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Ročník 08, číslo 10, 28.10.2012                   Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

       V Á N E K 
 

  

Dušičkový čas 

 

Každý rok, první listopadové dny, kdy se znatelně dříve stmívá, 

zima už začíná být vlezlá a mlha bývá na každodenním pořádku, začíná 

období, kdy máme mimořádně víc pamatovat na naše zemřelé – lidově na 

dušičky. První listopadový den v církevním kalendáři slavíme svátek 

Všech svatých. Jsou to nejen ti, kteří mají svůj svátek během církevního 

roku, ale především ti zemřelí, kteří už pobývají v Boží Slávě, ti, kteří 

svatořečeni nebyli a zřejmě nikdy nebudou. 

Památka zesnulých druhý den tak pěkně navazuje na slavnost 

Všech svatých a připomíná nám, že o svatost má usilovat každý člověk. 

Tyto dny je velmi rušno na hřbitovech, kam lidé přijdou zapálit svíčku a 

pomodlit se. Na hřbitov ovšem nechodí jen věřící, ale i ti, kteří Boha 

neznají a kteří k Němu mají někdy hodně daleko. Místo modlitby tak třeba 

vzpomenou na chvíle, kdy jejich příbuzní, pochovaní před nedávným 

časem či mnoha lety byly mezi nimi. 

Páter Tomáš Halík v jedné ze svých mnoha knih píše, že období 

dušiček je velikou příležitostí k tomu, aby se lidé zastavili nejen na 

hřbitovech, ale vůbec nad vším, co se smrtí souvisí. Toto období se nesmí 

stát jen povinností dojít na hřbitov, rozsvítit svíčku a nazdobit hrob, ale je 

to období, kdy si má člověk uvědomit a přemýšlet o posledních věcech, a 

také o nich otevřeně hovořit. Důležitým prvkem těchto „hovorů“ jistě mají 

být také rodinné tradice a život předků. Profesor Tomáš Halík o 

dušičkovém čase říká: Je to zavzpomínání na ty, kteří nás předešli. 

Uvědomění si, že každého z nás může smrt zastihnout kdykoliv. A tak se 

na ni připravit, a to jak duchovně, tak prakticky. 

 A tak přeji sobě i vám všem, abychom tento požehnaný čas využili 

k posvěcení sebe, a pro duše v očistci získali plnomocné odpustky, které 

nám svatá církev nabízí.  

o.ZF 

 



 2 

Jak je to s těmi odpustky? 

 

Odpustky jsou prominutí časných trestů (následků) za hříchy, 

které byly odpuštěny. Každý hřích zanechává na duši určité zranění, 

které člověk vyrovnává buď ještě zde na světě, nebo po smrti.  

Jak tomu rozumět? Pro děti v náboženství se dává tento příklad: Kluk 

neposlouchá rodiče a hodí ve vzteku kamenem. Kámen rozbije okno. To 

je hřích.  

Má to následky: rozzlobené nebo smutné rodiče a rozbité okno. 

Rodiče může kluk odprosit a oni mu jistě odpustí – vždyť je to jejich 

syn a mají ho rádi. To je zpověď a odpuštění od Boha.  

Ale druhý následek zůstává – okno je rozbité. Po každém hříchu 

zůstává ještě trest. Kluk nemá peníze a ani neumí okno znovu zasklít. 

Co s tím? Naštěstí kluk má rodiče, kteří si s tím umí poradit. Stejně tak i 

my nejsme sami, patříme do církve. Každým dobrým skutkem, každým 

sebezáporem a pokáním přispíváme do jakési „kasičky dobrých 

skutků.“ Stejně tak z ní můžeme i čerpat – získávat odpustky. Například 

při návštěvě poutního místa můžeme získat odpustky, kterými 

„smyjeme“ tresty z naší duše.  

Zemřelí už tuto možnost nemají. Zůstávají v očistci, a jejich 

jedinou nadějí jsme my, žijící. Během dušičkového období víc než 

kdy jindy myslíme na zemřelé, kterým je třeba pomoci přímluvou 

Církve co nejdříve se takto plně uzdravit a vstoupit do nebeské 

slávy. 
Letos a po dalších sedm let mimořádně můžeme za obvyklých 

podmínek získávat plnomocné odpustky už od 25. října.  

 

Církev stanovila, jakým způsobem lze plnomocný odpustek duším v 

očistci vyprosit:  
1. Vykonat svatou zpověď (jedna stačí na více dní)  

2. Přijmout tělo Páně  

3. Pomodlit se na úmysl Sv. Otce (např. Otče náš a Zdrávas Maria)  

4. Navštívit kterýkoli hřbitov a pomodlit se tam třeba pouze v 

duchu za zemřelé.  1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den lze místo 

hřbitova navštívit kterýkoli kostel a pomodlit se tam modlitbu Páně a 

Věřím v Boha.   
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Prot. N. 79/12/I 
 
 B E A T I S S I M E    P A T E R  
 
 Dominicus Sanctae Romanae Ecclesiae Presbyter Cardinalis 
Duka, Ordinis Fratrum Praedicatorum, Archiepiscopus Metropolita 
Pragensis, Praeses Conferentiae Episcoporum Cechiae, debitae 
oboedientiae et filialis venerationis sensus Sanctitati Tuae ex animo 
pandit, nomine etiam confratrum Episcoporum suae Nationis in 
Autumnali Sessione anni 2011 congregatorum, necnon universi cleri et 
omnium christifidelium pastorali suae eorumque curae commissorum, 
humiliter supplicat ut, intra nationales fines, pia Coemeteriorum 
visitatio, cum annexa plenaria Indulgentia animabus in Purgatorio 
detentis tantummodo applicabili, pro christifidelium utilitate a die 
vicesima quinta mensis Octobris peragi quotannis valeat, semper 
firma manente Enchiridii Indulgentiarum concessione n. 29, § 1, 1°. 
 Et Deus, etc. 
 
 Die  8  Octobris  2012 
 
 PAENITENTIARIA APOSTOLICA, vi facultatum sibi a Summo 
Pontifice specialiter tributarum, pro gratia libenter annuit iuxta 
preces, in fidelium utilitatem qui pro legitima causa, diebus in 
praedicta Enchiridii Indulgentiarum concessione signatis, 
coemeterium visitare nequibunt. 
 Praesenti ad septennium valituro. Non ostantibus in 
contrarium facientibus quibuscumque. 
 

 
De mandato Eminentissimi 

 
 

CHRISTOPHORUS   NYKIEL 
Regens 

 

 

Ioannes  Maria  Gervais 
    Ad.  a  Stud. 
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Nejdůstojnější otče, 

 
Dominik kard. Duka, OP, arcibiskup pražský  a předseda České 
biskupské konference, v synovské  úctě a náležité poslušnosti 
pokorně se obrací na tvou Svatost rovněž ve jménu svých 
spolubratří českých a moravských biskupů, kteří se shromáždili 
na podzimním zasedání v r. 2011, jakož i jménem všeho kléru a 
všech věřících, kteří jsou svěřeni do jejich péče. V pokoře tedy 
prosí, aby se v hranicích jejich národní působnosti zbožná 
návštěva hřbitovů, spojená s plnomocnými odpustky pro duše v 
očistci, pro větší dobro věřících, mohla uskutečnit každý rok 
již od 25. října, přičemž zůstává v platnosti vše, co je uvedeno 
v Předpisech o povolování odpustků č. 29, § 1, 1. 

 
Dne 8. října 2012 

Apoštolská penitenciárie, z moci, která jí byla 
Nejvyšším veleknězem zvláště udělena, ochotně 
laskavě vyhověla předložené prosbě, pro větší 
dobro věřících, kteří ze závažného důvodu nebudou 
moci navštívit hřbitov ve dnech uvedených ve výše 
zmíných Předpisech o povolování odpustků.  
Toto bude  platit po dobu sedmi let. Tomuto 
rozhodnutí ať  se nikdo nestaví na odpor. 
 

Z pověření jeho eminence 
 

CHRISTOPHORUS   NYKIEL 
 Regent 

 
Ioannes  Maria  Gervais    

 Ad.  a  Stud. 
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Co nás čeká v listopadu 

 

 

1. listopadu – Slavnost všech svatých 

 

2. listopadu – Vzpomínka na všechny zemřelé 

Pro získání plnomocných odpustků budeme po každé mši svaté chodit na 

hřbitov a tam se společně pomodlíme za zemřelé. 

 

4. listopadu – dušičková pobožnost 

Tradiční dušičková pobožnost začne v 14.00 na hřbitově v Protivanově a 

ve 14.45 na hřbitově v Malém Hradisku. 

 

17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii 

Vzpomeňte v modlitbách také na tento významný den a poděkujme za 

znovu nabytou svobodu. 

 

25. listopadu – Slavnost Krista Krále – poslední neděle církevního 

roku 

Slavnost Ježíše Krista Krále je dnem římskokatolického liturgického 

kalendáře, který připadá na poslední, tedy 34. neděli v liturgickém 

mezidobí. 

Jedná se o svátek poměrně nový. Tuto slavnost totiž zavedl papež Pius XI. 

encyklikou Quas primas z 11. prosince 1925 jako vyvrcholení Jubilea, 

které se toho roku slavilo. Ve své encyklice "Quas primas" osvětlil 

Kristovu královskou vládu, která zahrnovala a dále zahrnuje nutně také 

povinnost katolíků dělat všechno, co je v jejich moci, aby bylo dosaženo 

tohoto ideálního stavu:"Je povinností, aby svou aktivitou a činností 

urychlili a uspíšili tento návrat (Kristova království)." Papež Pius XI. také 

vysvětlil, že zavedení slavnosti Krista Krále má za cíl vytvořit účinný 

protilék proti moru, který zachvátil lidskou společnost. Tento mor naší 

doby je laicismus se svými bludy a svými bezbožnými podněty. 

Tato slavnost v závěru liturgického roku poukazuje na to, že Kristus 

Vykupitel je Pánem dějin a času, jemuž jsou podřízeni všichni lidé a 

všechno stvoření. On je Alfa a Omega. Ježíš sám kategoricky potvrdil svou 

královskou moc před Pilátem: Na jeho otázku"Ty jsi král?" božský 

Vykupitel odpověděl: "Ano, já jsem Král" (Jan 18,37). 
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Čtrnáct pražských mučedníků 
 

Pražští mučedníci byli bratři františkáni, kteří roku 1604 obsadili 

trosky kláštera u Panny Marie Sněžné a začali ho renovovat. Pocházeli 

z různých evropských národů - Itálie, Německa, Španělska, Holandska 

a dalších, prožili však již nějaký čas na našem území – přišli do Prahy 

z Brna a Olomouce – a ovládali téměř všichni češtinu.  

Za doby vpádu pasovských vojsk do Čech roku 1611 byli nařčeni 

z kolaborace s katolickým vojskem, na masopustní úterý 15. února 1611 do 

jejich kláštera vtrhla pražská lůza a bratry bez milosti pobila. Jejich těla 

zůstala několik dní pohozena na svých místech, až v sobotu byli pohřbeni 

v křížové chodbě kláštera a později v kapli sv. Michala.  

Již krátce po jejich smrti začala být jejich památka slavena 

pravidelně nějakou formou pobožnosti. První kroky k jejich blahořečení 

byly učiněny již v 17. století. Proces blahořečení byl znovu zahájen 

v 30. letech 20. století, na 40 let byl přerušen komunistickým režimem 

a obnoven byl až po roce 1989. 

  

Čtrnáct pražských mučedníků bylo blahořečeno  

dne 13. 10. 2012  

při slavnostní mši svaté  

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

Blahořečení je významnou duchovní událostí, kdy je v osobách 

blahořečených bratří před oči všech věřících vyzdvižen 

mimořádný příklad věrnosti víře a osobnímu poslání, střízlivé 

ochoty k oběti vlastního života i pokojného přijetí utrpení a 

smrti a kdy se také mohou dotknout tajemství společenství 

svatých, které hlouběji odhaluje cíl životní pouti každého 

člověka.  

Převzato z http://pms.ofm.cz 

http://pms.ofm.cz/14_frantiskani.html
http://pms.ofm.cz/14_bratr_00.html
http://pms.ofm.cz/14_den.html
http://pms.ofm.cz/14_blahoreceni.html
http://www.pms.ofm.cz/pics/2012_blahoreceni/index.html
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Křížovka 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Biskup města Říma, nástupce svatého apoštola Petra 

 2. Pochutina, jejímž zakoupením přispíváte na opravu fary 

 3. Rok 2012 je rokem jaké svátosti?  

 4. Nosítka, sloužící k přenosu rakve na hřbitov 

5. Stav, během kterého se duše zemřelého oprošťuje od hříchů před 

vstupem do nebe 

 6. Co tvoří podlahu protivanovského kostela?  

 7. Chléb z nebe, Božský pokrm 

 8. Jméno syna, kterého chtěl Abrahám obětovat bohu 

 9. Vesnička, kde vyrůstal náš pan farář Zdeněk Fučík 

 10. Kolik zvonů je ve věži našeho kostela? (slovy) 

 11. Úmysl mše svaté jinak 

 12. Evangelista 

 13. Rodné jméno p.Jiřího Maria Veselého 

 14. Ten, kdo se podobá Bohu, je bez hříchu, tak je.... 

 15. Místo, kam směřovala letos poslední pěší pouť naší farnosti  

 

Vyluštěnou tajenku zasílejte do 20.11.2012 jako SMS na tel. 723 246 237 
Minulý výherce: Michal Mikeš z Bukové 
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Usměvánek   

 
Na návštěvě u pana probošta 

 Těsně před zpovědí: „Podej tu svatou štolu, ať očistíme svoje nesvaté 

duše, nebo spíše ty nesvaté nánosy, poněvadž duše jsou svaté – jsou 

přece stvořené Bohem.“ 

 Když jsem dal otci proboštovi malý dáreček, tak mi odpoví: „Tak tady 

máš taky nějaký vánoční dárek“. Já mu odpovídám: „Otče Stanislave, 

já su moc rád, že sem za Váma můžu jezdit, Vy jste pro mě dárkem!“ 

Pan probošt na to odpovídá: „To teda dost těžkým“.  

 Nejsme andělé, ale snažíme se dělat to, co dělají oni.  

 Štola je svatá, horší je to s těmi nositeli. 

 Pamatuj si jednu zásadu: „Moc nemyslet, za to více děkovat!“ 

 Když se otec probošt díval na svícen, který jsem mu dal, povídá: „Běž 

ke svatému vypínači a zhasni ho, ať se podívám, jestli ten tvůj 

stromeček vůbec svítí. A vidím, že houby svítí!“ 

 „Někdy máme rozladěné hodiny“, když komentuje naši hříšnost. 

 Otec probošt vtipkuje: „Víš, kdo má na nose háček? Listonoš.“ 

 V jednom rozhovoru o svatém Otci říká: „V poslední době se mně 

velmi líbí Svatý otec: odráží útoky a zároveň útočí!“ 

 „Víš, kdy bude 3. vatikánský koncil? Hned, jak tento Svatý otec zavře 

oči“. 

 „Všechno si dobře zapiš, ať máš další list do svého památníku!“ 

 Otci proboštovi říkám, kolik dětí mám v náboženství, na dětských, … a 

on mně odpovídá: „Člověče, to seš jako africký král, tolik dětí mít.“ 

 

Při zpovědi u pana probošta 

Jdu pro štolu do knihovny. On si mezitím našel další štolu u sebe a 

říká: „Normálně při zpovědi používáme jednu štolu. V případě, že jsou to 

velcí hříšníci, je třeba použít ještě jednu štolu, dohromady tedy dvě.“ Dal 

mi ji na krk a říká: „Můžeš mě taky vyzpovídat?“ 

 
 

 

 

 
 

 

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

ROČNÍK 08, ČÍSLO 10 - Vychází v počtu 200 ks 28. 10. 2012 

uzávěrka dalšího čísla 19.11..2012, vychází k datu 25.11..2012 -- CHYBA TISKU VYHRAZENA 


