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Ročník 09, číslo 9, 27.10.2013                   Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

       V Á N E K 
 
Dušičky nebo Halloween? 

 
Halloween se neslučuje s křesťanstvím ani v nejmenším. 

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. Tento 

svátek má kořeny v prastaré pohanské tradici dávných Keltů. Magičnost 

této noci spočívala v tom, že Keltové věřili, že se v ní stírá hranice mezi 

mrtvými a živými a že je možné tuto noc s mrtvými komunikovat 

Název vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“, tedy 

„Předvečer Všech svatých“. Dnes se většinou slaví tak, že se děti oblékají 

do strašidelných kostýmů, chodí od domu k domu a koledují o sladkosti. 

Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, dále 

čarodějky, duchové, černé kočky, atd. Dnes je tento importovaný pohanský 

svátek především předmětem zábavy a obchodu. 

Bohužel propagací tohoto pohanského svátku se postupně 

vytlačuje křesťanský svátek Všech svatých, ve kterém jednak prosíme o 

přímluvu naše svaté a uvědomujeme si smysl a cíl svého pozemského 

života, a památka Všech věrných zemřelých, kdy se účastníme se mše 

svaté obětované za zemřelé, navštěvujeme hřbitovy a modlíme se za ně. 

Slavit Halloween jako náboženský svátek by opravdu bylo hříšné, ale mít 

dýni za oknem jistě ne. Je otázka, proč to děláme. Pokud se nelze některým 

takovým novotám vyhnout, je důležité využít tuto příležitost a vysvětlit 

dětem rozdíl mezi svátkem Všech svatých, památkou zemřelých a 

Halloweenem, a varovat před jakýmikoli pokusy o vyvolávání duchů 

zemřelých nebo zahrávání si s magií, byť by byly myšleny jen jako 

zábava.   

 

P. Vojtěch Kodet, OCarm  

 

převzato z http://www.vojtechkodet.cz/dulezite-otazky/halloween-a-

krestanstvi-odpoved-na-otazku.html, zkráceno 

http://www.vojtechkodet.cz/dulezite-otazky/halloween-a-krestanstvi-odpoved-na-otazku.html
http://www.vojtechkodet.cz/dulezite-otazky/halloween-a-krestanstvi-odpoved-na-otazku.html
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Co nás čeká  
 

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. 

 

3. listopadu – dušičkové pobožnosti 

Tradiční dušičková pobožnost začne ve 14:00 na hřbitově v Malém 

Hradisku a ve 14:45 na hřbitově v Protivanově. 

 

Církev stanovila, jakým způsobem lze plnomocný odpustek duším v 

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

3. Přijmout tělo Páně  

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

5. 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.   
  

 

Na dušičky vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme. 

Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat. 

 

 
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 Ježíše Krista Krále – poslední neděle 

církevního roku 
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10 otázek pro... P. Františka Kozára 

 

3. října skončil svou životní pouť P. František Kozár, který byl 

v letech 1991-1993 naším farářem. 

Ač zde působil jen krátce, nezapomenutelně se vryl do srdcí nás 

všech, kdo jsme jej znali. Mnozí za ním také rádi a často jezdili i do 

Sloupu, kam byl přeložen, a kde působil až do roku 2005. 

Jako připomínku jeho života přetiskujeme rozhovor, který poskytl 

poutnickému zpravodaji Nový Jeruzalém roku 2002.  

 

Kdy a kde jste se narodil a jaké bylo Vaše dětství?  
Narodil jsem se 14. 6. 1946 v Drnovicích u Vyškova, které byly za 

války v roce 1941 vystěhovány. Rodiny Kozárů se přestěhovaly do 

Drnovic a moje rodiče po válce v Drnovicích již zůstali a dům, ve 

kterém naše tři rodiny do konce války bydleli, si koupili. V 

Drnovicích jsem vychodil základní školu. Od první třídy jsem 

ministroval ve farním kostele sv. Vavřince. Když jsme se ve 2. třídě 

připravovali na první sv. přijímání, zavřeli nám soudruzi pana faráře  

P. Františka Dvořáka a my jsme šli později. Dodnes na to s bolestí 

vzpomínám, když jdou děti v mé farnosti k prvnímu svatému 

přijímání.  

 

Jaká byla Vaše cesta ke kněžství a kdo Vám na ní nejvíce 

pomáhal?  

Po skončení školy jsem nastoupil do Ostravy na studium chemické 

průmyslovky a tam jsem také maturoval. Jako chemik jsem 

narukoval k chemickému pluku do Liberce. Tam byl v té době 

kaplanem P. František Opletal, pozdější spirituál v Litoměřicích. 

Jemu vděčím, že se mne jako vojáka ujal, podal mi přihlášku na 

CMBF v Litoměřicích. A když v roce 1968 byla otevřena její 

pobočka v Olomouci, nastoupil jsem tam jako bohoslovec brněnské 

diecéze. Na kněze jsem byl vysvěcen 30.6.1973 v katedrále sv. Petra 

a Pavla v Brně. 

Nejvíce mi pomáhala moje zbožná babička z Opatovic, u které jsem 

vyrůstal do svých šesti let. Měla šest synů, můj tatínek byl nejmladší. 

Jejím životním přáním bylo mít syna knězem. Nesplnilo se jí. 
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Mnoho se na ten úmysl modlila a vyprosila kněžství dvěma vnukům. 

Bratranec byl farářem v Chomutově.  

 

Kde jste dosud působil?  

Jako novokněz jsem byl kaplanem v Pozořicích u Brna, od roku 

1975 – 91 farářem v Prušánkách u Hodonína, 91 – 93 farářem v 

Protivanově a od roku 1994 – dosud farářem ve Sloupě. 

 

Co si představujete pod pojmem nová evangelizace?  

Hlásat evangelium nerozmělněné, nerozředěné, jasně, zřetelně a 

srozumitelně. Tolik jsme už namluvili a výsledek je nulový.  

 

Jaká je Vaše nejsilnější vzpomínka na Velké Jubileum r. 2000?  

Největším zážitkem byla pro mě hlavní sloupská pouť – Květný 

pátek, ty tisícové davy poutníků, které připutovaly do našeho kostela 

pro plnomocné odpustky.  

 

Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí?  
Žít důsledně podle své víry, nedávat pohoršení druhým. Slova zní – 

příklad hřmí. 

 

Co vás v poslední době nejvíc potěšilo?  

Oslava řeckokatolických mučedníků blahoslaveného biskupa Pavla 

Gojdiče a blahoslaveného kněze Metoděje Trčky v kostele sv. Maří 

Magdalény v Brně. Tam jsem cítil jejich přítomnost.  

 

Co Vás nejvíc zarmoutilo?  

Hrubost jednoho člověka, který si myslí, že farář je hromosvod. 

 

Na co se nejvíc těšíte?  

Na poutníky, na jejich důvěru v pomoc Panny Marie. 

 

Kdo je Vaším životním vzorem?  

P. Antoním Šuránek, náš spirituál. 

 
Převzato z http://www.novyjeruzalem.cz/old/nj05_02.htm, upraveno, zkráceno. 

http://www.novyjeruzalem.cz/old/nj05_02.htm
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Křížovka 

 

 
1. Tělo Kristovo 

2. Stav, kdy se duše zesnulého zprošťuje od vykonaných hříchů před 

vstupem do nebeské blaženosti.   

3. Kolik halogenových světel osvětluje prostor presbytáře v Protivanově?  

4. Začátek písně 924. 

5. Nejdelší část liturgického roku. 

6. Co v kapli Sv. Josefa v Bukové prochází v posledních 14 dnech velkou 

opravou?  

7. Hlavní složka potravy Jeremiáše. 

8. Církevní stavba nebo areál, určený pro život církevních řádů. 

 

 

Tentokrát byla tajenka křížovky se vším všudy. Nedopatřením vznikla 

chybička, kterou jste všichni poznali a dobře se dovtípili, že správné znění 

bylo jméno otce Františka Kozára. Spoluvýherkyně z minulého čísla (Šárka 

Dostálová) vylosovala ze seznamu číslo sedm, pod kterým se skrýval Petr 

Lachman z Bukové. Takže řetízek s andělíčkem je jeho. Možná právě 

andělíček motivoval absolutní rekord luštitelů: 16!!!! Příští cena bude 

podobná. 
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Usměvánek 

 

 

V předsíni při nedělní výměně ohlášek: 

Jeden farník to komentuje: „Tak máme zaso novó pošto?“ 

 

Jedna stará babička přišla na školku na návštěvu a povídá. „Já 

sem kdysi, za mlada, chodívala zvonit. Až navrch, na věž. No, 

teďka, kdebech tam měla jit, tak bech se asi posrala.“ 

 

Jednomu člověkovi vysvětluju, že v jedněch místech na faře 

přetíká rýna na střeše. Ten člověk si to chce upřesnit a ptá se 

mě: „A kdy to nejvíc dělá?“ Odpovídám: „No, névic právě při 

dešti, jindy ne.“ 

 

Protože bylo hodně teplo, vzal jsem si do kostela bermudy. A 

z kostela mně je jedna babička chválí. „Důstojné pane, máte 

pěkné úbor.“ 

 

Jedna mladá paní u koupi oplatků na protivanovské pouti 

„Máte ty opiový?“ (chtěla oplatky s konopným semínkem) 

 

Na vranovské pouti 2013 

Nejmenovaný poutník xy se ptá jiného yx: „Co máš?“ 

„Meduňkové čaj,“ zní odpověď. „Tak to néseš pótnik, ale 

turista!“ říká ten první. 
 

*** 
 

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

ROČNÍK 09, ČÍSLO 8 - Vychází v počtu 200 ks  27.10. 2013 

uzávěrka dalšího čísla 26.11.2013; vychází 1.12. 2013 
CHYBA TISKU VYHRAZENA 


