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Ročník 08, číslo 08, 02.09.2012                   Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

       V Á N E K 
 

  

O misiích 

Moji milí farníci, jedna z nedělí v říjnu je tradičně a každoročně 

dnem modliteb za misie a za všechny, kteří v misiích působí. A tak se 

trošku těm misiím podívejme na zoubek. 

Slovo misie má původ v latinském slově „missio“ a znamená 

„poslání, poselství“. Misie je tedy šíření či hlásání Božího slova okolnímu 

světu. Je založeno na příkazu Pána Ježíše, který poslal kázat apoštoly 

nejprve v Palestině a po svém zmrtvýchvstání v celém světě, aby hlásali 

evangelium všemu tvorstvu. Křestní příkaz je zaznamenán v poslední, 28 

kapitole Matoušova evangelia: „Jděte, učte všechny národy a křtěte je ve 

jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého.“ 

Hlásání evangelia ale není úkol jen pro misionáře, kteří jsou k 

tomu proškoleni, nebo kněží, kteří jsou k tomu vysvěceni. Šíření Boží 

radostné zvěsti-evangelia je úkol pro všechny pokřtěné, protože tito všichni 

mají účast na Kristově všeobecném kněžství, všichni máme nejen právo, 

ale i povinnost, úkol, poslání hlásat Krista tam, kde se každodenně 

pohybujeme, kde každodenně žijeme. Když my jsme měli tu milost, že 

jsme o Ježíšově lásce dozvěděli, nemáme a nesmíme si to nechat jen pro 

sebe a musíme toto každodenně prožívané evangelium předávat dál. Máme 

být solí a kvasem tomuto světu, jak praví Písmo svaté. 

Křesťan tedy neevangelizuje tím, že se pouští do hádek o víru 

s někým a někoho svým způsobem nutí. Pán Ježíš taky nikoho nenutil!! On 

se modlil a žil tak, že na něho hleděli s úžasem a snažili se ho napodobit. A 

to je náš každodenní úkol. Žít tak, abychom svým životem ukazovali a 

zvěstovali toho, který všechny lidi svou láskou zachránil. 

Kéž se tedy i my staneme misionáři, pravými hlasateli radostné 

zvěsti. Chtějme vždy vydávat dobré svědectví o Bohu, který je milujícím 

Otcem, o Ježíši Kristu, který je každému bratrem a který všechny zve k 

velikému a krásnému životu bez konce. Kéž to všichni pochopíme a jednou 

do tohoto Božího života vejdeme.  
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 Co nás čeká v říjnu 

 

 

13. října – pouť do Okluk 

Od kapličky Panny Marie Růžencové v Malém Hradisku vycházíme ve 

14:00 hodin. Na začátku Okluk se přidáme k poutníkům z Ptení a 

Prostějova. Společně pak vyjdeme v rozjímavé modlitbě svatého růžence 

ke kapličce. Tam budeme slavit v 15:00 hodin eucharistickou bohoslužbu. 

 

14. října – misijní neděle 

Tradičně si každý říjen v církvi připomínáme „misijní neděli“. Tento den je 

připomínkou, že na světě je ještě spoustu míst, kde neznají Pána Boha a 

kam by se tudíž mělo dostat Jeho evangelium. Místo homilie zazní dopis 

otce Jiřího Šlégra, ředitele papežských misijních děl v České republice. 

V modlitbě přímluv vzpomeneme na všechny misionáře celého světa, aby 

jim Pán dával sílu k tomuto přetěžkému úkolu. Netradiční obětní průvod 

nám připomene místa, kde je třeba hlásat Boží pravdy anebo připomene 

místa, kde je třeba obnovit víru v Boha. Při mši svaté proběhne sbírka na 

misie. Mše svaté budou v tradičních časech, tedy v 8 a v 11 hodin.  

 

20. října – pouť do Repech 

Od kostela v Protivanově vyjdeme ve 14:00 hodin. I v Repechách budeme 

v 15:00 hodin slavit mši svatou. Na obě dvě pouti vás všechny srdečně zvu. 

Na obou poutích bude možnost podpořit veliké dílo opravy naší fary 

zakoupením oplatků. 

 

21. října – Císařské hody 

Stejně jako každý rok, i letos třetí neděli v říjnu poděkujeme Pánu Bohu za 

letošní úrodu. Tento den bude v našem kostele sloužena jenom jedna mše 

svatá, a to v 9:00 hodin. Pokud chcete, můžete své výpěstky donést do 

kostela pro tradiční výzdobu. Odpoledne ve 14:00 hodin bude svátostné 

požehnání. Po něm v Pohostinství Alfa tradiční burčákový košt. 
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Křížovka 

 
Tajenka z minulého čísla: Boží království, vylosovaný výherce: paní Šubová. 

Výherkyně obdrží sladkou výhru. Všichni úspěšní řešitelé jsou zařazeni do 

závěrečného velkého slosování. 

 
1. svátost, kterou člověk přijme jako první v životě 

2. praotec všech dnešních žijících lidí, starozákonní spravedlivý 

3. nejvyšší představitel diecéze 

4. nezisková humanitární organizace poskytující pomoc potřebným 

5. kazatelna věžovitého tvaru, součást mešity 

6. nenásilné šíření křesťanské víry kázáním 

7. papežský městský stát 

8. přivedení ze smrti zpět do života 

9. smuteční hostina 

 
Vyluštěnou tajenku zasílejte do 20.10.2012 jako SMS na tel. 723 246 237 
 

 
Inzerce 

Máte chuť stát se novinářem? Baví vás psaní? Nabízíme místo v našem 

„Vánek teamu“. Přijďte doplnit naše řady a pomozte svým přičiněním 

zlepšit kvalitu našeho farního zpravodaje! Bližší informace u pana faráře. 
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Usměvánek   

 

Z náboženství: 
Chcete znát Ježíšovy přátele? Zde jsou: „Pán Bůh, kůň, zvířata, 

páni farářové, babička a dědeček, otec, Marie, světlo, Beránek Boží, teta a 

strejda, kalhoty, ďábel-ten vlastně nemůže být, sluníčko, UFO, Spiderman, 

číslo domu, Ábel, my děti.“ Asi netřeba komentáře, že? 

 

K jednotlivým úsekům v modlitbě „Věřím v Boha“ si něco bližšího 

říkáme. Dostáváme se až „přijde soudit živé i mrtvé“. Ptám se dětí, kdy 

Pán Ježíš přijde se svým posledním soudem. Napovídám, že ta doba se 

jmenuje „druhý příchod Krista“, tzv. „parusie“. Děti různě odpovídají. 

Jedna odpověď zní, že to bude v „pátek 13.“ 

 

U nejmenších probíráme rodinu Pána Ježíše. Ptám se na maminku 

Krista. Pak také kde se Ježíšek narodil. Odpověď zněla: „V nebi přece.“ 

 

Se čtvrťáky a páťáky probírám české svaté. Jsou pro nás vzorem, 

připomínám dětem. Pak si říkáme o jednotlivcích. Když dojdeme k 

svatému Janu Sarkandrovi, trošku to chci napnout. Přečetl jsem 

nejdůležitější data z jeho života. Když děti neví, snažím se jim napovědět. 

Děcka, je to svatý Jan S- Sar ?. Jedno děvče pohotově vyhrkne: „Sarkózy!“ 

 

O týden později si s těmi nejmladšími opakujeme znovu Svatou 

Rodinu. A ptám se: „Děti, kým byl svatý Josef ve Svaté Rodině?“ Jeden 

chlapec odpověděl: „Pěstitelem.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

VYDÁVÁ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROTIVANOV, www.farnostprotivanov.com 
FARÁŘ  P. ZDENEK FUČÍK +420 723 246 237  farar@farnostprotivanov.com  

ROČNÍK 08, ČÍSLO 09 - Vychází v počtu 200 ks 07. 10. 2012 

uzávěrka dalšího čísla 20.10.2012, vychází k datu 28.10.2012 -- CHYBA TISKU VYHRAZENA 


