
 1 

Ročník 09, číslo 1,2, 17.2.2013                   Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

       V Á N E K 
 

  

Má nemoc a utrpení nějaký smysl? Nemá! 
úvaha ke Světovému dni nemocných 10. února 

 

Ve skautu jsem se jako malý kluk naučil (údajné) indiánské názvy 

pro jednotlivé měsíce roku. Vycházely z indiánské zkušenosti s přírodou a 

životem. Únor byl nazýván „měsícem smrti“ (jinde „měsíc hladu“). 

Pamatuji si, jak mě jako malého kluka fascinoval znak tohoto měsíce: 

lebka se zkříženými kostmi. Uběhlo několik let (resp. desetiletí), které i 

mně, jako každému člověku, nadělily nějaké osobní i zprostředkované 

zkušenosti se životem, ne-mocí, bez-mocí a smrtí.  

Světový den nemocných se připomíná právě v únoru. Tedy v 

období vrcholící zimy, kdy je organismus po zimě vyčerpaný a více 

zranitelný (alespoň na severní polokouli). Světový den nemocných 

připomíná utrpení a nemoc jako všudypřítomnou veličinu lidského života. 

Veličinu, se kterou si ani jako křesťané mnohdy nevíme co počít. Proto ji 

někdy podvědomě ze své mysli buď vytlačujeme, nebo „z nouze děláme 

ctnost“ – prohlašujeme utrpení jako od Boha seslané k naší nápravě.  

 Utrpení a nemoc jsou ale zlem, proti kterému vystupoval i Ježíš. 

Není tedy Božím záměrem, aby člověk trpěl. Trápení do světa vstoupilo až 

odloučením člověka od Boha! Pravdou ale je, že až právě v utrpení, ne-

moci a slabosti mnohdy člověk zahlédne důležité a podstatné věci, které by 

jinak neviděl. Zahlédne pravdu o sobě, svých blízkých i o podstatě života. 

Jedině v tom může mít – a asi má utrpení svůj zprostředkovaný význam. 

Asi až v utrpení lze pochopit i to, že Kristus se nám připodobnil opravdu 

ve všem, že šel před námi až k bráně smrti, kterou svým vzkříšením 

otevřel. Pro nás. Máme tedy naději! 

 
„Utrpení samo o sobě smysl nemá, ale to, jak s ním zacházíme, ano.“ 

(Viktor Frankl - logoterapie) 

 
převzato z www.vira.cz 

http://www.vira.cz/
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Malá statistika loňského roku 
 

Mše svaté 

nedělní a slavnostní:  

v Protivanově 98 

v Bukové 12 

v Malém Hradisku 54 bohoslužeb 

 

všední:  

v Protivanově 202 

v Bukové 43 mší svatých 

v Malém Hradisku 9 (zádušních)

poutní:  

po jedné mši svaté v Oklukách a Repechách 

 

Celkem se podalo v naší farnosti 11890 svatých příjímání. 

 

Křty 
V roce 2012 v naší farnosti bylo pokřtěno celkem 14 dětí (loni 21, předloni 

26), z toho 10 chlapců a 4 děvčata.  

V Protivanově byly pokřtěny tyto děti:  

Tereza Geršlová 

Marek Štefke 

Josef Kolář 

Patrik Trnečka 

Radek Antonín Doležel 

Tomáš Vojta 

Štěpán Halečka 

Barbora Marie Paděrová 

Lukáš Jan Paděra 

Martin František Sedlák 

 

V Bukové byly pokřtěny dvě děti: 

Jana Anežka Česká Krejčířová a Jan Jiří Páleníček 

 

V Malém Hradisku taky dvě: Antonín Cyril Jančík a Michaela Kuželová 

 

Jistě alarmující je, že jenom 6 dětí, tedy méně jak polovina, bylo z naší 

farnosti. Velmi potěšující naopak bylo, že krom 2 rodičovských párů, kteří 

nemají uzavřené manželství vůbec, měli všichni ostatní své manželství 

před Bohem uzavřené. 

Přeji všem pokřtěným do života Boží požehnání, darů Ducha svatého a 

ochrany Panny Marie. 

 
Svátost nemocných 

13. února 2012 v našem kostele přijalo svátost nemocných 68 farníků (loni 

80, předloni 75). 28 lidem jsem udělil svátost nemocných soukromě (loni 

33, předloni 31). 
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Svatby 

V naší farnosti v roce 2012 uzavřelo manželství 6 snoubeneckých párů - 

všechny ve farním kostele Narození Panny Marie (loni 12, předloni 5).  

 

25.8.  Bohdana Kolínská a Martin Minařík 

1.9.  Lenka Nejedlá a Martin Boháč 

 Pavlína Pořízková a Zdeněk Zatloukal 

22.9.  Bedřich Vašků a Hana Rosolová 

28.9.  Rudolf Burgr a Magdalena Pažourková 

13.10. Martina Soldánová a Jakub Havelka 

  

Vyprošujeme jim hojnost Božích milostí na společné cestě. 

 

Pohřby 

V roce 2012 odešlo ke svému Otci na věčnost 23 lidí – 11 mužů a 12 žen 

(loni 18, předloni 16 farníků).  

Marie Starová - 89 let 

Karel Fiedler - 83 let 

Marta Lachmanová - 48 let 

Anežka Třísková - 94 let 

Vojtěch Vlach - 86 let 

Josef Sedlák - 86 let 

Vojtěch Barák - 72 let 

Věra Stratilová - 39 let 

Anna Pořízková - 73 let 

Alois Trunečka - 90 let 

Bedřich Klementa - 91 let 

Marie Vybíhalová - 70 roků 

Františka Koudelková - 83 let 

Alois Šálek - 64 roků 

Marie Marková - 84 roků 

Jana Mrnková - 48 let 

Emanuel Grmela - 58 let 

Alexandr Ptáčník - 66 let 

Antonín Dadák - 77 roků 

Irena Formánková - 82 let 

Božena Slepánková - 87 let 

Marie Mnichová - 88 let 

Oldřich Petržela - 85 let 

 

Z toho pouze 6 z nich bylo na smrt připraveno. Loni byla zaopatřena více 

jak polovina; z 18 lidí deset. 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají 

ve svatém pokoji. Amen 

 

Návštěva nemocných 

V roce 2012 jsem kvůli škole musel udělat změnu v návštěvách 

nemocných na první pátek. Od podzimu každou první středu navštěvuji 

nemocné v Protivanově (13 staroušků); ve čtvrtek odpoledne v Bukové 8 

staroušků; a v pátek dopoledne v Malém Hradisku (jeden manželský pár). 
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První svaté přijímání 

U prvního svatého přijímání bylo letos 16 dětí (loni 10, předloni 14).  

 

Z Protivanova:

Michaela Dvořáčková 

Jakub Kolář 

Martin Kolář 

Michal Kovář 

Michal Lachman 

Monika Marková 

Renata Nejedlá 

Aneta Ondroušková 

Filip Učeň 

Jakub Veselý 

 

Z Otinovsi: 

David Grmela 

Jan Kolář 

Tomáš Sychra 

 

Z Bousína: 

Aneta Pořízková 

 

Z Bukové: 

Nela Mikešová 

 

Z Plumlova: 

Vojtěch Hýbl 

 

Kéž jim stále svítí Kristovo eucharistické světlo v životě. 

 

Náboženství 

Do školního roku 2012/13 se přihlásilo 77 dětí (loni 88, předloni 85). Od 

loňska učím náboženství ve všech třídách. V první třídě je 7 dětí; ve druhé 

10; ve třetí 18; ve čtvrté 15, v páté 9; v šesté 9; v sedmé 5; v osmé 2 děti a 

v deváté rovněž 2 děti. Úbytek vidím v tom, že odešlo poměrně hodně 

deváťáků. A také v tom, že někteří si myslí, ačkoliv nejsou v deváté třídě, 

že už mají náboženství vychozeno. Musím pro ně s politováním uvést, že 

náboženství či etická výchova je základní předmětem pro šťastný život 

člověka a je potřebí tento předmět absolvovat v plné délce. Je to podobné, 

jako v českém jazyce, kdyby chyběl jeden rok, tak by člověk třeba neuměl, 

díky absenci, vyjmenovaná slova. 
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Malý přehled pastorační činnosti  

 

Leden:  Tříkrálová sbírka v Protivanově a v Bukové  

7. „3. farní ples“ 

27. narození jehňátek (Andělka a Meri) 

Únor: 9. narozeno jehňátko Timmy 

12. společné udílení svátosti nemocných v kostele 

21. začátek biblických setkání  

22. POPELEČNÍ STŘEDA - začátek doby postní, „Postničky“ 

Březen: 5. zahájení vnitřních oprav na faře 

24. výlet s dětmi do Olomouce  

Duben:  4. památkáři zastavili práce na faře (kvůli klenbě) 

10. podepsání dotační smlouvy na RO SZIF v Brně (sociálky) 

Květen: 3. jednání s památkáři v Olomouci 

17. výlet s dětmi do Brna - „Jeden den na Petrově“ 

20. „4. farní den“ 

Červen:  1. „Noc kostelů“ 

3. „První svaté přijímání“ 

10. Slavnost Těla a Krve Páně - „Boží tělo“ 

11. od zastavení památkářů v dubnu se první den pracuje na faře 

13. farní pouť do Březiny u Křtin 

na konci měsíce je přislíbena dotace z MAS (topení) 

Červenec: Cyrilometodějské svátky - první farní dovolená rodin 

Farní tábor v Hrušce 

29. pouť do Sloupu (46 lidí) 

Srpen: 5. pouť do Jednova (52 lidí) 

Září: den před poutí koncert MUSICA ORGANUM 

9. pouť v Protivanově 

15. pouť na Vranov (36 lidí) 

28. cyklovýlet: Protivanov-Šošůvka-Sloup-Protivanov 36 km  

Říjen: 7. žehnání nově opravené zvonice na návsi v Bukové 

13. pouť do Okluk (19 lidí) 

14. MISIJNÍ NEDĚLE 

20. pouť do Repech (26 lidí) 

21. císařské hody a poděkování za úrodu 

Listopad: dušičkové pobožnosti na hřbitovech 

Prosinec: 7. svatý Mikuláš v kostele 

   13. adorační den ve farnosti 
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Svědectví: něco o svátosti smíření 
 

 

 
 

 

Byla to Vánoční zpověď jako každá jiná. Trochu rutina, 

zopakovala jsem si cestou do kostela běžné hříchy a otevřela dveře. Fíha, 

tolik lidí. Zařadila jsem se a začala bavit se sousedy. Postupovali jsme 

pomalu. „Co tady budu tak dlouho dělat?“ řekla jsem si.  Upoutala mě paní 

v lavici čtoucí kancionál. „Taky si něco přečtu, ale ne kancionál,“ 

pomyslela jsem si a šla ke stojanu s letáky. Uviděla jsem časopis „Milujme 

se“. Vzala jsem ho a prolistovala. Nic pro mě, ale co jinak dělat? Začala 

jsem tedy číst jeden z článků, o umělém oplodnění a postoji církve k němu. 

Vždyť i já mám špatný pohled na tuto problematiku, a nejednou jsem svůj 

názor prezentovala, aniž bych věděla názor církve. Svými postoji jsem 

vrhala špatné světlo na církev, to by mohl být hřích.  

Začala jsem číst další článek, a ejhle. I v něm jsem našla příběh, 

který mě přivedl k dalšímu mému hříchu. Začala jsem se trochu stydět, a 

zároveň dostávala stále větší chuť číst dál. Co článek, to další poznaný 

hřích. Přečetla jsem celé vydání a najednou měla v mysli tolik hříchů, které 

jsem v těchto oblastech nehledala. Zastyděla jsem se, protože v porovnání s 

těmi hříchy, se kterými jsem přišla původně, byly tyto nově nalezené 

mnohem závažnější. 

 

Byla jsem v půli řady a honilo se mi hlavou spoustu myšlenek. 

Jsem vůbec na zpověď připravena? Nebylo by lepší jít domů a napřed si 

vše urovnat?  Dlouho jsem se s Bohem ve svátosti nepotkala, odkládat to 

dál? Budu si všechny hříchy pamatovat i při vyznání? Co když nějaké 

zapomenu? Dostala jsem strach. Jak jsem si mohla myslet, že Boha takhle 

jednoduše odbudu? Jak ke mně bude přistupovat ve svátosti teď? Odpustí 

mi?  
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Usedla jsem do lavice a bezmyšlenkovitě otevřela kancionál na 

motlitbě před smířením. Když jsem otočila list dál, objevila jsem celý oddíl 

otázek k zamyšlení před smířením s Bohem. Zvláštní, chodím do kostela 

od malička, ale tohle jsem ještě nikdy nečetla. Zastyděla jsem se a 

pokoušela se na otázky odpovídat. Odpověď byla ale skoro vždy ano, a 

když už jsem odpověděla ne, tak mě otázka přivedla stejně k odhalení 

dalšího hříchu. S každou další větou jsem objevovala další hříchy. V tu 

chvíli mi bylo úplně na nic. To jsem opravdu tak špatná? Jsem správný 

věřící člověk? Brala jsem zpověď jako vyznání z hříchů, ale nikdy jsem se 

nad těmi hříchy pořádně nezamýšlela a nehledala je všude kolem sebe.  Až 

teď jsem objevila desítky klopýtnutí a hříchů mého života. Styděla jsem se, 

měla jsem chuť se zvednout a utéct z kostela. Ale co si řeknou teď lidi v 

kostele? 

  Ach ne, další hřích. Záleží mi na tom, co si pomyslí lidi kolem mě, 

ale co si o mně myslí Bůh, nad tím nepřemýšlím.  

Podívala jsem se kolem sebe a uviděla, jak lidé drží v ruce papírky 

se svými hříchy, někteří je trochu skrývají. Já bláhová, vždycky jsem si 

myslela, že seznam hříchů si píšou jenom děti. Jak povrchní byly moje 

zpovědi, nikdy si přece nemůžu zapamatovat víc než běžné hříchy.  

 

Začala jsem se modlit a prosit Pána za odpuštění. V tom se mi 

zrodil v hlavě nápad. Nemám sice tužku a papír, kam bych si hříchy psala, 

ale mám mobil. Napíšu si hříchy do mobilu, stihnu to. Začala jsem tedy 

psát a seznam rychle narůstal. Když už jsem měla hlavu prázdnou, ještě 

jednou jsem se pomodlila, poprosila Pána za odpuštění i hříchů, které jsem 

doteď neuvědomila a bázlivě jsem vešla k panu faráři. 

Vytáhla jsem mobil a začala vyznávat hříchy. Připadalo mi, že se 

občas pan farář zamračil, jako by i ho bolely moje hříchy. Jindy zase 

takový úsměv, jako by chtěl říci „Já jsem to věděl, neboj”. Styděla jsem se, 

nejen před panem farářem, ale hlavně před Bohem. Bůh všechno vidí, 

viděl, i že mám mnohem více hříchů, než jsem tušila. Chvílemi se mi draly 

slzy do očí. Zklamala jsem, sebe, ale hlavně Pána Boha. 

 

Konečně jsem došla na konec seznamu, vyslovila lítost a ticho. S 

napětím jsem čekala, až pan farář promluví, bylo to jako věčnost. Měla 

jsem strach, že teď řekne: „Tolik hříchů ti má Bůh odpustit?“ Jak náročné 

bude pokání. 
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Z myšlenek mě vyrušil hlas pana faráře. Krátká promluva a pak 

rozhřešení, pomodlit se za rodiny. „Jenom tohle?”, spadl mi kámen ze 

srdce. Najednou jsem se cítila úplně lehce, jako bych uměla létat. Tak silně 

jsem smíření zatím nevnímala. Otec mi ještě řekl: „Všichni máme hodně 

hříchů a důležité je hlavně si je uvědomit. Nesmíme si ale dávat cíle, které 

nejsme schopni splnit. Nemůžeme napravit všechno naráz. Vyber si ještě 

jako pokání alespoň jeden hřích, kterému se chceš příště vyhnout“ 

Pokračoval dále: „Ne, nebo já ti to vyberu, choď se k Pánu Bohu smiřovat 

častěji, jak doteď.“ 

 

Odcházela jsem ze zpovědnice plna radosti a štěstí. Zároveň jsem 

myslela na to, kolik dalších hříchů ještě mám a je třeba je poznat. Usedla 

jsem do lavice a pomodlila pokání. Hlavou mi přitom bleskla myšlenka: 

„Ještě, že je tady taková fronta, čekání mi otevřelo oči.“ Při odchodu z 

kostela jsem pohlédla na letáky na stolečku. Napadlo mě: „Šířím Boží 

lásku? Pomáhám lidem v poznání Boha? Můžu začít teď, podělím se o 

svoje poznání pomocí farního časopisu. Co když ostatní taky neumí 

správně rozeznat podobu hříchu? Pak bych jim mohla otevřít oči.“  

 

Další den jsem udělala zase špatnou věc, další hřích. Vzpomněla 

jsem si na slova pana faráře. Musíš se hříchem bojovat postupně.  Pak na 

články všech těch lidí z časopisu. Nejsem sama, budu bojovat jako oni, 

hlavně se nevzdávat. To mě uklidnilo. Chtěla bych další hříchy ze života 

dostat pryč, ale nedaří se mi to tak, jak bych si přála. Ale Bůh mi dává sílu 

s tím bojovat, vzdorovat hříchu dnes a denně, nedovolit mu stát se součástí 

mého života. A ve večerní motlitbě mě povzbuzuje. Jsme hříšní, ale 

uvědomme si svoje hříchy. Čtěme Bibli a otevřeme občas kancionál. Není 

to jen "církevní zpěvník", ale návod, jak být správným věřícím člověkem. 

 

(autorka si nepřála zveřejnit své jméno) 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se i vy chcete podělit o nějaký svůj zážitek nebo prožitek, neváhejte 

a pošlete nám jej! Za všechny příspěvky děkujeme.
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Co nás čeká v postní době 
 
 

13. února – Popeleční středa (den přísného postu) 

 

každý pátek přede mší svatou a v neděli ve 14.00 – pobožnost + cesty 

 

19. března – Slavnost svatého Josefa 

 

22. března – Květný pátek, pouť u Bolestné Matky Boží ve Sloupě 

 

23. března – setkání mládeže s otcem biskupem v katedrále na Petrově 

 

24. března – Květná neděle 

 

 
 

Každé druhé úterý: postní duchovní obnova 

 

Všem těm, kdo se chtějí hlouběji a poctivěji během postní doby 

připravit na slavení Velikonoc, se nabízí možnost prožívat v naší 

farnosti postní duchovní obnovy. 

Duchovní obnovy budou probíhat ve dnech 26.2., 12.3. a 26.3. 

Povede je dominikán otec Jindřich z Olomouce, kterého si jistě 

dobře pamatujete z loňského dovolenkového zástupu našeho pana 

faráře.  

Přesný průběh obnovy bude ještě upřesněn. Zatím se můžete těšit na 

promluvu při kázání a na adoraci po mši. 

Hlavním tématem bude svátost smíření.  

Všichni jste srdečně zváni. 
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Křížovka 
 

 

 

 

1.   Měsíc, od kterého bydlí pan farář na faře 

2.   Co z astronomického hlediska udává, kdy budou Velikonoce?  

3.   Evangelista 

4.   Členové Českobratrské církve evangelické (hovorově) 

5.   Výčnělek ve střeše 

6.   Místo, kde přebývá Pán Bůh (modlitební výraz ) 

7.   Francouzské poutní město 

8.   První roční období  

9.   Pomůcka k počítání motliteb  

10. Svátek Uvedení Páně do chrámu 

11. Jedno z Biblických jmen Boha 

 

Vylosovaným výhercem z minulého čísla je Nela Mikešová z Bukové. 

Aktuální tajenku posílejte na mail nebo jako SMS na mobil pana faráře. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Usměvánek: z náboženství 

 

 

U nejmenších na slavnost Zjevení Páně 

Děcka, co to znamená, když jeden z králů donesl Ježíškovi do 

Betléma kadidlo? 

- „Aby mohl líp kadit!“ 

- „Aby mohl zachraňovat přírodu!“ 

 

Podobně jsem se o hodinu později ptal starších dětí na myrhu. 

Upřesnil jsem, že to je vonná látka - olej, kterým se pomazávali 

mrtví lidé. Jeden žák hned dodal: „Aby drželi pohromadě, že?“ 

 

V hodině náboženství se čtvrťáky a páťáky: 

Probíráme farnost a říkám: „Adresa naší farmy je ...“  

Také mluvíme o svátosti nemocných. Ptám se dětí, jestli je z jejich 

rodiny někdo nemocný a oni mně říkají, že nikdo, vůbec nikdo. 

Samozřejmě, že mě trošku zlobí, tak jim říkám, že jestli budou pořád 

zlobit, budu z nich nemocný já. A jeden říká: „Chudák pan chalář.“ 

 

Náboženství - středa 3. února 

U těch nejmenších mluvím o Hromnicích; Světle, kterým je Kristus; 

o chrámu, kde byl všem lidem Ježíš představen a o oběti, která byla 

přinesena. Také jsem mluvil o symbolu svíčky. Nejen o jeho 

významu, ale i o použití hromniček. A jeden hoch říká: „Pane faráři, 

my svítíme svíčkou, abychom ušetřili.“ 

Po hodině píšu na dveře třídy prvně křídou, a když to není vidět, tak 

fixem K + M + B 2010. A jeden procházející žák, když mě vidí, říká 

jen tak polohlasně, ale slyšitelně: „To je ale hovado.“ 
 

 

*** 
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