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DÍTĚ V KOSTELE -ANO či NE? 

 

Určitě vás už někdy tato otázka napadla a někteří se nad ní i zamysleli. Je 
to docela nedávno, kdy pár řádků na tuto problematiku bylo napsáno i na 
stránkách Katolického týdeníku. 
 Drtivá většina lidí vyrůstala v rodině. I církev je rodina. Všichni, kdo 
chodí do kostela, nepochybně tedy vytváří velkou rodinu. Jak v rodině pokrevní, 
tak i v církevní musí být zastoupeny všechny generace. Když by v církvi některá 
věková skupina chyběla, nebylo by něco v pořádku, stejně jako v rodině. Do 
kostela tedy patří babičky a dědečkové, tátové i maminky, mládež a děti, a to 
prosím pěkně včetně kojenců! 

Samozřejmě že takové malé miminko může se tu a tam rozbrečet a je to 
s ním těžší. Rodič je pak z tohoto „rozruchu“ nervózní a konsternovaný. To ale 
nic nemění na tom, že tento malý „uplakanec“ by neměl být v rodině izolovaný. 
Podobné je to i ve farnosti. Malé děťátko citlivě vnímá a silně prožívá vše, co se 
kolem něho děje. Jenom skrze své okolí poznává a seznamuje se s tím, co smí a 
co nesmí. Také nesmíme zapomenout, že je i svým okolím svým způsobem 
motivováno a ovlivňováno. 

Nikdo by se tedy neměl pohoršovat nad tím, když nějaké mimulko 
v kostele začne „řádit“ svým zpěvem. Samozřejmě by rodiče vždycky měli mít 
dostatek ohleduplnosti a vnímavosti k druhým. Nikdo nepřišel do kostela 
poslouchat dětský křik, ale Boží slovo. Rodiče „neposedných“ dětí by tedy 
v kostele měli vyhledávat místa, ze kterých mohou snadno a nerušeně odejít. 
Jestliže je pro ty nejmenší mše svatá příliš dlouhá, mohou bez výčitek třeba na 
kázání odejít ven nebo do předsíně kostela, kde dítě může dostat patřičný čas ke 
zklidnění. 

Navíc nás všechny k toleranci vybízí sám Pán Ježíš Kristus. „Když to 
Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte 
jim, neboť takovým patří království Boží.“ (Mk 10,14) Dalším argumentem je 
svatý křest. Právě tímto skutkem se stáváme členy Boží rodiny. Bůh chce mít ve 
své blízkosti všechny svoje milované děti. Koneckonců kdy jindy je člověk 
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nejlépe připraven na dobré životní návyky než v dětství. Znám jeden případ, kdy 
táta dal naprostou svobodu svému synovi v chození do kostela a přijímání 
svátostí. Tento člověk pro velmi opatrný přístup svého táty přijal ze svátostného 
života pouze křest, a to jako novorozeňátko. Svatá zpověď a svaté přijímání je 
pro něj neznámou skutečností. Nemluvě ani o církevním manželství. Takže 
pokud nechceme, aby děti z našich rodin dopadly podobně, voďme je pravidelně 
na bohoslužby, kde se spolu s námi učí prožívat liturgii, sdílí naši víru a učí se 
radostnému prožitku z daru Eucharistie. Také se s nimi společně modleme a stále 
jim ukazujme Boha, který nás miluje a pro každého z nás má připravený 
ohromný a jedinečný plán. A ten plán splníme jedině tehdy, když budeme 
vnímaví a poslušní jeho hlasu. Pokud naše nejmenší budeme nechávat doma, asi 
těžko jim budeme příkladem ve vnímání Božího hlasu a svátostného prožívání 
času. 

Není to tak dávno, bylo to za dob mých bohosloveckých studií, kdy jsem 
byl v kostele svědkem toho, jak kněz naprosto neuctivě a bez okolků vykázal 
z kostela maminku s dítětem, které se tam jenom procházelo a absolutně nikoho 
z nás nerušilo. Asi všech se tento okamžik tak silně dotkl, že po mši svaté se před 
kostelem vytvořily debatní kroužky, kde lidé rozebírali tuto mimořádnou situaci 
bohoslužebné liturgie. Všichni chápeme, že přítomnost malých dětí v kostele 
může být náročná a někdy až rušivá, ale nikdo z nás nemá právo upírat dětem a 
jejich maminkám přítomnost v Božím domě. Proto buďme na jedné straně 
shovívaví a trpěliví, na druhé straně ohleduplní a vnímaví a vytvořme těm 
nejmenším v našem kostele prostředí známé, domácí a naprosto bezpečné. 

oZF 
 

HALA BONGO 
V Bongu se mi moc líbilo. Bylo tam hodně skluzavek, prolízaček, dvě 

stěny na lezení, jeden skákací hrad, skákání na trampolínách a nějaké hry. 
Nejlepší to bylo na prolézačkách, které byli spojeny se skluzavkami a tunely na 
druhou část prolézaček. Zábava byla na celý den, takže jsme se vůbec nenudili. 
Ještě tam byla autíčka, na kterých jsme mohli jezdit, a jak už jsem zmiňoval 
velká horolezecká stěna. Taky jsem jsi ji vyzkoušel jako všechno v Bongu. A 
nakonec jsme dojeli v pořádku domů. 

Jan Šmída, 6. třída 
 

Moc se mi tu líbilo, nejlepší byly skluzavky a sopka, ale na sopku se 
podařilo vylézt jen některým. 

Michal Šmída, 4. třída 
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KVĚTNOVÝ VÝLET DĚTÍ DO BRNA 
Do Brna nás jelo hodně, zúčastnili jsme se her a soutěží a nejvíc se mi 

líbilo, jak jsme předávali panu biskupovi ovečky, které jsme sami vyrobili. 
 

FARNÍ TÁBOR V CIZKRAJOVĚ 
Tábor byl skvělý. Byli tam super vedoucí a kuchař. Byl to rytířský tábor, 

takže jsme se vžili do toho, jaké je to být rytíři. Nejvíc se mi líbila noční hra, ve 
které jsem vyhrál já a můj tým Flopíci, kde byla Lenka Čechová, Filip Kovář, 
Renatka Nejedlá, Lenička Václavíková. Potom tam byli týmy Zbrojnoši, Soptíci 
a Řád temného rytíře. 
Jinak se mi to moc líbilo.                                           

Jan Šmída 
 

Na táboře se mi líbilo, nejvíc v aquaparku. Dělali jsme luky a Lojza nám 
moc pomáhal. David nás pořád fotil. 

Michal Šmída 

POUŤ DO JEDNOVA 
V neděli 1. srpna se konala pouť v Jednově a jako každý rok tam pěšky 

putovali i naši farníci. Přidal jsem se k nim i já, ale jelikož jsem moc malý a ještě 
neumím sám chodit, vezl jsem se v kočárku. Bylo krásné počasí a tak šlo víc než 
50 poutníků a taky tam pobíhal nějaký pes, který se mi moc líbil. Hned za 
dědinou dostal každý poutník nanuk od pana faráře. Já ani pes jsme nedostali nic, 
prý jsme na to moc malí. Celou cestu se moc spěchalo, ale naštěstí se nám 
tentokrát nikdo neztratil, jak se to stalo týden předtím na pouti do Sloupu. Po 
cestě se poutníci modlili, ale já to neumím, tak jsem spal. V Jednově byla slavná 
mše svatá, pak jsme se napili a umyli ve „svaté“ vodě a jeli jsme domů. 
Napoprvé se mi to líbilo a doufám, že příště půjdeme zase. Třeba už budu dost 
velký na to, abych taky dostal nanuk. 

Michal Veselý 
 

CYKLOVÝLET DO BOSKOVIC 
Cyklovýlet začal posvěcením kol a pak jsme vyrazili směr Boskovice 

Westernové městečko. Cesta byla dobrá, pořád z kopce, ale nazpátek to bylo 
horší. Ve westernu nás čekalo překvapení - natáčel se tam film. Fotili jsme se 
s Bohumilem Kleplem a Pavlem Zedníčkem. A potom jsme jeli domů. 

Jan Šmída, 6. třída 
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Nejprve pan farář posvětil kola a pak jsme vyrazili na cestu. Po cestě bylo 
pár malých karambolů, ale naštěstí s námi jel i zdravotník. Někteří si namočili 
nohy v potoce, někteří při projíždění kaluže, a nejčistější byl pan farář.  Ve 
westernovém městečku se nám líbilo, viděli jsme, jak se natáčí film. Nazpátek to 
bylo těžké, ale za odměnu jsme dostali nanuka. 

Michal Šmída, 5. Třída 

LET BALONEM 
Dlouho očekávaný let balonem začal srazem na náměstí. Všechny děti 

nastoupily do aut. Já jsem jela s Davidem Kubartem. Cesta byla dlouhá, ale nám 
to nevadilo, protože řidič byl dobrý bavič. Když jsme všichni dojeli na místo 
určení, tak už nás čekal pan Kubíček. Dostali jsme instrukce, jak se létá a 
manipuluje s balonem. Pak jsme se rozdělili do skupin. První dvě skupiny 
uskutečnili let velmi úspěšně. Můj pocit byl velice smíšený – radost i strach. 
Třetí skupina, kde byl pan farář, si let balonem nechtěně prodloužila. Větev, ke 
které byl balon připevněn, praskla a balon se začal vzdalovat. Spojovali jsme se 
vysílačkami. Čím dále se vzdalovali, tím více se ztrácelo s nimi spojení. Dospělí 
si vzali auta a hledali je, kde přistanou. Potom našli místo, kam přistát. Složili 
balon a jeli pro nás. Pak jsme všichni odjeli domů. Byl to náročný den. Chtěla 
bych poděkovat panu faráři za krásný zážitek. 

Edita Šustrová, 5. třída 

 
Let balonem byl skvělý. Viděli jsme mistrovství světa balonů, a pak jsme 

letěli balonem, letěli jsme opravdu vysoko. Potom jsme dlouho čekali, protože 
poslední uletěli a pak jsme dojeli v pořádku domů. 

Michal Šmída, 4. třída 

 
JAK MI ULETĚLO DÍTĚ 

Byl to den, na který jsme se všichni moc těšili. V sobotu 4.9. jsme 
vyrazili  s  dětmi, které vyhrály let horkovzdušným balonem, do Radešína, kde 
se měl let uskutečnit.  Po příjezdu na místo nám pan Kubíček pověděl mnoho 
zajímavého o létaní, pokochali jsme se oblohou, kde na nás vykukoval jeden 
balon hezčí než  druhý. A pak nastala ta chvíle, kdy se začal připravovat ten náš. 
Když bylo vše hotovo, děti se rozdělily do tří skupinek. První dvě skupiny balon 
vynesl do výšky  50 metrů, byly upoutáni na laně a za chvíli se nám vrátili na 
zem. Ve třetí skupince byl i pan farář, který tento prožitek chtěl dopřát i mému 
mladšímu synkovi Vojtovi, kterému nejsou ještě 3 roky. Byla jsem ráda, protože 
co Vojta balon spatřil, chtěl pořád nasedat. Potom nám  zamával, já fotila a 
netušila žádné překvapení. Když vyletělo z balonu lano a ten začal stoupat výš a 
výš, nevěřícně jsem koukala, jak mizí v dáli  a s ním i moje dítko. Ano, třetí 
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skupinka měla to štěstí, že opravdu letěli! S námi na zemi zůstala i obsluha 
balonu, která mě chtěla vtipnými hláškami vyprovokovat ke zhroucení, chápejte, 
dítě mi každý den nelítá do výšky jednoho kilometru. Všichni jsme pozorovali, 
jak se balon vzdaluje, až z něho byla malá tečka. Přistát měli v Bobrůvce, ve 
vedlejší vesničce. Nasedli jsme do aut a jeli si pro ty naše odvážlivce. Z letu byli 
všichni moc a moc nadšeni, pan Kubíček je na závěr pokřtil vodou, ohněm, zemí 
a větrem a pasoval je na svobodné pány z Bobrůvky, takže titul našeho synka je 
Svobodný pán Vojtěch z Bobrůvky. Musím říct, že i když jsem v balonu neletěla 
já, byl to pro mě jeden z nejhezčích a nejsilnějších  zážitků a moc děkuji panu 
Kubíčkovi, panu faráři a všem zúčastněným.  
Bylo to prostě super! 

 J.H. 
 
 
 
 
 
 

Nastoupili jsme do balonu a pomalu se začali odlepovat od země. Drželo 
nás lano, který byl balon upevněn k lípě. Pan Kubíček říkal, že kdyby za něj 
zatáhl, tak bysme odletěli neznámo kam a najednou jsem slyšel cvaknutí a viděl, 
jak špagát letí k zemi. Všem klesla brada až na dno koše. Nejdříve jsme se trochu 
báli, ale po čase jsme si už užívali ten nádherný výhled. Ještě že jsme měli 
v balonu vysílačku, s kterou jsme komunikovali se zemí. Byl to nepopsatelný 
pocit, být v takové výšce a nechat se unášet. Pan Kubíček říkal, že jsme výš než 
hora Sněžka a všichni se podivili. Vše pod námi bylo jako stavebnice. Nakonec 
jsme začali klesat k zemi. Přistáli jsme na poli poblíž Bobrůvky. Odvlékli jsme 
balon na trávu a začali ho vyfukovat. Jak jsme všechno sbalili, pan Kubíček nám 
řekl zajímavou pohádku a povýšil nás na různé hodnosti balonářů. Myslím, že 
pro všechny to bylo krásný zážitek a všem se to ohromně líbilo, ale malému 
Vojtíkovi nejvíc. 

Michal Hanák, 8. třída 

 
 

Letět balonem byl pro mě asi jeden z největších zážitků, co jsem kdy 
zažil. Ze vzduchu bylo všechno tak malé a já jsem si to užíval, co nejvíce to šlo. 
Cítil jsem se volně, ale nejistotu jsem cítil též. Přistání bylo zvláštní, protože 
jsme se zabrzdili o strom a balon se trochu naklonil, ale pan Kubíček to měl pod 
kontrolou. Bylo to velmi super a doporučil bych to každému. 

 
Vojtěch Pospíšil, 9.třída 
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JAK JSEM SE STAL HRABĚTEM 
Řekl bych, že od farního dne, co se týče horkovzdušného balónu, mě, 

potažmo nás, provázela smůla. Když byl domluven nějaký termín letu, buď se 
spustil déšť anebo začal foukat vítr. Ten den „D“ nastal, nebo alespoň se zdálo, 
v sobotu 4. září. Pošmourné počasí přinutilo několik rodičů ještě ten den zavolat, 
jestli není akce „balon“ zase odvolána. Nebyla. A tak jsme kolem 16 hodiny 
vyjeli. Přeháňkové mraky, kterými jsme neustále projížděli, zesilovaly nejistotu 
naší cesty. SMSka o zpožděném hovoru od pana Kubíčka vrazila téměř poslední 
hřebík do pomyslné balónové rakve. Naštěstí ale nad vším bdí Bůh. A ten 
vyslyšel naše vroucné modlitby. Ve vesnici, která se jmenuje Jámy, jsme se mohli 
setkat nejen s panem Kubíček, ale také virtuálně s balóny, které soutěžily 
v evropském poháru balonového létání. Po zajímavém výkladu jsme se přesunuli 
na Radešín, místo našeho vzletu. Všichni nesmírně natěšeně pozorovali rozbalení 
korábu pro naše vzduchoplachtění. Všichni nominovaní „letci“ byli rozdělení na 
tři skupiny, a to po šesti odvážlivcích. Do té třetí jsem se dostal i já. Jako 
předposlední jsem přelezl proutěný koš. Za mnou byl už jen Vojtík Havelka, 
kterého jsem dostal do náruče. Odlepení ze země bylo pro každého z nás jistotou, 
že poletíme. Asi 30 metrů nad povrchem zemským pan Kubíček si vzal slovo a 
tajemným hlasem říkal, že karabiny, která nás spojuje se zemí, se nikdo nesmí 
dotknout, protože jak na ni sáhne, hrozí, že vycvakne a …, v tom karabina 
skutečně cvakla a v nás zatrnulo. Lano padá neskutečně rychle. „To nikdo 
nevytáhne a nenapraví“, napadlo mě, když jsem viděl to rychle padající lano. 
Pohled na pana Kubíčka nás ale všechny uklidnil, protože ten nezbeda měl 
všechno pod kontrolou a jako zkušenému vzduchopilotovi se mu podařil 
neuvěřitelný kousek. Nahnat nám strach a přitom nás připravit na let. Vystoupali 
jsme až do kilometrové výšky. Úžasné pohledy se nám otevřely na všechny 
světové strany. Snad jenom pohled k vzdalujícímu se místa odletu nás malince 
přibrzďoval v kochání se Vysočinou. Po asi půlhodinovém letu jsme se připravili 
na přistání. „Kde to jsme?“ napadlo nás. Pan Kubíček navedl svůj firemní tým 
k Bobrůvce. „Aha, už to víme“, tak teď můžeme přivolat i naše kamarády. 
Přistání bylo podle mého soudu zvláštní. Malé přibrždění o korunu stromu a pak 
jemné drcnutí o zem udělaly tečku za naší vzduchoplavbou. Let byl za námi. 
Podle prastarého zvyku nás pan Kubíček s pomocí čtyř živlů, vody, ohně, 
vzduchu a země povýšil do šlechtického stavu, takže se z ministrantů stali 
„svobodní pánové“ a ze mě „hrabě Zdeněk z Bobrůvky“.  

Po usednutí do svého křesla na školce jsem s vděkem hleděl do breviáře a 
děkoval Pánu Bohu za naprosto fantastický den. BOHUDÍKY. 

oZF 
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MATEŘSKÉ CENTRUM PROTIVÁNEK 
Jak už jste si asi všimli, i v naší farnosti se objevilo Mateřské centrum. 

V budoucnu bude mít svoje pevné místo na opravené faře, prozatím se scházíme 
v obřadní síni obecního úřadu. 
Každé úterý od 9.00 do 11.00 mají maminky s malými dětmi možnost si 
popovídat, sdělit si zkušenosti týkající se nejen dětí a trochu se odreagovat od 
běžného domácího koloběhu a přitom být nablízku svým dětem. Dětem se zde 
nabízí přátelské prostředí i prostor pro hry – čeká na ně dětská skluzavka, 
bazének s míčky, houpačka, dětská kuchyňka a spousta dalších hraček.  
Provoz mateřského centra by byl nemožný bez pomoci, podpory a tolerance pana 
starosty i dalších zaměstnanců ÚM, pana faráře o. Zdeňka Fučíka a dalších. 
Tímto jim všem chceme poděkovat. 
Zároveň zveme ostatní maminky a děti, aby se za námi přišli podívat. Těšíme se 
na ně. Fotografie z centra a aktuální informace můžete najít na 
www.protivanek.estranky.cz a také si nás můžete najít na Facebooku. 

Jana Veselá, Mateřské centrum Protivanov 

 
USMĚVÁNEK 

Sedí Panna Maria s Josefem na molu u moře a komíhají nohama ve vodě. 
Vedle nich se po hladině prochází nešťastný malý Ježíš a se slzami v očích říká: 
„Já  se chci taky koupat..“ 

 
Z hodin náboženství 

V hodině náboženství v 6. a 7. ročníku mluvíme o Božím vyvolení 
každého z nás (Jer 1,5). Říkal jsem dětem, že ještě než maminka s 
tatínkem zjistili, že nás čekají, už o nás Bůh věděl. A maminka o nás 
věděla, až se viditelně s jejím tělem něco začlo dít, třeba že se jí začalo 
dělat bříško. Jeden chlapec se podíval na sebe a svoje břicho a řekl: jejej!! 
 
David: „Paní učitelko!“ Odpovídám: „Co potřebuješ, Davide“. 
 

POZVÁNKY NA FARNÍ AKCE 
- Pěší Vranovská pouť 18.09.2010 
- Medugorje 19.09-25.09.2010 
- Biřmovanci 17.09.2010 19:00 
- Císařské hody 17.10.2010 



8 
 

Křížovka: 
Místo a také farnost, kterou si prý Panna Maria zvláštním způsobem 

vybrala a chce ji vést a jejíž prostřednictvím od roku 1981 předává pravidelně 
věřícím své poselství. 
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  1. Jedna ze svátostí 
 2. Dům Boží  
 3. Východní náboženství ( Japonsko, Čína )  
 4. Předmět, ve kterém se děti učí správně chápat Boží lásku 
 5. Cesta za účelem návštěvy místa náboženského významu 
 6. Sláva na výsostech Bohu 
 7. Předmět svolávající věřící k bohoslužbě 
 8. Organizace pomáhající lidem v tísni 
 9. Evangelista 
10. Část růžence 

 
Na závěr se Vám všem chceme omluvit za chyby v minulém čísle. 

Příspěvky které jsme neotiskly z kapacitních důvodů budou na internetu 
farnosti. 
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