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Ročník 09, číslo 3, 24.3.2013                   Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

       V Á N E K 
 

Úžasná možnost obnovit víru v roce víry 
 

Stejně jako každý rok i letos na Bílou sobotu budeme mít 

jedinečnou příležitost společného obnovení křestních závazků. Proč 

jedinečnou? Protože stále prožíváme rok víry, který vyhlásil nyní už 

emeritní papež Benedikt XVI. v půli října loňského roku. A obnovit 

víru v roce víry je dvojnásobná síla znovu prohloubit a nalézt krásu 

osobního vztahu k Trojjedinému Bohu. 

 Křest je svátost, skrze kterou se stáváme Božími syny a 

dcerami, dětmi milujícího Boha a náš Otec nám touto skutečností 

dává osobní podíl na Kristově vítězství, a to nejen nad smrtí, ale de 

facto nad každým pokušením. 

 Tak, jako před svátostí smíření, tak i před obnovou slibů na 

velikonoční vigilii je dobré a prospěšné vzbudit lítost nad vším 

hříšným konáním a prosit za odpuštění. Jen a pouze v tomto vědomí 

pak křesťan může tento křestní slib obnovit. Právě skrze toto 

obnovení nám Bůh dává sílu a posiluje svobodu pokušením zlého 

ducha vzdorovat a od veškerého zla se distancovat.  

Úvodní výzva kněze při obnově křestních závazků na 

velikonoční vigilii zní: „My všichni máme účast na Kristově 

vítězství nad smrtí: Neboť křtem jsme byli spolu s Kristem pohřbeni, 

abychom s Kristem vstali k novému životu. Proto se nyní zřekněme 

ducha zla a vyznejme víru v Krista Ježíše, zřekněme se hříchu a 

slibme, že chceme sloužit Bohu v jeho svaté církvi.“  

A tak vám milí farníci a čtenáři našeho farního věstníku přeji, 

aby radost, že Bůh je náš milující Otec a že my jsme jeho 

milovanými dětmi v našem srdci stále přetrvávala, a toto vědomí nás 

posilovalo v každodenním pokušení a starostech všedního života. 

o.ZF 
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Co nás čeká  
 

28. března – Zelený čtvrtek 

Dopoledne v brněnské katedrále otec biskup v 9:00 hodin na MISSE 

CHRISMATIS posvětí oleje a přítomní kněží obnoví své kněžské závazky. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Večer pak, při mši svaté si připomínáme ustanovení Eucharistie, kterou 

poprvé slavil se svými učedníky Pán Ježíš při Poslední večeři. Podle 

tradice „zvony odlétají do Říma“ – na znamení smutku utichnou zvony i 

varhany. Zvony nahrazují klepačky a řehtačky. Po skončení mše svaté bude 

v kostele krátká společná adorace, která nám má připomenout bdění Krista 

v Getsemanské zahradě. Podle církevních předpisů je účast na této adoraci 

povinná. 

 

29. března – Velký pátek 

Připomínka Kristova utrpení a smrti na kříži. Den přísného postu. V 16:00 

začne tradiční křížová cesta po obci z obvyklých míst – na horním konci od 

kříže a na dolním konci od křížku u Marků (u dolní autobusové zastávky). 

Vezměte si sebou kancionály, modlit se budeme tradičně křížovou cestu 

číslo 073 „Rozjímej křesťane“. 

Místo mše svaté se tento den v kostele konají Velkopáteční obřady. 

 

30. března – Bílá sobota 

Připomínáme si Ježíšovo spočinutí v hrobě. Od 9:00 do 18:00 hodin bude 

v kostele probíhat adorace. Bílá sobota je „aliturgický“ den – neslaví se 

žádné bohoslužby. Obřady Velké noci už patří k Velikonocům.  

 

31. března – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. 

Největší křesťanský svátek. V kostele se tento den světí pokrmy. 

 

1. dubna – Velikonoční pondělí 

 

13. dubna – jarní výlet pro děti. Navštívíme diecézní muzeum na Petrově, 

odpoledne halu Bongo. Podrobné informace dostanou děti v náboženství. 

 

8. května – děkanátní pouť na Velehrad 

 

Stále jsou přijímány nápady na program Noci kostelů i 5. farní den.  
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Změna času 

 

V noci ze soboty 30. 3. na neděli 31. 3. 2013 začíná letní čas. V 

neděli o druhé hodině ranní středoevropského (zimního) času se 

posunou hodiny na třetí hodinu letního času. 

Setkání pro rozvedené a odloučené v manželství 

 

Biskupství brněnské ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální 

péči pořádají setkání pro rozvedené a odloučené v manželství.  

Setkání se koná 13.4.2013 od 9 do 16 hodin v Brně v katedrále sv. 

Petra a Pavla a následně na Petrově 2. Jsou připraveny přednášky 

Mgr. Mikulkové na téma Výchova dětí v neúplné rodině a R. D. 

ThLic. Petra Šikuly Ježíš a samařanka. S. M. Mgr. Dominika Hana 

Kubíková, OP, podá informace z oblasti církevního práva. Během 

dne bude možnost svátosti smíření a osobního rozhovoru s knězem. 

Další informace: <http://www.crsp.cz>, koordinátor Mgr. M. 

Klímová, tel. 736 608 607. 

 

Velikonoční přání otce generálního vikáře 

 

Ježíš vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, 

vztáhni ruku a vlož ji do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící.“ 

Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj.“ (Jan 20,27-28)  

 

Zdá se, že v našem světě platí jen zákonitost boje, zákon silnějšího, 

prohnanějšího a bezohlednějšího, a že vše je ochromeno 

materialismem a egoismem. Apoštol Tomáš se přesvědčil, že Ježíš 

Kristus opravdu žije, že je mocnější než všechno zlo a že láska Boží 

je silnější než smrt. Navzdory tomu, co vidíme kolem sebe, navzdory 

tomu co vidíme sami v sobě, věřme spolu s Tomášem v moc Boží 

lásky a žijme s Tím, který žije!  

 

Požehnané velikonoční svátky přeje a vyprošuje 

                     Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze  
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Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 

 

 

pondělí Svatého týdne 

 

velikonoční svatá 

zpověď 

13:00 

Protivanov 17:00 

úterý Svatého týdne 

 

Protivanov 17:00 

středa Svatého týdne 

 

Protivanov 7:30 

Zelený čtvrtek 

 

Protivanov 17:00 

Velký pátek 

 

křížová cesta po 

vesnici 

16:00 

 

Protivanov 17:00 

 

Bílá sobota 

 

adorace v Božím 

hrobě 

9:00 – 18:00 

Vigilie Bílé soboty 

 

Protivanov 21:00 

Neděle velikonoční Protivanov 8:00 

 

Malé Hradisko 9:15 

 

Protivanov 11:00 

 

Pondělí velikonoční 

 

Protivanov 8:00 

 

Buková 11:00 

 

 
 

Aktuální informace hledejte na www.farnostprotivanov.cz 

 

  

http://www.farnostprotivanov.cz/
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Jorge Mario Bergoglio - profil nového papeže Františka 

 

 

Kardinál Jorge M. Bergoglio SJ se stal papežem Františkem. 

  

Argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio (76), který byl zvolen 

papežem a přijal jméno František, je první hlavou katolické církve, která je 

členem jezuitského řádu. Muž, jenž při posledním konkláve v roce 2005 

skončil údajně „druhý“ za Josephem Ratzingerem, patřil i tentokrát do 

širšího okruhu favoritů. Je známý svou skromností a pokorou a také silně 

kritickými názory vůči homosexualitě, potratům a eutanázii.  

Nejznámější argentinský kardinál je podle agentury AP strohým 

jezuitským intelektuálem a pokorným člověkem vyznávajícím prostý 

životní styl. Až dosud žil v malém bytě, sám si vařil a ve městě se 

přepravoval hromadnou dopravou. Často navštěvoval chudinské čtvrti 

Buenos Aires; vyznačuje se dogmatickým konzervatismem a závazkem k 

sociální spravedlnosti. V některých otázkách je ale považován za 

hodnostáře moderního ražení. 

Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v Buenos 

Aires jako jedno z pěti dětí italských imigrantů. Jeho otec pracoval jako 

železniční dělník. Bergoglio vystudoval chemicko-průmyslovou střední 

školu a v 21 letech vstoupil do jezuitského řádu. Poté vystudoval filozofii a 

teologii v San Miguel u Buenos Aires a stal se profesorem teologie. 

Vysvěcen na kněze byl 13. prosince 1969. Poté v letech 1973 až 1979 

působil jako představený noviců, profesor teologie a argentinský provinciál 

jezuitů. Již tehdy zaujal svými vůdčími schopnostmi. V letech 1980 až 

1986 byl rektorem jezuitské fakulty filozofie a teologie v argentinském San 

Miguel a poté sloužil v jezuitském řádu jako duchovní v Córdobě. 
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V květnu 1992 ho papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným 

biskupem v Buenos Aires. Arcibiskupem se stal 28. února 1998 po smrti 

tehdejšího kardinála Quarracina. Kardinálem byl jmenován opět papežem 

Janem Pavlem II., a to 21. února 2001. V letech 2005 až 2011 byl 

předsedou Argentinské biskupské konference. 

Jako kardinál se snažil napravit pověst církve a obviňoval církevní 

vůdce z pokrytectví. „Jděte ven a podělte se o své svědectví, jděte ven a 

pracujte se svými bratry a sdělujte si zkušenosti, jděte ven a staňte se 

slovem Božím,“ řekl Bergoglio při loňském kázání argentinským kněžím. 

Hlásá nutnost soucitu vůči chudým a nemocným; v roce 2001 při návštěvě 

hospice umyl a políbil nohy dvanácti pacientům trpícím onemocněním 

AIDS. Několikrát zdůraznil spiritualitu a svatost, která by měla přirozeně 

vést k většímu zájmu o chudé a nemocné. 

Někdo nevěděl, proč si dal biskup Říma jméno František. Někteří 

mysleli na Františka Xaverského, na Františka Sáleského, také na 

Františka z Assisi. Řeknu vám jednu příhodu. Při volbě jsem seděl vedle 

emeritního biskupa ze Sao Paolo a také emeritního prefekta pro klérus, 

kardinála Claudia Hummese: velkého přítele, velkého přítele. Když začaly 

věci vypadat nebezpečně, utěšoval mne. A když hlasy stouply na dvě třetiny, 

nastal obvyklý aplaus, protože byl zvolen papež. On mne objal, políbil a 

řekl mi: „Nezapomeň na chudé.“ A toto slovo mi utkvělo v mysli: chudí, 

chudí. Potom se mi v této souvislosti vybavil František z Assisi. Potom jsem 

myslel na války a skrutinium pokračovalo až do sečtení všech hlasů. A 

František byl člověkem pokoje. A tak vstoupilo do mého srdce toto jméno: 

František z Assisi. Člověk chudoby, člověk pokoje, člověk, který má rád a 

chrání stvoření. V současné době máme vůči stvoření vztah ne právě dobrý, 

že? František je člověkem, který nám dává tohoto ducha pokoje, je chudým 

člověkem… Ach, jak bych chtěl, aby církev byla chudá a pro chudé! Po 

volbě pak následovalo pár vtipných poznámek. Měl by ses jmenovat 

Hadrián, protože Hadrián VI. byl reformátor a je zapotřebí reformovat… 

A jiný mi řekl: „Ne, měl bys být Klement“. „A proč?“ „Klement XV. – tak 

bys oplatil Klementu XVI. zrušení Tovaryšstva Ježíšova! Tak to jsou 

anekdoty… (z papežovy promluvy při setkání s novináři) 

převzato z http://www.radiovaticana.cz/ a www.pastorace.cz  

 

http://www.radiovaticana.cz/
http://www.pastorace.cz/
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Křížovka 

 
 

 

 

 

1. Druhá část Bible 

2. Oficiální jméno nového papeže  

3. První kniha Mojžíšova 

4. Spasitel světa, Bůh v postavě Ježíše Krista, Ježíš Pomazaný 

5. Člověk, který se stará o kostel, roucha kněze a ministrantů 

6. Hora, na které Bůh dal lidem desatero 

7. Zvolání: „Máme papeže!“ 

 

Tajenka z minulého Vánku byla: SVATÝ BLAŽEJ. 

 

Správných luštitelů tentokrát bylo poskromnu. V sakristii Míša 

Lachman po středeční dětské mši svaté vylosoval Renatku 

Nejedlou z Protivanova. 

Aktuální tajenku posílejte na mail nebo jako SMS na mobil pana 

faráře. 
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 Usměvánek: 

- z návštěv u nemocných 

 

 

U nemocných v Hradisku mluvím se starouškama o ovečkách. 

Říkám, že v garáži ve dvoře mám krásně zelený, suchoučký seno. A 

staroušek mně povídá: „Takový seno, to ovečkám mosí chotnat, to je 

samé léstek.“ 

 

U nemocných v Bukové zdravím jednoho starouška: „Pozdrav Pán 

Bůh dědulinku!“ A on na to: „Pane faráři, dostanete na prdel za toho 

dědulinka!“ 

 

V Protivanově: „Pane faráři, tade máte stovko za formanko, že ste 

přejél.“ 

 

U jiných staroušků jsem pohladil jejich kočku a nechtěně ji chytil za 

tlapku. Ona po mně vyjela a tasila drápky. Pan domácí to komentuje 

slovy: „Vona je dneska nejaká nasraná!“ 

 

V Bukové: „Pane faráři, mě tak bolijó čape, že ani nemužo chodit. 

Chodim jen tade po cimérce, nekdy cófo, cófo, až sedím v tom svým 

brlóško. Já ho mám furt rozestlané.“ 

 

 

- k aktuálnímu počasí letošního roku na svatého Josefa 

Ráno prohrnuju ty kupy sněhu před farou a jeden pán mně povídá: 

„Ten svaté Joséfek s nama trocho zašpásoval.“ 

 

 

*** 

 
 

VYDÁVÁ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROTIVANOV, www.farnostprotivanov.cz 
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