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Ročník 09, číslo 7, 1.9.2013                   Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

       V Á N E K 
 
Klokan JEREMIÁŠ 

 

Tak, jako dětem začíná nové období, nový školní rok, tak i na 

naší farní zahradě začne nové období, nebo spíše bude novota. Od 

půli září bude naši zahradu obývat nový nájemník, dlouho avizovaný 

klokan. Jeho jméno bylo vybráno na základě „soutěžního 

výběrového řízení“, které bylo vyhlášeno v květnu na 5. farním dnu. 

Ze všech návrhů vyšel vítězně Jeremiáš, zkráceně Jero. 

Podívejme se trošku do života klokanů. Domovinou klokanů 

je Austrálie, Tasmánie, Nové Guinea a přilehlé ostrovy. Uměle 

„vysazený“ byl i v Evropě. Historické záznamy píšou, že na přelomu 

19. a 20. století byl chován v oboře u Poděbrad. 

Některé druhy dorůstají až 2 metrů a váží téměř 

metrák. Náš Jeremiáš patří samozřejmě k těm 

drobnějším. Doroste nám maximálně jeden metr. Naše 

zahrada je ohrazená, ale ve volné přírodě může 

dosáhnout i 50-ti kilometrové rychlosti, některé druhy 

dokonce ještě víc. Ve vyšších rychlostech klokan 

používá silný ocas jako „kormidlo“. Při těch nižších se jím opírá o 

zem. Skákají proto, že nedovedou jednotlivě pohybovat svými 

dolními končetinami. Neumí chodit pozpátku! Což je velký problém 

hlavně tehdy, když se dostanou do „slepé“ uličky. Klokani jsou 

býložravci, tudíž mají podobnou stravu jako naše ovečky. Jistě by se 

našla ještě další spousta zajímavostí o klokanech, ale to třeba někdy 

příště. 

A tak přeju vám i sobě, aby zářijová událost byla obohacením 

našeho všedního života a zároveň jakýmsi novým uvědoměním si, že 

dar stvoření pochází od Boha.   

                                                  o.ZF 
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Co nás čeká  
 

 

1. září: CYKLOVÝLET PRO DĚTI 

Tradiční cyklovýlet pro děti se uskuteční v neděli 1. září. Sraz je na 

Náměstí ve 13:00 hodin. Pojedeme směr Jaroměřice u Jevíčka. 

Cílem je Kalvárie. S sebou si vezměte svačinku, pití a dobrou 

náladu. 

 

8. září: PROTIVANOVSKÁ POUŤ 

Pouť v Protivanově bude v neděli 8. září. Letos, je to jednou za 

mnoho let, kdy nám patrocinium farnosti vyjde přesně na neděli. 

Mše svaté budou tak, jako každý rok, tedy v 7:00 hodin, 8:15 a 10:30 

hodin. Po celý den si budete moci zakoupit buď u kostela, nebo na 

Náměstí „Farní oplatky z Protivanova“. Budou ve všech příchutích, 

včetně konopného semínka. Jejich zakoupením přispějete na opravu 

farní budovy. Odpoledne ve 14:00 hodin bude svátostné požehnání. 

 

14. září: FARNÍ POUŤ NA VRANOV U BRNA 

V sobotu 14.9. se uskuteční pěší pouť na Vranov. Celou pouť 

zahájíme mší svatou v 6:30 hodin v kostele v Protivanově. Po ní se s 

muzikanty vypravíme na cestu. U garáží bude tradiční požehnání na 

cestu. Autobus s farníky, kteří nepůjdou pěšky, bude vyjíždět z 

Náměstí v Protivanově v 15:00 hodin (14:50 z Bukové). Společně se 

setkáme na Vranově u točny autobusů. Odtud všichni půjdeme 

procesím do kostela Narození Panny Marie, kde bude mše svatá v 

18:00 hodin. Také na této pouti si budete moci zakoupit farní 

oplatky. 

 

FARNÍ POUŤ DO ZLATÝCH HOR 

Na sobotu 21. září byla naplánována pouť do Zlatých Hor. Pro malý 

počet zájemců tato pouť je zrušena. 
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Devatero otázek pro ...    ředitele Základní školy v Protivanově  

 - pana Josefa Sedláčka 

 

1. Co Vám v poslední době udělalo radost? A naopak, co Vás 

v současnosti nejvíc trápí? 

 

+ první místo v soutěži Hlídek mladých zdravotníků (okresní kolo) a 

postup do krajského kola v Šumperku (6. místo) 

-  likvidace lípy v parčíku před školou (zlomená koruna stromu - již 

podruhé) 

 

2. V dětství chtějí být kluci popeláři, protože je imponuje jízda 

na stupačce nákladního vozu. Čím jste v dětství chtěl být Vy? 

 

Strojvůdce - obdivoval jsem parní lokomotivy. Často jsme jezdili 

s rodiči k babičce do východních Čech (Petrovice nad Orlicí), vedle 

Třebechovic pod Orebem (mnohokrát se přestupovalo) a jedenkrát 

jsem se dostal přímo do lokomotivy a přiložil lopatu uhlí do kotle. 

 

3. Jak jste se stal učitelem, potažmo ředitelem? Co Vás oslovilo 

natolik, že jste se stal kantorem? 

 

Snad rodinná tradice – otec učitel, bratr učitel, švagrová, švagr, … 

práce s dětmi. 

 

4. Kde v současné době naši školu „nejvíce tlačí bota“? 

 (kromě financí) 

 

Chování některých jedinců ve škole - 

ničení zařízení, které slouží nám všem, 

občas i chování na veřejnosti - nezdravení, 

neúcta ke starším lidem, … 
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5. Máte nějaké životní motto nebo vzor? 

 

Olga Havlová; Albert Schweitzer - filozof, lékař, zakladatel 

nemocnice v Lambaréné a  nositel Nobelovy ceny; Matka Tereza. 

 

6. Jaké máte koníčky? 

 

V mladším věku lyžování (sjezd), zájem o vlastivědu. 

 

7. Co byste si vzal s sebou na pustý ostrov? (tři věci) 

 

Nůž, nádobu na vodu a klásek obilí. 

 

8. Které zajímavé místo, ať už ve světě či v Česku, jste navštívil a 

proč? A kam byste chtěl jet na dovolenou třeba o příštích 

letních prázdninách? 

 

Dubrovník, Novesinje (bojoval zde v době 1. světové války můj 

dědeček). Příští prázdniny, dovolí-li to můj zdravotní stav: jižní 

Dalmácii - Pelješac (Orebič) = Chorvatsko. 

 

9. Představte si, že byste mohl napsat nějaký vzkaz všemu 

lidstvu. Co by to bylo? 

 

Přestat vynakládat vysoké finance na zbrojení a tyto raději věnovat 

do lékařského výzkumu, na chudé v Africe a pro potřebné. 

 

 
 

Děkujeme za  rozhovor :) 

   L. Lachmanová, I. Vybíhalová  
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Vzpomínky  na farní tábor ve Fryšavě 

 

 

… Petra Závodná 

 

13.7. jsme odjížděli vlakem ze Skalice nad Svitavou na 

tábor do Fryšavy. Vlak nám zastavil v Novém Městě na Moravě a 

potom jsme šli pěšky do Fryšavy. Po příchodu nám vedoucí ukázali 

naše pokoje a my se ubytovali. Holky měly pokoj úplně nahoře. Na 

faře se mi moc líbilo, na zahradě byla dokonce i trampolína. Když 

jsme se ubytovali, čekala nás večeře, modlitba a šli jsme spát. Celý 

tábor nám vařila Pája a Libor. Druhý den, kdo chtěl, mohl chodit 

ráno běhat. Já jsem šla. Potom rozcvička, snídaně a protože byla 

neděle, tak jsme šli do místního kostela, který byl hned vedle fary.  

V kostele ministrovala holka Nikola z Fryšavy, která s námi potom 

byla celý týden na faře. Po kostele jsme se rozdělili do skupin. Já 

byla ve skupině s Kikčou, Terkou, Michalem, Mončou a malým 

Martínkem. Naším vedoucím byla Verča. Jmenovali jsme se 

Otesánci. Potom následoval oběd. Každý den nám skřítek Fábula 

posílal dopisy, co máme za den udělat. Potom jsme se šli projít do 

lesa, kde jsme stavěli lesní domečky. Třetí den jsme plnili úkoly od 

Šmoulů a vyráběli erb naší skupiny, který jsme později předváděli. 

Další den se mi líbil nejvíc, protože jsme šli na výlet do Žďáru nad 

Sázavou. Nejprve do kaple a potom do aquaparku. Tam to bylo 

super. Pátý den jsme měli výtvarné dílny a cvičili písničky na mši 

svatou. Večer jsme opékali buřty a následovně si nás vedoucí volali 

na takovou „předstezku“ odvahy a spali jsme pod širákem. Šestý den 

jsme navštívili Nikolu a její zvířata a na farní zahradě jsme měli 

sportovní soutěže. Byly to dřepy, skoky, běh, sprint, hod a šplh. 

Potom jsme chodili ve Fryšavě po domech a hráli hru „Dědeček 

měnil, až vyměnil“. Tento den byla i hlavní stezka odvahy na 

hřbitově. Sedmý den, převlečeni do pohádkových kostýmů, jsme 

plnili soutěže na zahradě. Za splněný úkol jsme dostali indicie a 

z nich skládali nápovědu o tom, kde je ukrytý poklad. Na zahradě 
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jsme měli také tombolu a celý den jsme ukončili mší svatou pod 

širým nebem. Poslední den už jsme se jen sbalili a šli do Nového 

Města na Moravě na vlak a pak domů.  

 

 

 

 

… Edita Šustrová 

Odjížděli jsme v sobotu odpoledne z vlakového nádraží ze Skalice. 

Všichni dorazili v dobré náladě. Nasedli jsme do vlaku, zamávali 

rodičům a vyrazili za dobrodružstvím. Dohromady jsme přesedali 

třikrát, konečná byla v Novém Městě na Moravě a odtud jsme museli 

jít pěšky. Cesta nám nepřišla moc dlouhá, protože byly přestávky a 

vedoucí nás zabavili. Po příchodu do Fryšavy jsme dorazili na faru. 

Byla velice velká -  jak zvenku, tak i zevnitř. Vedoucí nám rozdali 

batohy a každý se šel ubytovat. V prvním patře měli pokoj kluci a v 

druhém patře se nacházel pokoj pro děvčata. Každé děvče si našlo 

své místo na spaní, vybalilo se. Kouknu se z okna a vidím velkou 

zahradu s trampolínou. Jídlo na táboře mně chutnalo, vařili nám 

Pavla a Libor. Hry směřovaly na začátku k seznámení, ale potom nás 

rozdělili do skupinek. Každá skupina mezi sebou soutěžila v 

logickém uvažování, sportu a v pohádkách. Naše cesty vedly do lesa 

a do světa. Čtvrtý den jsme si vyšli na Zelenou horu podívat se na 

poutní kostel Jana Nepomuckého. Po prohlídce následoval Žďár nad 

Sázavou a koupání v aquaparku. Jeden den si pro nás vedoucí 

nachystali výtvarné dílny, kde jsme si udělali trička, prase, náramky, 

čelenku, atd. Byly dvě stezky odvahy. Jedna byla do sklepa. Každý 

musel sejít dlouhé schody, kde na nás čekala různá strašidla, z 

každých dveří vystrčila hlavu a ukrutně řvala. Ta druhá se konala až 

druhý den. Na mě stezka vyšla přesně o půlnoci. Právě odbíjela 

půlnoc na kostele. Po cestě jsem potkala vraha se sekerou, 

podřezanou Hanku, padající pytel, aj. Po stezce následovalo spaní 

pod širákem, to se mi velice líbilo. Nebe bylo plné hvězd. Jelikož 

Marťa měla svátek, vedoucí jí připravili dort a my jsme jí předali 

čokoládu. Nebyl to jen tak obyčejný dort. Tento se skládal z 
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nafukovacího balonku, na tom byla šlehačka s piškoty. Velké 

překvapení bylo pro Marťu, když dort nakrojila. Dovedete si 

představit, jakou jsme měli všichni z toho radost?  Předposlední den 

se ráno oblékáme do pohádkových kostýmů. Každá skupina musí 

splnit úkoly, za které dostane indicii. Každá indicie bylo jedno slovo, 

ze kterých se musela poskládat jedna velká věta. A ta věta nás 

dovedla ke klíči do lesa. Každý, kdo našel klíč, se vracel zpátky na 

faru a tam dostal poklad. Jako každý správný tábor, tak i ten náš měl 

tombolu. Byla tam spousta věcí a každý si vybral, co chtěl. Poslední 

den následovalo uklízení fary. Každý si sbalil věci, uklidil kolem 

sebe. Batohy odnesli vedoucí do auta, které putovalo do Protivanova. 

My jsme odešli pěšky do Nového Města, kde byl rozchod. Za hodinu 

jsme se vydali vlakem do Skalice. Tam už na nás čekali rodiče. 

Musím říct, že se mi tábor velice líbil a chtěla bych poděkovat všem 

vedoucím a panu faráři.  

 

 

… Barbora Lachmanová 

Když jsme měli odjet na tábor, nikdo z nás nečekal, že tábor bude 

tak zábavný, jako byl. Sešli jsme se ve Skalici na vlakovém nádraží. 

Když náš vlak dorazil, všichni jsme nastoupili a začali jsme mávat. 

Přestupovali jsme třikrát. Poslední zastávka byla v Novém Městě na 

Moravě, ale náš cíl byl ve Fryšavě. Do Fryšavy jsme museli dojít 

pěšky. V 8 hodin jsme došli na faru a tam jsme se ubytovali. Druhý 

den nás navštívil skřítek Fábula a přinesl nám truhlu, sklenice, 

žetony a dopis. Podle dopisu jsme se odpoledne vydali do lesa, kde 

jsme stavěli domečky pro skřítky. Každá skupinka měla svůj 

domeček. Třetí den nás navštívili Šmoulové i s Gargamelem. Dávali 

nám různé úkoly, které jsme plnili. Poté jsme měli za úkol nakreslit 

znak naší skupinky a předvést scénky, které jsme si měli připravit na 

téma „historie skupinky“. Já byla členem chobotniček. Čtvrtý den 

nás čekal výlet do Žďáru nad Sázavou. Cestou jsme se zastavili na 
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Zelené hoře. Ve Žďáru jsme navštívili aquapark, kde se nám všem 

určitě líbilo. Poté jsme šli na autobus a jeli zpátky na faru. Pátý den 

nám vedoucí připravili dílničky, kde jsme si mohli vytvořit spoustu 

krásných výrobků, např. trička, krabičky, náramky, pokladničky a 

napsat dopisy domů. Jelikož měla vedoucí Marťa svátek, tak jsme jí 

připravili dort. Večer jsme šli k hříbkům a pak na nás na faře čekala 

první stezka odvahy a po ní jsme spali venku. Šestý den jsme šli na 

farmu, kde nás asi všechny zaujala koťátka. Odpoledne jsme měli 

sportovní a plnili jsme různé úkoly. Večer jsme měli druhou stezku 

odvahy, která byla mnohem strašidelnější. Sedmý a předposlední den 

jsme se převlékli do kostýmů a zase plnili různé úkoly. Odpoledne 

jsme řešili plán cesty, kde byly ukryty klíče od naší truhly. Po 

získání klíčů jsme je odevzdali a otevřeli truhlu. V ní jsme každý měl 

balíček a v něm spoustu dobrot. Nakonec byla tombola s úžasnými 

cenami a mše. Poslední den, devátý, jsme se sbalili a šli jsme na vlak 

do Nového Města. Cestou jsme přestupovali 3 krát, než jsme se 

dostali do Skalice, kde na nás už všichni čekali. Letošní tábor se mi 

moc líbil a určitě nelituji toho, že jsem jela. Jsem velmi ráda, že jsem 

jela.  

 

… Kristýna Dokoupilová 

Na táboře se mi moc líbilo. Můj největší zážitek byl, když 

jsme hráli hru „Dědeček měnil, až vyměnil“. Také se mně líbily 

soutěže v kostýmech. Tento tábor bych si ráda zopakovala. Tento 

tábor byl prostě super. 
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Křížovka 

 

1.  Hora, kde dal Hospodin Mojžíši Desatero Božích přikázání. 

2.  Jak byl původně napsán Starý zákon? (jazyk) 

3.  Ve Starém zákoně Boží prostředník. Bohem inspirovaný člověk, 

který odhaluje lidem pohled do věcí budoucích. 

4.  Nebeská hostina, „hody lásky“, společné stolování. 

5.  Duchovní zpěv mezi čteními, lyrická báseň vážného obsahu. 

6.  Bohatě zdobený liturgický plášť původně pro venkovní obřady, 

nelze jej použít při mši. 

7.  Nejposvátnější místo v kostele sloužící k uchovávání eucharistie. 

8.  Spasitel, přesný překlad „pomazaný“. 
 

 

 

Tajenka z minulého Vánku byla:  PRÁZDNINY 

 

Tentokrát bylo luštitelů větší množství. Možná i rekord!! Pan 

Pořízka po čtvrteční mši svaté v Bukové ze všech úspěšných luštitelů 

vylosoval Ondřeje Hanáka, t.č. chalupáře ze Suchého. Takže Ondra 

se může těšit na čokoládovou pochoutku. 

  

Aktuální tajenku posílejte na mail nebo jako SMS na mobil pana 

faráře. 
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 Usměvánek 

 

Na farním táboře v Cizkrajově. 

Jedno dítě mně říká: „Pane faráři, máte ve fósích tvaroh.“ 

Jiné: „Pane faráři, máte nějaké bordél na ruce.“ 

A konečně holky: „Jééé, pan farář v trenýrkách.“ 
 

Na stejném táboře.  

Jsme v aquaparku a děti na mě volají: „Pane faráři, pane 

faráři.“ Poté za mnou přišla jedna paní a říká: „Já jsem si 

říkala, kde byste nabral tolik dětí. A Vy zatím jste farář!“ Kde 

jste študoval? A římskokatolík? 
 

Na farním táboře v Hrušce. 

Jeden chlapec jinému říká: „Náš pan farář jezdí hrozně 

rychle. Ale on si to může dovolit, on je v rukách Božích“, 

dodává. 
 

Postřehy z dětského výletu v Bongu. 

 Jeden chlapec uvážlivě říká: „Teda pane faráři, Vy jste 

divoch“. 

 Jedno děťátko se dívá na atrakci, pak na mě a za chvilku 

říká: „Pane faráři, tam teda neprolezete“. 

 Jiné dítě na vedlejší atrakci mě vidí a udiveně říká: „Jééé, to 

je farář“. 
 

Ze zástupu v Mikulově 

Po mši svaté jedno děvče říká: „Teda poprvé jsem Vás viděla 

v brejlích a vypadal jste celkem seriózně.“ 

Jeden mládežník z Mikulova: „Zdeny, ty seš určitě jedinej 

farář na světě, kterej má oplatky při mši i po mši.“ 

 

*** 
 

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

ROČNÍK 09, ČÍSLO 7 - Vychází v počtu 170 ks  1.9. 2013 

uzávěrka dalšího čísla někdy za měsíc nebo dva; vychází pár dní po uzávěrce. 
CHYBA TISKU VYHRAZENA 


