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Ročník 09, číslo 5,6, 30.6.2013                   Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

       V Á N E K 
 
Rok svatého Cyrila a Metoděje 
Byli to blázni? 

 Představte si, že je vám někde dobře. Máte kolem sebe přátelé a známé. 

Máte výborné postavení. Jste na začátku své slibně se rozvíjející kariéry. Máte za 

sebou úžasný archeologický nález, který se nepovede každých sto let. Sklízíte 

obdiv okolí… 

 A do toho si vás šéf jednoho dne zavolá a řekne: „Jsi šikovný, daří se ti a 

vím, že tady v městě máš nejlepší možnosti pro svou práci i službu, ale potřeboval 

bych tebe i tvého bratra někde jinde. Protože je to poslání na celý život, 

pravděpodobně se sem, do své rodné země, už nikdy nepodíváte! 

 Neslibuji vám žádnou odměnu ani slávu. Ani pohodlí, které nabízí naše 

vyspělá civilizace. Posílám vás do jednoho zapadákova na severozápadě, kde to 

cizinci nemají lehké, kde je těžké se domluvit, kde jejich řeč neexistuje v písemné 

podobě… Pro vás to ale nebude velký problém, protože kromě své mateřštiny 

umíte i arabsky, rozumíte slovansky a ještě všelijak jinak, tak se tam neztratíte. A 

ještě něco: nebude to tam asi moc bezpečné, možná jim tam jako cizinci budete 

vadit – víte, že cizince nikdo nemá rád, zvlášť, když něco chtějí – budete se muset 

mít na pozoru. Ale jejich kníže, jakýsi Rostislav, žádá dva kněze, tak vás tam, 

Konstantine a Metoději, posílám. 

 Kdybyste byli na jejich místě, naštvalo by vás to? Nenaštvalo by vás i 

něco desetkrát menšího? Nepochybovali byste o tom, jestli je váš šéf vůbec 

normální? Nehledali byste rozumné a přesvědčivé důkazy o tom, že to takhle 

nejde? Neřekli byste: „Víš co, pošli tam někoho jiného…!“ 

 A co udělali oni? Šli! Vyslání do – kulturou, místem i podnebím – 

vzdálené země – přijali za své. A je jasné, že jiný důvod, než ten, který vyplýval 

z jejich víry a poslušnosti, k tomu mít nemohli. 

 Jeden z nich na základě řecké kurzívy a arabštiny vytvořil originální 

písmo, do kterého přeložil část Bible, a vydali se na cestu. A to byl teprve začátek. 

 Všechno v jejich životě bylo jistě jinak, než si představovali, kromě toho 

nejdůležitějšího, že Bůh byl s nimi. 

Nebyli to blázni? Byli. Byli blázny pro Krista. A my z toho žijeme 

dodnes. Kéž Bůh přijme náš dík a chválu za ně. Kéž v jejich díle pokračujeme a 

stáváme na místech, kam jsme posláni. Kéž také my jsme blázny pro Krista!   

  promluva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho 5.7.2001 
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Co nás čeká  
 

FARNÍ TÁBOR 

Od soboty 13. července bude probíhat letní farní tábor. Tentokrát 

jedeme na Fryšavu pod Žákovou horou-nejvýše položené místo brněnské 

diecéze. Je toho spoustu připraveno a děti se mají na co těšit. Domů se 

vrátíme opět v sobotu 19. července. Celý tým farního tábora už se moc těší. 

 

POUTNÍ SEZÓNA 

4.-5. července: Dny lidí dobré vůle Velehrad – letos mimořádné výročím 

1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu. Více informací 

na plakátech a na www.velehrad.eu 

 

28. července: pěší farní pouť do Sloupu v Moravském krasu. Odchod 

tradičně po mši svaté, která začíná v 6.30. Obětována bude za rodiny 

z farnosti. 

 

4. srpna: pěší farní pouť do Jednova ke Kapli. Také vycházíme po mši 

svaté, která začíná o půl sedmé. Tentokrát společným úmyslem bude za 

nová kněžská a řeholní povolání nejen ve světě, ale i v naší farnosti!! 

 

8. září: Protivanovská pouť. Letos, je to jednou za mnoho let, nám to 

přesně vyjde na neděli. Patrocinium farnosti je na svátek Narození Panny 

Marie.  

 

14. září: pěší farní pouť na Vranov. 

 

 

POUTĚ V OKOLNÍCH FARNOSTECH 

7. července: slavnost sv. Cyrila a Metoděje: Vysočany, Jednov 

28. července:  svátek sv. Jakuba: Boskovice, Šebetov 

11. srpna:  svátek sv. Vavřince: Horní Štěpánov 

25. srpna:  svátek sv. Bartoloměje: Žďárná 

15. září: svátek Povýšení svatého Kříže: Benešov 
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10 otázek pro... starostu Protivanova pana Karla Trnečku 
 

1. Jak jste spokojen s funkcí starosty? 

Slovo starosta je odvozeno od slova starati se, takže jak může být 

spokojen ten, který se musí pořád o něco starat. 

 

2. Hodláte vybudovat něco nového v Protivanově?  

Já osobně jsem nic nového v Protivanově nevybudoval a ani budovat 

nebudu. Všechno buduje městys se souhlasem zastupitelstva městyse. Já 

jsem jenom starosta, který se musí starat.  

 

3. Co tedy v současnosti připravujete? 

V současnosti zastupitelstvo odsouhlasilo vybudování inženýrských sítí – 

kanalizace v nové lokalitě, vybudování sběrného dvora a pochůzné 

cyklostezky. Možná také odsouhlasí revitalizaci oblasti kolem základní 

školy, to je cesty, chodníky, parkoviště, ale to možná až v roce 2015. 

 

4. Myslíte, že obci věnujete dost času? 

To já sám nemohu posoudit, to musí posoudit naši občané 

 

5. Jak dlouho jste starostou Protivanova? 

Starostou jsem od voleb v roce 1990, předtím od května 1989 jsem byl 

předsedou MNV. 

 

6. Baví Vás tato funkce? 

Každá práce vás musí alespoň trochu bavit, bez toho by nešlo nic dělat. 

 

7. Může být koníčkem věnovat se obci?  

To by musel být hodně velký koníček, ale práce pro obec by měla být spíš 

něco jako služba občanům než zaměstnání.  

  

8. Jaké tedy máte koníčky? 

Asi jako většina, četbu, trochu historie a také trochu sport,  teď už 

především jízdu na kole.  

 

9. Čím jste si přál být, když jste byl malý? 

Tak jako všichni kluci v naší době, letcem, řidičem, a dalšími povoláními, 

které se líbí malým klukům. 
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10. Cítíte nebo cítil jste se důležitou součástí obce? 

Každý občan by se měl cítit součástí obce a měl by být nápomocen podle 

svých možností jejímu rozvoji. 

   

Děkujeme za  rozhovor :) 

L. Lachmanová, I. Vybíhalová  
  

PODĚKOVÁNÍ ZA 5. FARNÍ DEN 

 

Chtěl bych touto cestou všem poděkovat za organizaci a pomoc na 

farním dnu. Upřímně děkuji pastorační radě, která nesla největší tíhu této 

akce. Díky také těm, kteří připravili podium, pomocníkům u občerstvení a 

jídla, skupině nadšenců u ovocných koktejlů. Velký dík patří lidovým 

řemeslům, kteří přijeli a ukázali staré mistrovské dílo. Moc děkuji Peti 

Krejčí, která, ač letos maturovala, připravila pro děti program na zahradě. 

Také všem, kteří jí pomohli s realizací v den akce. Děkuji vedoucím u 

výtvarných dílen a dozoru u skákacích hradů a trampolíny. Také děkuji 

těm, kteří přispěli do hlavního programu, tedy naší skupině TamDem, 

dětem z mateřské školky, Skaláčku a přátelům z Plumlova. Tisícerý dík 

také sponzorům – bez vás by to nešlo. S díkem nelze zapomenout na tu 

dlouhou řadu lidí, kteří zůstali ve skrytosti. Pán Bůh zaplať. A koneckonců 

i vám všem, kteří jste přišli a svou přítomností jste podpořili život farnosti. 

 

Sponzory farního dne byli: 

DOPES, s.r.o. Benešov u Boskovic;  

GEMARE AGENCY, s.r.o. Olomouc;  

Česká pošta, s.p.;  

VOS zemědělců, a.s. Velké Opatovice;  

SOFIZO, s.r.o. Smržice;  

TAURUS, družstvo Protivanov;  

VPO, a.s. Protivanov;  

Jiří Barák, průmyslová prodejna, Protivanov;  

ALFA, pohostinství Protivanov;  

ARBORETUM Šmelcovna, Boskovice;  

KINETIC, s.r.o., Protivanov; SDH Protivanov 

Městys Protivanov;  

DŘEVO-MÁLEK, s.r.o., Protivanov;  

MIS, s.r.o. Protivanov;  

MIKROP Čebín 
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Křížovka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Menší církevní objekt, ve kterém se slouží mše svatá na malých 

vesnicích.  

2. Nápis na stropě našeho kostela. 

3. Zdobené místo, na němž přinášíme oběti našemu Pánu.  

4. Slavnostní liturgická barva, užívaná v největší svátky místo bílé. 

5. Jeden z věrozvěstů. 

6. Co stvořil Bůh první den? 

7. Vonná pryskyřice, používaná při slavnostech a průvodech 

8. Jaké budeme mít nové farní zvířátko?  

9. Matka představená v klášteře. 

 

 
Tajenka z minulého Vánku byla: DUCH SVATÝ 

Tentokrát byli luštitelé pouze dva!!!! Šance na čokoládovou pochoutku 

tedy mnohonásobně větší. Sladká výhra poputuje na kraj Protivanova. A 

těšit se může Emička Kitnerová. A protože jsem slíbil něco navíc, 

přidávám k čokoládě překvapení.  

 

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

 
 

Z náboženství 

Ti nejmenší se ptají: „Pane faráři, je pravda, že nás Bůh slyší?“ 

Odpovídám: „Samozřejmě, jelikož je vševědoucí, tak dokonce zná i naše 

myšlenky!“ „A co když je v práci?“ 

 

U třeťáků je téma hodiny: Pán Ježíš a jeho láska k lidem. V 

polovině se dětí ptám: „Čím ubližujeme celému světu? Co děláme špatně, 

že je ve světě tolik bolesti?“ Odpovědi dětí: „Nadáváme, ubližujeme 

druhým, prdíme, ...“ 

 

V hodině s těmi nejmladšími mně volá kamarád. Po skončení 

hovoru se děti ptají: „Kdo to byl?“. Říkám jim, že kamarád. Ještě než to 

stačím říct, tak jedno děvče říká: Asi nějaká ženská.“ 

 

Ve skupině starších probíráme jednotlivé části svátosti smíření. 

Ptám se: „Když se rozhodneme jít ke svátosti smíření, tak co musíme 

nejprve udělat?“ Napovídám „zpy...“ a čekám zpytování svědomí. 

Odpověď byla: „spiknutí“. V další části hodiny luštíme křížovku, kde je 

tajenka právě zpytování svědomí. Jedno zadání je: „Pěstoun Pána Ježíše?“ 

Odpověď dětí je: „Maria.“ V dalším zadání je dům Boží. Odpověď měla 

znít: „Kostel“. Z dětí ovšem vypadlo: „Kosa“. Další bylo: „Židovský král, 

který vládl v době narození Krista“. Odpověď měla být. Herodes. Z dětí 

ovšem vypadlo úplně něco jiného, a to Karel Gott. V další odpovědi jsem 

se dozvěděl tato jména evangelistů: „Martin, Pavel, Václav, Tadeáš, Jakub, 

Jidáš, ...“ 

 

S těmi nejstaršími mluvíme o Božím milosrdenství. Jak Bůh 

uzavřel s lidmi Starého Zákona smlouvu, kterou Izraelský národ mnohokrát 

přestoupil. A přestože lidé zhřešili, … A ptám se dětí, jak jednal Bůh? 

Jeden chlapec říká: „Bůh se na ně nevysr..!“ 

 

*** 
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