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Drazí farníci!
Dostává se vám do rukou první list farního časopisu, který by se měl jednou stát pev-

nou součástí našeho farního života. Informace o životě farnosti by nám neměly scházet, 
abychom mohli sledovat vše, co jako farnost prožíváme, co jsme prožili a co nás také 
čeká v dalším časovém období. Přál bych si, aby byl farní časopis vydáván alespoň jednou 
za čtvrt roku. Přijměte tuto první a neúplnou vlaštovku a sledujte dění ve farnosti, abyste 
se mohli připojit k různým aktivitám – a pokud to nejde, tak alespoň v modlitbě podporo-
vali a tak posilovali farní život. Kde je snaha něco vytvářet, tam se také ďábel snaží škodit 
a rozsévat nejednotu. Mým přáním je, abychom modlitbou vše začínali i končili. Pouze 
Duch svatý je zárukou dobrého života, který oslovuje druhé a otvírá jim cestu k hlubšímu 
setkání s Ním. Podívejme se, co nás čeká o Vánocích. 

Otec Petr

Slovo k Vánocům
Dnes prožíváme třetí neděli adventní, která se nese v duchu radosti. Už můžeme zakoušet 
vánek radosti, který vychází ze slavnosti Narození Páně. Celý advent je radostné a oddané 
očekávání příchodu Ježíše Krista. Touha očekávání v nás vzbuzuje naději, že Ježíš se blíží. 
Víme z evangelia, že přijde, až nadejde čas, ale nesmíme promarnit čas přípravy, usebra-
nosti, abychom mu připravili více místa v našem srdci, a tím se rozhojnila jeho láska v nás. 
Obdarovanost mezi lidmi je v první řadě zásluhou jeho veliké štědrosti. Stal se člověkem, 
vzal na sebe lidskou přirozenost, naše lidství, aby mohl být s námi v každodenním životě, 
aby nám nikdy nescházelo jeho slovo, jeho přítomnost zvláště skrze EUCHARISTII. 

Vánoce jsou svátky pokoje, svátky Kristova zrození. Nechme nově zazářit toto tajemství 
Božího vtělení v našem srdci, v naších rodinách a farnosti, aby se rozšířila jeho láska do míst, 
kde vládne temnota, neodpuštění, beznaděj a sváry. Ať nás v těchto posledních dnech provází 
Jitřní hvězda Panna Maria, která dokázala Bohu dokonale odpovědět, a tak umožnila usku-
tečnit tento plán spásy. Nenechme se umlátit shonem a starostmi s přípravou štědrovečerní 
večeře, neboť i nejlépe uklizený a připravený dům s cukrovím a nejlepšími druhy jídla nám 
nezajistí pokoj a radost v srdci, pokud bychom zapomněli na přípravu našeho srdce, aby 
Ježíš mohl vstoupit. Využijme svátosti smíření, aby naše radost mohla být úplná. Přeji vám, 
ať radost z Kristova narození je počátkem trvalé a pravé radosti ze života.

Otec Petr



Se spolčem v Beskydech
Druhý srpnový týden se naše spolčo vydalo na pár dní do Beskyd. Počasí nám přálo a nála-
da byla přímo ukázková, a tak nic nebránilo tomu, aby naše třináctičlenná skupinka v čele 
s otcem Petrem obsadila chatu v lesích blízko vesnice Morávka. V prázdninovém ruchu 
jsme zde hledali nejen klid, čerstvý vzduch a vůni lesa, ale také duchovní nabití a fyzickou 
zátěž. Každý nový den jsme začínali snídaní a modlitbou a následně kráčeli vzhůru napříč 
lesem. Po dosažení vrcholu jsme společně vymýšleli nové dosud neobjevené možnosti, jak 
zdolávat horský terén. Večer jsme ve spleti tónů kytar zpívali písně a prožívali společně 
mši svatou. Vzduch byl přímo prosycen Boží přítomností. Po celou dobu nás doprovázela 
veselá nálada a krásné počasí. Hráli jsme hry, zpívali u ohně a učili se masáž nohou. Také 
jsme prověřovali vzájemnou důvěru a stáli při zrodu zkreslených informací ve hře „Tichá 
pošta“. Poslední večer jsme na vlastní kůži zakusili velikost a sílu přímluvné modlitby. Čas 
strávený v Beskydech byl nezapomenutelným zážitkem pro nejednoho z nás.

Marie Cihlářová

Jak se promovalo na Hoješínské univerzitě
Dá se absolvovat univerzita během jednoho týdne? Pokud nemáme na mysli práva v Plzni, 
tak asi pouze v pohádce. A nebo na tradičním letním scholovém táboře v Hoješíně. Což je 
vlastně totéž… Ano, o letošních prázdninách byla v Hoješíně otevřena pohádková týdenní 
křesťanská univerzita pro lidi všeho věku. A její zaměření? Svátosti.

Sotva si stačili se svými rodiči vybalit kufry a ubytovat se ve zdejším klášteře sester sv. Fran-
tiška z Assisi, už na dobrou třicítku malých i větších studentů z Opavska, Brněnska či Jab-
lonného čekala slavnostní imatrikulace. Chybět nemohla rektorka Hoješínské univerzity, 
děkan a celá akademická obec včetně pedela, nesoucího insignie. Budoucí studenti složili 
slavnostní přísahu a hned byli rozděleni do tří kolejí – sv. Eulálie, sv. Jiří a sv. Maxmiliána 
Kolbeho.

Studium, které pro mladé budoucí akademiky připravili jejich rodiče a vedoucí, probí-
halo formou her a plnění různých úkolů a vůbec nebylo jednoduché. Seznamování s jed-
notlivými svátostmi totiž probíhalo často tak říkajíc na vlastní kůži. Při probírání svátosti 
manželství bylo povinností každého naučit se manželský slib. Pomazání nemocných si 
mnozí měli možnost vyzkoušet sami na sobě. A kdybyste kteréhokoli absolventa probudili 
třeba o půlnoci, nespletl by se a správně popsal, jaké oleje se používají při svátostech křtu, 
biřmování či pomazání nemocných. Studium se ale mladým žákům snažilo ledacos překazit 
– třeba když se za bránu univerzity vloudila záludná pokušení, museli pak skoro všichni 



ke svátosti smíření. Mnozí také až do noci studovali náročné texty jako blahoslavenství, 
modlitby „Věřím…“ a učili se je zpaměti. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit lekce „Překládáme 
z latiny“. Ale aby se studenti samým učením nesedřeli, mohli ve volném čase hrát fotbal, 
zápasit sumo, číst si a vůbec toho dělat mnoho zajímavého. 

Nejtěžší zkouška všechny čekala na konci týdne. Učitelé se rozhodli, že si ověří znalosti 
svých svěřenců v jednom velkém shrnovacím testu. Napjatá atmosféra před zkouškou by 
se snad dala krájet. Nakonec však všichni test s přehledem zvládli.

Bylo až neuvěřitelné, jak rychle přišel konec týdne a s ním i závěr studia. To, že tábor 
byl tak zajímavý, zábavný a poučný, vypadá jako samozřejmost, za kterou se ve skutečnosti 
skrývá ohromné množství práce. Poděkovat je za ni třeba především hlavní organizátorce 
Marušce H., otci Petru Smolkovi, Klárce, Bětce, Marušce C., Ivě, Tondovi, oběma Jirkům, 
Suchým a Spalovým, kteří vymysleli a zorganizovali všechny soutěže, sestře Anežce, 
Marii Smolkové a Anně Lázničkové za skvělé jídlo a mnoha a mnoha dalším. Ti všichni 
dohromady pomohli vytvořit skvělou atmosféru, na kterou budou účastníci scholového 
tábora ještě dlouho vzpomínat. A protože studenti byli pilní a odhodlaní učit se nové věci, 
udělení doktorátu si poslední den při slavnostní promoci opravdu zasloužili. 

Hoješínská univerzita zavřela své brány a naši malí doktoři se rozjeli do svých domovů. 
Doufejme, že vědomosti, které zde nabyli, už neztratí.

Ivo a Barbora Mludkovi



BOHOSLUŽBY – VÁNOCE 2013
Není-li uvedeno jinak, budou mše svaté 
probíhat v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři.
23. 12. pondělí – poslední roráty – 6.30.
24. 12. úterý – Slavnost Narození Páně – 
půlnoční mše svatá ve 21.00.
25. 12. středa – Slavnost Narození Páně – 
7.15 a 9.30.
26. 12. čtvrtek – Svátek sv. Štěpána – 7.15 
a 9.30.
27. 12. pátek – 17.30.
28. 12. sobota – 18.00 (v charitní kapli 
ve Vlaštovičkách).
29. 12. neděle – Svátek Svaté rodiny – 7.15 
a 9.30 (obnova manželských slibů).
30. 12. pondělí – 18.00 (v kapli sv. Jana Ne-
pomuckého v Jarkovicích).
31. 12. úterý – sv. Silvestr – 16.30 – mše 
svatá na poděkování Pánu Bohu za uply-
nulý rok 2013.
1. 1. 2014 středa – Slavnost Panny Marie, 
Matky Boží – 7.15 a 9.30.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI
16. 12. pondělí – Vlaštovičky – 17.00–18.00 
v kapli sv. Jana Nepomuckého.
18. 12. středa – Jaktař – 16.30–17.30.
19. 12. čtvrtek – Milostovice – 17.00–18.00.
20. 12. pátek – Jaktař – 16.30–17.30.
22. 12. – 4. neděle adventní – Jaktař 6.45–
7.15 a 8.15–9.30.

FARNÍ AKCE O VÁNOCÍCH
25. 12. středa – po mši svaté v 9.30 – Zpěvy 
u jesliček.
29. 12. neděle – Svátek Svaté rodiny – 
v 15.00 farní vánoční posezení se zpěvy 
koled v kulturním domě ve Vlaštovičkách.
31. 12. úterý – Silvestr pro mládež na faře 
– po mši svaté v 16.30.

MODLITBA ZA FARNOST A OPAVU
Každý den ve 21.00 se můžete připojit 
ke  společné modlitbě za farnost a měs-
to Opavu, a tak svolávat požehnání 
pro  všechny, kteří zde žijí, aby nás Ježíš 
chránil od zla a vedl cestou víry a lásky. 
Stačí se pomodlit Otčenáš, Zdrávas Maria 
a Sláva Otci… Na závěr všichni obdržíte 
kněžské požehnání.

SPOLEČENSTVÍ
Ministranti – co čtrnáct dnů na faře v so-
botu v 9.15.
Scholička – každý pátek na faře – 15.15–
16.15. Schola – každý pátek ve scholovně 
na faře – 16.15–17.15.
Maminky – jednou za měsíc ve čtvrtek 
na faře – 17.00–19.00.

ADORAČNÍ DNY
Každý pátek tichá adorace – 16.30–17.30 
v Jaktaři.
Každý první pátek po večerní mši svaté 
v Jaktaři je vedena společná farní adorace 
doprovázená zpěvy.
Každé třetí pondělí v měsíci je adorace 
ve Vlaštovičkách v kapli sv. Jana Nepo-
muckého – 17.00–18.00.
Každý třetí čtvrtek v  měsíci je adorace 
v Milostovicích v kapli sv. Cyrila a Meto-
děje – 17.00–18.00.

KONTAKT
Římskokatolická farnost Opava–Jaktař
Šebelova 32/3, Opava–Jaktař, 747 07
Tel: +420 734 790 090
Email: rkf.opavajaktar@doo.cz
Web: http://farnost-jaktar.webnode.cz
Úřední hodiny: Po a St 16.00–17.30


