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Je důležitý svatý křest a biřmování v našem životě

Otec Opatrný v jedné ze svých knih píše, že kř
má mnoho lidí spojeno se svou minulostí, je to jakási skute
se kdysi stala. Málo už si ale uvědomujeme, že křest i biř
se před mnoha lety uskutečnily, přesahují minulost a denn
přítomnosti. Vliv přijetí těchto svátostí se navzdory č
pořád, dokonce i u těch, kteří z nějakého důvodu nepřistupují k
svátostem. 
Někoho může napadnout otázka: Jak se křest a biřmování projevují 
v denním životě? Velmi zjednodušeně řečeno: křtem se nejen smyl 
dědičný a osobní hřích, ale také tímto „aktem“ jsme byli v
jeho mystického těla, tzn. církve. A toto začlenění stále trvá, a týká se to 
celé naší bytosti, jak duchovního, tak toho hmotného, tedy našeho t
našich vztahů, životního povolání, ať už je to povolání v
zasvěceném životě, našeho zdraví, … Týká se to všeho toho, co 
prožíváme, všech našich tužeb, třeba po věčném životě s
království. V biřmování se toto včlenění jaksi dovršuje a otevírá nám 
možnosti v přijetí a působení darů Ducha svatého. „Obě
zaručují, že patříme Bohu, a že jsme vybaveni k tomu, abychom Boží 
věci konali, navzdory naší křehkosti, nedokonalosti a váhavosti“, píše 
otec Opatrný. A tak s novým nadšením se pusťme do konání Boží v
Rozdávejme lásku, radost a pokoj. Buďme trpěliví, laskaví, dobrotiví a 
věrní, vždyť to jsou známky, že v nás Duch, kterého jsme ve k
biřmování dostali, skutečně působí. 
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Světec Vánku-svatý Hilarius 

Možná málokdo ví, že i 29. únor, který 
máme v kalendáři jen jednou za čtyři roky, má 
„svého“ svatého. Světcem tohoto dne je svatý 
Hilarius, papež prvních křesťanských dob. Svatý 
Hilarius žil v 5. století a pocházel ze Sardinie. 
Svatou církev jako papež vedl od 19. listopadu 
461 do 29. února 468, kdy zemřel. V knize 
svatých se o něm vypráví, jak na jednom 
koncilu, kterého se zúčastnil ještě jako římský 
legát, vystupoval „s neoblomnou pevností a 

důstojností“ a hájil svatost církve proti heretickým názorům. Toto 
jeho vystupování ho stálo téměř život. Zachránil si ho jenom díky 
tomu, že se ukryl v hrobové kobce svatého Jana Evangelisty. Jako 
papež zdokonalil církevní uspořádání tam, kde panoval zmatek a 
chaos, zastával se těch, kteří byli utlačováni, a také se zasadil o 
opravy významných staveb tehdejšího palatinského dvora. S velikou 
horlivostí hájil důstojnost kněžství a udržel ve vysoké vážnosti 
Apoštolský stolec. Jméno Hilarius pochází z latiny a překládáme je 
jako veselý, radostný či šťastný. 

 
Tříkrálová sbírka 
 
     V letošním roce v naší farnosti opět proběhla tříkrálová sbírka. Co 
vše je třeba k tomu, aby taková sbírka proběhla a jak to vlastně funguje? 
Pokusím se vám v pár řádcích přiblížit, že tříkrálová sbírka není jen 
procházka po vesnici s pokladničkami. 
    Tříkrálovou sbírku pořádá Charita. Charita je sice součástí 
římskokatolické církve České republiky, nicméně to neznamená, že by 
sbírku pořádala farnost, nebo že by kněží byli zaměstnanci Charity či 
snad že se musí o tříkrálovou sbírku postarat, i když pokud není zbytí, 
většinou se postarají. Pro kněží je snažší, pokud si na starost sbírku 
vezme někdo z farníků. 
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      A jak to tedy funguje v praxi? Oblastní charitě se ozve dobrovolník, 
může to být klidně nějaké občanské sdružení nebo jen jednotlivec, který 
je ochoten se o tříkrálovou sbírku postarat v dané oblasti, případně 
někoho charitě doporučí místní kněz či se nabídne sám. Oblastní 
koordinátor sbírky pak s tímto člověkem vyplní veškeré potřebné 
dokumenty, tedy plnou moc, prohlášení a pověření k činnosti aj. Tím se 
dobrovolník stává pověřenýn zástupcem Charity na dobu trvání akce 
tříkrálové sbírky pro danou oblast (např. pro Protivanov) a je oprávněný 
jednat jménem Charity ve věcech potřebných k zajištění jejího průběhu. 
Tento zástupce pak převezme od zaměstnance Charity požadovaný 
počet kasiček, tříkrálový cukr, propagační materiály, pozornosti pro 
koledníky, instrukce k průběhu akce a také potvrzené průkazy pro 
vedoucí skupinek koledníků. Kontaktuje pak místní obecní či městský 
úřad, který provede zapečetění pokladniček proti neoprávněnému 
otevření. Dokladem zapečetění je formulář, kde jsou mimo jiné uvedeny 
čísla pokladniček a počet zapečetěných kusů.  
     Další věc je sehnat potřebný počet koledníků. Není podmínkou, že 
by museli být ve skupince přesně 3 králové. Kde to není možné, může 
být skupinka méně početná, kde je naopak zájem značný, je možné mít 
ve skupince koledníků třeba i 10. Věková hranice není prakticky nijak 
omezena, mohou koledovat předškolní děti, náctiletí, dospělí lidé, ale 
klidně i lidé v pokročilém věku, prostě všichni, kterým to zdraví a 
fyzický stav dovolí. Není ani podmínka, že koledníci musí být 
ministranti nebo tzv. "kosteloví", záleží jen na domluvě. Je mnoho dětí i 
dospělých lidí, kteří rádi pomůžou dobré věci i když nejsou třeba věřící. 
Tříkrálová sbírka může být i taková cestička, která je přivede blíže k 
Bohu, nebo alespoň k uvědomění, že tady nejsme sami pro sebe, ale 
také abychom pomáhali druhým. A to je vlastně hlavní motto Charity a 
také jedna z forem Boží lásky..  
     Dále je třeby vybrat termín sbírky. Termín Tříkrálové sbírky je 
Charitou určen dopředu, většinou jako interval 14 dnů (letos tomu bylo 
1. - 14. ledna) Záleží už na místních zvyklostech a možnostech, zda 
skupinky vyrazí koledovat 6. ledna, nebo některý vhodnější den před 6. 
lednem či třeba víkend po něm. Sbírka také nemusí probíhat v celé 
oblasti v jeden den, ale lze ji klidně rozdělit na více dnů. Je možno tedy 
jeden den jednu část obce, jiný den další část obce nebo rodiny, které 
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koledníci nezastihli prvně doma. Důležité je, aby sbírka začala a byla 
dokončena ve zmíněném období 14 dnů. 
    Ve většině farností probíhá sbírka ve spolupráci s místním knězem. 
Účelem tříkrálové sbírky totiž není pouze získat finanční prostředky pro 
ty, kteří je potřebují, ale také požehnat lidská stavení a uchránit je od 
všeho zlého v nastávajícím roce. A to by nebylo možné bez účasti a 
požehnání Pána Boha. Proto většinou probíhají před začátkem 
Tříkrálové sbírky mše svaté, při kterých je svěcena voda, kadidlo a 
křída. Po skončení samotné mše pak následuje požehnání koledníků a 
prosba o provázení jejich kroků Pánem Bohem. Pak vyráží koledníci po 
skupinkách na sbírku a zkratkou žehnací formule psanou svěcenou 
křídou žehnají naše příbytky, žádají nás o finanční příspěvek do kasičky 
a na upomínku nám dávají tříkrálový cukr.  
     Každá skupinka je vedena dospělou osobou, která má na starosti 
zapečetěnou kasičku se znakem Charity a také za ni zodpovídá po dobu 
sbírky v přiděleném úseku. Tato dospělá osoba má také průkaz 
koledníka, kterým je společně s občanským průkazem na požádání 
schopna prokázat svoje pověření prostředky pro Charitu vybírat. Po 
dokončení sbírky ve svém úseku předá kasičku pověřenému zástupci 
Charity.  
      Jakmile jsou kasičky pohromadě, na obecním úřadě, který kasičky 
zaplomboval, je po kontrole plomb provedeno za účasti minimálně 
zástupce obecního úřadu, dále pověřené osoby pro tříkrálovou sbírku a 
další 1 osoby postupně u všech kasiček rozpečetění a přepočítání 
obnosu uvnitř kasiček. Částky jsou zaznamenány do výčetky a je 
vyplněn rozpečeťovací formulář. Celkovou částku pak přebírá pověřená 
osoba pro tříkrálovou sbírku a ta předává finanční prostředky s 
veškerou dokumentací, která musí souhlasit, oblastnímu koordinátorovi 
sbírky. Koledníkům z řad žáků a studentů je prostřednictvím jejich škol 
předána pochvala či jinak poděkováno za jejich pomoc.  
     Celý proces není složitý a je hlavně nutný k tomu, aby se vyloučila 
možnost zneužití finančích prostředků, které jsou Vámi darovány. V 
letošním roce jste darovali na charitu v Protivanově 18 509,- Kč. Všem 
patří velké díky, stejně jako dětem a dospělým, kteří jakkoliv pomohli s 
průběhem sbírky. Částka vybraná letos v Brněnské diecézi je               
16 909 187,- Kč, v celé republice bylo pak vybráno 72 575 318,- Kč. 
Tyto prostředky budou investovány na projekty pro pomoc rodinám, 
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nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a 
dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, přibližně desetina 
celkové částky je určena pro humanitární pomoc do zahraničí. 
    
 
     
K+M+B+2011 
 
Nápis K+M+B+letopočet zná každý z nás. Ne každý již ale 
již ví, co symboly znamenají. Nejsou to počáteční písmena 
jmen tří králů, ani podpis Kašpara, Melichara a Baltazara,  a 
ty pluska  opravdu nejsou pluska. KMB je zkratka žehnací 
formule Kristus mansionem benedicat, tedy počeštěného 
ekvivalentu původní latinské formule Christus mansionem 
benedicat (CMB). Ona pluska jsou právě kříže, které nám 
symbolizují Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha 
Svatého. Správná interpretace formule např.  
K†M†B†2011 je tedy Bůh ochraňuj toto stavení v 
roce 2011 ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. 

Opravy 

Podařilo se nám předpřipravit kapli svatého Josefa v Bukové pro 
montáž cetrisového soklu kolem celé kapličky. Věříme, že i 
odstranění vnitřních omítek do výšky jednoho metru pomůže 
v odvlhčení kaple. Ve farním kostele se nám, díky výrazné dotaci 
Ministerstva kultury, podařilo opravit boční portál. Pokud se podaří 
ošetřit sokl v celé délce kostela, tříroční generální oprava bude 
završena. Také uvnitř je patrná změna. Od července až do listopadu 
pan Jiří Vaculín generálně opravil varhany. S výjimkou drobných 
oprav a ladění na ně nebylo žádným odborníkem sáhnuto už téměř 
třicet let. Na farní budově se podařilo vyměnit okna. Bohužel ne 
všechny, šest historických se bude muset restaurovat, ostatní, dá-li 
Pán, budou namontována co nevidět. 
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Rok 2010 – malý přehled pastorační činnosti 

 

Leden 
Tříkrálová sbírka 
1. farní ples 
Zahájena příprava na svátost biřmování 

Únor Začátek doby postní, sbírka „Postničky“ 
Březen Pouť na Květný pátek ve Sloupu 

Duben 
Narození farních jehňátek Fabiána a Oktávky 
Výlet do haly Bongo 

Květen 
2. farní den 
Výlet s dětmi do Brna na Petrov 

Červen 
Farní pouť do Dalešic, Dukovan a Pyšele 
Slavnost Božího těla 
1. svaté přijímání (11 dětí) 

Červenec 
Žehnání motorových vozidel 
Pouť do Sloupu 
Farní tábor v Cizkrajově 

Srpen 
Pouť do Jednova 
1. svaté přijímání (3 děti) 

Září 

Let balónem pro děti 
Cyklovýlet do Boskovic 
Farní pouť 
Pouť do Vranova 
Pouť do Medjugorje 

Říjen 

Pouť do Okluk 
Pouť do Repech 
Císařské hody a poděkování za úrodu 
Farní drakiáda 

Listopad Zahájení adventních koncertů 

Prosinec 
Výlet dětí do Hodonína na výstavu betlémů 
Krmení zvířátek na Štědrý den 
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Malá statistika svátostných úkonů 

V roce 2010 bylo pokřtěno celkem 26 dětí, z toho 14 chlapců a 12 
děvčat (v roce 2009 to bylo 23 dětí, v roce 2008 15 dětí). Jsou to: 
Věroslav Koudelka, Markéta Kolářová, Vanessa Jana Smičková, 
Karolína Trnečková, Samuel Lintner, Adriana Jonštová, Nikol Anna 
Znojilová, Martin Kovář, Tereza Francová, Tobiáš Pavlík, Tomáš 
František Ošlejšek, Jakub František z Assisi Pejř, Petr Jan Sedláček, 
Eliška Basjuková, Lucie Geršlová, Viktorie Zdeňka Libuše Trnečková, 
Jan Josef Kacafírek, Matyáš Josef Kopecký, Natálie Marie Křemenská, 
Maxim Mrva, Albert Schwanzer, Denisa Schwanzerová, Kryštof Stříž, 
Justina Köhlerová, Miloslav Kitner a Josef Hrňa.  

Přeji všem pokřtěným do života Boží požehnání, darů Ducha 
svatého a ochrany Panny Marie. 

V naší farnosti v roce 2010 uzavřelo manželství 5 snoubeneckých 
párů (v roce 2009 to bylo 14 párů, v roce 2008  9 párů). Čtyři svatby 
byly v kostele Narození Panny Marie v Protivanově: 16.1. Petr Geršl a 
Ludmila Přikrylová, 12.6. Jaroslav Lenoch a Radka Baráková, 14.8. 
Josef Kolář a Jarmila Burgetová, 9.10. Ivo Král a Alena Kopecká. 
V kapli svatého Josefa v Bukové bylo uzavřeno 1 manželství, a to 11.9. 
Vlastimil Huk a Lenka Švecová.  

Vyprošujeme jim hojnost Božích milostí na společné cestě. 

14. února v našem kostele přijalo svátost nemocných 75 farníků. 
31 lidem jsem pak udělil svátost nemocných soukromě. 

U svatého přijímání bylo letos 14 dětí (Jakub Čech; Jiří Grmela; 
Ondřej Grmela; David Kopecký; Lukáš Havelka; Martin Kovář; David 
Kovář; Tadeáš Kubík; Kristýna Novotná; Michal Šmída; Šimon 
Vybíhal, Karolína Kolísková, Petr Krátký a Aneta Sedláková).  

Kéž jim stále svítí Kristovo eucharistické světlo v životě. 



 
8 

 

V letošním roce odešlo ke svému Otci na věčnost 16 lidí-8 mužů 
a 8 žen (v roce 2009 zemřelo 26 lidí, v roce 2008 16 lidí). Jsou to: Petr 
Sedlák-38 roků, Marie Koudelková-82 roků, Eduard Sychra-57 roků, 
Josef Švec-87 roků, Marie Lachmanová-77 roků, Alois Vyskočil-61 
roků, Marie Horáková-65 roků, Jiří Sedlák-39 roků, Marie Trundová-86 
roků, Marie Kadlecová-85 roků, Marie Trunečková-80 roků, Jaroslav 
Chlup-84 roků, Marie Nejedlá-79 roků, Josef Kejík-76 roků, František 
Zapletal-61 roků, Miluše Trundová-60 roků. Z toho 5 lidé byli 
připraveni na svou smrt, přijali svátost nemocných a svátost oltářní-
viatikum.  

 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať      
odpočívají ve svatém pokoji. Amen 

 

Do náboženství ve školním roce 2010/11 se přihlásilo 87 dětí. V 
první třídě je 14 dětí; ve druhé 15; ve třetí 13; ve čtvrté 13, v páté 9; v 
šesté 4; v sedmé 5 dětí a v osmé úctyhodných 14 dětí. Oproti minulému 
roku je to nárůst o 18 dětí. Z celkového počtu 181 dětí, které školu 
navštěvují, je to naprosto fantastické číslo!!! 
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Zprávy  

Tříkrálová sbírka v letošním roce opět překonala rekord. Poprvé 
v její historii překročil výnos 70 milionů korun (celkově se vybralo 72,5 
milionu Kč). Brněnská diecéze se stala druhou nejštědřejší (17 
milionu), hned po diecézi olomoucké (21 milionu). Výnosy 
z Tříkrálové sbírky jsou rok od roku vyšší. V prvním roce této sbírky 
(2000) se vybralo 8,5 milionu - to ale ještě nebyla sbírka celostátní, 
tehdy se uskutečnila jenom v diecézi olomoucké. V roce 2001 byla 
sbírka vyhlášena v celé ČR a tehdy se vybralo přes 30 milionů. 

Švýcarská garda si ve Vatikánu připomněla 505 let svého 
založení. Tato garda od 22. ledna 1506 „chrání“ papeže. V ní slouží 
v současné době 110 vojáků. Švýcarskou gardu založil papež Julius II. 
Tato služba je nabízena mužům katolického vyznání ve věku 19-30 let 
s výškou nejméně 174 cm a předchozím vojenském výcviku. Největší 
oběť přinesla tato garda 6. května 1527, když při ochraně papeže 
Klementa VII. před vojenskými oddíly habsburského císaře Karla V. 
padlo takřka 150 mužů. Papeži se tehdy podařilo utéct tajnou chodbou 
na Andělský hrad, a to za doprovodu další 50 gardistů. Nejkurióznější 
na této skutečnosti je to, za tímto ohrožením papeže stály politické 
zájmy katolické vrchnosti, kdežto Martin Luther toto počínání 
císařských vojsk odsoudil. 

V polovině února se Praha stala místem setkání vojenských 
kaplanů zemí NATO a dalších partnerských zemí. Celkem se na této 
konferenci sešlo 80 duchovních z 33zamí světa. Do Prahy přijeli 
zástupci z Jižní Koreje či Austrálie. Také škála náboženství se stala 
velmi pestrou. Kromě křesťanských kaplanů se jí účastnily i židovští, 
muslimští či buddhističtí duchovní. 

Pro křesťany v Súdánu vysvitla velká naděje. Při referendu, 
které bylo v této zemi vyhlášeno, se drtivá většina lidí vyjádřila pro 
rozdělení země, a to na křesťanský jih a muslimský sever. Touto 
skutečností vznikl nejmladší stát naší planety. Občanská válka, která 
byla mezi severem a jihem, si vyžádala 2 miliony lidských životů. Pán 
Bůh žehnej všem, kteří se zasadili o mír pro tuto oblast Afriky. 
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Litoměřická diecéze obnovila katedrální kapitulu. Kapitula je 
společenství kněží kolem významného kostela (katedrální kapitula p
katedrále, kolegiátní kapitula při jiném významném kostele). Kanovník 
je členem tohoto sboru, tedy členem kapituly. Dnešním posláním je 
především péče o katedrálu a tamní slavnostní liturgii. V
máme kapituly dvě: Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v
a Význačná kolegiátní kapitula u sv. Václava v Mikulově

UsměVánek 

V pondělí 30. března ty nejmladší děti v náboženství opravdu perlí. 
Probíráme poslední večeři Páně. Tady je pár jejich reakcí na probíranou 
lásku: 

• ptám se: kdo všechno se poslední večeře účastnil. Odpov
Pán Ježíš, jeho syn a hasiči 

• abych zvýraznil mimořádnou chvíli mytí nohou tak 
tam stalo něco mimořádného, naprosto ojedinělého. Ptám se, co 
to bylo. A děti: někdo tam umřel, pane faráři 

• Pán Ježíš při poslední večeři slavil takovou mši svatou a p
něco udělal učedníkům. Napovím jim, že umýval,
čekám na odpověď. Místo nohou ale slyším nádobí

• ještě se ptám dětí, proč si myslí, že Ježíš apoštolů
A děti odpoví: no proto, aby jim nesmrděli 

 
 

Na závěr se Vám všem chceme omluvit za chyby v minulém 
Příspěvky, které jsme neotiskli z kapacitních důvodů

internetu farnosti. 
 
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROTIVANOV 
ADMINISTÁTOR FARNOSTI ZDENEK FUČÍK 
+420 723 246 237;  zdenekfucik@centrum.cz 
www.farnostprotivanov.com 
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