
Slovo na cestu
Jsou-li Vánoce oslavou Kristova narození, pak je advent obdobím oslavy Kristova 

vtělení. Devět měsíců před Vánocemi, 25. března, většinou uprostřed postní doby, 
si připomínáme zvěstování Panně Marii, a oslavíme tak vtělení Božího Syna. Pak vše 
utichne a ustoupí vrcholící postní době a následně velikonočním svátkům. Rovněž po 
celé další období je skutečnost vtělení skryta – podobně jako v lůně jeho Matky. S novým 
liturgickým rokem tak máme příležitost zaměřit svou pozornost na Kristův příchod do 
světa a radovat se z něj.

Naše prožívání Kristova života ovšem není historické, nýbrž liturgické: Ježíš své 
pozemské dílo už dávno ukončil a všechno, co pro nás vykonal, během roku s různými 
důrazy prožíváme s oslaveným Kristem, přítomným ve 
společenství a slavení církve. Malý příklad: v adventu 
k nám zaznívají slova z kázání Jana Křtitele, který 
historicky vystupoval, až měl Ježíš třicet let – ale pro nás 
jsou jeho slova důležitá právě v předvánoční přípravě.

Proto se do prožívání adventu promítá i očekávání 
Kristova druhého příchodu, vůči němuž se učíme být 
pozorní v každé době, v každém roce. S tím do adventní 
liturgie vstoupil i jistý kající prvek: s ohledem na Ježíšův 
nadcházející soud je potřeba uskutečnit své obrácení, 
abychom nepromeškali čas a prostředky pro svou spásu. 
Tomuto kajícímu důrazu adventu odpovídá i fialová 
barva. Advent se však programově kající dobou nestal 
– zpíváme v něm Aleluja a zpěv Gloria si odepíráme proto, aby se tento betlémský zpěv 
andělů mohl nově rozeznít právě o Vánocích. 

Nicméně je tento kající prvek adventu důležitý. Upozorňuje nás totiž, 
abychom nepřehlédli Spasitele podobně jako mnozí jeho současníci; 
abychom byli vnímaví na Boží znamení podobně jako mudrci; 
abychom nepatřili mezi ty, kteří Krista nepřijali, 
 když do vlastního přišel (srov. Jan 1,11);
abychom neměli raději tmu než světlo, když světlo přichází na svět (srov. Jan 3,19); 
aby se nám z adventu nestalo jen bezstarostně veselé očekávání Vánoc. 

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě prosinec 2022
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Proto má smysl zůstat v době adventní bez koled, jesliček, stromků, punčů, cukroví, 
zábav a večírků. Oslava Ježíšových narozenin může být tehdy křesťansky krásná, pokud jí 
předchází radostné očekávání podobné Mariinu, které ví o skrytém bohatství maličkého 
vtěleného Boha. Využijme letošního nejdelšího adventu k tiché, soustředěné, modlitební 
i kající oslavě Kristova vtělení tak, aby nás o Vánocích mohl svou přítomností obdarovat 
sám Emanuel – Bůh s námi.

P. Vojtěch Janšta, kněz v Bohuslavicích u Hlučína

Poděkování Vladimíru Ziffrovi
dlouholetému kostelníkovi v kostele sv. Vojtěcha 

Když mi někdy na jaře pan Vladimír oznámil, že se už zdravotně necítí vykonávat 
službu kostelníka a že se chystá skončit, nejpozději ke konci liturgického roku, zamrzelo 
mě to, protože si vlastně nepamatuji kostel sv. Vojtěcha bez něj, nějak k němu automaticky 
patřil, a vím, že se kněží mohli vždy spolehnout, že je všechno připraveno. Zároveň ale 
vím, že by nebylo správné naléhat, aby ještě zůstal. Vlastně mě také napadla vzdálená 
podobnost s jiným mužem, který dva měsíce před svými 86. narozeninami oznámil, že 
pro pokročilý věk rezignuje z Petrova stolce. Děkuji, že sloužil dokonce o několik měsíců 
déle, a nyní tedy, také z důvodu podobně pokročilého věku, končí svou službu v zákristii. 
Rozloučili jsme se s ním, jakožto kostelníkem, v neděli o Slavnosti Ježíše Krista Krále. 

Děkuji mu s velkým uznáním a vděčností, osobně i za ostatní kněze, za své předchůdce 
a celou farnost, za výjimečnou obětavost v péči o kostel a o liturgii, při které pomáhal 
také jako lektor a akolyta. 

S vděčností také pamatuji v modlitbě a přeji zdraví a hodně sil tělesných i duchovních, 
Boží milosti a mnoho důvodů k radosti v příštích létech. A připomínám, že čestné místo 
v zákristii i v presbytáři našich kostelů je pro něj vždy volné.

P. Václav Koloničný, děkan
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Zajímá nás…
Co to jsou roráty?

Roráty jsou liturgicko-hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná 
v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu čtvrté neděle adventní, který 
začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte shůry). Roráty svědčí o tajemství, kde se 
setkává anděl s Marií, kde se setkává nebe se zemí a hovoří spolu.

Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních 
mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého 
vrcholu dosáhla v 16. století. 

V rorátech se setkává symbolika ranní dlouhé prosincové tmy a světla svící, které 
symbolizují příchod Světla světa – Ježíše Krista. Zdánlivě neporazitelná moc tmy je tak 
postupně prozařována drobnými a šířícími se světélky, které ohlašují konec vlády tmy.

Proč to zkusit?
Taky se vám nechce ráno vstávat (do 

tmy a zimy)? Máme to stejně, ale zajít ale-
spoň jednou v adventu na roráty je důle-
žité. Proč?

•	 Překonáš lenost a nechuť a můžeš to 
obětovat za někoho, kdo to skutečně 
potřebuje.

•	 Když půjdeš tmou na mši, můžeš 
si připomenout nevlídno a tmu, do 
které se narodil Ježíš.

•	 Světlo svíce při mši ti ukáže onen 
plamínek naděje, který Bůh rozsvítil 
v našem světě skrze narození Ježíše.

•	 Máš možnost zpívat v kostele pís-
ně, které zpíváme jen čtyři týdny 
v roce. Mluví o naději, Marii, o spá-
se, o  Kristu… zkrátka o klíčových 
tématech života křesťana.

Víš co? Zkus to! Nachystej se na to, zjisti si, kdy a kde jsou ranní mše a aspoň jednou 
jdi. Proč? Protože ty to dokážeš!

Zdroj: aplikace iZIDOOR, www.cirkev.cz

Poznámka: V naší farnosti jsou roráty v konkatedrále Panny Marie od pondělí do pátku. 
Začínají v 5.55. V pondělí a v pátek bude po rorátech společná snídaně na faře.
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Pozdrav z lázní

Do lázní jsme odjížděli s manželkou s očekáváním. Jaké to tam bude? A pomůže nám 
to vůbec?

První setkání s lázněmi příjemné nebylo. Hodně lidí na příjmu, dokonce fronty u re-
cepčních. Pak ještě bylo nutno stihnout oběd a bez ubytování jít na první procedury. 
Ale už když jsme bloudili a snažili se orientovat v novém prostředí, tak nám s úsměvem 
lidé pomáhali. A přitom jsme odpovídali na časté pozdravení těch, kteří už tu byli jako 
doma. Připadali jsme si jako 
na vesnici, kde se lidé znají, 
a proto se zdraví. Ale tady 
jsme se viděli poprvé, a bez 
pozdravu jsme kolem spolu-
pacientů neprošli. 

Naše poněkud vystrašené 
dušičky se rázem uklidnily 
a my jsme absolvovali první 
procedury. Ochotné lázeňské 
sestry nám vše vysvětlovaly.

I další den, kdy jsme se 
stali zaběhanými lázeňskými 
hosty, jsme se pohybovali po 
chodbách jako v pohádkovém světě. Potkávali jsme lidi kulhající, opírající se o berle 
či hole, tlačící před sebou různá chodítka, sedící na invalidním vozíku... I tito vskutku 
nelehce postižení pacienti nás nejenom zdravili, ale přitom se i usmívali. Krásně se 
usmívali. Brzy jsme pochopili tuto vzájemnost lidí, kteří sem přijeli, aby se vyléčili anebo 
alespoň se jim v jejich utrpení ulevilo. A tak jsme zdravili a rozdávali úsměvy také. Stali 
jsme se tak součástí toho, co tu pacientům dává největší naději. 

Je to výměna úsměvů.
Pozdrav s úsměvem, podržené dveře, přednost tomu, kdo je na tom hůře, pomoc a 

klidné společné stravování. Laskavé chování lékařů, terapeutů i všech lázeňských sester. 
To všechno doprovází cvičení, koupání a všechny ostatní procedury. 

To všechno tvoří pohádkový lázeňský svět v Lázních Bělohrad. Až odtud odjedeme, 
budou nám především chybět ty úsměvy. Ano, budeme se zdravit a usmívat na ty, kteří 
jsou nám známí. Ale bude nám líto, že projdeme během dne kolem tolika lidí, se kterými 
se prostě mineme. A víme, že to nezměníme. Nevíme, nakolik nám lázeňská léčba 
pomůže. Ale už teď poznáváme, že léčba vzájemným úsměvem byla natolik úspěšná, 
že se s ní budeme těžko loučit a budeme na ni vzpomínat jako na předzvěst blaženosti 
těch, kteří se na sebe budou usmívat v nebeském království. Vždyť ne nadarmo Ježíš řekl: 
„Království Boží je mezi vámi.“ (Lk 17, 21)

Josef Janšta, jáhen
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Fejeton
Dary Jezulátku aneb Já ti nesu dvě kožičky 

Ještě loni jsme u nás doma tak nějak drželi informační embargo ohledně doručovatele 
vánočních dárků. Letos jsme začali opatrně našlapovat kolem toho, jak to s nimi vlastně 
je. Chtěli jsme se ze všech sil vyhnout tomu, aby se PRAVDU děti dozvěděly nešetrným 
způsobem od vrstevníků ve škole či školce. Naši potomci to docela dobře pobrali, už asi 
měli i nějaké tušení. Oddychli jsme si, že už nemůžeme nic omylem prozradit. 

Jenomže nám zase začalo jiné utrpení. Děti nám každý druhý den omezují přístup 
do obýváku. Nadšeně se totiž vrhly na výrobu vlastních dárků pod stromeček. Každý už 
jich má někde poschovávanou pěknou řádku. Teď jsme na jeden úkryt náhodou narazili, 
když jsme se divili, proč jsou v knihovničce některé knížky otočené obráceně – hřbetem 
dovnitř. Některé vyrobené dárky jsou velmi vynalézavé, ale zatím si při psaní nemůžeme 
navzájem nic prozradit, protože jsme vázáni mlčenlivostí. Každopádně když teď přijde 
Honza domů z práce, je podlaha pokaždé pokryta nůžkami, kousky izolepy, fixami a 
odstřižky papírů.

Advent je spojený kromě shánění dárků (u normálních lidí, Mája je samozřejmě 
má pořízené už od konce léta) také se stavěním betléma. Líbí se nám totiž tradice, 
kdy v adventu přibývá do betléma jedna figurka denně a Ježíšek se objeví až na svoje 
narozeniny. (Ne že bychom to zatím takhle zvládali.)

Betlémy jsou vůbec zajímavá věc. V Májině rodině si oblíbili Ladův zasněžený 
betlém. Dlouhé roky si lámala hlavu nad tím, proč je novorozený Ježíšek oblečený jenom 
v košilce, když ostatní postavičky, včetně jeho rodičů, mají na sobě naducané kabáty. 
Usoudila, že se nejspíš jednalo o superschopnost Božího syna lépe snášet chlad. 

Hned po svatbě jsme si koupili papírový Ladův betlém za 45 Kč. Když jsme se trochu 
zmohli, koupili jsme ho podlepený, stabilnější. A pak se narodily děti a začaly betlém 
okusovat. Tak jsme se přizpůsobili. Pořídili jsme základní italské figurky a každý rok 
rozšiřujeme repertoár. I v tomto betlémě nesou postavičky Ježíškovi svůj dárek stejně 
jako u Lady.

Naší zatím nejzajímavější figurkou je betlémský pizzař, těsně následován prodavačem 
melounů. Honza pizzaře pořídil do knihkupectví, kde betlémy prodávají, ale nikdo ho 
nechtěl koupit. Nám se ho den před Vánocemi zželelo a pořídili jsme si ho. Teď nám 
pizzař dělá velkou radost – asi že máme rádi absurdní humor a mozzarellu.

Tyto figurky jsou duté a nerozbitné, takže si s nimi děti můžou hrát. Soška Marie má 
dutou rozložitou sukni, do které je možné Ježíška vložit, takže nám loni posloužila jako 
parádní výukový materiál pro osvětu ohledně rození dětí. Miminko prostě vypadne a 
v mžiku je na světě, již s plínkou kolem beder. 

Letos chtěla naše malá Klárka přikoupit výběh s prasátky. Mája z toho nebyla nadšená, 
protože si přeje, aby alespoň malá část našeho bytu budila 24. prosince dojem čistoty a 
pořádku. Honzu rušilo, že vepříci nejsou košer a v betlémě by proto nikdy nemohli být. 
(Jako kdyby pizzař mohl…) Nakonec jsme pořídili relativně neproblematického rybáře 
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se stříbrnou rybkou na udici. (Před-
pokládáme, že ta oproti klasické zla-
té rybce plní pouze 1,5 přání.) 

Ve většině betlémů neběží posta-
vy k jesličkám s prázdnou – každý 
přináší, co je mu vlastní. A nakonec, 
není to tak i ve skutečnosti? Snad 
každý se nějak snažíme být Bohu 
užiteční. Sice od nás dary nepře-
vezme osobně, jako se to pěje v ko-
ledách (i když při letošních cenách 
plynu by se dvě kožičky na zahřátí 
nohou hodily i Jemu), ale to, čím 
obdarováváme ostatní lidi, jako bychom dávali přímo Pánu. Přejeme vám, ať o letošních 
Vánocích objevíte svůj dar a zvládnete s ním doběhnout tam, kde je ho potřeba.

Mája a Honza Pilařovi

Země zaslíbená
Oratorium na motivy díla Georga Friedricha Händela Izrael v Egyptě

„A Izraelští viděli to velké dílo, které Pán vykonal na Egypťanech, a věřili Pánu a jeho 
služebníku Mojžíšovi.“ (Exodus XV). 

Zaslíbená země je druhým počinem mezinárodního projektu Let’s sing Oratorio 
Music!, jenž si i touto současnou reinterpretací sugestivního Händelova vícesborového 
díla na starozákonní téma klade za cíl přitáhnout děti, mládež i rodiče ke zpěvu oratorií, 
vrcholného žánru klasicismu.  
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Projekt je doplněn vstupy moderní hudby, jejímž autorem je současný skladatel Radim 
Smetana. Společně se sborem a orchestrem Slezského divadla v Opavě se představili 
sólisté, kteří vzešli z mezinárodní pěvecké soutěže Musica Sacra, jež je organizovaná 
partnerem Accademia Musicale 
Europea v Římě. 

Autorem libreta je velký 
Händelův obdivovatel a mece-
náš Charles Jennens. Základ 
tvoří starozákonní texty, zejmé-
na úryvky z proroctví Izaiášova 
a knih Žalmů, dva nejznámější 
sbory obsahově čerpají z knihy 
Zjevení sv. Jana. Premiéra pro-
běhla 13. dubna 1742 v Dublinu 
a Händelův Mesiáš je jednou 
z nejuváděnějších skladeb všech 
dob. Nejslavnější částí celého oratoria je sborové „Hallelujah“ (Chvalte Pána!), která je 
často uváděna jako samostatný koncertní kus. V mnoha zemích je již vžitou praxí, že pu-
blikum při této části stojí. Tradice totiž říká, že při prvním provedení Mesiáše v Londýně 
povstal při prvních tónech Hallelujah sám král Jiří II. A stát zůstal až do konce této části. 
Mesiáš byl také posledním koncertem, který Händel osobně dirigoval v Covent Garden 
v Londýně 6. dubna 1759, pouhých pár dní před svou smrtí. 

Premiéra tohoto krásného díla proběhla 16. října ve Slezském divadle v Opavě. 
Oratorium se odehrálo celkem devětkrát. Naposledy v pátek 2. prosince. V hlavní roli 
(vypravěče Emanuela) se také představil Lukáš Graca, kterého doprovázely dětské sbory 
ZŠ Vrchní Opava (účinkoval mimo jiné Marian Žák a Václav Galvas) a ZŠ a MŠ Leoše 
Janáčka z Hukvald. 

Lukáš Graca – Koňas 
Fotografie Tomáš Ruta
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BISCUP 
Odevzdání, odvaha a vyslání mladých

Na čtyři stovky mladých prožily v Opavě diecézní setkání s biskupem Martinem. 
Provázel je evangelijní příběh o odvaze Panny Marie, která se vydala za svou příbuznou 
Alžbětou.

Odevzdání – odvaha – vyslání. Tři slova, kolem kterých se točilo celé setkání, kterému 
se v diecézi říká BISCUP. Pojítkem začátku a konce víkendu byl velký dřevěný kříž, na 
který mladí v pátek večer spolu s biskupem Martinem Davidem přilepili papírky se svými 
starostmi. Krucifix pomyslně obtěžkaný hříchy a strachy se pak objevil i při závěrečné 
mši v konkatedrále. Tehdy do něj mladí při úkonu kajícnosti zatloukali symbolické tři 
hřeby.

Setkání oživilo prostor kostela sv. Václava, který zrušila josefínská reforma v 18. století. 
Aktuálně slouží jako koncertní sál a BISCUP v něm našel pohodlné zázemí pro společné 
programy. Při večerních modlitbách se tak někdejšímu dominikánskému klášteru vrátila 
duchovní náplň.
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O katecheze dělené podle věku se postarali P. Jakub Lasák, P. Jan Slavík a P. Aleš 
Písařovic. Všichni tři mluvili o odvaze. „Cesta statečnosti je cestou rozlišování dobra 
a zla,“ zmínil například v promluvě pro vysokoškoláky P. Aleš Písařovic a dodal, že ani 
Bůh nezůstal v komfortní zóně svého Božství, ale sám sebe se zřekl a stal se jedním z lidí, 
jak se píše v listu Filipanům. „Katecheze s otcem Alešem mě velmi podpořila. Odvaha je 
důležitá pro každého a zvlášť v dnešní společnosti, kde je odvážné křesťansky žít a sdělit, že 
je někdo křesťan,“ uvedla jedna z účastnic Veronika Volná.

Mladí se ale podívali taky do kostela sv. Vojtěcha na Dolním náměstí, kde mohli 
přistoupit ke svátosti smíření nebo chvíli setrvat v tiché adoraci. Sobotní i nedělní mše 
svaté prožili účastníci v konkatedrále. Nedělní mši spojenou s vysláním mladých zpět do 
každodenního života sloužil biskupský delegát P. Jan Czudek. V kázání se vrátil mimo 
jiné k duchovním cvičením, ze kterých do Opavy přijel: „Proto, abych nepromarnil svůj 
život, se musím naučit něco ztrácet. V duchovní rovině potřebuji ztrácet čas pro Boha, 
abych něco pochopil. Taky bych si mohl říct, kolik mailů a kolik práce jsem za ten týden na 
duchovních cvičeních nestihl. Ale čas, kdy něco ztrácím, abych získal něco většího, je moc 
důležitý,“ povzbudil účastníky.

V čele organizačního týmu BISCUPU stanul poprvé P. Jakub Štefík. „Inspirujeme 
se slovy papeže Františka z letošního poselství ke Světovému dni mládeže, že Maria se 
vydala na cestu a spěchala. Je to postoj Marie, která odevzdává svůj život Bohu, když za 
ní přichází anděl. Měla odvahu vydat se na cestu, a to je i něco, co papež František do 
letošního poselství Světového dne mladých podprahově dává: že mladí jsou těmi odvážnými 
a odvahu potřebují. Dodávám, že oni jsou odvážní navenek a někdy je potřeba objevit 
odvahu v nitru. To je to nejdůležitější, co tu v Opavě mladí měli zakusit – odvážit se být 
odvážní. A pak je tu třetí motiv, který jsme prožili v neděli – vydat se do světa, přinést 
radostnou zvěst – jako Maria, která přináší Krista,“ shrnuje základní myšlenku nový 
ředitel Diecézního centra pro mládež P. Jakub Štefík.

Ondřej Elbel 
Foto Kristýna Poláchová (Člověk a Víra, str. 8), Jakub David (str. 9)

Článek převzat z webu diecéze ostravsko-opavské: https://doo.cz/posledni-zpravy/5573-
biscup-odevzdani-odvaha-a-vyslani-mladych.html 
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Nejlepší vánoční dárek 
Prostři místo u vánočního stolu hladovějícímu dítěti

Jestliže nevíte, co darovat letos pod stromeček, máme pro vás tip na dárek, který udělá 
radost všem lidem dobré vůle, a navíc reálně mění lidské životy. 

Hnutí Mary’s Meals pomáhá už více než dvěma a čtvrt milionu dětí na celém světě. 
Poskytuje jim vydatné jídlo v místě jejich vzdělávání, aby se mohly lépe soustředit a 
hodně se toho naučily. To přináší naději příští generaci a doslova zachraňuje životy. 

Letos o Vánocích se můžete k hnutí připojit a prostřít jeden nebo i více virtuálních 
talířů u vašeho stolu za pouhých 459 Kč. Tím zajistíte jídlo jednomu dítěti na celý školní 
rok. Stůl prostřete zakoupením tištěného nebo elektronického poukazu na e-shopu hnutí 
Mary’s Meals (https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu/), 
případně navštivte www.mistouvanocihostolu.cz.

za Mary’s Meals Veronika Miškaříková

K zamyšlení
Vánoce jsou opět přede dveřmi. Přivítejme je i zamyšlením nad následujícími texty.

Sen dítěte
Vánoce. Neviditelné Slovo se stalo tělem. Nestvořený stanul uprostřed stvoření, světlo 

zazářilo v temnotách. Jesličky, koledy, svíčky a dárky proto mají svůj smysl…
Podstata Vánoc však tkví v něčem jiném. Tento jedinečný křesťanský svátek musí 

v našem srdci vzbudit přesvědčení – neochvějnou víru – jistotu, že sestoupil-li Bůh kvůli 



11

nám z nebe na zem, není pochyb, že nás miluje. A jestliže nás někdo miluje, jestliže 
nás miluje sám Bůh, vše je snadnější a pochopitelnější: za nejasnými črty našeho života 
odhalíme jeho láskyplnou ruku. V tom, co jsme dosud nechápali, odhalíme nám často 
neznámou příčinu – příčinu lásky.

Všechno je pak snesitelnější. Vše je prodchnuto větší radostí.
I v nádherných okamžicích života, jako je rozkvétající láska, narození dítěte, ale 

i v malém, nenadálém štěstí je přítomna Otcova prozřetelnost.
Jestliže věříme, věříme v Boha, který nás miluje, pak i nemožné se stává možným.
Ano, všechno je možné. Jestliže všemohoucí Bůh přišel mezi nás, 

naše víra může jít ještě dál. Můžeme věřit – jestliže v to doufáme 
a prosíme o to z celého srdce – že celý náš svět bude směřovat k 
jednotě mezi generacemi, společenskými vrstvami, rasami… 
mezi křesťany, kteří jsou již po staletí rozděleni, mezi věřící-
mi různých náboženství, mezi všemi lidmi.

Naše kolébka Země by mohla žít v míru…
V dnešní době je ideál jednoty aktuální. Mnoho 

mladých lidí na celém světě v něj se zápalem, vlastním 
mládí, věří a s odvahou pro něj pracují. Nechme je 
snít a pracovat.

Dítě, jehož narození oslavujeme, nesnilo o nic méně. 
Přišlo na zem proto, aby všichni byli jedno. A dalo svůj 
život, aby se jeho sen mohl uskutečnit.

Ježíš chce být mezi lidmi

„Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam 
jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20)

Ježíš je s námi, stejně jako byl s Marií a Josefem před dvěma tisíci lety. 
Jeho přítomnost je však duchovní.

Nehledejme ho pouze ve svatostáncích. Je mezi námi, chce s námi sdílet naše myšlenky, 
plány, starosti a radosti… Přišel na zem také proto, abychom ho neustále mohli mít mezi 
sebou, aby nám dával světlo, naději, dar porozumění – to, co s sebou přinášejí každé 
Vánoce.

Chiara Lubichová

Všem čtenářům Cesty přeji pokojné, radostné a požehnané Vánoce a do nového roku 
2023 hodně štěstí, pokoje a Božího požehnání. Ať je Betlémské Dítě po celý rok s námi.

Vladimír Ziffer st.

Zdroj: Vánoce v úvahách Chiary Lubichové. Nakladatelství Nové město 1998,  
str. 16–19.
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Hudebníci by měli dělat svět lepším
V říjnu proběhl v Opavě XXI. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena. 

V organizačním zajištění soutěže, a to nejen v poskytnutí obou kostelů (konkatedrály 
a sv. Vojtěcha) k uskutečnění jednotlivých soutěžních kol a koncertů, ale i pro přípravu 
soutěžících projevil mimořádnou vstřícnost otec děkan Václav, za což mu patří velké díky.

Jak jsme již psali v minulém čísle Cesty, jako jediný z českých účastníků se probojoval do 
finálového 3. kola varhanní soutěže a získal 3. cenu 22letý opavský varhaník Marek Lipka. 
Protože jsme se o něm a jeho hře na varhany chtěly dozvědět něco víc, zeptaly jsme se ho 
na pár otázek. 

Kdo Vás přivedl k hudbě?
Rodina. Odmala jsem byl hudbou obklopen – koncerty, rodinné oslavy, tak není divu, 

že se mě rodiče jednoho dne zeptali, jestli bych nechtěl na něco hrát a popřípadě na co.

Proč jste si vybral právě varhany? 
Vždy mě zvuk varhan fascinoval, působil na mě velmi silně. Můj strýc Jiří Čech mě 

navíc bral na kůr, když hrál na mších, a vzhledem k tomu, že jsem hrál od šesti let na 
klavír, staly se varhany logickým pokračováním mého hudebního studia. Začal jsem brzy 
– první hodiny proběhly, když jsem měl dvanáct – tehdy mě učil strýc (Jiří Čech).
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Nevadilo Vám někdy, že si svůj nástroj 
nemůžete jen tak sbalit do pouzdra, 
přenést a hrát na něj kdekoliv jako třeba 
houslisté?

Občas snad ano – zvláště v zimě. Když si ale 
člověk zvykne na to, že nemůže cvičit kdekoliv 
a kdykoliv, ani si to už neumí představit jinak. 

Naproti tomu spatřuji u varhan velká poziti-
va: každý nástroj je originál, a to jak po stránce 
zvukové, tak technické, varhany dávají člověku 
možnosti a otázky, které u žádného jiného in-
strumentu nenajdete, a nemohu zapomenout na 
jejich vskutku královský charakter (plus umístě-
ní v krásných prostorách – to také člověka in-
spiruje). Slýchám občas od laiků, že jim varhany 
připomínají přinejmenším jednu filharmonii… 
Není náhodou, že se pořádají varhanické výlety 
po krásných nástrojích.

Máte nějaký svůj vzor mezi varhaníky?
Určitě, když zůstanu u českých interpretů, největšími vzory jsou pro mě Milan Šlechta 

a Petr Čech, každý z nich v sobě spojoval/spojuje technickou vyspělost, znalost varhanní 
literatury a úžasnou muzikálnost – tři zásadní aspekty varhanní interpretace.

Které hudební období je Vám blízké? 
Mám rád asi všechna období, všechny skladatelské směry, s nimiž se varhaník může 

setkat. Je těžké vybrat jedno období či jednoho autora, kdybych však měl říct, u jaké hud-
by si jako posluchač odpočinu, asi bych uvedl francouzskou romantickou hudbu. A sa-
mozřejmě nemůžu zapomenout na skladby J. S. Bacha, vždy mi navodí dobrou náladu. 

Kde hru na varhany studujete? 
Na Pražské konzervatoři u Petra Čecha.

Kolik času věnujete cvičení na varhany?
To je různé, podle potřeb a možností. Před opavskou soutěží jsem cvičením strávil 

třeba i 10 hodin denně, v průměru se varhanám věnuji kolem 6 hodin.

Hráváte také při mších v kostelech?
Ano, hrávám nejčastěji v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie, v Marianu nebo 

u sv. Vojtěcha v Opavě. Jak to ale u varhaníků bývá, často vypomáhám porůznu (nejen) 
v okrese.
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Jaké to bylo zúčastnit se mezinárodní 
varhanní soutěže?

Měl jsem smíšené pocity. Na soutěž jsem 
šel s tím, že si zkusím, co to se mnou udělá, 
neměl jsem přehnaná očekávání, přesto jsem 
doufal, že tu mnohaměsíční práci prodám ale-
spoň trochu se ctí. Domácí prostředí nebývá 
ve všech ohledech výhodou, v budoucnu bych 
raději soutěžil v místě, kde mě nikdo znát ne-
bude. Myslím, že soutěž, jako je tato, člověka 
obohatí v mnoha ohledech.

Skladby, které hrají varhaníci na 
soutěži, si vybírají sami, nebo jim jsou 
přiděleny?

Vybírají si je sami, na výběr mají buď se-
znamy konkrétních děl, nebo rámcová období 
a skladatele. 

V rámci soutěže jste měl možnost hrát na různé varhany.  
Na které se Vám hrálo nejlépe?

Asi na nástroj u sv. Vojtěcha – mohlo to být dáno faktem, že tam probíhalo finále, kdy 
jsem si dodal trochu sebevědomí, ale určitě hrála velkou roli i skutečnost, že tyto varhany 
dobře znám. Zvukově nejosobitější však byl hlučínský nástroj v kostele sv. Jana Křtitele 
– hrát na něj byl zážitek.

Jaké máte „varhanické“ plány do budoucna?
Především nastudovat nový, krásný program (popravdě jsem ho promýšlel už před 

soutěží). Jinak nemám moc plánů, a ještě méně těch konkrétních, nechám se překvapit, 
co přijde. Jedno vím jistě: cena ve varhanní soutěži znamená dobrou motivaci na sobě 
dál pracovat, provozovat hudbu co nejlépe – k radosti lidí a oslavě Božího jména. Někde 
jsem slyšel, že by hudebníci měli dělat svět lepším – pod to se podepíšu.

Když právě nehrajete na varhany, čím se odreagujete?
Na odreagování mám nejraději knihy, filmy nebo výlety do přírody či po památkách. 

Rád bych poděkoval všem, kteří mě během MVSPE podporovali, zajišťovali mi zá-
zemí, všem, kteří mě kdy hudbě učili, i své rodině děkuji za trpělivost, ochotu a lásku.

Děkujeme za rozhovor.
Marie Štrauchová a Mirka Řeháková
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Předvánoční knižní tipy

Před Vánoci pravidelně vychází velké množství knih a vybrat jen tři je obtížné. Přinášíme 
proto krátký přehled novinek, které představujeme jako možné vánoční dárky:

Dětem
Tanec mezi lusky pomerančovníku

Malý František leží doma nemocný. Sluníčko se 
mu dere přes žaluzie do pokoje a kreslí na zdi zářivě 
oranžové pruhy. Ty mu připomínají lusky a z každého 
vypadne příběh inspirovaný jedním ovocem Ducha 
Svatého: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, 
dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. Poetické 
pohádky pro předškoláky a mladší školáky.

Dospívajícím
Pozvedám oči k horám

Kniha o horách a cestách je kniha o duchovním životě, 
je to kniha pro mládež, ale nejen pro ni, je oslovující a je 
především autentická. 

Kdyby Ježíš žil v naší době, mnoho podobenství by 
se možná odehrávalo na atletických stadionech, mezi 
dvěma brankami nebo v navázání na lano při chůzi mezi 
ledovcovými trhlinami.

Pro ženy
Milované princezně 

bojovnici

Oblíbené dopisy (od Boha) milované princezně 
(čtenářce) mají další díl. Tentokrát je povzbuzení 

zaměřené na každodenní boje, ať už jsou ve víře, práci, 
vztazích nebo vnímání sebe samotné. Kniha pomáhá 

načerpat nové síly. Obsahuje krásné fotografie, 
citáty z Bible, modlitby a ujištění, že Bůh bojuje na 

naší straně. Muži se někdy ušklíbají, že jsou tyto knihy 
„moc sladké,“ ale rozhodně oslovují ženskou duši!
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Pro muže
Život a smrt v bitvě o Británii

Deníky vojenského anglikánského kaplana, který 
sloužil na letecké základně během bitvy o Británii, 
jsou mimořádným svědectvím o osudech pilotů 
RAF. Snaží se rozmlouvat s vojáky, kteří netuší, zda 
budou ještě zítra naživu. Jeho zápisky jsou osobní, 
někdy stručné. V deníku narazíme i na několik 
pozoruhodných českých stop. Seznamte se s novým, 
neobyčejně působivým pohledem na bitvu o Británii.

Prarodičům
365 dní 

se svatou 
Faustynou

Oblíbeným dárkem je kniha,  
která čtenáře provází celým rokem. 

Každý den slouží jako inspirace 
k zamyšlení či modlitbě. 

Po papeži Františkovi a otci Piovi 
letos došlo na sv. Faustynu Kowalskou. 

Výběr inspirativních textů z jejího Deníčku 
nás učí prohlubovat důvěru v Boží milosrdenství.

Pro ty,  
kdo se potřebují  
zastavit
V tichu

Člověk nemůže stále přijímat informace,  
tak jako nemůže stále jíst. Potřebujeme ticho, 
abychom mohli být sami se sebou, abychom si 
utříbili myšlenky. To vedlo čerstvě jmenovaného 
pražského arcibiskupa Jana Graubnera k napsání 
této drobné knihy.  
Jde o meditace, dojmy, názory a modlitby,  
které čtenáře vedou k usebrání.  
Napomáhají k tomu také ilustrace Petra Ettlera.
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Pro čtenáře rozhovorů
Kadas mana (Pět rozhovorů o Bohu mimo kostely)

Bývalý vězeň. Sprejer. Ten, který nevěděl,  
zda chce být knězem, či manželem.  
Ta, která byla závislá na přijetí druhých.  
Ten, který se rozvedl nedlouho po svatbě. 

Povídání s osobnostmi, které vnáší Boha 
do veřejného prostoru: v hospodě, u kadeřníka, 
skrze graffiti pod mostem nebo hlas z rádia.

Nečekejte však, že se jednoduše dočtete,  
jak s Bohem všechno lehce překonat  
a že kdo se víc modlí, dělá méně chyb. 

Sdělení této knihy je, že důvěrný vztah 
s  Bohem je pro všechny  
a že každý z nás dostal pozvání  
učinit ho jedinečným.

Milovníkům Pána Prstenů
Bilbova pouť

 (Objevujeme tajemství Hobita)

Ne každý fanoušek žánru fantasy ví, 
že J. R. R. Tolkien, autor Pána Prstenů či Hobita, 

byl hluboce věřící katolík. 
Jeho víra se propsala do knih, 

které sklidily úspěch po celém světě. 
Na první pohled není mezi hobity, elfy 

a draky pro křesťanství místo. 
Tato knížka vám nabídne pohled detailnější, 
při němž odhalíte hluboce křesťanský smysl, 

který z Hobita dělá 
nadčasové dobrodružství.

Komiksovým nadšencům
Příběh Terezie z Lisieux a další knihy

Těm, kdo před dlouhým textem upřednostní raději víc obrázků, udělá radost třeba ko-
miksové zpracování života sv. Terezičky. Letos vydalo nakladatelství Doron ještě komiks 
Císařovna Zita – poslední česká královna. Syrového, a zároveň umělečtějšího zpracování 
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Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava

Program na prosinec: 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.

6. 12. Informativní schůzka 
13. 12. Vánoční posezení s básničkou s paní Adélkou 

Seneckou

Ať nám náš dobrý Bůh skrze Dítě 
přinese milosrdenství, klid a mír pro celý svět.

Radostné a požehnané Vánoce 
Vám všem za Klub sv. Anežky 

přeje Marie Smolková

se dočkal také příběh kněze Richarda Henkese z nedale-
kých Strahovic, který byl blahořečený před 3 roky.

Tyto knihy ocení starší děti, dospívající i dospělí 
milovníci komiksů.

Pro lékaře, vědce či milovníky osudů
Život pro zavržené

Profesor Lejeune 
propojil jedinečným 

způsobem své 
vědecké aspirace 

s věrností etickým 
zásadám lékařské 

práce. Odhalil 
příčinu Downova syndromu  

(trizomie chromozomu 21). Jeho objev začal 
být zneužíván k potratům dětí, u nichž hrozí 

postižení. Lejeune se však stal jedním z vůdců 
protipotratového hnutí. Kniha jej ukazuje nejen 

jako lékaře a vědce, ale i jako šťastného manžela, 
otce, křesťana hluboké víry i muže se smyslem pro 

humor. Od roku 2007 je kandidátem na blahořečení.

Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava
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Dětem
Stačí otevřené srdce

Lukáš se dlouho dopředu těšil na advent. Je už šesťák, a tak si pamatuje, že v adventu 
jsou v jejich farnosti každé ráno roráty. V kostele se zhasnou světla a v průvodu se jde se 
svícemi k oltáři. Přitom se zpívá krásná píseň: „Ejhle, Hospodin přijde…“ Následuje mše 
svatá, na adventním věnci se postupně po týdnu rozsvěcují jedna až čtyři svíce.

Lukáš nevynechává ani jedny roráty a z kostela chodívá přímo do školy.
Uprostřed adventu se ho zeptá jeho soused v lavici: „Jak to děláš, že nejsi ráno ani 

trochu naštvaný a směješ se jako meloun?“
Ministrant chvíli mlčí, ale pak se osmělí a řekne: „Chodím do kostela, a proto mám 

radost.“
„To vám tam vyprávějí vtipy?“
„To ne,“ směje se Lukáš, „ale je to tam prostě hezké.“
„A můžu se tam podívat?“
„Jasný. Do kostela může každý.“
Matyáš touží mít od rána dobrou náladu, a tak neváhá. Hned na druhý den ráno 

se souká v kostele do poslední lavice a pozoruje, co se kolem něho děje. Líbí se mu 
plamínky svíček, které prorážejí temnotu.

„Pojď s námi,“ uslyší vedle sebe.
Ohlédne se a spatří kněze, který ho zve do průvodu.
„Neumím to, nevím, co mám dělat,“ omlouvá se Matyáš.
„Nemusíš nic umět, stačí, když máš otevřené srdce.“
Matyáš přemýšlí, zdali má otevřené srdce, ale to už jde v průvodu a dělá to, co ostatní. 

Přitom lehce zamává, když ho pozdraví Lukáš v ministrantském oblečení. Hra světel se 
mu líbí. Pak se rozzáří lustry v kostele a on se vrací na své místo. Zajímá se o dění při mši 

svaté, i když mu nerozumí.
Po skončení bohoslužby čeká 

zprvu na Lukáše, ale když nejde, 
tak odchází z chrámu sám. U vý-
chodu zápasí s vraty stará paní 
s berlemi. Matyáš přiskakuje, bere 
za kliku a pomáhá ženě přes práh 
vchodu.

„Chlapče, mockrát ti děkuji, jsi 
moc hodný,“ zvolá žena a s vděč-
ností se na pomocníka usměje.

Matyáš cítí, že se mu rozbuší 
srdce. A přitom cítí takou radost, 

že do školy hopsá jako rozverný koník. Ptá se sám sebe: Že by se mi otevíralo srdce? 
U vchodu do školní budovy potkává učitelku z nižšího stupně. Má ruce plné pomůcek 
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Kostel svatých Janů
Kostel sv. Janů zve na Zázračnou hodinu

Za sebe i za druhé se budete moci pomodlit během „Zá-
zračné hodiny“ ve čtvrtek 8. prosince od 12 do 13 hodin 

v kostele sv. Janů v Opavě. 
Oficiální název takzvané „Zázračné hodiny“ zní „Hodina milosti pro svět“ a je 

připomínkou zjevení Panny Marie fatimským dětem v roce 1917. Od té doby se vždy 
8. prosince od 12 do 13 hodin na mnoha místech světa koná adorace a lidé se modlí. 
„Tento den je přislíbeno, že z nebe padají zázraky, tak přijďte, všechny zveme,“ vzkazuje za 
organizátory Renáta Hoffmannová. 

Žamboši v kostele sv. Janů

Známá vsetínská skupina 
Žamboši, se kterou se jako 
host představí opavský kytari-
sta Petr Uvira, vystoupí v ne-
děli 11. prosince v 17 hodin 
v opavském kostele sv. Janů. 

Žamboši mají na svém kon-
tě čtyři alba, tři z nich získala 
cenu Anděl a jedno nomina-
ci. Kapela sdružená kolem 
frontmana Jana Žambocha po-
jímá ve své tvorbě písničkářské 
žánry moderně a inteligentně a 
právem je proto považována za 

a marně se snaží otevřít dveře. Rychle přiskakuje, otevírá jí dveře a pomáhá jí s pomůc-
kami až do třídy.

„Děkuji ti, jsi moc hodný,“ chválí ho učitelka a chlapci se opět rozbuší srdce. 
Běží do šatny a na cestě do třídy si s holkami vykládá „blbosti“. Usedá do lavice a 

vytahuje si věci. Přichází Lukáš, jako vždycky s dobrou náladou.
Matyáš se na něho usměje a říká: „Dneska mám také otevřené srdce. A je to moc fajn. 

A do kostela půjdu zase.“
A Lukáš má při těch slovech ještě větší radost než jindy. Vydrží mu až do konce 

vyučování, kdy se s Matyášem domlouvají, že na sebe ráno počkají a půjdou do kostela 
spolu.

jáhen Josef Janšta 
ilustrace Majda Řeháková
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aktuální folkovou špičku. Jako hosta si ke svému adventnímu koncertu v magickém pro-
středí kostela svatých Janů Žamboši pozvali opavského kytaristu Petra Uviru hrajícího 
například ve skupinách Ladě či Heimat.

Akci pořádá Spolek kostela sv. Janů, který před časem převzal chátrající kostel sv. Janů 
do své správy a od té doby ho postupně opravuje. Výtěžek z koncertu je určen právě na 
potřeby kostela. 

Spolek kostela sv. Janů

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.

Odpolední seminář pro ženy v Opavě

Tento ženami oblíbený seminář s Mgr. Irenou Smékalovou se uskuteční ve čtvrtek 
19. ledna 2023 od 17 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera. 

Téma: Rovnováha v našem životě
Anotace: Znáte ty malé seřazené kameny ležící na sobě a poskládané tak, že nespad-

nou? Kterých deset „kamenů“ přispívá naší celistvosti a rovnováze v životě?
Cena: 250 Kč
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Duchovní obnova pro muže v Opavě

Uskuteční se v sobotu 28. ledna od 9 do 17 hodin v klášteře Marianum v Opavě. 
Téma: Uzdravení skrze podobenství – celou obnovu vede P. Víťa Řehulka.
Cena: 300 Kč (včetně oběda)
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Rodinné plánovací kalendáře

Stále jsou k dostání rodinné plánovací kalendáře na rok 2023, a to v dopoledních 
hodinách v kanceláři Centra pro rodinu v minoritském klášteře. V jinou hodinu po 
domluvě na tel. 731 625 617.

Přejeme všem rodinám krásné a požehnané vánoční svátky.

Jana Dostálová a Anna Němcová
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Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Naše snažení přineslo ocenění

11. listopadu jsme měli tu velkou čest převzít si prestižní Cenu 
inspirace v Senátu ČR z rukou pana senátora Jiřího Růžičky, představitele ČR pro OECD, 
a poslance pana Petra Gandaloviče a náměstka ministra školství pana Jana Mareše.

Tuto cenu naše opavská pobočka Církevní základní školy svaté Ludmily získala 
za zapojení se do projektu Světová škola. Tento projekt je vyhlášen organizacemi Člo-
věk v tísni, Adrou, Arpokem a dalšími neziskovými organizacemi. Společně s dětmi se 
snažíme zamýšlet se nad globálními a rozvojovými tématy, které se nás dotýkají a mají 
dopad na životy nás všech. V minulém roce 
se děti rozhodly zabývat se tématem „moře“. 
Společně jsme si o moři četli, zjistili jsme, že 
záleží i na nás, jak budou moře fungovat, a že 
i my můžeme mít podíl na tom, zda budou 
moře čistá a budou moci pozitivně ovlivňo-
vat klima naší planety.

Během loňského roku jsme pro děti uspo-
řádali panelovou soutěž o mořích, mořské 
živočichy jsme ztvárňovali různými výtvar-
nými technikami a z obou těchto aktivit vznikla výstava pro veřejnost, kterou jsme in-
stalovali v Knihovně Petra Bezruče v Opavě. Během celého roku jsme se také pokoušeli 
v naší škole o udržitelnost, snažili jsme se vést děti k tomu, abychom nevytvářeli odpad 
a pokud už ho máme, abychom ho ještě nějak pěkně zpracovali. V závěru roku nám tedy 
mohla na školní zahradní slavnosti pokřtít brožuru Moře nápadů ředitelka organizace 
Arpok, paní Lenka Pánková. Uspořádali jsme také dražbu háčkovaných mořských zvířá-
tek a její výtěžek jsme odeslali na pomoc Ukrajině a na záchranu mořských želv.

Rádi se o tyto zkušenosti, nápady, případně i již vytvořené materiály podělíme se 
zájemci z jiných škol, protože si myslíme, že jsou tato témata důležitá pro budoucnost 
našich dětí. Bližší informace o projektu Světová škola je možné dohledat na adrese 
https://www.svetovaskola.cz/.

Kontakty na naši pobočku získáte na adrese https://czs-hradec.edupage.org/. 

Skauti

Jednoho krásného listopadového úterý k nám 
do školy zavítali skauti a skautky. Povídali nám o 
své činnosti, pustili krátký film o aktivitách, který-
mi se společně baví a tím se učí, povídali o letním 
táboře. Po poutavém vyprávění si zkušení skauti 
připravili aktivity pro naše žáky. Ti pak po rozdě-
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lení do skupinek jednotlivé úkoly s velkým nadšením plnili. Jednalo se o opičí dráhu 
v tělocvičně, zdravovědu, Kimovku… Na závěr jsme si společně zazpívali písničku „Na 
té naší Hané“ a rozloučili jsme se. 

Zábava v družině

Děti Církevní základní školy svaté Ludmily na opavské pobočce v Opavě-Jaktaři se 
v družině rozhodně nenudí. Pravidelně každou středu si děti samy mohou zvolit, co 
je nejvíce zajímá a čím se chtějí zabavit. V nabídce je třeba práce se dřevem, kdy děti 
vyráběly např. jednoduchá dřevěná autíčka nebo dřevěné skřítky. Milovníci pečení 
připravili občerstvení pro všechny děti, které chodí do družiny. Tyto pečené dobroty 
byly ve formě chutných dýňových muffinů nebo svatomartinských rohlíků. Ostatní se 
mezitím věnovali šití chobotniček nebo zdobení dýní a cuket.

Den otevřených dveří
V pondělí 5. prosince bude na opavské pobočce naší školy Den otevřených dveří. 

Zveme proto rodiče s dětmi – předškoláky na prohlídku naší školy, kde budou pro 
děti připraveny tvořivé dílničky. Akce proběhne od 15 do 18 hodin v Opavě-Jaktaři, 
Slavkovská 2.

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.

Charita Opava už hledá koledníky pro Tříkrálovou sbírku

Poprvé po dvou letech snad bude moci v lednu 2023 proběhnout bez protiepidemic-
kých opatření Tříkrálová sbírka, největší dobročinná sbírka v České republice. Kromě 
opětovného koledování po domácnostech připravuje Charita Opava pro koledníky jako 
poděkování za jejich úsilí také tradiční soutěže o zajímavé ceny, setkání v kině Mír s pro-
mítáním filmů nebo bruslení a návštěvu akvaparku. Dvouletá nucená pauza ale na mno-
ha místech přerušila tradici koledování. Charita Opava se proto již nyní obrací na širo-
kou veřejnost s prosbou o pomoc. 

Tříkrálová sbírka 2023 bude probíhat od 1. do 15. ledna a vybrané finance budou 
určeny převážně potřebným v našem regionu. Loňský výtěžek například podpořil 
charitní terénní služby, které pomáhají seniorům a vážně nemocným lidem v domácím 
prostředí. 

Mezi odměnami, které budou čekat na výherce tříkrálových soutěží, bude například 
kvalitní mobilní telefon a různá elektronika jako například elektronické náramky, slu-
chátka či přenosné reproduktory. To ale není pro koledníky a vedoucí skupinek určitě 
nejdůležitější motivace. „Kole-
dování v Tříkrálové sbírce má 
totiž vedle dobročinnosti také 
další důležitý rozměr,“ říká ko-
ordinátorka Tříkrálové sbírky 
na  Opavsku Marie Hanušová. 
„Například rozhodnou-li se ko-
ledovat rodiče se svými dětmi, 
může je společně strávený čas 
sblížit a dětem přirozeně vště-
puje důležité hodnoty,“ dodává. 
Hlásit se mohou nejen celé sku-
pinky koledníků, ale také jed-
notlivci, ze kterých skupinku pomůžeme vytvořit. Důležité je, aby alespoň jedna osoba 
ze skupinky byla starší 15 let.

Zájemci o koledování se mohou již nyní hlásit u koordinátorky Tříkrálové sbírky 
na Opavsku Marie Hanušové na e-mailové adrese tks@charitaopava.cz nebo na telefonu 
604 175 518. „Připojte se ke sbírce, prosím, opravdu Vás potřebujeme,“ vzkazuje Marie 
Hanušová.
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Radost otevírá vánoční obchůdek
Svůj vlastní vánoční obchůdek bude mít až do 13. prosince otevřen sociálně terapeu-

tická dílna Radost. Klienti tohoto střediska Charity Opava ve svých prostorách na ulici 
Přemyslovců 26 v Jaktaři nabízí originální vánoční dekorace vlastní výroby, které se při 
loňské premiéře obchůdku 
setkaly s velkým úspěchem.

Otevírací doba vychází 
z možností klientů Radosti, 
ale zároveň zohledňuje i to, 
aby do obchůdku mohli 
alespoň některé dny dorazit 
zájemci i po pracovní době. 
Ve dnech 7. a 13. prosince 
proto můžete obchůdek 
navštívit od 14 do 18 ho-
din, v  ostatní dny kromě 
víkendu vždy od 9 hodin 
do 14.30. 

Návštěvy mohou být v adventním čase vhodné například i pro školy nebo školky. 
„Rádi Vás přivítáme, ale raději se prosím objednejte dopředu na telefonním čísle 607 647 
039, ať máme čas se na Vás připravit,“ vzkazuje vedoucí Radosti Lucie Švejdíková. 

Z obchůdku si kromě vánočních dekorací můžete odnést také různé sladkosti či kávu 
z Kavárny pro Radost. „Přijďte si udělat radost, koupit si vánoční dekoraci nebo dáreček 
pro někoho blízkého, opravdu bude z čeho vybírat,“ zve Lucie Švejdíková. 

Opravárna otevírá letos naposledy 

Od loňského listopadu je v Chráněných dílnách Charity Opava na ulici Přemyslovců 
č. 37 na konci Jaktaře otevřená takzvaná Opravárna, ve které technik zájemcům zdarma 
diagnostikuje pokažené elektro a v případě menších nenáročných poškození ho zdarma 
opraví. V sobotu 3. prosince zde bude opravář k dispozici pro letošní rok naposledy. 

Opravárnu, která je společným podnikem společnosti ASEKOL, Charity Opava 
a  Moravskoslezského kraje, můžete navštívit v zelené kontejnerové sestavě před areálem 
Chráněných dílen Charity Opava na ulici Přemyslovců č. 37 na konci Jaktaře, otevřeno 
bude mít od 9 do 17 hodin. Mezi spotřebiči, které mohou lidé přinést bez předchozí 
telefonické domluvy, je vedle lehké bílé techniky také veškerá černá technika, například 
televize, mobily, počítače, notebooky a různé audio či video přehrávače. „Připomínáme 
ovšem, že zájemci musí počítat s tím, že většinu problému u těchto produktů nelze opravovat 
na místě a je nutno objednat pokažené originální komponenty,“ upozorňuje manažer 
Charity Opava Tomáš Schaffartzik. Dovoz techniky k opravě je možno konzultovat 
dopředu na tel. čísle 734 130 467 přímo s technikem. Ten také složitější opravu nacení, 
aby se zákazník mohl rozhodnout, zda se mu nevyplatí koupit si raději nový spotřebič. 
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Dřevěné vstupenky na Slunovrat vyrobily charitní chráněné dílny
Krásné vánoční dárkové dřevěné vstupenky na festival Slunovrat opět vyrobily 

na svém laseru Chráněné dílny Charity Opava. Hledáte-li originální a smysluplný dárek 
pod stromeček, může to být dobrý tip právě pro Vás.

Chráněné dílny Charity Opava jsou nejen zásadním výrobcem reklamního zboží fes-
tivalu, jako jsou například trička s potiskem, ale své výrobky nabízejí také během konání 
festivalu, který probíhá vždy poslední víkend v červnu.

Třídenní program jubilejního desátého ročníku Slunovratu do Opavy opět přiveze 
celou řadu hudebních hvězd i zajímavých osobností, jejichž jména začnou pořadatelé 
tak jako každý rok postupně zveřejňovat od listopadu na svých sociálních sítích. Festival 
se bude opět konat například také v kostele sv. Janů, kde bude na jeho závěr sloužit mši 
vojenský kaplan o. Kamil Vícha. 

Limitované dárkové vstupenky na festival Slunovrat 2023 můžete zakoupit za výhod-
nou cenu 890 Kč v prodejně Václava Müllera VAMA v Opavě na Komárovské 9 nebo si 
o ně napsat na email renata.hoffmannova@festivalslunovrat.cz a pořadatelé Vám je zašlou 
poštou.

Klub sv. Anežky je recept na šťastné stáří

Scházejí se už šestnáct let každé úterý, poslední roky v domě sv. Anežky na Kylešovské 
ulici v Opavě. Společně si nejen posedí u kávy nebo čaje, ale pořádají pravidelné besedy 
a přednášky na inspirativní témata, čtenářská setkání, výlety na zajímavá místa a dbají 
také na duchovní obnovu. Senioři, kteří se potkávají v Klubu svaté Anežky – dobrovolném 
sdružení Charity Opava, jsou vším, jen ne pasivními důchodci. Klub je otevřen všem, 
a právě zve mezi sebe další zájemce z řad dříve narozených.

„Jsme otevřeni lidem nejen z Opavy, ale celého Opavska,“ říká Marie Smolková, jed-
na z dam, které mají fungování klubu na starosti. A záběr Klubu svaté Anežky je pod 
jejich vedením velmi široký. Pa-
tří sem přednášky zajímavých 
lidí na různá historická, kulturní 
či společenská témata, návštěvy 
výstav, muzeí či komentovaných 
prohlídek Opavy, ale také výlety 
do vzdálenějších míst, například 
na poutní místo Hostýn, na zá-
mek v  Kroměříži a mnoha dal-
ších lokalit. Senioři na společných 
schůzkách se svými vrstevníky 
mohou při přátelském posezení 
sdílet společné zájmy, své životní příběhy a zkušenosti, podělit se o své radosti i starosti. 
Pravidelně jsou informováni o dění v Opavě i širším regionu v oblastech veřejného živo-
ta, kultury, historie, zdravotnictví a duchovního života. 
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Tradicí je také pořádání celodenních duchovních obnov vždy v době postní a advent-
ní. Poslední dobou probíhají v Marianu na Rooseveltově ulici v Opavě a pravidelně se 
jich účastní více než stovka zájemců. Duchovní obnovy zde vedla na různá témata řada 
kněží, o. Vítězslav Řehulka, o. Daniel Vícha, o. Petr Chalupa, o. Petr Smolek, o. Jan Czu-
dek, o. Vít Zatloukal nebo známá teoložka Kateřina Lachmanová. „Pro mnohé z nás jsou 
tyto duchovní obnovy i společenskou záležitostí, kde se setkáváme s přáteli a se známými,“ 
dodává Marie Smolková.

„Řady členů Klubu sv. Anežky se v nedávné době rozšířily o pět nových členů, ale 
dveře jsou i nadále otevřeny všem, kdo by se chtěli účastnit zajímavých setkání i pestrého 
programu,“ zve Marie Smolková a přidává své telefonní číslo 721 570 543, na které se jí 
mohou zájemci ozvat. 

MŮJ SVĚT právě vyhlašuje patnáctý ročník, 
těšíme se na vaše fotografie!

Do jubilejního patnáctého ročníku právě 
vstupuje fotografická soutěž MŮJ SVĚT pořádaná 
Charitou Opava a společností ASEKOL. Soutěž je už 
určena zaměstnancům, dobrovolníkům a klientům 
Charit celé České republiky a jejím patronem je už 
od počátku fotograf Jindřich Štreit.

Soutěžit se bude opět ve třech tematických kate-
goriích s názvy Portrét, Život kolem nás a Jak to vi-

dím já. „Každý rok jsme překvapení kvalitou zaslaných fotografií. A už se těšíme na ty, které 
zašlete v tomto patnáctém ročníku,“ vzkazuje Jindřich Štreit za členy odborné poroty, ve 
které vedle něj zasednou ještě pedagog Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity 
v Opavě Jiří Siostrzonek a regionální manažer společnosti Asekol Viktor Hýbl.

„Sociální práce přináší nepřeberné množství setkání se zajímavými osudy lidí, které 
jsou autentické proto, že je psal sám život. Mnohé dokáže zachytit dobrá fotografie, ale 
snímkům vždy dodá další rozměr také krátké povídání o tom, co zachycují,“ uvádí komise, 
která soutěžící vyzvala, aby své snímky doplnili také krátkým povídáním. Díky krátkému 
příběhu fotografie bude soutěž, a především následné výstavy, jistě divácky atraktivnější.

Uzávěrka soutěže, do níž je již možno posílat fotografie v digitální podobě na adresu 
fotosoutez@charitaopava.cz, je 31. ledna 2023. Komise pak anonymně vybere nejlepší 
snímky z každé kategorie a představí je na slavnostní vernisáži na přelomu února a března 
2023 již tradičně v prostorách Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea 
v Opavě. Poté bude výstava opět celý rok putovat po dalších městech České republiky 
a zprostředkovávat tak veřejnosti svědectví o náročné, ale nadějeplné práci tisíců lidí, 
kteří jsou součástí velké charitní rodiny.

Podrobná pravidla najdete na stránkách Charity Opava www.charitaopava.cz pod 
záložkou MŮJ SVĚT. 

Charita Opava
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Silvestrovská pouť do Medžugorje
27. 12. 2022 – 1. 1. 2023

Přijměte pozvání Panny Marie odevzdat uplynulý rok 2022 a vykročit do nového 
roku 2023 s novým požehnáním v Medžugorji. Na tomto již oficiálním katolickém místě 
modlitby můžeme prožít radostnou vánoční atmosféru a přijmout hluboký Boží pokoj 
v Mariině přítomnosti. Dovolme Matce 
Boží obnovit náš vztah k Jejímu Synu a 
posilnit naši víru. 

Putujme k Ní, dokud je ještě s námi 
tímto neobyčejným způsobem. 

„Nejvyšší mi dovolil, abych byla s vámi 
a abych vám byla radostí a cestou v na-
ději.“ 

Královna míru, 25. 10. 2022

Program:
– každodenní večerní modlitební program
– seznámení s Medžugorjí 
– společný výstup na horu Križevac a Vrch zjevení Podbrdo
– návštěva hrobu o. Slavka Barbariče a sochy Vzkříšeného Krista
– návštěva komunity Cenacolo
– svědectví kanadských manželů Patrika a Nancy
– svědectví bývalého narkomana Gorana (a jeho české manželky Katky) o jeho 

cestě „Z pekla drog do náruče Panny Marie“
– ...a další

Duchovní doprovod bude zajištěn.

Předpokládaná cena
Doprava: 2700 Kč 
Ubytování a služby s polopenzí: 110 € 
Bez polopenze 65 € 

Nástupní místa: 
Brno, Pohořelice, Mikulov (po domluvě i na jiných místech).

Přihlášení a další informace: 
Email: vojta.machovsky@seznam.cz
Telefon: + 420 604 505 001 (Whatsapp/Viber)

Přihlásit se je možné do 11. prosince nebo do naplnění kapacity autobusu.
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Pozvánka na přednášku
Česká křesťanská akademie místní skupina Opava, Orel 

jednota Slavkov a Slezská univerzita v Opavě 
Vás zvou na přednášku 

Básnická tvorba Markéty Procházkové. 
Přednáší PhDr. Lukáš Průša PhD. (Ostrava).

Přednáška se uskuteční v Orlovně ve Slavkově  
v neděli 4. prosince v 15 hodin.

Oznámení
Změna mší v kostele sv. Vojtěcha
 Z důvodu „Vánočních“ trhů na Dolním 
náměstí budou v adventu večerní mše sv.: 
•	v pátky a soboty přesunuty z kostela 

sv. Vojtěcha do konkatedrály; 
•	v neděli bude jako obvykle sloužena 

v kostele sv. Vojtěcha.

Roráty 
•	V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie 

– od pondělí do pátku, začínají vždy 5.55 
průvodem se svíčkami a lampičkami. Po-
slední roráty budou v pátek 23. prosince. 

•	V kostele Svatého Ducha – každý všední 
den a sobotu ((kromě čtvrtku 8. prosin-
ce). Začátek je vždy v 8 hodin. Poslední 
roráty budou v pátek 23. prosince. 

•	V kostele sv. Jana Nepomuckého – podve-
černí adventní mše s lucerničkami v 7.00.

Adorace před Nejsvětější svátostí
•	Kostel sv. Vojtěcha – z důvodu „Vánoč-

ních“ trhů na Dolním náměstí budou pá-
teční adorace přesunuty do konkatedrály.

•	Konkatedrála Panny Marie – v době ad-
ventní každý pátek od 17 hodin do za-
čátku mše svaté tichá adorace s možností 

přijmout svátost smíření. Po mši svaté 
budou v pátek 2. prosince (první pátek 
v měsíci) adorace s pobožností k Nejsvě-
tějšímu Srdci Páně; v pátek 16. prosince 
(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 1.  prosince (první 
čtvrtek v měsíci) po mši svaté v 8 hodin 
modlitba za posvěcení kněží a za nová 
povolání k  zasvěcenému životu; pátek 
2. prosince (první pátek v měsíci) po mši 
svaté v  8  hodin adorace, litanie a úkon 
zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Je-
žíšovu; sobota 3. prosince (první sobota 
v měsíci) mše svatá v 8 hodin, výstav Nej-
světější Svátosti, modlitba růžence a pat-
náctiminutové rozjímání o růžencovém 
tajemství.

•	Kostel Nejsvětější Trojice – neděle 4. pro-
since a 1. ledna 2023 (první neděle v mě-
síci) adorace s litanií k Nejsvětějšímu Srd-
ci Ježíšovu a svátostným požehnáním (po 
mši svaté začínající v 16.30).

•	Kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice) 
– v pátek 2. prosince (první pátek v měsí-
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ci) adorace s pobožností k Nejsvětějšímu 
Srdci Páně; ve čtvrtek 8. prosince mše 
svatá za členy Živého růžence s rozjímá-
ním nad vybraným tajemstvím Ježíšova 
života; v pátek 30. prosince (poslední 
pátek v měsíci) adorace s Korunkou k Bo-
žímu milosrdenství; vždy po mši svaté 
začínající v 17 hodin.

•	Kaple Božského Srdce Páně (Marianum) – 
v pátek 2. prosince (první pátek v měsíci) 
od 17.20 do začátku mše svaté v 18 ho-
din; každou středu (pokud není litur-
gická památka) v 18.00 mše svatá ke cti 
svatého Josefa, v 17.50 litanie k svatému 
Josefovi.

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

Mše svaté ve čtvrtek 8. prosince
na Slavnost Panny Marie počaté bez po-
skvrny prvotního hříchu budou:
•	v konkatedrále Panny Marie v 5.55 a 

v 7 hodin ráno a v 18 hodin;
•	v kostele Svatého Ducha v 8.00 a v 17.00;
•	v kostele sv. Jana Nepomuckého v 17.00.

Mše svatá v německém jazyce
bude v sobotu 17. prosince  v 16.30 v kapli 
Povýšení sv. Kříže na Matiční ulici.

Modlitba se zpěvy Taizé
bude v sobotu 17. prosince v 19 hodin, 
místo bude upřesněno v ohláškách.

Betlémské světlo
přijede v sobotu 17. prosince. Bude k dis-
pozici v konkatedrále. Další informace 

o Betlémském světle najdete na webových 
stránkách www.betlemskesvetlo.cz. 
 Betlémské světlo budou skauti a skautky 
roznášet 23. prosince dopoledních hodi-
nách. Zájemci mohou svou adresu nahlásit 
na e-mail: 5opava@skaut.cz nebo v sakris-
tiích opavských kostelů.

Žehnání hraček
bude v konkatedrále Nanebevzetí Panny 
Marie v neděli 25. prosince (první svátek 
vánoční) při mši svaté v 8.30.

Živý Betlém ve Stěbořicích
bude v neděli 25. prosince (1. svátek vá-
noční) v 17 hodin. Pozor změna: začátek 
bude u Orlovny. 

Biskupská mše svatá
 V pondělí 26. prosince (Svátek sv. Štěpá-
na) budou v konkatedrále Panny Marie mše 
svaté v 7 hodin a v 8.30. Mši svatou v 8.30 
bude celebrovat apoštolský administrátor, 
biskup Mons. Martin David. Mše svatá 
v 10 hodin v konkatedrále nebude.

Mše sv. na poděkování za rok 2022 
•	V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie 

bude v sobotu 31. prosince v 16 hodin. 
Mše svatá v 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha 
tento den nebude.

•	V kostele sv. Jana Nepomuckého bude mše 
svatá v sobotu 31. prosince ve 23 hodin 
s následnou eucharistickou adorací a po-
žehnáním.

Novéna před Slavností Panny Marie 
Setkání Sekulárního  
františkánského řádu
se koná každou druhou sobotu v měsíci 
v  pastorační místnosti kostela Sv. Ducha 
po mši svaté v 8 hodin.
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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 únor 2023 v pátek 23. prosince 
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 plánovaná sbírka
•	Neděle 18. prosince – 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 lednu 2023
 Do uzávěrky tohoto čísla Cesty nebyl 
ještě na webu  www.exercicie.cz, zveřejněn 
program exercicií na příští rok. Jsou tam 
ale kontakty na jednotlivé exerciční domy, 
takže je možno získat potřebné informace.

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

mše svaté budou v 8 a v 10 hodin.
•	Čtvrtek 8. prosince – Pouť k Neposkvr-

něnému početí Panny Marie, mše svatá 
v 10 hodin.

•	Sobota 24. prosince – „Půlnoční“ mše 
svatá ve 21 hodin. 

•	Neděle 25. prosince – Slavnost Narození 
Páně, mše svatá v 10 hodin.

•	Pondělí 26. prosince – Svátek sv. Štěpána, 
mše svatá v 10 hodin.

•	Pátek 30. prosince – Svátek Svaté Rodiny, 
mše svatá v 17 hodin, během mše obnova 
manželských slibů.

•	Sobota 31. prosince – Pouť k Panně 
Marii Královně míru, 22.30 adorace a ve 
23 hodin mše svatá.

 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 celý rok.

Koncerty 
•	Pondělí 12. prosince v 18 hodin v kostele 

sv. Vojtěcha – Adventní koncert Církevní 
konzervatoře Německého řádu. Vystoupí 
nejen sólisté, ale také komorní orchestr a 
sbor pod taktovkou MgA. Kremeny Pe-
šakové. 
Těšit se můžete na hudbu z pera Georga 
Philipa Telemanna, Jana Jakuba Ryby, Jo-
hanna Pachelbela, Antonia Lottiho nebo 
Heinricha Schütze.

•	Pondělí 26. prosince ve 14.30 v kostele 
sv. Vojtěcha – 40. tradiční vánoční kon-
cert. Program: vánoční písně a koledy, 
„Čas radosti“ od J. Kypty a Česká mše vá-
noční „Hej, mistře“ J. J. Ryby.

 Účinkují: Opavský chlapecký sbor ZŠ 
Vrchní, CZŠ sv. Ludmily; Chrámový sbor 
Opava a Pěvecký sbor Stěbořice; členové 
orchestru a opery Slezského divadla a só-



listé Anna Ondáková, Šárka Maršálová, 
Juraj Nociar a Dalibor Hrda; Helena Malá 
a Alois Kostera (varhany); Karel Kostera 
(dirigent a organizátor koncertu).

Prosebné a významné dny v listopadu
•	Neděle 27. listopadu – 1. neděle adventní 

(začátek nového liturgického roku, ne-
dělní cyklus A);

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

•	pátek 2. prosince – první pátek v měsíci;
•	čtvrtek 8. prosince – Slavnost Panny Ma-

rie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
(doporučený svátek);

•	sobota 10. prosince – Den lidských práv;
•	17.–24. prosince – liturgická příprava na 

vánoční svátky;
•	sobota 24. prosince – Štědrý den;
•	neděle 25. prosince – Slavnost Narození 

Páně (zasvěcený svátek); 1. svátek vánoční;
•	pondělí 26. prosince – Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka (2. svátek vánoční);
•	pátek 30. prosince – Svátek Svaté rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa;
•	sobota 31. prosince – poděkování a pros-

ba o Boží pomoc do nového roku;
•	neděle 1. ledna 2023 – Slavnost Matky 

Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek); 
Světový den modliteb za mír; Nový rok.

Příležitosti ke svátosti smíření před Vánocemi
•	 V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie: v pátky od 17 hodin do mše svaté 

v 18 hodin, ostatní dny v obvyklých časech, tzn. půl hodiny před každou mší sva-
tou (kromě nedělí). O 4. neděli adventní, tj. 18. prosince od 14 do 17 hodin bude 
zpovědní den. Bude zajištěn dostatečný počet zpovědníků. Otec Václav Koloničný 
prosí o využití této příležitosti v daném čase.

•	 V kostele Nejsvětější Trojice – v neděli 18. prosince: půl hodiny před mší svatou.
•	 V kostele Sv. Ducha: dny a hodiny budou uvedeny v ohláškách kostela Sv. Ducha.
•	 V kostele sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích: před mší svatou.

Přehled vánočních bohoslužeb a akcí
obdržíte o čtvrté neděli adventní, tj. 18. prosince.

Přehled bude zveřejněn také  na webu naší farnosti www.farnostopava.cz.

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., číslo 12, 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 1. 1. 2023, uzávěrka 14. 12. 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


