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Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013                   Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

       V Á N E K 
 
Ztráta svátosti pokání 

 

 
Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, 

arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč lidé tak málo slaví svátost 

smíření. 

 „Jednou ze zásadních skutečností je ta, že lidé si přestávají být 

vědomi své hříšnosti a potřebnosti odpuštění“, píše kardinál Meisner. 

Možná nás k tomu tak trošku vede společnost. To se ovšem nesmí stát naší 

omluvou či výmluvou. Potřebnost očištění ve svaté zpovědi je naprosto 

klíčová v růstu svatosti, ke které nás vybízí Pán Ježíš (1 Petr 1,15). Každý 

člověk je pověřený nějakým úkolem, má své povolání, aby v tomto světě 

naplnil. A aby je zvládal dobře a se ctí, nutně potřebuje milost pomáhající, 

kterou milující Bůh ve svátosti smíření nabízí. Velký úkol si vždy vyžaduje 

velkou milost.  

Za další: vůbec nikdo z nás nedokáže odpustit tak, jak odpouští 

Bůh. Ale prostřednictvím zpovědi je každý, kdo přijde s vyznáním svých 

vin je pak více disponován pro to, aby toto Boží velkorysé odpuštění předal 

dál, všem lidem, kteří v jeho okolí žijí. 

„Největší překážkou, aby se lidé mohli dotknout Krista, je hřích“, 

říká kardinál Meisner. Je to právě hřích, ať lehký či těžký, vzdaluje od 

Ježíše Krista. Hřích tedy brání přítomnosti Krista v nás a taky nám zakrývá 

pohled na Krista, na „Pravdu, Cestu a Život“. A kdo toto nechce, nechce 

být pravdivý. 

Nastává nám doba adventní, doba, která je osobní přípravou na 

narození Krista. Doba nových předsevzetí. Zkusme o tom popřemýšlet, 

kolikrát do roka vnímám radost z odpuštění hříchů? Svátost smíření 

znamená skončit se svou pýchou v srdci, skončit s veškerým uzavřením se 

do sebe. Pravidelná zpověď, to znamená pravidelně vyjít ze sebe, 

pravidelné přijímat Boží lásku a vždy se nově postavit na startovní čáru. 

        o.ZF 
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Co nás čeká  
 

1. prosince - 1. adventní neděle 

Začíná advent a taky nový liturgický rok.  

 

2. prosince 

V pondělí 2.12. bude v našem kostele mši svatou sloužit dominikán 

o.Pavel Mayer. Hned po mši svaté bude ve škole přednáška na téma: 

„Lidské embryo je jedním z nás“. Všichni jste srdečně zváni! 

 

4. prosince - první ranní roráty v 6.00. Děti si mohou přinést lucerničky. 

Další roráty v 6.00 budou v našem kostele ještě dvě následující středy, tj. 

11. a 18. prosince. 

 

5. prosince - ranní roráty v 6.00 v Bukové. I zde budou ranní roráty i další 

dva adventní čtvrtky. 

 

6. prosince - svátek svatého Mikuláše 

Po dětské mši svaté, která začíná jako obvykle v 17.00, nás navštíví tento 

světec i se svým doprovodem.  

 

7. prosince - sobotní ranní roráty v 7.00 se snídaní na faře. Kromě 

lucerničky tentokrát nezapomeňte vzít i hrneček na čaj! 

 

13. prosince - adorační den ve farnosti 

Po celý den, tedy od 9.00 hodin až do večerní mše svaté v 17.00 bude 

v našem kostele vystavena Nejsvětější svátost. 

 

15. prosince - 3. adventní neděle - GAUDETE 

Odpoledne v 15:00 hodin se v našem kostele uskuteční jediný adventní 

koncert. Účinkuje CARPE DIEM z Letovic. Opět jste všichni srdečně 

zváni. Vstupné dobrovolné. 

 

29. prosince - svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 

Na všech nedělních bohoslužbách obnoví manželé své sliby. 
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sobota 21. prosince - Vánoční svatá zpověď v naší farnosti. 

 

Zpovídat se bude v kostele od 13:00 hodin. Krom pana faráře bude 

ještě zpovídat otec Jan Bezděk, farář z Letovic. 
 

 

Vánoční pořad bohoslužeb 

 

 

 

Den 

 

 

Církevní kalendář 

 

Čas a místo 

Út 24.12 Štědrý den 16:00 Protivanov 

23:00 Protivanov 

St 25.12 Slavnost Narození Páně –  

Boží hod vánoční 

  8:00 Protivanov 

  9:15 Malé Hradisko 

11:00 Protivanov 

Čt 26.12 Svátek sv. Štěpána   8:00 Protivanov 

11:00 Buková 

Pá 27.12. Svátek sv. Jana 17:00 Protivanov 

So 28.12. Svátek sv. Mláďátek 17:00 Malé Hradisko 

Ne 29.12 Svátek Svaté rodiny   8:00 Protivanov 

11:00 Protivanov 

Út 31.12. Sv. Silvestra I. 17:00 Protivanov 

St 1.1. Slavnost Matky Boží, Panny 

Marie 

  8:00 Protivanov 

  9:15 Malé Hradisko 

11:00 Protivanov 

Po 6.1 Slavnost Zjevení Páně – 

Tři králové 

17:00 Protivanov 

 

 

V pátek 10. ledna se po dětské mši svaté uskuteční tradiční 

Tříkrálová sbírka 
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Křížovka 
 

Pro listopadové číslo Lojzík Kolář vymyslel těžší tajenku. Je ale 

vidět, že jste se toho nezalekli. Ze všech luštitelů autor křížovky vylosoval 

č. 5, prý je mu tato číslovka sympatická. Snad ne ze školy.  A pod 

tímto číslem se skrývala Anetka Ondroušková. K čokoládce přidávám i 

malé překvapení. 

A ještě naděje pro všechny, kteří luštili a ani jednou nebyli 

vylosováni. Všechny, opravdu všechny luštitele křížovek za rok 2013 

vložím do pomyslného slosování a na dětské mši svaté na Štědrý den a 

budeme znovu losovat. Tentokrát tři luštitele. 
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1. První papež 

2. Jiné označení pro kostel nebo komplex staveb určený k bohoslužbám 

3. Měchový klávesový nástroj nahrazující varhany v menších kaplích 

4. Píseň 212 

5. Období spojené s narozením Ježíše Krista 

6. Latinské označení hymnu Tebe Bože chválíme 

7. Kolik papežů zasedlo na papežském stolci od ukřižování Ježíše Krista?  

8. Liturgicná nádoba k proměňování vína v Krev Páně 

9. Kdo má svátek 19. Listopadu?  

10. Proces navrácení majetku zpět církvi 

11. Pořad Bohoslužeb s doplňujícími informacemi na konci mše. 

12. Pod jaké biskupství spadá farnost Protivanov?  

13. Sváteční den 

14. Zvonění zvonů nabádající k modlitbě ráno, v poledně a večer. 

15. Vysokoškolské studium pro kněze  

16. Památka zesnulých lidově 

 

 

************************************************************ 

 

 

Ale den se krátí a světla ubývá,  

už vyšla hvězda, za ní zlatá hříva, 

a z téhleté hvězdy naděje vyplývá,  

že světlo přijde i do našeho chlíva. 

 

 

 

Požehnané Vánoční svátky  

a Boží milostí naplněný nový rok 

Vám ze srdce přeje  

redakce Vánku
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Usměvánek 

 

Hlášky ohledně Jeremiáše: 
 

Po zveřejnění, kdo bude naši zahradu nově od pouti obývat: 

„To zvířátko je fakt překvapení. Musíme nastudovat, co papá a 

jak se chová, ale to nějak půjde, hlavně aby nám nepřeskočil 

plot.“  

 

Když jsem pro Jeremiáška před poutí jel: 

„Tak oba dojeďte dobře a nenechte ho řídit, ještě nevíte, jaký je 

jezdec“.  

 

„Kdyby klokan utekl a šel na skákanou po Protivanově, lidé ho 

vrátí. Ví přece, že patří na faru, ne?“  

 

„Suprová zpráva po ránu!! Máme pouťové ovečky a taky se 

těšíme na toho nového zvířecího Protivaňáka-Jera. Tak 

požehnaný a prima „klokaní“ den  

 

Po prvním nášupu sněhu jsem oznámil, že klokan Jeremiáš je 

v pořádku a není poznat, že by byl ze sněhu překvapen. Je 

vidět, že je kluk horal. Odpověď: „Super, nezmrzne nám kluk 

jeden. Kdyžtak napleteme svetr a čepici. Horší bude Jerouška 

odchytit a oblíct ho do toho, že?“  
 

*** 
 
VYDÁVÁ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROTIVANOV, www.farnostprotivanov.cz 

FARÁŘ  P.ZDENEK FUČÍK +420 723 246 237  farar@farnostprotivanov.cz  

ROČNÍK 09, ČÍSLO 10 - Vychází 1.12. 2013 v počtu 200 ks 
uzávěrka dalšího čísla 26.1.2014 

CHYBA TISKU VYHRAZENA 

 


