
Slovo na cestu
Všechno je dar

V rámci letošní velmi ostré předvolební prezidentské kampaně došlo k sympatické 
drobné epizodě, která naštěstí neunikla pozornosti médií. Organizace Girasole provozu-
jící domácí hospic se rozhodla Nadaci Agrofert vrátit dar 300 000 Kč. Jako důvod uvedla 
agresivní prezidentskou kampaň Andreje Babiše a pocit politického zneužití vážně ne-
mocných lidí a činnosti organizace. Toto rozhodnutí zveřejnili v pondělí 23. ledna večer 
a přes noc jim příznivci poslali na účet půl milionu korun jako projev podpory. Když 
následující den nadace naznačila, že by měli vrátit i dar z roku 2016 a organizace Girasole 
to udělala, tak do čtvrtka večer bylo na účtu od lidí už skoro 5 milionů korun.

Byl to zvláštní kontrast: kampaň 
plná obviňování a házení špíny a ve-
dle toho veliký projev lidské krásy a 
dobra. Někdo by určitě mohl namít-
nout, že si dopředu dobře spočítali, 
že se jim to vyplatí a že je to dobrý 
obchodní model: „hrát si na spra-
vedlivého“. V tomto případě tomu 
ale nevěřím. Je tu totiž jednání té 
veliké spousty dárců. Podpořili ně-
koho, o kom byli přesvědčeni, že 
jedná správně. Podpořili je ne slovy, 
ale penězi z vlastní kapsy. A co za to 
budou mít? Možná děkovný dopis. 
Ale jinak nic!

V této zemi jsou veliké spousty 
lidí, kteří jsou dobří. Každoročně 
desetitisíce lidí daruje jen ve veřejných sbírkách mnoho miliard korun. Proč? Věřím v to, 
co je napsáno na začátku Bible: Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Stvořil jej jako 
bytost dobrou a krásnou. I když první hřích lidské nitro narušil, přesto je v DNA lidství 
zakódována dobrota.

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě březen 2023



2

Obsah čísla
→ Slovo na cestu / P. Jiří Ramík    →  Zajímá nás / Jak můžeme prožít postní 
dobu?    → Fejeton / Muzejní kancionál aneb Listopad svatých obrázků    → Farní 
maškarní ples    →  Klub sv.  Anežky    →  Začalo přihlašování na Čtení 
Bible24    →  K  zamyšlení / Dvojřádková křížová cesta    →  Knižní tipy / Víra 
královny Alžběty II.; Jonáš; Křížová cesta nejen za Ukrajinu    → Dětem / Boží 
ptáček    → CZŠ sv. Ludmily    → Kostel sv. Janů / Daniel Salontay z Longitalu 
v kostele sv. Janů    → Centrum pro rodinu    → Charita Opava   → Oznámení

Všechno je dar. Dobro kolem mě, i ta špetka dobra, která je ve mně.
Když se dokážeme tímto pohledem dívat na svět, tak se něco mění. My si přejeme, aby 

se změnil vnějšek (naše okolí, chování lidí, ekonomická situace…). Když však k tomu 
dojde, málokdy to vede k většímu pocitu štěstí a naplnění života.

Všechno je dar. I to dobro ve mně.
Přeji si proto, abychom objevovali to dobré v nás i druhých. Abychom dobrými chtěli 

být a také zůstat. Abychom byli dobrými ne proto, že se to vyplatí, ale protože jsme lidé.
Jsme dobří lidé! Nepokazme si to!

o. Jiří Ramík

Modlitba důvěry
Utíkám se k tvému milosrdenství, 
laskavý Bože, který jediný jsi dobrý.
I když je má ubohost veliká a má provinění mnohá,
přesto důvěřuji ve tvé milosrdenství, 
neboť jsi Bůh milosrdenství.
A od věků neslýcháno, ani země, ani nebesa nepamatují, 
aby duše, která důvěřuje tvému milosrdenství, byla zklamána.

Ó, Bože slitování, ty jediný mě můžeš ospravedlnit 
a neodmítneš mě nikdy, 
kdykoliv se zkroušený utíkám 
do tvého milosrdného srdce, 
které neodmítlo nikoho, 
i kdyby byl ten největší hříšník.
Amen.
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Zajímá nás…
 Jak můžeme prožít postní dobu?

Vzpomínám na jedno setkání s mým starým přítelem. Bylo to loni a zrovna se blížil 
začátek postní doby. Tak jsme probrali přípravu na velikonoční svátky, včetně postu. 
A jelikož jej znám jako člověka, který dělá vše naplno, zeptal jsem se, na co se nejvíce 
těší. On bez zaváhání odpověděl, že na Bílou sobotu, kdy dá vepřové koleno do tlakáče, 
povaří ho a pak ještě na hodinu strčí do trouby, aby se pořádně propeklo. 

Chvíli jsem na něj zíral, zda to myslí vážně, ale mluvil s opravdovým zaujetím a myslel 
to zcela vážně. Abych řekl pravdu, čekal jsem odpověď v duchu, že si konečně najde čas 
na nějakou duchovní knihu, že někde zajede na pouť nebo třeba najde nějakou zajímavou 
přednášku. Ale že začne o pečeném koleni, to mě překvapil.

Nakonec, ač se mu do toho moc nechtělo, tak mi řekl, jak prožívá postní dobu. Sice 
řekl, ale tak nějak po svém způsobu.

„To je jednoduché, ráno si přivstaneš, aby ses stihl trochu pomodlit. A večer sedneš na 
chvíli k Písmu, abys taky něco přečetl, a to je asi tak vše.“ 

Jenomže já ho znám a vím, že to rozhodně není vše. Vím, že postní dobu prožívá 
naplno. 

A až po návratu z obřadů Zmrtvýchvstání Krista zakrojí do propečeného kolene, tak 
i to bude jeho velikou oslavou Krista, za kterou stojí čtyřicet dní postu, odříkání, oběti, 
modlitby a sebekázně. 

Rád bych mu tímto poslal vzkaz. „Děkuji Ti, příteli, za tvá slova a za tvůj příklad. Učil 
jsi mě, že to, co děláme, máme dělat vždy naplno a s chutí. Letošní Velikonoce již budeš 
slavit v nebi. Tak na nás trochu dohlídni, nás totiž čeká čtyřicet dní postu.“

jáhen Marek
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Fejeton
Muzejní kancionál aneb Listopad svatých obrázků 

Když jsem si bral svou manželku, věděl jsem, že je to díky její kráse, šarmu a charakte-
ru skvělá partie, ačkoliv nepochází ze zámožné rodiny. Ale netušil jsem, jak velké bohat-
ství jsem s ní vyženil. Mluvím o vzácném exempláři Společného zpěvníku českých a mo-
ravských diecézí (zvaného prostě Kancionál) z roku 1992 v originální iluminované verzi. 

Ohňostroj krásy začíná už na předsádce, 
kde je ozdobným prvňáčkovským písmem 
vyvedeno jméno a adresa umělkyně. Všu-
de kolem se skví devadesátkové samolep-
ky, které jsem jako dítě dostával v kostele 
o sto kilometrů dál taky. (Často jsem vůbec 
nechápal, co mají siluety na samolepkách 
zobrazovat, ale to mi nezabraňovalo se 
z nich radovat.) Na dalších stranách násle-
dují variace na téma Božské srdce stokrát 
jinak, soutěž o nejroztomilejšího andílka 
a upomínky na nejvýznamnější světová 
poutní místa jako je Hostýnek, Zlaté hory, 
ba dokonce i daleký Cvilín.

To už jsme ale při listování došli mezi 
noty a slova k písním. Kde nešetrně pone-
chali autoři kancionálu volné místo, tam 
ilustrátorka umně vyvedla alfu a omegu 
nebo vlepila další svatý obrázek. Bohužel 
ne na všechny zůstal prostor, takže se mezi 
stránkami nachází mnoho volně vlože-
ných obrázků. Protože se jedná o živoucí 
dílo, obrázky stále přibývají. Nejnověji jde 
o lístečky s obrázkem a dětskou modlitbou, 
které děti dostanou v  kostele a starostliví 
rodiče založí do kancionálu, aby se cestou 
domů nezmačkaly. Doma, kdybyste mě za-
bili, si nevzpomenu, kam jsem ty obrázky 
dal. A děti brečí, že si je chtěly nalepit do 
modlitebního sešitu, co jim vyrobila pasto-
rační tetasistentka Magda!

Když je kancionál vytahován z kabelky 
neopatrně, nastane pravý listopad, ať už 
kalendář ukazuje jakýkoliv měsíc. Vložené 
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lístečky i některé uvolněné stránky se začnou v pestrém víru snášet k zemi. Pokaždé se 
najdou dobrosrdeční návštěvníci kostela, kteří ochotně pomohou sbírat. Některé motivy 
obrázků z 19. století jsou ale tak sladké, že pomocníci si po pohledu na ně nemusí aspoň 
týden sladit kafe. (Jak praktické v postní době!)

Nezanedbatelnou součástí výbavy tohoto zpěvníku jsou i primiční obrázky. A tady 
přestává všechna legrace. Na jedné duchovní obnově jsem slyšel kněze vykládat historku 
o tom, jak se náhodou dostal do nějaké zapadlé vesničky, ve které nikdy dřív nebyl. 
Účastníky bohoslužby by tam mohl na prstech spočítat. Když se dal po mši s jednou 
bábinkou do řeči, řekla mu: „Víte, otče, já se za vás celý váš kněžský život modlím.“ „To 
si mě asi s někým pletete, vždyť my se neznáme,“ odpověděl jí. Ale babička otevřela 
kancionál a vytáhla z něj jeho primiční obrázek. „Já byla na vaší primici, tohle jsem si z ní 
přivezla a od té doby se za vás modlím.“ Ten kněz vyprávěl, že mu spadla brada, když si 
uvědomil všechny ty roky obětavé modlitby a její sílu.

Babička prý nedlouho po setkání zemřela a možná se za něj teď přimlouvá v nebi. 
Rozhodně není radno podceňovat sílu svatých obrázků, ať už se sypou odkudkoliv. I vy 
můžete doma otevřít svoje kancionály a zkusit najít primiční obrázky. Pomodlete se za 
ty kněze a třeba jim napište i milou esemesku. A při mši zpívejte z plných plic. Ať už 
slova znáte zpaměti, čtete je z aplikace, nového kancionálu, nebo takového, z nějž by se 
zaradovali i ve Slezském muzeu.

Honza Pilař

Farní maškarní ples
V neděli 19. února se konal v Marianu již tradiční maškarní ples farnosti Nanebevzetí 

Panny Marie. Sešlo se zde spoustu dětí se svými rodiči, prarodiči či dalšími příbuznými, 
aby si zpestřili poslední nedělní odpoledne před začátkem postní doby.
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Tématem letošního maškarního plesu byl sport, a tak si děti mohly během odpoledne 
vyzkoušet soutěžení ve štafetách, různé sportovní aktivity, ale také vyrábění, tančení a 
dovádění. K občerstvení bylo připraveno nemálo dobrot a ovoce.

A protože děti byly šikovné a všechny sportovní disciplíny zvládly, byly na konci 
odměněny sladkou medailí a drobnou hračkou.

Moc děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravách a organizaci maškarního 
plesu a už se těšíme, až se zase za rok sejdeme.

Marie Štrauchová
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Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava

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

7. 3. Informativní schůzka
14. 3. Beseda se sociální pracovnicí Domova pro seniory Bílá Opava
21. 3. Beseda s pracovníkem Slezského muzea v Opavě, badatelem RNDr. Jindři-

chem Roháčkem, CSc. na téma „Jantar, okno do života hmyzu“

za Klub sv. Anežky Marie Smolková

Začalo přihlašování na Čtení Bible24 
Od března začíná přihlašování k projektu Čtení Bible v průběhu 24 hodin, který pro-

běhne v pátek 31. března od 18 hodin a potrvá do soboty 1. dubna stejného času v kon-
katedrále Nanebevzetí Panny Marie. 

Projekt Čtení Bible v průběhu 24 hodin chce poukázat na hodnoty, z nichž vyrůstá 
evropská kultura a evropská spo-
lečnost a ke kterým inspirují knihy 
Starého a Nového zákona. Při čty-
řiadvacetihodinovém čtení biblic-
kých úryvků se v Opavě vystřídá 
asi 120 lidí různých věkových ka-
tegorií a sociálních vrstev. Kromě 
farníků se do čtení zapojí nejen 
představitelé politického, akade-
mického a společenského života, 
ale i sportovci, studenti, zástupci 
jiných církví, občanských inicia-
tiv a řada dalších. V loňském roce 

vyjádřilo zájem město Opava, opavští skauti, Charita Opava, festival Slunovrat, spolek 
kostela sv. Janů, Církevní konzervatoř Německého řádu a mnoho dalších. 

Letos máme přislíbenou účast otce biskupa Martina Davida, pana primátora a také 
představitele politického života. Zapojit se mohou i nevěřící, protože akce není určena jen 
pro praktikující věřící, nýbrž pro každého člověka dobré vůle. Ke čtení se může přihlásit 
každý zájemce, který se zaregistruje na stránce projektu www.farnostopava.cz/bible24/. 
A  nemusí jen aktivně číst, ale i kdykoliv v průběhu 24 hodin přijít do konkatedrály 
a čtené texty si poslechnout.

Lukáš Graca – Koňas, organizátor akce
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K zamyšlení
První zamyšlení by mohlo být nad otázkou: Jak prožívám modlitbu křížové cesty?

Dvojřádková křížová cesta
V jednom řádku je myšlenka na rozjímání, v druhém námět na modlitbu. Zde se 

dává nejširší prostor k vlastním myšlenkám. Tento vzor je nejvhodnější pro přechod 
k celkovému samostatnému konání křížové cesty.

I. Soud
Pane, snášíš pobuřující nespravedlnost.
Učíš mě snášet i to, co se mi zdá nezasloužené.

II. Kříž
Pane, bereš na ramena kříž. 
Učíš mě, abych byl připravený na utrpení, když jsou nevyhnutelná.

III. Pád
Ježíši, padáš. A vstáváš.
Posilňuj mě, když kříž bude převyšovat moje síly.

IV. Maria
Ježíši, opouštíš svoji Matku.
Posiluj mne, když mám opustit milé osoby pro vyšší cíle.

V. Šimon
Šimon Ti pomáhá.
Dej, ať se nikdy nevyhýbám pomáhat Ti ve svých bližních.

VI. Veronika
Ježíši, jemnocitně odměňuješ Veroniku.
Naplňuj mě pozorností vůči těm, kteří mi prokáží i sebemenší službu.

VII. Druhý pád
Padáš za ty, kteří Tě vedou na popravu.
Dej mi sílu pracovat i pro ty, kteří mi činí zlo.

VIII. Ženy
I ve svém utrpení poučuješ a napomínáš.
I v bolesti a utrpení chci zůstat věrný svému povolání.
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IX. Třetí pád
Potřetí padáš a vstáváš.
Nežádáš tedy, abych nikdy nebyl slabý, ale žádáš, abych vstal.

X. Vysvlékání ze šatů
Vysvlékání se přidávalo k tělesným mukám jako duchovní potupení.
Dej, ať si vždy vzpomenu na Tebe, když mě budou tupit.

XI. Přibíjení
Znemožnili Ti každý pohyb, ale přesto nerezignuješ ve svém spásném díle.
Dej, abych v jakýchkoli omezeních nerezignoval ve svém povolání.

XII. Smrt
Nikdo Ti nevzal život. Sám ho dáváš. Z lásky.
Dej, abych byl mužem oběti. Z lásky.

XIII. Snímání
Matka bere do náruče Tvoje mrtvé tělo.
Matko, vezmi mne do náruče nyní i v hodině mé smrti.

XIV. Hrob
Nezůstal jsi v hrobě ležet. Vstal jsi, Pane, a žiješ.
Ježíši, dej, ať s Tebou zemřeme a s Tebou věčně žijeme. Amen.

Je tolik křížových cest, nad jejichž texty je možno se zamýšlet, ať už v knize, ze které jsem 
čerpal já, nebo i samostatných výtisků. Chce to jen chtít.

Vladimír Ziffer st.

Zdroj: Křížové cesty, Matice cyrilometodějská s. r. o. 1997, str., 347–348. 
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Knižní tipy
Víra královny Alžběty II.
Geoffrey Waugh

Když loni v září zemřela britská panovnice Alžběta, 
zasáhla tato událost i řadu lidí v Česku. Ačkoliv se pouze 
okrajově podílela na vládě byť jen ve své zemi, její vliv 
dosahoval do celého světa.

A tím není myšlen jen vliv politický nebo kulturní. Brit-
ský monarcha totiž nosí titul Obránce víry a je nejvyšším 
představitelem anglikánské církve. Proto vyšla sbírka nejin-
spirativnějších výroků královny Alžběty II. o víře. Čerpá 
z  jejích každoročních vánočních poselství i z velikonoční-
ho poselství o covidové uzávěře v roce 2020. Je rozčleněna 
do deseti oddílů podle klíčových témat: osoba Ježíše Krista; 

služba a podpora; mír a dobrá vůle; víra a naděje; světlo a život; pravda a odvaha; láska; 
péče a soucit; odpuštění a smíření; úcta a tolerance.

V předmluvě napsal bývalý ministr a europoslanec Pavel Svoboda, že „královna nejen 
mluvila, ale šla i příkladem. Zastavme se u tématu odpuštění. … Když v roce 2021 otřásl 
jejím vlastním rodinným životem rozhovor, který poskytl princ Harry a jeho manželka 
Meghan, reagovala Alžběta II. v duchu lásky a odpuštění. Řekla, že Harry, Meghan a Archie 
budou vždy velmi milovanými členy rodiny.“

Není to kniha, kterou byste vybrali, když chcete pročíst celý dlouhý zimní večer. Spíše 
po ní sáhnete, když budete potřebovat inspiraci, kterou krátké odstavce vytáhnuté z pro-
jevů rychle nabídnou. A samozřejmě po knize sáhnete, pokud si chcete udělat o královně 
Alžbětě plastický obrázek. Její hluboká víra totiž není něco, o čem byste se dozvěděli ve 
večerních zprávách nebo ze společenských magazínů. 

Vydalo Karmelitánské nakladatelství, 144 stran.

Jonáš
Pavel Hošek

V evangelickém nakladatelství Biblion vznikla nová edice s názvem Dennodenně. 
V jejím rámci vychází drobné publikace, předkládající komentáře ke konkrétní biblické 
knize. Nejde ale o nějaký odborně podrobný výklad biblického textu. Autorem je vždy 
inspirativní osobnost, která se dělí o svůj pohled na daný příběh. Za poslední rok tak 
vyšla Ester od Jany Šrámkové a Píseň písní od „tančící farářky“ Martiny Viktorie Kopecké.

Nejnovější počin je z pera profesora Pavla Hoška. Jedná se o příběh proroka Jonáše. 
Ten je znám hlavně svým pobytem v břiše ryby, ale Hošek ukazuje, že starozákonní kniha 
je mnohem vrstevnatější. Můžeme se z ní nechat ovlivnit třeba příkladem Ninivanů 
(zvláště teď v postní době), kteří se neváhali obrátit, tvrdě postit a dosáhnout odvrácení 
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trestu. Můžeme sledovat až pohádkové stopy příběhu (velryba, 
postící se dobytek), můžeme se zaposlouchat do starověkých 
poetických částí. Anebo můžeme nechat autora, aby nás provedl 
Jonášovým obrácením, za kterým stojí laskavá a trpělivá 
pedagogika Boha Otce.

Ne každý čtenář si dokáže sám poradit se starozákonním 
biblickým textem. Někdy potřebujeme popostrčit, abychom si 
všimli, že z něj Pán promlouvá přímo a konkrétně k nám. Hošek 
se nebojí ukázat, jak to vnímá on sám (přiznává své slabosti 
podobné Jonášovým). A právě v tom je skvělým průvodcem. Text 
doplňují abstraktní ilustrace a celé kniha je kvalitně zpracovaná 
od textu až po příjemný ekologický papír. Nevýhodou je kratší 
rozsah, protože některé motivy by si zasloužily rozvést víc.

Vydal Biblion, 76 stran.

Křížová cesta nejen za Ukrajinu
Mychajlo Ivanjak

Věděli jste, že křížové cesty rozhodně nepatří k nejstarším 
druhům modliteb, ale k jejich výraznějšímu rozšíření (a hlavně 
instalování soch či obrazů do chrámů) došlo až od 18. století? 
Dnes si ale bez této pobožnosti téměř nedokážeme postní 
dobu představit. Příběh o Ježíšově utrpení a vykupitelské smrti 
nám pomáhá snášet i naše bolesti. Dnes mnozí trpí kvůli válce, 
kterou vede Rusko na Ukrajině. Lidé zbytečně umírají, miliony 
jich musely opustit své domovy. Někteří křesťané se zapojili do 
praktické pomoci, jiní nabízejí Bohu své modlitby za mír.

Jednou z možností je nově vydaná Křížová cesta nejen 
za Ukrajinu. Napsal ji řeckokatolický kněz a vojenský 
kaplan Mychajlo Ivanjak během bombardování a obléhání 

ukrajinského města Černihiv.
„V těch dnech padaly bomby zla… Nastal 14. den celoplošné války rozpoutané proti 

Ukrajině. Byla velká zima a tma. Srdce se mi svíralo úzkostí, připravoval jsem se na smrt. 
Moji hruď rozervávala nesnesitelná bolest a prýštily z ní tyto prosby: ‚Jak dlouho to bude 
trvat, Pane?‘ Myslím, že jsem se nebál ani tak o sebe jako spíš o svou matku, nechtěl jsem 
jí způsobit doživotní bolest. S bratry jsme žili v Černihivu, v klášteře spojeném s chrámem 
Narození Panny Marie.“

Autor před Bohem vylévá svůj hněv a obavy, přesto neprosí o pomstu, ale o sílu, aby 
v jeho srdci zvítězila Láska, která je silnější než smrt.

Vydaly Paulínky, 56 stran.

Jan Pilař, Karmelitánské knihkupectví Opava
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Dětem
Boží ptáček

Eliška má moc ráda ptáky všeho druhu. Zvláště v zimě se jí po nich stýská.
„Tati, kdy přiletí ptáčci k nám na zahradu?“ ptá se jednoho pošmourného zimního 

dne.
„Na jaře v březnu je uvidíš a uslyšíš. Ale v posledních letech jich 

ubývá.“
„Proč?“
„Podívej se na okolní zahrady. Všude lidé vykáceli 

ovocné stromy a ptáci nemají kde hnízdit. Proto se 
stěhují tam, kde mohou přivést na svět svá mláďata.“

„To je smutné, já bych chtěla plnou zahradu 
ptáčků.“

„Něco bychom mohli pro to udělat.“
„Co? Udělám pro to všechno.“
„Když mi pomůžeš, tak se do toho dáme. Třeba 

ještě dnes.“
„Ano, tati, pomůžu ti.“
„Tak pojď,“ zve tatínek dceru k počítači, kde najde 

stránku s ptačími budkami.
Z tiskárny brzy vybírají vytištěné plánky ptačích budek pro 

sýkorky a rehky. Pak jdou spolu do dílny, kde na desky nakreslí 
jednotlivé díly ptačího domečku. I když je Eliška holka, občas 
vystřídá tatínka a řeže pilkou. Jednotlivé části pak spojují hřebíky. 
Ty zatlouká děvče samo, i když někdy hřebík zkřiví anebo se kladívkem klepne do prstu. 
Než jdou na večeři, tak mají dvě budky hotové: jedna pro rehky, druhá pro sýkorky.

Na druhý den přidržuje Eliška žebřík a tatínek z něho obě budky připevňuje: pro 
rehky na stěně domu, pro sýkorky do stromu jabloně. 

Tatínek k tomu říká: „Rehci přiletí až na jaře, ale sýkorky zkusíme k budce nalákat už 
teď.“

„A jak to uděláme?“ chce vědět Eliška.
Tatínek jde do sklepa a vynáší odtud dvě podivné kuličky v síťce. „To je zobání pro 

sýkorky, mají to moc rády.“
Uprostřed ledna se Eliška dočká. „Už jsou tady,“ zajásá děvče, když z okna pozoruje 

párek sýkorek, jak si obhlížejí nově objevený domeček.
Od té doby se sýkorky na zahradu vracejí. Kuličky musel tatínek nahradit novými, 

neboť ty původní už sýkorky sezobaly.
Zima přece jenom ubíhá a jednoho večera na konci února tatínek říká: „Zítra je 

Popeleční středa. Ráno půjdeme do kostela na popelec. Půjdeš, Eliško, s námi?“
Děvče už chodí pátý rok do školy, ale se vstáváním má pořád problémy.
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„To je moc brzy,“ odpovídá děvče, „půjdu do kostela až v neděli.“
Tatínek posmutní, ale nechce dceru nutit. Přináší však papír a pastelky. Nejprve kreslí 

strom s ptačí budkou. Píše k němu: domov pro ptáčky.
Eliška se z obrázku raduje. „Krásně jsi to namaloval.“
Tatínek pokládá na stůl čistý papír a píše nadpis: Domov pro křesťany.
„Namaluj domov pro křesťany,“ vybízí poté dceru.
Eliška zprvu neví, ale když jí tatínek trochu napoví, tak namaluje kostel.
„Výborně, pěkně jsi náš kostel nakreslila.“
Děvče se hned ptá: „A co má kostel společné s budkou po ptáčky?“
„My jsme udělali budku a zavěsili ji na strom. A teď se radujeme, že sýkorky přilétávají 

a budka se stává jejich domovem. Pán Ježíš má také připravený kostel, domov pro 
křesťany, a raduje se, když my do něho přicházíme. Zvláště zítra na začátku postní doby 
se na nás těší.“

Eliška na to tiše říká: „Já jsem takový ptáček Boží a zítra přiletím do jeho domečku.“
Tatínek radostně přikyvuje a je moc rád, že jeho „ptáček“ se objevil v kostele nejenom 

na Popeleční středu. Přilétává totiž po celou postní dobu nejenom v neděli, ale i ve všední 
dny: ve středu a v pátek, kdy chodí do domu Božího také tatínek.

jáhen Josef Janšta

Co se děje v CZŠ svaté Ludmily
Pololetní vysvědčení

V polovině školního roku děti dostaly svá vysvědčení. Některé 
děti dostaly známky, mladší děti byly ohodnoceny slovně. Společně 
jsme prožili mši svatou, kde jsme odevzdali své radosti i starosti. 



14

V družině nezahálíme

Celý únor se děti v družině seznamovaly s dalším zvířátkem. Veverku, kterou 
děti poznaly v lednu, vystřídala vydra. Pro děti bylo přichystáno společné vyrábění, 
sportování i vaření. 

Děti se také aktivně zapojily do sportovní únorové výzvy – Skákej přes švihadlo. 
Některým to zpočátku příliš nešlo. Píle, snaha a vytrvalost však s sebou přinesly výsledky, 
a  tak počáteční zklamání nakonec vystřídal pocit radosti z toho, že to děti nevzdaly 
a objevily v sobě další dovednost. 

Dětmi velmi oblíbená je práce s látkami a šití na šicím stroji. Z odstřižků látek tak pod 
rukama dětí a paní vychovatelky vznikaly tentokrát kapsičky třeba na svačinu. 

Světová škola jede dál

V letošním roce se v rámci našeho projektu Světové školy zabýváme TŘÍDĚNÍM – 
KOMPOSTOVÁNÍM – ŽÍŽALKOVÁNÍM. Tedy chystáme se chovat kalifornské žížaly, 
aby se děti na vlastí oči přesvědčily, jaký kompost a hnojivo jsou žížaly schopné vytvořit. 
V únoru v rámci tohoto projektu proběhne tematický den, kde se děti dozví, proč a jak 
se skládkuje, jak třídit, jak odpad netvořit. Seznámí se, co obsahují jednotlivé kupované 
dobroty, jaké mají účinky na zdraví a pokusíme se je motivovat, aby se daly do pečení 
vlastních dobrot, které nejsou v plastovém obalu a víme, co do nich dáváme. Budeme 
vyrábět z palet vyvýšené záhony na hotový kompost, péct sušenky z různých světadílů. 
A bude vyhlášena Sušenková výzva, ze které by měl vzejít náš školní sušenkový receptář.
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Maškarní rej

Pohádkové postavičky, sportovci a kouzelníci, zvířátka i princezny se společně sešli 
na maškarním karnevalu. Dovádění jim šlo opravdu dobře. Všichni soutěžili a v rytmu 
hudby se vlnili. 

Postní snažení

Doba postní nás vždy vybízí k zamyšlení. Letos budeme u Ježíše čerpat sílu k vytrvalosti 
– plnit své povinnosti pořádně, být méně na mobilu a více si povídat, neplýtvat jídlem. 
Budeme trénovat odvahu – více se modlit za sebe i za své bližní, za lidi ve válce. Hledat 
sílu k odpuštění – budeme se snažit o trpělivost, laskavost, přiznání chyby i omluvu. 
Změna pohledu bude znamenat všímat si, co dělají pro mě ostatní, být vděčný a sám 
pomoci těm, kteří to potřebují. Povzbuzování smutných a modlitba za zemřelé zahrnuje 
v sobě sílu čerpat důvěru v Boha. Budeme se snažit bojovat láskou proti zlu, bavit se 
i  s  člověkem, který je mi protivný, a obětovat svůj čas pro druhého. A v neposlední 
řadě svědčit svým životem o Ježíši tím, že se nebudu stydět za to, že chodím do kostela 
a modlím se, a třeba i upozorním na špatné chování.

Blíží se zápis do školy

Letošní zápis dětí do první třídy proběhne v Hradci nad Moravicí, Zámecká 57 
a v Opavě-Jaktaři na ulici Slavkovská 2 ve stejném termínu, a to v pátek 14. dubna od 
14 do 18 hodin.
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Vaše dítě je také možno zapsat online přes elektronickou přihlášku na webu naší školy 
od 1. dubna na odkazu czs-hradec.edupage.org.

Zápis se týká dětí, které budou mít před nástupem do školy 6 let a dětí s odkladem 
povinné školní docházky z loňského roku. Může být přijato i dítě narozené po 31. 8. 
2017, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu 
doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření pediatra.

Pokud byste měli zájem si naši školu přijít prohlédnou, popř. se na cokoliv ohledně 
zápisu zeptat, je to možné telefonicky na tel. 605 856 025 nebo emailem na adresu jana-
larischova@czs-hradec.cz.

Více informací a fotek z naší školy najdete na odkazu https://czs-hradec.edupage.org/
album/.

Jana Larischová

Daniel Salontay z Longitalu v kostele sv. Janů
Naprosto ojedinělý zážitek slibuje koncert slovenské-

ho kytaristy Daniela Salontaya, který se chystá v neděli 
19. března v kostele sv. Janů.

Daniel Salontay, který tvoří polovinou skupiny Longital, 
jejíž poslední deska je na Slovensku nominována na album 
roku, zde představí projekt s názvem „ZAOBRAZ - otcove 

obrazy ponorené v synovej hudbe“. Jeho sólový ambientní koncert je motivovaný obrazy 
jeho otce Alexandra Salontaya a doprovází ho sugestivní videoprojekce VJ Kufríka. 
Koncert začíná přesně se západem slunce, tedy v 18.11 v předvečer začátku jara.

Výtěžek ze vstupného použijí organizátoři ze spolku kostela sv. Janů na opravy 
chátrajícího kostela, který si převzali do své péče. 
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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.

Postní duchovní obnova pro manžele  
v Hradci nad Moravicí

Uskuteční se v sobotu 11. března od 8.45 do 
17.30 v Církevní základní škole sv. Ludmily v Hrad-
ci nad Moravicí.

Témata: Když se do manželství vkrádá stres 
(manželé Irena a Petr Smékalovi)

 Manželské vykročení ve stvoření 
 (P. Bohuslav Novák)

Cena: 600 Kč/pár
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617

Víkend pro bezdětné páry v Kostelním Vydří
Uskuteční se v termínu 10.–12. března v Karme-

litánském klášteře v Kostelním Vydří.
Jedná se o setkání párů, které touží po dítěti, 

ale to nepřichází. Víkend plný sdílení i  ztišení, 
společenství, přímluvné modlitby, svědectví čtyř 
párů a diskuze s nimi. Slovem k zamyšlení bude 
provázet kněz P. Jan Maria Hanáček.

Přihlášky: petra@ditevsrdci.cz, 
více informací na www.ditevsrdci.cz.

Setkání pro ženy v Opavě
Toto setkání se uskuteční v sobotu 22. dubna 

od 9 hodin v pastoračním středisku minoritského 
kláštera v Opavě.

Téma:  O víře, důvěře a strachu 
 (lektorka: Fany Böhmová)
Cena: 300 (včetně občerstvení a oběda)
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.

Nová kuchyň je pro klienty místem vaření i setkávání

Krásnou novou kuchyň užívají od počátku letošního roku klienti Chráněného a pod-
porovaného bydlení pro duševně nemocné v sídle tohoto střediska Charity Opava na 
Kylešovské ulici v Opavě. Přineslo to i další pozitivní změnu – společné vaření, které je 
součástí sociální terapie klientů, se mohlo přenést ze suterénu, kde dosud probíhalo, do 
nových prostor v prvním patře.

Místo v prvním patře se uvolnilo poté, co se z nich mohli přestěhovat klienti Radosti 
do nově zrekonstruovaných prostor v Jaktaři. Po rekonstrukci zde vedle kuchyně 
vznikl také prostor pro posezení s klienty v rámci takzvané Setkávárny. V ní se klienti 
Chráněného a podporovaného bydlení, kteří dnes bydlí na různých místech Opavy 
a okolí, mohou společně setkávat, za přítomnosti terapeutky si popovídat o svých 
problémech a starostech, ale také třeba oslavit narozeniny a podobně.

Dosavadní prostory v suterénu byly pro tato setkávání či vaření značně nevyhovující, 
bylo tady málo místa a vlhko. „Změna je opravdu zásadní, nové prostory jsou větší, 
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vzdušnější a mají ve srovnání se sklepní místností dostatek denního světla,“ pochvaluje 
si vedoucí Chráněného a podporovaného bydlení Kateřina Víchová. „Nová kuchyňská 
linka také nabízí velké množství úložných prostor a ostrůvek na vaření uprostřed místnosti, 
což je určitě vhodnější,“ dodává s tím, že díky většímu prostoru se do vaření může zapojit 
více lidí. Určitou nevýhodu sice podle ní mají kuřáci, kteří musí pokaždé, když si chtějí 
na zahradě zapálit, chodit po schodech do přízemí, nicméně to pro ně může být motivací 
svůj zlozvyk omezit. 

Vedle kuchyně a nových prostor pro Setkávárnu tak na Kylešovské ulici vzniklo 
důstojné místo pro různé schůzky a volnočasové aktivity klientů. 

Prestižní audit WEEELABEX pomůže 
rozvoji chráněných dílen 

Již podruhé získaly Chráněné dílny Cha-
rity Opava certifikovaný audit organizace 
WEEELABEX, který je nutný pro zpracování 
elektroodpadu. Charita Opava se tak zařadila 
mezi pouhých dvanáct českých organizací, 
které tento audit renomované mezinárodní 
společnosti vlastní, přičemž v Moravskoslez-
ském kraji je organizací jedinou. WEEELABEX je zkratka („WEEE LABel of Excelence“) 
projektu, který založilo WEEE Forum ve spolupráci se zúčastněnými stranami z komu-
nity producentů a zpracovatelského průmyslu.

Zpracování elektroodpadu je zásadní činností Chráněných dílen Charity Opava, 
které v tomto svém středisku zaměstnávají více než sto padesát lidí s různými handicapy. 
Počínaje 1. červencem letošního roku bude certifikace pro zpracování elektroodpadu 
nezbytná. „Certifikaci jsme zahájili již v roce 2020 na základě spolupráce s kolektivním 
systémem ELEKTROWIN,“ říká vedoucí chráněných dílen Tomáš Schaffartzik, „tehdy sice 
ještě nebyla povinná, ale díky této zkušenosti jsme nyní byli připraveni na plnou certifikaci 
podle zákona.“ Získání certifikátu stojí desítky tisíc korun a jeho platnost je dva roky, 
přičemž v prvním roce proběhne dohledový audit a za dva roky pak recertifikační audit. 
Nově jsou Chráněné dílny Charity Opava certifikovány na zpracování velkých i malých 
spotřebičů, čímž splnily nejen zákonné požadavky, ale také podmínky smluvních 
partnerů. Díky tomu může Charita Opava dále rozvíjet svou činnost a plnit své poslání, 
jehož součástí je mimo jiné zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. 

„Certifikace přispívá k neustálému zlepšování naší činnosti, například ve zvýšeném 
procentu využívání odpadů nad rámec legislativních požadavků,“ dodává Tomáš 
Schaffartzik. Od začátku letošního roku se chráněným dílnám podařilo ve spolupráci 
s dlouholetým partnerem Ing. Danielem Kozlem vyřešit recyklaci poplastovaných betonů 
nebo ve spolupráci se společností GLOBAL RECYCLING a.s. využít část plastových 
odpadů z rozebírky elektrospotřebičů na výrobu terasových prken či patek pro dopravní 
značky.
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„Vzhledem k tomu, že jsme stále jedinou společností vlastnící certifikaci WEEELABEX 
v Moravskoslezském kraji, nás nedávno navštívili i zástupci krajského úřadu, aby se 
seznámili s tím, co vše tato certifikace obnáší. Mám za to, že si z návštěvy odnesli pozitivní 
dojem,“ uzavírá Tomáš Schaffartzik.

Tým Pokojného přístavu se učil, jak pomoci klientům ve stresu 

Málokdo si umí představit, co vše musí při své službě zvládat tým mobilního hospice 
Pokojný přístav. Jeho členové se proto snaží stále vzdělávat, aby se uměli vypořádat se 
všemi vypjatými situacemi své práce nejen po zdravotní, ale i po emociální stránce. 
I  proto nyní v Olomouci absolvovali kurz manželů Dohnalových s názvem „Práce 
s tělem v krizové intervenci“. 

Kurz, kterého se kromě zdravotních sester zúčastnili také lékaři hospice Petr Štěpánek 
a Jakub Seget, trval dva dny a jeho absolventi se seznamovali s tím, že ve vypjatých 
situacích lze klientovi možno pomoci i jiným způsobem než jen léky. „Učili jsme se, jak se 
člověka dotknout, a tím mu ulehčit při stresu,“ popisuje vedoucí Pokojného přístavu Eva 
Mertová. „Všechno, co jsme se naučili, se budeme snažit předat rodinám našich pacientů, 
kteří mohou svým blízkým pomoci také dotekem,“ říká.

Kurz podle Evy Mertové doprovázela velmi dobrá atmosféra. „Celý náš hospicový tým 
si odpočinul od běžných záležitostí, které musíme denně řešit, a zase nás to posunulo o kus 
dál,“ dodává.

Kurz Mgr. Davida Dohnala a Mgr. Simony Dohnalové učí, jak stabilizovat člověka, 
který zažívá těžkou životní situaci po neštěstí nebo neočekávané události v rodině či 
v práci. Umí pomoci člověku zvládnout paniku, vztek, změny v myšlení apod. Ví, jak 
předat člověka do další péče. Součástí kurzu jsou informace a praktické ukázky sebepéče 
pomáhajících.
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Opravárna opět otevře 4. března 

Od 9 do 17 hodin bude opět v sobotu 4. března zájemcům k dispozici takzvaná Opra-
várna. Díky tomuto projektu společnosti ASEKOL, Charity Opava a Moravskoslezského 
kraje bude technik v zelené kontejnerové sestavě před areálem Chráněných dílen Charity 
Opava na ulici Přemyslovců č. 37 na konci Jaktaře připraven zájemcům diagnostikovat 
pokažené elektro a v případě menších nenáročných poškození ho rovnou zdarma opra-
vit.

Opravárna je v provozu vždy první sobotu v měsíci již od roku 2021 a pro velký zájem 
ji provozovatelé prodloužili až do konce roku 2023. Minulý měsíc ji využila řada zájemců, 
kteří přinášeli k diagnostice lehkou bílou techniku, černou techniku jako televize, 
mobily, počítače, notebooky a různé audio či video přehrávače. Jednodušší opravy 
provede technik přímo na místě, ty náročnější a složitější pak zákazníkům nacení, aby se 
mohli rozhodnout, zda se jim nevyplatí si raději koupit nový přístroj. Dovoz spotřebičů 
k opravě je s technikem možno dopředu domluvit na tel. čísle 734 130 467.

MŮJ SVĚT přináší už po patnácté zajímavé snímky

Vernisáž vítězných snímků 15. ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT pořádané Charitou 
Opava pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty Charit celé České republiky se uskuteční 
7. března v prostorách Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opa-

vě. Kromě autorů nejlep-
ších snímků se jí zúčastní 
také odborná porota v čele 
s patronem soutěže proslu-
lým fotografem Jindřichem 
Štreitem.

Členové komise, kterými 
jsou vedle Jindřicha Štreita 
také jeho kolega z Institutu 
tvůrčí fotografie FPF Slez-
ské univerzity v Opavě Jiří 
Siostrzonek a Viktor Hýbl 
z partnerské firmy ASE-
KOL, letos poprvé zasedala 

v nové cvičné kavárně sociálně terapeutické dílny Radost, jejíž klienti připravili občerst-
vení, a zároveň se s bravurou sobě vlastní zhostili obsluhování. 

Fotografie do soutěže dorazily z míst celé republiky, například z Písku, Ústí nad 
Labem, Uherského Hradiště, Žďáru nad Sázavou, Mostu, Brna a řady dalších měst. 
Komise snímky hodnotila tak jako pokaždé pouze pod soutěžními čísly a vítězné autory 
se dověděla až poté, co se hlasování uzavřelo. Kromě prvních třech míst v každé kategorii 
komise nešetřila ani čestnými uznáními, které udělila hned pěti autorům. Významných 
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Oznámení
Adorace před Nejsvětější svátostí
•	Kostel sv. Vojtěcha – každý pátek od 

17 hodin do začátku mše svaté tichá ado-
race s možností přijmout svátost smíře-
ní. Po mši svaté budou v pátek 3. března 
(první pátek v  měsíci) adorace s  pobož-
ností k Nejsvětějšímu Srdci Páně; v pátek 
17. března (třetí pátek v měsíci) adorace 
s Korunkou k Božímu milosrdenství. 

•	Kostel Sv. Ducha – každou středu od 
16.30 do začátku mše svaté, která začí-
ná v 17 hodin; čtvrtek 2. března (první 
čtvrtek v měsíci) po mši svaté v 8 hodin 
modlitba za posvěcení kněží a za nová 
povolání k zasvěcenému životu; pátek 3. 
března (první pátek v měsíci) po mši sva-
té v 8 hodin adorace, litanie a úkon zasvě-
cení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu; 

sobota 4. března (první sobota v měsíci) 
mše svatá v 8  hodin, výstav Nejsvětější 
Svátosti, modlitba růžence a 15minutové 
rozjímání o růžencovém tajemství.

•	Kostel Nejsvětější Trojice – neděle 5. břez-
na (první neděle v měsíci) adorace s litanií 
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátost-
ným požehnáním (po mši svaté začínající 
v 16.30).

•	Kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice) 
– v pátek 3. března (první pátek v měsí-
ci) adorace s pobožností k Nejsvětějšímu 
Srdci Páně; v úterý 14. března mše svatá 
v 17 hodin nejen pro členy Živého růžen-
ce a adorace s rozjímáním nad konkrét-
ním tajemstvím Ježíšova života; v pátek 
24. března (poslední pátek v měsíci) ado-

úspěchů dosáhli také autoři z Opavy, mistrová charitní 
keramické dílny Zuzana Pavelková, které komise udělila 
první místo v kategorii Svět kolem nás, a klientka 
sociálně terapeutické dílny Radost Jana Hertlová, která 
získala zlato v kategorii Jak to vidím já. 

„I když letos přišlo do soutěže méně snímků než 
v  předchozích ročnících, jejich kvalita je velmi dobrá 
a bylo z čeho vybírat,“ hodnotí patnáctý ročník fotosou-
těže Jindřich Štreit. „A tak výstava bude určitě stát na 
to,“ dodává a zve všechny oceněné autory na opavskou 
vernisáž. Poté bude výstava opět celý rok putovat po 
dalších městech České republiky, jako první se předsta-
ví v Ostravě a poté v oranžerii raduňského zámku.

Komise v tomto patnáctém ročníku vyzvala soutěžící 
fotografy, aby ke svému snímku napsali krátké povídání 
o tom, koho či jakou situaci zachycuje. Letošní vítězné 
fotografie tak bude na výstavách doplňovat text, který 
jim určitě dodá další rozměr. 

Charita Opava

1. místo: Život kolem nás,
(Zuzana Pavelková, Opava)
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race s Korunkou k Božímu milosrdenství; 
vždy po mši svaté začínající v 17 hodin.

•	Kaple Božského Srdce Páně (Marianum) – 
v pátek 3. března (první pátek v měsíci) 
od 17.20 do začátku mše svaté v 18 ho-
din; každou středu (pokud není liturgic-
ká památka) v 18 hodin mše ke cti sv. Jo-
sefa, v 17.50 litanie k sv. Josefovi.

Pobožnosti křížové cesty
v postní době do úterý 4. dubna:
•	konkatedrála Panny Marie – v neděli 

v 15.00; v úterý a ve čtvrtek v 17.30; v ne-
děli 2. dubna bude křížová cesta v kostele 
sv. Vojtěcha v 17.30 (v konkatedrále bude 
zpovědní den).

•	kostel sv. Vojtěcha – v pátek v 17.30;
•	kostel Nejsvětější Trojice – v neděli před 

mší svatou v 16 hodin;
•	kostel Sv. Ducha – v pátek po mši v 17 ho-

din. Povedou ji: 
 3. 3. Společenství rodin
 10. 3. Františkánský sekulární řád
 17. 3. Sestry minoritky
 24. 3. Rodinná schóla „Anachor“
 31. 3. Společenství živého růžence
 7. 4.  Křížová cesta Opavou v 11.00

•	kostel sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice) 
– v pátek po mši svaté začínající v 17 ho-
din, po změně času (26. března) v 18 ho-
din a v neděli po mši svaté;

•	kaple Povýšení sv. Kříže (Matiční ulice) 
podle rozpisu ve vývěsce. 

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

 Pobožnosti křížové cesty ve Svatém týd-
nu budou uvedeny ve velikonočním pře-
hledu, který vyjde na Květnou neděli.

Slavnost sv. Josefa
je letos přeložená na pondělí 20. března. 
Ve farnosti Panny Marie budou mše svaté 

v konkatedrále v 6 a v 7 hodin ráno a v kos-
tele sv. Vojtěcha večer v 18 hodin.

Slavnost Zvěstování Páně
 Ve farnosti Panny Marie mše svaté jako 
každou sobotu. Večerní mše svatá v kostele 
sv. Vojtěcha bude ze Slavnosti Zvěstování 
Páně.

Malá postní duchovní obnova 
ve farnosti Opava-Kylešovice bude v sobotu 
11. března od 13 hodin. Začínáme v zimní 
kapli. 
 Bližší informace na webových stránkách 
farnostkylesovice.cz.

Postní duchovní obnova 
ve farnosti Svatého Ducha se uskuteční od 
pátku 17. března do neděle 19. března, 
téma: Jdi do nebe, přednášející o. Kalikst 
Jan Mryka, františkán, farář ve Starém Bo-
humíně. 
 Více informací na plakátcích.

Mše svatá v německém jazyce
bude v sobotu 18. března v 16.30 v kapli 
Povýšení sv. Kříže na Matiční ulici.

Modlitba se zpěvy Taizé
bude v sobotu 18. března v 19 hodin v kos-
tele sv. Vojtěcha.

Setkání Rytířstva  
Neposkvrněné Panny Marie
 Ve čtvrtek 30. března, začne mší svatou 
v 17 hodin v kostele Svatého Ducha. 
 Více informací na plakátcích.

Změny mší svatých po změně času, 
v kostele sv. Jana Nepomuckého (Kylešovice) 
– od středy 29. března budou večerní mše 
svaté v 18 hodin.



Mše svatá tradičního římského ritu
se koná 1. sobotu v měsíci (4. března a 
1. dubna) v 16.30 v kapli Povýšení sv. Kříže 
na Matiční ulici.

Příležitost k velikonoční sv. zpovědi
v Opavě-Kylešovicích bude v pátek 
31. března od 16 do 18 hodin

Intence na mše svaté
•	V konkatedrále Panny Marie se intence 

zapisují průběžně po celý rok, vždy po 
každé mši svaté v sakristii.

•	V kostele svatého Vojtěcha se přijímají in-
tence v sakristii kdykoliv přede mší sva-
tou nebo po ní.

Plánované sbírky v únoru
•	Neděle 12. března – sbírka na opravy  

(v kostelech farnosti Panny Marie).
•	Neděle 19. března – sbírka na Centrum 

pro rodinu a sociální péči (ve všech kos-
telech).

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 březnu a dubnu 2023
•	  Pátek 24. 3. až neděle 26. 3., Hostýn

Duchovní obnova (Vnitřní uzdravení) 
Ing. Mgr. Václav Čáp

•	Neděle 26. 3. až pátek 31. 3., Hostýn
Duchovní cvičení pro kněze

P. Ladislav Nosek SJ
•	Pátek 14. 4. až neděle 16. 4., Hostýn

Duchovní cvičení Mons. Pavel Posád
•	Pondělí 24. 4. až středa 26. 4., Velehrad

Duchovní obnova pro seniory
P. Jan Mach

 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.

Prosebné a významné dny v únoru
•	Pátek 3. března – první pátek v měsíci;
•	středa 8. března – Mezinárodní den žen;
•	pondělí 13. března – výroční den zvolení 

papeže Františka (2013);
•	pondělí 20. března – Slavnost sv. Josefa, 

snoubence Panny Marie (doporučený 
svátek, přeložený z neděle 19. 3.);

•	sobota 25. března – Slavnost Zvěstování 
Páně;

•	neděle 2. dubna – Květná neděle.

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 30., číslo 3, 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 2. 4. 2023, uzávěrka 14. 3. 2023

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


