všich-
ni fanoušci kromě nás 
osmi. Mikitův příběh nás v Česku zná opravdu jen hrstka – ta pravděpodobnost setkání 
Mikitova fanklubu v Opavě byla zkrátka zcela minimální. 

Celá ta příhoda se mi stala obrovským povzbuzením. Mívám sice lepší dny, kdy věřím 
v obrovskou sílu modlitby za zemřelé a v to, že láska a soucit směle překračují hranice 
smrti. Ale mám i dny, kdy se mi zdá, že přímluvná modlitba je „jenom jako“. Na její 
výsledek si nejde sáhnout. V takových chvílích mi pomáhá moje modlitební šála. Tu si 
omotám kolem krku a mám jasno.

Mája Pilařová
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Pouť Klubu sv. Anežky
V úterý 20. září se po dvouleté odmlce vydal Klub sv. Anežky – dobrovolné sdružení 

CHO na poutní zájezd k Panně Marii Královně do Ostravy–Mariánských Hor. 

Po mši svaté nás otec Petr Smolek, administrátor farnosti, seznámil s historií chrámu 
Panny Marie Královny. Tento chrám byl postaven v letech 1906–1908 a měl být hlavním 
chrámem města Ostravy, protože v této oblasti navrhoval významný vídeňský urbanista 
Camillio Sitte nové městské centrum, kterým se ale nakonec stalo nynější centrum Ost-
ravy a hlavním chrámem se stal starší kostel, nynější katedrála.

Po rozloučení autobus s námi prokličkoval ostravskými ulicemi ke katedrále Božského 
Spasitele – hlavnímu chrámu ostravsko–opavské diecéze. Zde nás už čekala průvodkyně, 
která nás seznámila s historií katedrály. Katedrála byla postavena v letech 1883–1887 
a vysvěcena tehdejším olomouckým biskupem Theodorem Kohnem 16. července roku 
1887. Katedrálním chrámem je od zřízení ostravsko-opavské diecéze 30. 5. 1996. Kated-
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rála prošla v letech 2014–2015 celkovou rekonstrukcí. Návštěvu katedrály jsme zakončili 
litanií k Božskému Srdci, vedenou tentokrát otcem Vladimírem Ziffrem.

Po asi hodinové pauze, kterou účastníci využili k občerstvení v restauraci nebo jen 
u kávičky v cukrárně, jsme se sešli na naší další zastávce tohoto dne. Tentokrát v TV 
NOE. Tam nás před prohlídkou čekalo milé překvapení v podobě občerstvení – kávy, 
čaje, vody a výborných koláčů. Při občerstvení nás pracovník TV NOE seznámil se za-
čátky a postupnou historií této televize dobrých zpráv, která je od začátku dílem o. Leoše 
Ryšky, který také přišel mezi nás. Kaplí, ze které jsou přenášeny mše svaté, jsme byli 
překvapení, jak je malá, ale všechny zaujal reliéf za oltářem, který je dovezený z Itálie. 
Prohlídka pokračovala ve velkém sále, odkud se vysílají zprávy, rozhovory a další pořa-
dy. Ještě nás čekala prohlídka menšího vysílacího sálu, v němž se zrovna chystaly kulisy 
a světla k vysílání podvečerního pořadu Noevin.

Čtvrtým a posledním zastavením naší poutní cesty byl chrám sv. Václava, který nám 
otevřel o. Jan Czudek. I tady jsme se dozvěděli o historii a nakonec nás čekalo milé 
překvapení. Přišel mezi nás otec biskup Martin. Byl rád, že vidí mnohé známé tváře 
a po chvíli neformálního rozhovoru jsme se pomodlili u hrobu otce biskupa Františka, 
položili jsme kytici a nakonec přijali požehnání otce biskupa s přáním šťastné cesty. 
Po rozloučení s otcem biskupem a otcem Janem jsme se vydali na zpáteční cestu.

Všem bych tímto ráda poděkovala za milé společenství a především otcům Petrovi, 
Vladimírovi a Janovi, že nám věnovali svůj čas, a také za milou přítomnost otce biskupa 
Martina.

Za Klub sv. Anežky Zdislava Sovadinová
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Věda může být i zábava

Ministranti v sobotu 24. září vyrazili na výlet do Světa techniky v Ostravě. Aplikace 
na počasí nám ukazovala, že bude celý den pršet. Naštěstí se mraky rozehnaly a celý den 
svítilo slunce. Po drobných neshodách s dopravou jsme se včas dopravili na místo. 

Nejprve jsme se poučili, jak funguje lidské tělo, vyzkoušeli, jaké je to být moderátorem 
v televizi a držet těžkou kameru. V další části, která byla věnovaná železu, měli kluci 
možnost vyrobit si lžičku. Navštívili jsme taky místní kino, kde jsme se zaletěli podívat 
na pacifické ostrovy a dozvěděli se, jak je důležité třídit odpad. Všichni si výlet užili, 
protože veškeré informace o vědě si mohli v praxi vyzkoušet. 

I z mého pohledu se výlet povedl. Děkuji všem zúčastněným. Pokud i ty chceš 
ministrovat a chodíš do druhé třídy, kontaktuj mě.

František Krejčí, vedoucí ministrantů
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Diecézní ministrantská pouť
Dne 8. října se uskutečnila ministrantská pouť v Hlučíně. Pouť začínala v 9 hodin 

mší svatou, kterou celebroval Mons. Martin David. Po mši svaté následovalo rozdělení 
do skupinek. 

Heslo letošní pouti bylo Poznej Prajzskou. Kluci plnili úkoly a poznávali historii 
Prajzské na stanovištích, které byly po celém Hlučíně. Celý den byl zakončen 
vyhodnocením skupinek a závěrečnou adorací před Nejsvětější svátostí. 

Den se vydařil a všichni si ho užili a načerpali dobrou náladu pro další spolupráci 
ve farnostech naší diecéze. 

František Krejčí, vedoucí ministrantů
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Setkání schol ve Stěbořicích
Krásnou hudbou a rozzářenými úsměvy byl druhou říjnovou neděli obohacen kostel 

Narození Panny Marie ve Stěbořicích, který hostil Setkání schol. Navázali jsme na tradici 
z předešlých let a pozvali jsme k nám scholy opavského děkanátu. Do Stěbořic tak 
zavítaly scholy z Velkých Hoštic, Jezdkovic, Slavkova, Opavy z farnosti při konkatedrále, 
Hlavnice, Neplachovic, Jaktaře a samozřejmě nechyběla ani místní stěbořická schola. 

Od každé scholy jsme si mohli poslechnout pár písní a krátké slůvko o schole. Na  závěr 
jsme společně zahráli a zazpívali hymnu CSA 2019 (Celostátní setkání animátorů) – Tak 
neměj strach a běž! Toto milé setkání jsme mohli zakončit nad kávičkou a buchtou ve 
stěbořické farní stodole a pro děti byla přichystána venkovní hra. Věřím, že pro mnohé 
to bylo krásné, obohacující odpoledne.

Za organizátory chci moc poděkovat všem scholám za zúčastnění a všem, kteří se 
na této akci podíleli. Tak uvidíme, třeba na viděnou, na slyšenou za rok v jiné farnosti?

Veronika Vaňková
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K zamyšlení
Dnes Vám nabízím jeden příběh z knížky Bruna Ferrera „Příběhy pro potěchu duše“, 

knížky kratších, ale i delších příběhů, které je možno brát jako dobrou oddechovou četbu. 
Jsou tam ale i příběhy, u nichž je dobré se zastavit a trochu se nad nimi zamyslet. Ten, který 
Vám nabízím, je podle mého soudu jeden z nich.

Úsměv za svítání
Raoul Follereau se ocitl v táboře malomocných na ostrově v Pacifiku a podal o taměj-

ších poměrech velice burcující svědectví.
Bylo to něco nepředstavitelného. Hrozné rány, strašlivě znetvoření lidé, vlastně už jen 

chodící mrtvoly, všude beznaděj, zlost, zuřivost.
A přece si uprostřed tohoto zmrzačeného světa uchoval jeden nemocný stařec 

překvapivě zářivé a usmívající se oči. Prožíval stejné tělesné utrpení jako jeho nešťastní 
spoluobyvatelé. Bylo však vidět, že si zachoval chuť do života, nepodlehl beznaději 
a jednal s ostatními jemně.

Follereau byl zvědavý, kde tento starý muž v takovém pekle, jakým byl tábor 
malomocných, bere sílu do života. Rozhodl se, že jeho tajemství vypátrá.

Nenápadně ho sledoval a zjistil, že každé ráno za svítání se stařeček došoural až 
k ohradě, která uzavírala tábor ze všech stran, a zůstal stát vždycky na stejném místě.

Posadil se tam a čekal.

Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava

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

1. 11. Informativní schůzka 
8. 11. Komentovaná prohlídka výstavy „Kořeny Joy Adamsonové“ v Obecním domě
15. 11. Beseda s otcem Václavem Koloničným na téma „Pouť do Compostely“
22. 11.  Beseda s archivářkou Dr. Drahomírou Knapíkovou na téma „Jak se více 

dozvědět o svých předcích z archivních aj. materiálů“ (fotografie, třídní 
kroniky…) 

V sobotu 26. listopadu 2022 budeme pořádat v sále Marianum v klášteře Kongregace 
Dcer Božské Lásky (Rooseveltova 47) pravidelnou celodenní adventní duchovní obnovu, 
kterou povede otec Vojtěch Janšta, Th.D., administrátor farnosti Bohuslavice u Hlučína, 
na téma „Svatý Josef – inspirace pro skrytý život s Kristem“. 

Cena duchovní obnovy je 250 Kč.
Marie Smolková
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Nečekal na východ slunce. Nečekal, až se objeví nad Pacifikem jeho záře. Čekal 
na  chvíli, kdy na druhé straně ohrady vyšla žena, stařičká jako on, s tváří pokrytou 
spoustou vrásek, s očima plnýma vlídnosti.

Žena nepromluvila. Poslala jen tiché a nenápadné poselství – úsměv. Ale ten muž se 
při jejím úsměvu rozzářil a odpověděl jí svým úsměvem.

Rozhovor beze slov trval jen pár chvil. Pak se stařík znovu zvedl a pomalu se dal na 
cestu k barákům. Každé ráno. Zvláštní způsob každodenního rozhovoru. Malomocný, 
naplněný a posílený tímto úsměvem, mohl snášet další den a vydržet až do nového 
setkání s úsměvem na tváři té ženy.

Když se ho Follereau zeptal, malomocný mu všechno vysvětlil:
„To je moje žena!“ A po chvilce ticha dodal: „Dříve, než jsem přišel sem, ona se o mne 

tajně starala, jak uměla nejlépe. Jedna čarodějka jí dala mast. Každý den mi potírala 
mastí tvář, zachránila malou část, která jen tak tak stačila k tomu, aby mě tam mohla 
políbit... Ale stejně to všechno nebylo k ničemu. Nakonec mě přece odvezli sem. Ale 
moje žena mě následovala. Když ji každý den znovu spatřím, uvědomuji si, že právě ona 
mi dává jistotu, že dosud žiju. A pro ni ještě žiju rád.“

Určitě se dnes ráno na tebe někdo usmál, i když sis toho možná ani nevšiml. A zcela jistě 
někdo čeká na tvůj úsměv, právě dnes.

Když vstoupíš do kostela a tvá duše se vnoří do ticha, zjistíš, že Bůh tě přijímá s úsměvem.
Bruno Ferrero

Vám i sobě přeji, abychom se také dokázali víc usmívat než mračit. Možná, že i my svým 
úsměvem dodáme někomu chuť do života.

Vladimír Ziffer st.
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Knižní tipy
My a děti
Jak příchod dítěte promění vztahy mezi manželi
Giovanna Fumagalliová, Davide Biollo 

Když se novomanželé konečně pracně sžijí 
a zvyknou si na sebe, obvykle vpadne ničivým 
způsobem do jejich vztahu někdo třetí! Tím není 
myšlena žádná nevěra – dítě dokáže manželskou 
láskou pořádně zamávat! Bývá to krásné, ale velmi 
náročné. Jak se na to připravit, poradí nová kniha My 
a děti. Manželským párům nabízí inspiraci k zvládání 
jejich nové role: už nejsou jen manželé, ale i rodiče.

Drobné radosti se střídají s nevídaným stresem. 
Úžas z toho, jak dítě rychle roste, ruší únava z nevy-
spání. Manželé jako by se chvílemi nepoznávali. Ona 
vidí jeho bezradnost, ale nemá energii ho „doučovat“. 
On cítí, jak moc si ona všímá dítěte a jak málo jeho…

Jak to všechno přežít ve zdraví a vzájemné lásce? 
Čím si projevovat pozornost, když jsme plní starostí? 

Kde nám rodiče pomáhají a kde už se „míchají do života“? Na co nezapomenout při 
výchově k víře? Co ze svých trampot sdílet s jinými manželskými páry?

Autoři vnímají duchovní život jako pomoc při řešení praktických rodičovských 
problémů. Součástí knihy jsou jejich úvahy a rady, ale i otázky, modlitby či citáty. Zároveň 
přitom nechávají prostor pro čtenářovo vlastní promýšlení. Kromě budoucích rodičů se 
text rozhodně může hodit i zkušenějším párům, které už děti vychovávají. Poslouží i jako 
podklad pro diskuzi ve společenství či na větších manželských setkáních.

A Slovo se stalo tělem 
Óda na radost z víry v prologu Janova evangelia 
Ctirad Václav Pospíšil

Začátek Janova evangelia (Jan 1,1–18) je jedním z klíčových 
textů křesťanské Bible. Vybroušené vyznání víry rané církve 
nám otevírá dveře k uchopení toho, kým skutečně je Ježíš z Na-
zareta.

Kdo je autorem Prologu a jak souvisí s celkem Janova 
evangelia? Jaký význam má pro náš život a spiritualitu? Proč 
v Prologu nenajdeme zmínku o Kristově kříži a vzkříšení? Co 
nám říká o dějinách spásy před Kristem a o tajemství vztahu 
mezi Bohem Otcem a Slovem Synem?
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Ctirad V. Pospíšil propojuje přínos moderní biblické exegeze s geniální intuicí 
církevních otců, mistrů středověké teologie i učitelů křesťanské spirituality. Jde mu 
vposled o uvádění smyslu Prologu do života dnešních křesťanů, o službu věřícím, církvi 
a okolnímu světu.

Letos se můžeme těšit na nejdelší advent, protože Štědrý den vychází na sobotu. 
Adventní doba tak začne už 27. listopadu. Proto přidáváme tipy na předvánoční přípravu 
už do tohoto vydání Cesty:

S adventními knihami se letos 
snad roztrhl pytel. Jako první vy-
šla publikace Těšíme se na Vánoce. 
Míří na předškoláky a nižší škol-
ní věk. Dětem přináší 24 příběhů 
a pohádek. Některé z nich mají zá-
klad v Bibli či příbězích světců, jiné 
jsou zasazené do běžného dnešní-
ho světa okořeněného špetkou po-
hádkového kouzla. Každý příběh je 
krásně ilustrovaný, pokaždé od  ji-
ného malíře.

Advent míváme spojený mimo 
jiné s tím, že sháníme a balíme dár-
ky pro své blízké. Záměr příručky 
Adventní kúra pro duši je však 
přesně opačný: zve nás, abychom 
„rozbalili“ dary Božího slova, jež 
nám v tomto období štědře nadě-
luje mešní liturgie. Autorka Anna 
Mátiková, paulínská teoložka 
ze  Slovenska, si tedy vykládá bib-
lická čtení. Celá kniha je ale vtipně 
udělaná jako popis léčby pacienta. 
Jednu adventní neděli tak čtenář 
dostává krevní transfuzi. První 
adventní pátek (kdy se čte evange-
lium o uzdravení slepého) se pak 
doporučuje vitamín L (jako lux 
= světlo). A zatímco třetí advent-
ní čtvrtek je ordinován duchovní 
strečink, na Štědrý den nám autor-
ka předepíše klidový režim.



14

Biblické texty si za průvodce adventem zvolila i kniha Připravme cestu Pánu 
s podtitulem Občerstvení pro duši na dobu adventní a vánoční. Tu napsal český biblista 
s italskými kořeny Angelo Scarano. Nezastavuje se na konci adventu, ale provází čtenáře 
i po celé vánoční období.

Z tiskárny na pulty knihkupectví by se měla dostat během druhého listopadového 
týdne.

Stejné datum vydání má i publikace 10 minut denně: Připrav své srdce na Vánoce. Její 
cílovou skupinou jsou dívky a mladé ženy. Má být celkově zaměřena na zdravý životní 
styl (myšleno duchovně i tělesně). Kombinuje v sobě duchovního rádce, deníček, luštění, 
modlitbu a různé aktivity, ke kterým vybízí. A to vše s šarmem a zaměřením na dámský 
způsob prožívání nejen adventu.

Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava

Dětem
Ke hrobům s láskou

Ema a Anežka jsou kamarádky od první třídy, kdy se poprvé uviděly. Sedí tak už 
spolu ve škole sedmý rok. Moc si navzájem rozumějí a dovedou si spolu dlouho povídat. 
V jedné věci se však liší. Ema je vychovávaná bez Boha, zatímco Anežka prožívá svou 
víru opravdově a upřímně. 

Asi před rokem zemřela Anežce babička. Vnučka ji měla moc ráda, a proto z toho byla 
velmi smutná. Ema s ní cítila a snažila se ji potěšit. Od té doby ji doprovází na hřbitov, 
kam její kamarádka chodí často. Nosí na babiččin hrob květiny, zapaluje vždycky svíčku 
a také se za ni modlí. Ema se sice k modlitbě nepřipojuje, ale jinak jí návštěva hřbitova 
připadá pěkná a přirozená.

Také Ema svou babičku miluje. Ta je však už delší dobu nemocná a nijak se to nelepší. 
Anežka se za ni modlí, aby se uzdravila. Přesto však jednoho dne přichází její spolužačka 
do školy ubrečená, protože babička jí zemřela. Byla na to připravená, dalo se to čekat. 
Nejvíce jí však teď vadí, že dědeček chce nechat svou zemřelou manželku spálit a popel 
rozprášit na louce.

Ema brečí, když své kamarádce sděluje: „Chci chodit za svou babičkou tak, jak ty 
navštěvuješ tu svou. Chci, aby byla pochovaná v hrobě a já jí mohla nosit květiny a 
zapalovat svíčky.“

„Tak to dědečkovi řekni,“ radí jí Anežka.
„Už jsem mu to říkala. Ale je to marné.“
Anežka se rozhoduje hned. „Budu s tebou chodit k té louce.“ 
Emu to nepotěší. Odmlčí se a není s ní po celé vyučování žádná řeč. Při obědě odloží 

příbor a bojovně řekne: „Já si to vybojuji.“
„Myslíš, že to dokážeš? Dospělí si nenechají od dětí poroučet.“
„Dědeček mě má moc rád. Nikdy neodolal, když jsem něco chtěla. Nebudu nic 

vynucovat, ale budu prosit. Budu ho pořád znovu a znovu prosit.“
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Když s tím Ema před dědečkem začne, sklidí jasné a zřetelné: „Ne!“
Jeho vnučka se však nedá. Dokonce ho i nahlodá, když mu připomene: „A kam budeš 

za babičkou chodit?“
Sice hned neodpovídá, ale po chvíli rozhodně prohlásí: „Nežije! Tak proč bych za ní 

chodil?“
Ema zprvu zmlkne. Přemýšlí, co by na to řekla. Cítí to v srdci, ale neumí to vyjádřit. 

Nakonec se jí to přece jenom podaří. „Ale její láska neumřela. Je s námi pořád.“
Na to jí dědeček neříká nic. Večer za ní přichází a oznamuje: „Změnil jsem názor. 

Babičku pochováme do hrobu.“
Ema vyskočí radostí a dědečka obejme kolem krku. „Budu za ní chodit a nosit jí 

květiny, protože ji mám pořád ráda.“

Po pohřbu chodí nerozlučné kamarádky na oba hroby spolu. Nosí květiny, zapalují 
svíčky. Anežka se navíc na obou místech modlí. Ema to nedělá. Ale stále více je 
přesvědčená, že její babička je i po smrti živá. 

Anežka občas říkává: „Těším se, až se jednou s babičkou uvidím.“
Ema to nahlas nevysloví, ale už si myslí totéž. Takto má k víře už jenom krůček, který 

s Anežkou jednou udělá.
jáhen Josef Janšta 

ilustrace Evička Řeháková
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Kostel svatých Janů
Zimní verze Slunovratu přináší zábavu i inspiraci

Robert Křesťan a Druhá tráva, anglický hudebník James 
Harries, členka skupiny Plastic People of the Universe Eva 

Turnová, farářka Marie Viktorie Kopecká či cenami ověnčený fotograf Tomáš Vocelka. 
Zimní krátká verze festivalu Slunovrat nabídne 4. a 5. listopadu v Opavě tradičně skvělé 
koncerty, setkání se zajímavými a inspirativními osobnostmi a závěrečnou mši svatou 
v kostele svatých Janů.

Pořadatelé si dali opět záležet, aby se návštěvníci festivalu měli na co těšit. Robert 
Křesťan představí svou novou desku, kterou kritici již nyní označují za album letošního 
roku, Eva Turnová vystoupí spolu s Tomášem Hradilem v pořadu Procházka Turnovým 
hájem a zájemci si určitě nenechají ujít besedu s farářkou Marií Viktorií Kopeckou, 
kterou znají mimo jiné i díky její úspěšné knížce Deník farářky či účinkování v soutěži 
StarDance. Dvoudenní festival, který proběhne v Obecním domě, klubu Art, kostele 
sv.  Janů či kostele sv. Václava, nabídne také komentovanou výstavu krnovského rodáka 
a vítěze prestižní světové fotografické soutěže Sony World Photography Tomáše Vocelky 
či přednášku Magdy Hájkové o její nedávné cestě po Libanonu. 

Podrobný program najdete na stránkách a facebooku festivalu Slunovrat, vstupenky 
jsou k dispozici ve Sluně i přímo na místě. 

Kristovy roky  
Sametové revoluce s bisku-
pem Martinem Davidem

Jedinečnou událostí bude 
ve čtvrtek 17. listopadu be-
seda, kterou pořádá pod ná-
zvem „Kristovy roky Sametové 
revoluce s biskupem Martinem 
Davidem“ festival Slunovrat. 

Beseda bude oslavou hned 
dvou výročí. Tím prvním 
bude třiatřicet let od listopa-
dové revoluce z roku 1989, 
kromě toho si ale organizátoři 
připomenou také rok od chví-
le, kdy do své správy převzal 
spolek kostela sv. Janů od bis-

kupství ostravsko-opavského chátrající kostel sv.  Janů. Stalo se tak po mši svaté, celebro-
vané biskupem Martinem Davidem 17. listopadu 2021. Beseda proto proběhne rok poté 
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Farníci začínají novou fotbalovou sezónu

Po loňské úspěšné sezóně a zdařilém fotbalovém červnovém utkání v Jaktaři mezi 
ministranty – farníky Opavy a Hradce nad Moravicí se v říjnu opět „rozjedou“ v hale 

v Malých Hošticích fotbalové zápasy. Ty 
budou probíhat vždy jednou měsíčně až do 
jara 2023 v hale. 

Zváni jsou všichni ministranti, farníci 
a fotbaloví nadšenci všech věkových katego-
rií. Hrajeme většinou v sobotu nebo v neděli 
v  podvečer, vždy dvě hodiny. Hala je nád-
herná. Hrají se zde nejen fotbalové a futsalo-
vé zápasy, ale také česká florbalová liga. Díky 
dotacím od města je cena velmi příznivá. 

Kdo má chuť si zahrát, stačí kontaktovat pořadatele na email Lukas.Graca@gmail.com 
nebo telefonicky 605 466 605.

Lukáš Graca – Koňas

právě v tomto kostele, který se mezitím stal místem řady kulturních akcí a besed a do 
kterého se po deseti letech vrátily i pravidelné bohoslužby. 

Přijďte si poslechnout debatu o tom, jak biskup Martin David hodnotí třiatřicet let 
dospělého života ve svobodné společnosti, co se nám podle něj povedlo a kde jsme 
selhali. Vstupné na setkání, které začne v 15.30, je dobrovolné, výtěžek bude použit na 
opravy kostela. 

Ivo Mludek
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Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Lesní pedagogika

Proč se učit ve třídě, když je venku tak krásně! Proto jsme se do-
mluvili s panem lesníkem a společně s ním vyrazili do litultovického lesa. Byla už sice 
zima, ale i tak se sluníčko snažilo a prozařovalo zlatavý podzimní les. Společně jsme 
rozlišovali druhy stromů, dozvěděli jsme se, kolik živin, vody a světla stromy potřebují, 

poznávali jsme paroží a rohy zvířat. Zvládli jsme také v tichu se zavázanýma očima po-
slouchat zvuky lesa a seznámili jsme se se značkami, které nás učí, jak se správně v lese 
chovat.
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Pan lesník nám pobyt v lese zpříjemnil opékáním špekáčků v Pilném mlýně a různými 
pohybovými hrami. Celý den jsme si moc užili a mnoho jsme se dozvěděli.

Učení venku

Krásných podzimních dnů využily paní učitelky k učení v barevné podzimní přírodě. 
U jaktařského kostela děti vyráběly z přírodnin pestrobarevné mandaly. Každá byla jiná 
a krása střídala nádheru. Nejoblíbenější činnost, na kterou ještě čekáme, je skákání do 
hromady listí. Ale to si ještě musíme chviličku počkat, až opadají všechny stromy.

Kompostování

V letošním školním roce se na pobočce v Opavě-Jaktaři v rámci projektu Světová 
škola věnujeme kompostování bioodpadu. Ve spolupráci s maminkou naší žákyně, a 
zároveň odbornicí na kompostování v jedné osobě paní Ing. Lenkou Pavelovou se konala 
přednáška o správném třídění odpadů a děti se také dozvěděly, jak nám se zpracováním 
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biodpadu pomáhají žížaly. Se zavedením teorie do praxe nám pomohli tatínkové, kteří 
ochotně strávili jedno odpoledne prací na naší školní zahradě. Pomohli nám složit nové 
kompostéry, naplnili je kompostem, který vznikl z posečené trávy a bioodpadu, který děti 
ve škole poctivě třídí. Poryli nám kus zahrady, kde budou děti na jaře pěstovat rostliny 
a velkou zásluhu mají také na opravách pergoly a obroušení starého laku na lavičkách. 

Odměnou za odvedenou práci bylo společné posezení u ohně a opečení špekáčků. 
Moc všem děkujeme a těšíme se na další společná setkání. 

Milion dětí se modlí

Organizátoři této krásné akce vybrali da-
tum 18. října, kdy se každý rok milion dětí 
modlí růženec, protože tehdy je svátek sv. 
Lukáše evangelisty. Je to právě on, který na-
psal o Ježíšově dětství. S dětmi naší školy se 
každoročně k modlitbě růžence připojuje-
me a po třídách se ve školní kapli modlíme. 

Sv. P. Pio z Pietrelciny vyslovil prorocká 
slova: „Když se milion dětí bude modlit 
růženec, svět se změní.“ 

Stmelovací pobyt

V prvních říjnových dnech se naši šesťáci vydali do Staré Vody u Bruntálu, kde 
společně prožili se svým třídním učitelem tři dny na chatě Sluníčko. 

V 6. třídě totiž začínají společně studovat děti z naší opavské pobočky i děti z Hradce. 
A proto si všichni dohromady hráli, zpívali, plnili různé úkoly a při všech společných 
činnostech zažili mnoho krásného. Celý pobyt se krásně vydařil. 

Jana Larischová
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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.

Kurz o výchově v Opavě – OK rodič

Zveme rodiče na kurz o výchově, který se uskuteční v Opavě, v minoritském klášteře 
od pondělí 14. listopadu (další setkání 28. listopadu a 12. prosince) od 17.15. Kurz 
povedou zkušení lektoři manželé Soldánovi z Ostravy. Kurzu se mohou zúčastnit jak 
páry, tak i jednotlivci. Cena kurzu: 700 Kč jednotlivec/1200 Kč pár.

Přihlášky: vsmyrova@prorodiny.cz

Duchovní obnova pro ženy v Opavě

Duchovní obnova se uskuteční v sobotu 19. listopadu v klášteře Marianum v Opavě.
Kapacita obnovy je naplněna, již evidujeme jen náhradníky.
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Přednáška pro mladé v Opavě

Zveme všechny mladé ve věku 20 až 35 let na přednášku s názvem: Jak rozvíjet zdravé 
sebevědomí. Téma představí Mgr. Katarina Dubělčíková.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince od 18.30 do 20 hodin na faře 
při konkatedrále Panny Marie (Almužnická 2).

Po přednášce zveme na společné posezení. Příspěvek za akci je dobrovolný.
Přihlašujte se na email: anemcova@prorodiny.cz
Bližší informace: Anna Němcová, 737 686 598

Adventní duchovní obnova pro manželské páry

Uskuteční se v sobotu 3. prosince, v Církevní základní škole sv. Ludmily v Hradci 
nad Moravicí. 

Program: Hranice v manželství (MUDr. Jana Hájková z Brna, psychiatr)
Začátek je v 8.45 a závěr v 18 hodin. Odpoledne bude možnost svátosti smíření 

a v 17 hodin mše svatá. Cena je 600 Kč/ pár (oběd, občerstvení, lektorné).
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

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

Otec Marcin Kieras provedl hradeckým kostelem klienty Mravenečku

Ani deštivé počasí nepřekazilo klientům denního stacionáře Mraveneček výlet 
do Hradce nad Moravicí. Kromě procházky po zámeckém parku zvládli všechno, co si 
dlouho dopředu museli naplánovat – bezbariérovou prohlídku zámku, návštěvu zdejšího 
kostela sv. Petra a Pavla i oběd v restauraci Sonáta. 

Bezbariérovou prohlídku zámku je zapotřebí vždy domluvit dopředu. „Paní průvod-
kyně měla s našimi klienty trpělivost, vše vysvětlovala, dala nám prostor na dotazy a něco 
málo nám řekla i o zámeckém duchovi Felixovi,“ pochvaluje si dobrou spolupráci se zám-
kem vedoucí Mravenečku Jana Konopková. Plánovanou procházku parkem sice zmařil 
déšť, ale o zajímavý program se Mravenečkům postaral místní duchovní správce o. Mar-
cin Kieras, který je provedl hradeckým kostelem a povyprávěl o jeho historii. 

Zlatým hřebem všech výletů Mravenečků je vždy oběd. „A ten byl skutečně výborný, 
završený lahodnou kávou. Prostředí restaurace Sonáta je velmi pěkné a vše korunuje 
příjemná obsluha, můžeme skutečně všem doporučit,“ říká Jana Konopková.

Uspořádat výlet denního stacionáře Mraveneček, jehož klienti jsou lidé s kombino-
vaným postižením odkázaní na vozíček, je pokaždé organizačně velmi náročné. „Děku-
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jeme proto Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách a ředitelství za zapůjčení aut,“ 
vzkazuje Jana Konopková. „I když máme vlastní auto, na uspořádání tak velkého výletu 
potřebujeme vždy další dvě,“ dodává s díky. 

Otec Klement na mši sv. vzpomene na zemřelé klienty Pokojného přístavu

Mši sv. za klienty mobilního hospice Charity Opava Pokojný přístav, kteří odešli 
v tomto kalendářním roce na věčnost, bude ve středu 30. listopadu v 17 hodin sloužit 
v kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí v Opavě otec Klement Rečlo. 

Tradice sloužení mší svatých za zemřelé klienty Pokojného přístavu započala v roce 
2011. Rodinní příslušníci klientů se totiž se sestrami a lékaři mobilního hospice setkávají 
ve chvílích pro ně nejtěžších, a přece tak silných a naplněných, díky čemuž často 
vznikají velmi silné osobní vztahy. Lidí, kteří mohou prožít poslední chvíle svého života 
v domácím prostředí s plnu odbornou péčí, jsou v posledních letech každoročně více než 
dvě stovky. Mše svatá je možností připomenout si své blízké, a zároveň se společně znovu 
setkat. „Srdečně zveme a těšíme se na Vás,“ vzkazuje za celý tým Pokojného přístavu jeho 
vedoucí Eva Mertová. 

Sportovní den přinesl peníze pro hospic 

Výbornou zábavu i poučení, korunovanou výtěžkem přes 140 tisíc korun. To vše při-
nesl v pořadí již pátý Sportovní den pořádaný na hřišti v Kylešovicích společně Charitou 
Opava a Okresním fotbalovým svazem Opava.

Dramaturgie Sportovního dne spočívá již od začátku v tom, že se společně potkají 
klienti různých sociálních organizací spolu s lidmi bez handicapu, aby se utkali ve spe-
ciálních disciplínách. Soutěžící si tak mohli opět vyzkoušet jízdu na invalidním vozí-
ku, hru šupec, zvukovou 
střelbu, jízdu na dvoukole, 
změřit své síly v ruských 
kuželkách a podobně. 

Cílem letošního Spor-
tovního dne bylo získat 
finance pro mobilní hos-
pic Pokojný přístav, který 
doprovází v domácím pro-
středí v posledních dnech 
života lidi z Opavy a okolí. 
Výsledek přes 140 tisíc ko-
run je, vzhledem k ekono-
mickým problémům, s nimiž se české firmy musí vypořádávat, skutečně skvělý výsledek.

Šek na částku 135 911 korun předal vedoucí Pokojného přístavu Evě Mertové 
a řediteli Charity Opava Janu Hanušovi předseda OFS Opava Miroslav Záloha. Malého 
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ceremoniálu se zúčastnili také senátor Herbert Pavera, pod jehož záštitou celá akce 
probíhala, místopředseda OFS René Černohorský, primátor Opavy Tomáš Navrátil a jeho 
náměstek Petr Orieščík. Za firmy a města či obce, které přispěly na výslednou částku, byl 
přítomen ředitel společnosti Hagemann Zdeněk Gróman. Zbývající finance do celkové 
částky přes 140 tisíc korun dodali návštěvníci akce svými příspěvky do kasičky. Všem 
děkujeme!

Ve Wellness centru  
je možno platit kartou 
Edenred

Ve Wellness centru Charity 
Opava je již možno platit elek-
tronickou kartou Edenred. Ede-
nred je společnost specializující 
se na zaměstnanecké benefity, 
konkrétně stravenky a poukáz-
ky na kulturu, sport či zdravotní 
péči. 

Díky novému terminálu tak 
mohou návštěvníci využít bene-

fity od zaměstnavatele také na procedury v našem Wellness centru. „Prosíme pouze o to, 
aby nás klienti na platbu stravenkami upozornili dopředu,“ vzkazují masérky a maséři 
z Wellness centra a zvou k návštěvě svých pracovišť na ulici Přemyslovců 26 v Jaktaři 
a na Kylešovské ulici 4 v  Opavě. 

Mraveneček má volnou kapacitu

Volná místa má Denní stacionář Mraveneček, středisko Charity Opava, které 
poskytuje služby mladým lidem s kombinovaným, tedy těžkým tělesným a mentálním 
postižením z Opavy a okolí. Stacionář Mraveneček už déle než dvě desetiletí dokazuje, že 
umí pro své klienty přes jejich handicap připravovat zajímavý program. 

V Mravenečku organizují výlety po okolí, exkurze, tvoření dárků nebo proslulé 
maškarní plesy. Sídlo Mravenečku disponuje řadou motivačních pomůcek a jeho součástí 
je také speciální relaxační místnost. „Nyní máme volnou kapacitu, a tak se na nás mohou 
obrátit případní zájemci, kteří chtějí trávit smysluplně čas v kolektivu kamarádů,“ vzkazuje 
vedoucí Mravenečku Jana Konopková. 

Podrobné informace o službě sdělí zájemcům osobně vedoucí Jana Konopková nebo 
sociální pracovník Vladan Jägermann na telefonu 553 616 648 či 739 343 899. Základní 
informace je možno najít také na stránkách Charity Opava www.charitaopava.cz.

Charita Opava
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Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena 
Laureátský titul opět v Opavě

V rámci prestižního soutěžního klání na XXI. ročníku Mezinárodní varhanní soutěže 
Petra Ebena získal významné ocenění opavský varhaník Marek Lipka. Mezi mladými 
varhaníky do 32 let z jedenácti zemí tří kontinentů, od Dálného východu (Jižní Korea), 
přes Evropské země až po zámoří (Kanada), dosáhl na titul laureáta. Jako jediný z čes-
kých účastníků se probojoval do finálového 3. kola, ve kterém obdržel 3. cenu mezi no-
siteli cen z Německa, Jižní Koreje a Polska. 

22letý Marek Lipka je v současnosti studentem Pražské konzervatoře ve třídě opav-
ského varhaníka Petra Čecha. Po svém pedagogovi a dalším opavském varhaníkovi Ja-
kubovi Janštovi se tak stal již třetím opavským laureátem této soutěže. Už ve svých se-

dmnácti letech v roce 2017 
se stal vítězem I. ročníku 
Transgranicznego Konkur-
su Organowego v Polsku. 

V průběhu šestidenního 
mezinárodního soutěžního 
maratonu (od 24. do 29. říj-
na) přednesli ocenění lau-
reáti téměř devadesátimi-
nutový program z varhanní 
tvorby od baroka k součas-
nosti. V rámci třech sou-
těžních kol a improvizační 
části soutěže rozezněli čtyři 
soutěžní nástroje – v 1. kole 
koncertní varhany Knihov-
ny Petra Bezruče, ve 2. kole 
vzácný nástroj v  hlučín-
ském kostele sv. Jana Křti-
tele, který je stylovou re-

plikou barokních varhan 17. století, improvizátoři se představili na varhanách opavské 
konkatedrály a finalisté ve 3. soutěžním kole bojovali o ceny na renovovaných varhanách 
v opavském kostele sv. Vojtěcha, kde vystoupili 29. října též na závěrečném koncertu 
s udílením cen.

 Marek Lipka je v naší farnosti při konkatedrále aktivní nejen jako interpret varhanní 
literatury, ale též v roli liturgického varhaníka. K jeho soutěžnímu úspěchu mu srdečně 
blahopřejeme a v dalším hudebním růstu mu přejeme hodně elánu, pevné zdraví a hoj-
nost Božího požehnání. 

redakce
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Oznámení
Dušičkové pobožnosti
budou v neděli 6. listopadu:
•	v Opavě na Městském hřbitově v 15.00;
•	v Oticích v 15 hodin;
•	v Kylešovicích ve 14 hodin.

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 4. listopadu 
a 2. prosince (první pátky v měsíci) ado-
race s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci 
Páně; v pátek 18. listopadu (třetí pátek 
v měsíci) adorace s Korunkou k Božímu 
milosrdenství. 

•	Kostel Sv. Ducha – každou středu od 
16.30 do začátku mše svaté, která začíná 
v 17 hodin; čtvrtek 3. listopadu a 1. pro-
since (první čtvrtky v měsíci) po mši svaté 
v 8 hodin modlitba za posvěcení kněží a 
za nová povolání k zasvěcenému životu; 
pátek 4. listopadu a 2. prosince  (první 
pátky v měsíci) po mši svaté v  8  hodin 
adorace, litanie a úkon zasvěcení lidstva 
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu; sobota 
5.  listopadu a 3. prosince (první soboty 
v měsíci) mše svatá v 8 hod., výstav Nej-
světější Svátosti, modlitba růžence a pat-
náctiminutové rozjímání o růžencovém 
tajemství.

•	Kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovi-
ce) – v pátek 4. listopadu a 2. prosince 
(první pátky v měsíci) adorace s  pobož-
ností k Nejsvětějšímu Srdci Páně; v pátek 
25.  listopadu (poslední pátek v měsíci) 
adorace s  Korunkou k Božímu milo-
srdenství; vždy po mši svaté začínající 
v 17 hodin.

•	Kostel Nejsvětější Trojice – neděle 6. listo-
padu a 4. prosince (první neděle v měsíci) 
adorace s litanií k Nejsvětějšímu Srdci Je-
žíšovu a svátostným požehnáním (po mši 
svaté začínající v 16.30).

•	Kaple Božského Srdce Páně (Marianum) – 
v pátek 4. listopadu a 2. prosince (první 
pátky v měsíci) od 17.20 do začátku mše 
svaté v 18 hodin; každou středu (pokud 
není liturgická památka) v 18.00 mše 
svatá ke cti svatého Josefa, v 17.50 litanie 
k svatému Josefovi.

Vzpomínka na oběti válek a násilí
 Pobožnost na německém vojenském 
hřbitově k lidovému dni smutku za oběti 
válek a násilí začne v 15 hodin průvodem 
od vchodu do hřbitova k německému vo-
jenskému hřbitovu v sobotu 12. listopadu. 

Mše svatá v německém jazyce
bude v sobotu 12. listopadu v 16.30 v kapli 
Povýšení sv. Kříže na Matiční ulici.

Řádový den OT (Německých rytířů) 
se uskuteční ve čtvrtek 17. listopadu. Mše 
svatá bude v 10 hodin v kapli Povýšení 
sv. Kříže na Matiční ulici (hlavní celebrant 
J. Exc. Frank Bayard OT, velmistr a generál-
ní opat Německého řádu). 
 Pobožnost na Městském hřbitově nad 
hroby kněží, bratří a sester Německého 
řádu bude od 11.45.

Výroba adventních věnců
bude ve čtvrtek 24. listopadu od 14 do 17 
hodin v učebně v kostela sv. Vojtěcha. Mate-
riál bude zajištěn, pokud máte, doneste si 
prosím korpusy a bodce na svíčky.
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Modlitba se zpěvy Taizé
bude v sobotu 19. listopadu v kostele svaté-
ho Vojtěcha. Začátek je v 19 hodin.

Žehnání adventních věnců
•	Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie – 

v neděli 27. listopadu při mších svatých 
v 7.00, 8.30 a v 10.00.

•	Kostel sv. Vojtěcha – v sobotu 26. listopa-
du a v neděli 27. listopadu při mši svaté 
v 18 hodin.

•	Kostel Nejsvětější Trojice – v neděli  
27. listopadu při mši svaté v 16.30.

•	Kostel Sv. Ducha – v neděli 27. listopadu 
při mši svaté v 7.00, 8.00 a v 9.30.

•	Marianum – v neděli 27. listopadu při 
mši svaté v 11 hodin.

•	Kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice) 
– v neděli 27. listopadu při mši v 9 hodin.

 
 Adventní věnce můžete položit přede mší 
svatou před obětní stůl.

Adventní jarmark u Sv. Ducha
 Farnost Svatého Ducha zve na adventní 
jarmark, který se uskuteční na první neděli 
adventní 27. listopadu po mších svatých 
v 7, 8 a v 9.30 v chodbě kláštera. 
 K dostání budou farníky vyrobené drob-
né i větší výrobky. Výtěžek jarmarku je ur-
čen na dobročinné účely. 
 Více na webových stránkách farnosti Sv. 
Ducha http://opava.minorite.cz.

Roráty
začínají v pondělí 28. listopadu:
•	v konkatedrále Panny Marie – roráty 

(nejen) pro děti od pondělí do pátku, 
roráty začínají vždy v 5.55 průvodem se 
svíčkami a lampičkami; 

•	v kostele Svatého Ducha – každý všední 
den a v soboty. Začátek je vždy v 8 hodin.

Novéna před Slavností Panny Marie 
počaté bez poskvrny prvotního hříchu
bude od úterý 29. listopadu do středy 
7. prosince v kostele Sv. Ducha, při mších 
svatých v 8 hodin.

Mikulášská nadílka
v kostele Sv. Ducha bude v neděli 4. prosin-
ce při mši svaté v 9.30.

Setkání Sekulárního  
františkánského řádu
se koná každou druhou sobotu v měsíci 
v  pastorační místnosti kostela Sv. Ducha 
po mši svaté v 8 hodin.

Společenství ve farnosti
Veškeré informace najdete na 6. straně říj-
nového čísla Cesty. 

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 na leden 2023 v pátek 18. listopa-
du od 16.45 do 17 hodin. Je možné zapsat 
intenci i v následujících dnech (pátek, so-
bota a neděle), avšak nejpozději do 17.40 
(popř. po mši svaté začínající v 18 hodin).

Nejbližší plánované sbírky
•	Neděle 13. listopadu – sbírka na katolic-

ká média (ve všech kostelech).
•	Neděle 20. listopadu – 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 stránkách dcm.doo.cz.



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

Exercicie v prosinci
•	Pátek 2. až neděle 4. 12. (Hostýn)

Duchovní obnova pro hasiče a členy 
Matice svatohostýnské

P. Ladislav Nosek SJ
•	Neděle 4. až čtvrtek 8. 12. (Velehrad)

Adventní duchovní obnova pro všechny
P. Antonín Dąbrowski OFM

•	Neděle 11. až sobota 17. 12. (Hostýn)
Ignaciánské exercicie 

P. Richard Greisiger SJ

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

Poutní místo Cvilín u Krnova
•	Neděle 6. listopadu – Dušičková pouť, 

mše svaté budou v 8 a v 10 hodin.
 Kromě poutí je každou neděli sloužena 
mše svatá v 10 hodin, půl hodiny před ka-
ždou mší svatou je příležitost ke svátosti 
smíření.

 Další program pro zájemce (skupiny, 
poutě) je možné domluvit s bratry mino-
rity nejlépe přes e-mail: cvilin@minorite.cz 
nebo na tel. č. 732 664 763 a kontaktním 

formulářem na webu http://kostelcvilin.cz/, 
kde je také program poutí na rok 2022.

Koncert jubilantů
v sobotu 12. listopadu v 15 hodin v Kul-
turním domě ve Stěbořicích – 50. výročí 
založení pěveckého sboru Stěbořice, 45 let 
vedení opavského chrámového sboru, 30 
let od založení a vedení chlapeckých sborů 
(3 roky opavští ministranti, 20 let ZŠ Stěbo-
řice, 7 let opavský Kosteráček). 
 Účinkují: PS Stěbořice a jeho sólisté, 
Opavský chrámový sbor, Opavský chla-
pecký sbor Kosteráček (ZŠ Vrchní Opava-
-Kateřinky, CZŠ sv. Ludmily Opava-Jaktař), 
Karel Kostera (sbormistr), Helena Malá 
(klavír).

Prosebné a významné dny v listopadu
•	Pátek 4. listopadu – první pátek v měsíci;
•	neděle 13. listopadu – Mezinárodní den 

nevidomých;
•	neděle 13. listopadu – Den Bible;
•	čtvrtek 17. listopadu – Mezinárodní 

den studentstva; Den boje za svobodu a 
demokracii (státní svátek);

•	neděle 20. listopadu – Slavnost Ježíše 
Krista Krále;

•	neděle 27. listopadu – 1. neděle adventní, 
(začíná nedělní cyklus A);

•	čtvrtek 1. prosince – Světový den boje 
proti AIDS;

•	pátek 2. prosince – první pátek v měsíci.
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