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Drazí farníci!
Zima odchází a přichází JARO. Dostává se vám do ruky druhá vlaštovka našeho far-

ního zpravodaje. Od Vánoc už opět uběhl nějaký čas a před námi jsou Velikonoce. Proto 
se můžeme ohlédnout za tím, co jsme společně prožili jako farní rodina (viz první část). 
V druhé části jsou nastíněny akce, které nás budou provázet v přípravě na Velikonoce 
v době postní. Snažili jsme se vše napsat s předstihem, ať si můžete pro dané akce udělat 
čas. Podívejte se pozorně na časy bohoslužeb a zpovídání, které jsou uvedeny na poslední 
straně.  Otec Petr

Slovo k postní době
Popeleční středou vstupujeme do postní doby, která nás volá k vyjití na poušť, abychom 
mohli oživit svou víru, obnovit křesťanský způsob života. Co je potřeba, abychom dokázali 
využít tento čas obnovy a pokání? 1) Být si vědom, že můj křesťanský život je stále ohrožován 
světským duchem, který mě vede ke kompromisům ve víře, což v důsledku oslabuje můj 
vztah s Ježíšem Kristem a ohrožuje mou spásu. 2) Mít potřebu Boží pomoci, protože sám 
nestačím bojovat proti zlu a podléhám svým slabostem. 3) Vědomí, že mi Ježíš pomůže, 
když se vydám na cestu „obrácení“, neboť ON je mocnější než vše ostatní. 4) Mít touhu 
se darovat Ježíši, a tak kráčet cestou svatosti. 5) Mít víru, že Ježíš mě uzdraví, že se něco 
může změnit v mém životě.

Tlak světa, který nás ovlivňuje např. skrze média, je velký a vštěpuje nám zásady, které 
jsou neslučitelné s naší vírou, neboť nepočítají s Bohem. Životní standard (bohatství) 
nás uspává v boji o kázeň a sebeovládání, řád života, protože si mnohé můžeme dovolit 
a necítíme potřebu se uskromnit nebo se něčeho ve prospěch druhých zříci. Blahobyt 
s sebou přináší duchovní ospalost, proti které můžeme vědomě bojovat skrze čas, který 
nám Bůh dopřává právě teď, v době postní. Vyjděme do boje sami se sebou s pohledem 
na ukřižovaného Krista, jehož ranami jsme uzdraveni a spaseni. Jakákoliv snaha o naše 
obrácení, ať jde s rozjímáním o Kristově kříži, ať nás Krev Kristova obmyje a pozvedne 
k pravé svobodě.

Bratři a sestry, chci prosit za nás všechny, aby se tento posvátný čas milosti stal pro 
nás i pro tento svět časem lásky a vděčnosti za to, že se nás Ježíš ujímá. Přeji požehnanou 
dobu postní. Otec Petr



Prosincové odpoledne ve Vlaštovičkách
Kulturní dům ve Vlaštovičkách se 29. prosince změnil k nepoznání. Vyrostly zde zdi 
hotelu „U Dobrého anděla“, stáj a sál rozzářila Betlémská hvězda. V 15 hodin stanuli 
na pódiu sálu andělé, pastýři, hostinský se svou manželkou, králové a v prvé řadě Josef 
s Marií a malým Ježíškem. To vše mohli lidé jaktařské farnosti a širokého okolí shlédnout 
v netradičním divadelním představení. Do vánoční hry s názvem „V Betlémě není místo“ 
se pod vedením Marušky Hanušové zapojilo okolo 20 nadšenců. Netradičním zpraco-
váním události narození Ježíška diváky provázeli dva neposední dobromyslní andělíčci, 
jež nezanechali žádnou tvář bez úsměvu. Po představení se kulturním domem rozezněly 
melodie vánočních písní a sál naplnila vůně kávy a cukroví. A pak všichni usedli ke stolům 
a sdíleli vánoční atmosféru.

Marie Cihlářová

Ať žije Nový rok!

O tom, že 31. prosince před půlnocí není radno pohybovat se samostatně na určitých mís-
tech, zvláště okolo jaktařské fary, sám bez doprovodu, se mohlo přesvědčit i naše spolčo, 
které radostně očekávalo příchod nového roku v již zmíněné budově. V oblasti kolem 
fary řádila Střevní viróza, splašený Vlak zážitků komplikoval místní dopravu, skupinka 
Čokoholiků pojídala veškerou dostupnou čokoládu… Přes to všechno jsme se museli 
dorozumívat posunky prostřednictvím Pantomimické pošty. Ale nebojte se, všechno to 
jsou názvy her, které jsme hráli.

Celý večer jsme zakončili adorací v kapli. Moc se nám to líbilo a už se těšíme na dal-
šího Silvestra!

Bětka a Maruška Hanušovy



Jarní prázdniny se spolčem

Dne 5. 2. naše společenství vyrazilo na čtyřdenní výlet do Sobotína u Šumperku. Po poho-
dové cestě jsme se ubytovali na místní faře, kde nás srdečně přivítala paní domácí. Během 
čtyř dnů jsme vyrůstali jak po fyzické, tak po duchovní stránce. Společná modlitba a mše 
svatá byly nedílnou součástí našeho dne, našel se ale samozřejmě i čas na oddychové akti-
vity. Vyšlapali jsme túru k Červenohorskému sedlu, či jsme si vyšli na výlet do Šumperku, 
často si jen tak pinkali stolní tenis, čím se dalo i nedalo. Na dva dny se na nás přijel podívat 
i otec Petr, který nás přivedl k zamyšlení nad naší vírou. Připravili jsme si na něj otázky 
týkající se víry, na které zatím hledáme odpovědi. Určitě je na místě mu podělovat za jeho 
čas, který nám věnoval. A nejen jemu. Samozřejmě i Klárce, Janče, Jirkovi a vlastně všem, 
kteří s námi toto společenství tvořili. Myslím, že jsme si odvezli plno nových zážitků, trochu 
více se poznali a hlavně: ……… ať to všechno „zžhne“ a je hodně kečupu.

Anežka Rychlá

Postní farní rekolekce
Srdečně Vás všechny zveme na farní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 29. břez-
na v charitní kapli ve Vlaštovičkách. Povede ji P. Daniel Vícha, farář z Karviné. Tématem 
obnovy bude RODINA.
Program:
 8.45  ....... ranní modlitba
 9.00  ....... 1. promluva
 10.30  ....... 2. promluva
 12.00  ....... Anděl Páně (v kapli), oběd

 13.30  ....... 3. promluva
 15.00  ....... adorace před Nejsvětější Svátosti 

a možnost svátosti smíření
 16.00  ....... mše svatá



PÁTEČNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY 
Každý pátek budou v naší farnosti probí-
hat křížové cesty vždy od 17.00 ve farním 
kostele.
7. 3. – otec Petr 28. 3. – senioři
14. 3. – scholička 4. 4. – maminky
21. 3. – mládež 11. 4. – ministranti
Zveme všechny ke společné modlitbě, 
k rozjímání nad utrpením Ježíše Krista, 
který pro nás trpěl ve své lásce, aby nás 
vykoupil.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMÁZÁNÍ 
NEMOCNÝCH
Pomazání nemocných proběhne 6. dubna 
o páté neděli postní při mši svaté v 9.30. 
Od 8.30 do 9.30 možnost svátosti smíření. 
Prosím všechny, kteří chtějí přijmout svá-
tost pomazání nemocných, ať se nahlásí 
v zákristii.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI
Čtvrtek 10. 4. – kaple Milostovice – 17.00–
18.00 
Pátek 11. 4. – kostel Jaktař – 16.30–17.30 
Sobota 12. 4. – kaple Milostovice – 17.30–
18.00 
Neděle 13. 4. – kostel Jaktař – 8.00–9.00, 
10.00 až dle potřeby
Pondělí 14. 4. – kaple Vlaštovičky – 17.00–
18.00 
Středa 16. 4. – kostel Jaktař – 16.30–17.30,
Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou so-
botu se nebude zpovídat. Prosím využijte 
možnosti, které jsou k dispozici.

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
Ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři.
13. 4. – Květná neděle – 9.00 
17. 4. – Zelený čtvrtek – 17.30 
18. 4. – Velký pátek – 17.30, křížová cesta 
v 15.00 
19. 4. – Vigilie Vzkříšení Páně – 20.00 
20. 4. – Slavnost Vzkříšení Páně – 7.15, 9.30 
21. 4. – Velikonoční pondělí – 7.15 

ZELENÝ ČTVRTEK
Po mši svaté bude možnost nočního bdění 
v getsemanské zahradě.

VELKÝ PÁTEK
V 15.00 ve farním kostele začne křížová 
cesta v hodině Kristova skonání. Po večer-
ní mši svaté bude kostel otevřen do 20.00 
k uctění kříže.

BÍLÁ SOBOTA
V  8.00 začnou společné ranní chvály a 
poté možnost modlitby u Božího hrobu 
do 20.00.

DOPRAVA NA VELIKONOČNÍ
OBŘADY
Potřebujete-li odvoz na nebo z velikonoč-
ních obřadů, prosím, nahlaste se v zákristii.

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 16.00–17.30 a
St 16.00–17.00


