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Ročník 10, číslo 1. a 2., 2.2.2014        Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

       V Á N E K 
 
 

Svátost nemocných 
 

Milí čtenáři Vánku, největší kulturně-pastorační akci z počátku 

roku máme za sebou a rok se nám rozvinuje do dalších pastoračních krás. 

Mezi velmi významné události v měsíci únoru patří udělování svátosti 

nemocných. Je to vždy blízko památky Panny Marie Lurdské. Letos v naší 

farnosti toto udílení spadá na neděli 9. února. Abychom se na tuto událost 

připravili, tak si tuto uzdravující svátost představíme. Jak už jsem řekl, 

svátost nemocných řadíme spolu se svátostí smíření do uzdravujících 

svátostí. Ještě máme společenské svátosti (manželství a kněžství) a 

iniciační (křest, eucharistie a biřmování), ale o těch někdy jindy. 

Každá svátost má své ustanovení v Písmu svatém. K pomazání 

nemocných se váže: „Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať 

se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně.“ (Jak 5,14). Svátost 

nemocných může udělit pouze kněz či biskup, ne jáhen. Tuto svátost 

mohou přijmout všichni, kdo jsou vážně nemocní, nebo mají před vážnou 

operací, případně ti, kdo jsou dlouhodobě nemocní. Také církev 

doporučuje přijmout tuto svátost starším osobám, zvláště těm, kteří jsou ve 

vysokém věku. 

Obřad udílení svátosti spočívá ve vkládání rukou na nemocného, 

kdy se kněz nad nemocným mlčky modlí, a mazání svatým olejem na čele 

a rukou přijímatele. 

Jaké jsou účinky svátosti nemocných? Pomazání nemocných v 

sobě nese uzdravení, úlevu a útěchu v bolestech. Nesmíme zapomenout, že 

nemoc či stáří může být obětováno na jakýkoliv Boží úmysl. Z tohoto 

pohledu tak vidíme, že je možné těmto obtížím dát smysl. Katechismus o 

tom říká: „Nemocní, kteří přijímají tuto svátost a dobrovolně se přidružují 

ke Kristovu utrpení a k jeho smrti, jsou prospěšní Božímu lidu.“  

        

o.ZF 
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Co nás čeká  
 
Svátost nemocných 

Společné udílení svátosti nemocných v naší farnosti se uskuteční 

při všech bohoslužbách 5. neděle v mezidobí, tedy 9.2. 

 

Pálení vánočních stromků 

V pondělí 17.2. vás, děti i dospělé, zvu na mimořádnou dětskou 

mši svatou. Bude samozřejmě v kostele, ale už v 16:00 hodin. Na ní se 

dozvíme opět kousek ze života starozákonního Abraháma. Po ní půjdeme 

na faru a na dvoře spálíme vánoční stromky. A nad ohněm si opečeme 

buřtíka. 

 

Adopce farní dlaždice 

Od 1.1. se v naší farnosti naplno rozjel projekt „Adopce farní 

dlaždice“. Je to jedna z mnoha aktivit, jak pomoci opravám naší fary. Také 

je to vynikající příležitostí k dobrému skutku a neméně dobrou příležitostí 

k zachování dědictví, které jsme od minulých generací přijali. Veškeré 

informace byly zveřejněny v infolistech č.1 a č.2. V případě jakýchkoliv 

dotazů se obraťte na duchovního správce farnosti. Zatím byly zadoptovány 

tři velké a sedm malých dlaždic.  

 

 

 
Deset otázek pro ...  
Luďka Strašáka, moderátora farního plesu 
 

První rozhovor letošního roku je se skutečnou V.I.P. Luďka 

Strašáka mnozí znají nejen z farního plesu, ale především z Radia Proglas, 

například z dětského magazínu Barvínek nebo mládežnického Šmrnc!  

 

Nejprve se nám trošku představ. Po hlase Tě dobře známe a poznáme, ale 

jinak ne. Můžeš nám tedy něco o sobě říct? 

Bydlím ve Zbraslavi, když se říká Brno u Zbraslavi, tak to je ta Zbraslav, 

mám ženu Jarmilu a čtyři – moment, přepočítám si to – ano, čtyři děti. 
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Jsou různá dětská přání. Čím jsi chtěl v životě být? 

Asi vším, čím chce být kluk, fotbalistou, závodníkem F1, popelářem. Já si 

pamatuju, že asi ve 3 letech mě zaujala učebnice fyziky, kterou měli moji 

sourozenci, a tvrdil jsem, že se potřebuju učit fyziku. A to se nakonec po 

nějakých dvaceti letech stalo. A taky jsem chtěl být sportovním 

komentátorem. 

 

Co nebo kdo Tě dovedl do Rádia Proglas? 

Bylo to asi nějaké Boží řízení. Bylo to v době, kdy odcházela Lucie 

Endlicherová, a v rádiu sháněli někoho, kdo dělá s dětmi a mohl by pro ně 

připravovat pořady. A když mě nezávisle na sobě oslovili tři lidé, jestli 

bych se nechtěl angažovat na tomto poli, tak jsem to bral jako výzvu. 

 

Asi je těžké dnešního člověka zaujmout. Kam stále chodíš pro myšlenky 

nebo kde se necháváš nově a nově inspirovat? 

Jo, já to prozradím a vy mě tam budete chodit taky. Já asi žádné 

konkrétní místo inspirace nemám, snažím se chodit s očima otevřenýma a 

mluvit s lidmi. A tam objevuji nevyčerpatelné poklady vody živé. 

 

Jak dlouho jsi moderátorem a co toto povolání obnáší? Jak vypadá Tvůj 

normální pracovní den? 

V rádiu pracuji od roku 2006. Já nejsem úplně moderátorem, ale spíš 

redaktorem, to znamená, že pořady připravuji. Nutno podotknout, že 

normální pracovní den asi nemám a každý vypadá trochu jinak. Pro příklad 

vezmu pořad, který jsme natáčeli spolu o bývalém mikulovském 

proboštovi P. Stanislavu Krátkém. Nejdřív jsem musel vymyslet, jak ten 

pořad bude vypadat, potom jsem oslovil Tebe a domluvil se na den a čas 

natáčení. Potom jsem nastudoval materiály, které jsou o otci Krátkém 

k dispozici. Potom jsem přijel s Tebou pořad natočit. Nahrávka se digitálně 

zpracovala a já jsem jí stříhal, to znamená, že jsem všechny otázky a 

odpovědi poskládal tak, aby měly nějakou dramaturgickou strukturu. 

Vybral jsem vhodnou hudbu a namluvil jsem doprovodný komentář. Vše 

jsem smíchal dohromady a odeslal k odvysílání. K tomu jsem do programu 

vysílání napsal všechny údaje o tomto pořadu a na webové stránky jsem 

napsal článek. Takže tak ve stručnosti vypadá příprava jednoho pořadu. 

 

Máš nějaké tajné přání? A řekneš nám je? 

Neřeknu, protože pak by to už nebylo tajné přání 
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Máš trému, když jsi v éteru? 

Myslím, že už ani ne. Většinu pořadů, které připravuji, předtáčíme, takže 

do éteru jde už jenom záznam a z něho většinou trému nemám. A když 

mám mluvit živě, tak je tam taková ta zdravá tréma, která ale není nějak 

velká. 

 

V knihách je mnoho moudrosti. Jakou bys čtenářům Vánku doporučil? 

Naprosto souhlasím, mám rád knihy a nejsem úplně spokojený s tím, že se 

jim tak málo věnuju. Teď čtu knihu Tomáše Halíka Divadlo pro anděly, 

která je velice inspirující. V posledních letech mě ale hodně zaujaly 

knížky, které se dívají na víru takovým neortodoxním způsobem. Od W. P. 

Younga Chatrč a od spisovatele Fynna Pane Bůh, tady Anna. Ale nejsou 

knížky jenom o Bohu, jsou i „Boží“ knížky, jednu takovou taky právě čtu, 

je to soubor her Divadla Járy Cimrmana. 

 

Co Tě v dnešní době nejvíce štve? Nebo na co jsi alergický? 

Je spousta věcí, které mě štvou, ale nejvíc ze všeho asi to, že stejnými 

věcmi, které mě štvou, štvu občas jiné já. Asi mi teď aktuálně nejvíc vadí 

netolerance, kdy se člověk cpe na místo Boha a soudí a posuzuje druhé. Na 

druhou stranu, je spousta věcí, které mi dělají radost, a myslím, že jich je 

víc. A alergický nejsem naštěstí na nic, ani na roztoče, ani na lepek, ani na 

prach. 

 

Máš nějaké oblíbené místo v Písmu svatém?  

Mám, začíná v prvních kapitolách První knihy Mojžíšovy a končí 

posledními řádky Apokalypsy. A všechno mezi tím je neuvěřitelně 

zajímavé. Ne, dělám si legraci, i Bible má svá slabší místa. Nejvíc mě asi 

inspirují žalmy, které sdělují pravdy o životě neobyčejnou poetikou. Třeba 

výzva k tomu, abychom si vzali poučení z našich úspěchů a neúspěchů: 

„Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce“ (Žalm 90) 

 

Děkuji za otázky a za možnost dostat prostor v tak prestižním časopisu 

jako je Vánek. Přeji všem jeho čtenářům spoustu radosti, inspirace a ať 

potkají Boha, který se nezjevuje ve vichřici a v bouři, ale právě ve Vánku. 

 
Také velmi děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů nejen na poli 

pracovním! 
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Ohlédnutí za rokem 2013 
 
Mše svaté 

 

nedělní a slavnostní:  v Protivanově 95 

v Bukové 12 

v Malém Hradisku 56 bohoslužeb (2 skautské) 

všední:  v Protivanově 202 

v Bukové 47 mší svatých 

v Malém Hradisku 2 (zádušní) 

poutní: po jedné mši svaté v Oklukách a Repechách 

 

Celkem se podalo v naší farnosti v roce 2013 11.131 svatých přijímání (v roce 

2012=11.890; v roce 2011=14.152, v roce 2010=11.407 sv. příjímání).  

(Protivanov 9.176 / Buková 1.105 / Malé Hradisko 850) 

 

 

 

 

 

 

 

Křty 

 

Za rok 2013 bylo v naší farnosti pokřtěno celkem 13 dětí, z toho pouze 7 dětí bylo 

z naší farnosti!!  V roce 2012 bylo pokřtěno taktéž 13 dětí, 2011=23, 2010=26.  

V Protivanově byly pokřtěny tyto děti:  Denisa Anna Dokoupilová 

     Vojtěch Daniel Basjuk 

Lukáš Karel Vladislav Trnečka 

Zdeněk Petr Zatloukal 

Nela Lucie Pavlíková 

Jakub Jan Procházka 

Nella Františka Mudrochová 

Natálie Kateřina Sekaninová 

Nela Michaela Skaličková 

Veronika Veselá 

Jan Veselý 

Magdalena Hedvika Veselá 

V Malém Hradisku Michaela Pospíšilová. 

 

Přeji všem pokřtěným do života Boží požehnání, darů Ducha svatého a ochrany 

Panny Marie. 
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Svatby 

 

Ačkoliv rok 2013 měl být bohatý na svatby, nebyl. V naší farnosti tak uzavřelo 

svátostné manželství pouze 2 páry (v roce 2012 tři, o rok dříve dvanáct) -  

jedna svatba byla ve farním kostele Narození Panny Marie v Protivanově:  

24.8. Petr Koudelka a Anna Kolářová.  

A jedna svatba v Malém Hradisku. Tento svazek byl zkonvalidován:  

5.10. Markéta Skaličková a Marek Skalička. 

 

Vyprošujeme jim hojnost Božích milostí na společné cestě. 

 

 

 

 

 

 

 

Pohřby 

 

V roce 2013 odešlo ke svému Otci na věčnost 24 lidí (nejvíce za mé působení 

v Protivanově). Z těchto 24 lidí bylo 11 mužů a 13 žen (v roce 2012 zemřelo 23 

lidí, o rok dříve 18). Ze všech zemřelých v  roce 2013 bylo 13 bratří a sester 

zaopatřeno!! Rozloučili jsme se s těmito lidmi:  

Marie Trundová - 79 let 

Jan Trnečka - 84 let 

Jarmila Komínková - 84 let 

Karel Havelka - 74 let  

Anna Ondroušková - 87 let 

Josef Klimeš - 92 let 

František Slepánek - 53 let 

Alois Koudelka - 89 let 

Ludmila Hudcová - 89 let 

Marta Kopecká - 93 let 

Jarmil Trunečka - 88 let 

Jenovefa Komárová - 93 let 

Josef Sychra - 76 let 

Božena Kopecká - 94 let  

Květoslava Sedláková - 84 let 

Tomáš Trnečka - 76 let 

Zdenka Sychrová - 79 let 

Marcela Starová - 75 let  

Josef Pavlů - 67 let 

Jana Hanáková - 54 let 

Anna Koudelková - 78 let 

Josef Krátký - 86 let 

Pavla Pospíšilová - 84 let 

Lubomír Trunda - nedožitých 57 let 

 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají ve 

svatém pokoji. Amen 

 

9. a 10.2.2013 v naší farnosti přijalo svátost nemocných 63 farníků (stejně jako 

v roce 2012). 28 lidem jsem udělil svátost nemocných soukromě během celého 

roku (v roce 2012=29). 

 



 7 

 

První svaté přijímání 

 

U prvního svatého přijímání bylo v roce 2013 16 dětí (stejně jako o rok dříve).  

Z Protivanova   Veronika Hrudová 

Pavel Jančík 

Matyáš Krénar 

Viktorie Najbrová 

Lukáš Nejedlý 

Veronika Ptáčníková 

Eliška Trundová 

 Z Malého Hradiska  Kateřina Crhonková a Marián Fiedler 

Z Nivy     Josef a Petra Ambrožovi 

Nela Minxová 

Kristýna Šmerdová 

Martina Šrámková 

Z Lipové   Klára Grmelová 

 

Z toho počtu 5 dětí, tedy více jak jedna třetina, přestala náboženství v další třídě 

navštěvovat. O svátostném životě mluvit nebudu. To ostatně uvidíte, až budeme 

otevírat krabičku s žetony, které děti dostávaly u svaté zpovědi během celého roku. 

A tato skutečnost je opravdu k zamyšlení. A to nejen pro rodiče, ale také pro nás 

ostatní dospělé. Nevidí náhodou ty děti svátostnou chladnost také u nás? 

Probuďme se!!!! 

 

Tak kéž eucharistické světlo Kristovo nám všem stále v srdíčku svítí. 

 

Náboženství 

 

Do školního roku 2013/14 se přihlásilo 73 dětí. Už několikátý rok učím 

náboženství ve všech třídách: prvňáčků je 10; i ve druhé třídě je 10; ve třetí 9; ve 

čtvrté 11, v páté 12; v šesté 7; v sedmé 9; v osmé 3 děti a v deváté také 2 děti. 

 

Nemocní 
 

Naše nemocné navštěvuji každý měsíc, a to první středu Protivanov, čtvrtek 

dopoledne babičku Sychrovou v Repechách a stoletou babičku Grmelovou 

v Drahanech, odpoledne pak staroušky v Bukové. Počet staroušků, které rád 

navštěvuji, letos hodně prořídl. Poměrně hodně jsme jich doprovodili na věčnost. 

V Protivanově mám 7 nemocných (v roce 2012=13 staroušků); ve čtvrtek 

odpoledne v Bukové 5 (v roce 2012=8). Byla doba, kdy jsem jenom v Protivanově 

navštěvoval až 19 lidí. 

 



 8 

Malý přehled toho, co se u nás loni událo  
 
Leden:  4. a 5. Tříkrálová sbírka v Protivanově a v Bukové  

12. „4. farní ples“  

z 12. na 13. narození dvou jehňátek 

27. narození dalších dvou jehňátek 

 

Únor: 9. a 10. společné udílení svátosti nemocných v naší farnosti 

13. POPELEČNÍ STŘEDA - začátek doby postní, „Postničky“ 

19. památkářská kontrola oprav fary 

21. děkanská vizitace v naší farnosti 

25. dotační kontrola ze SZIF Brno-sociálky v přízemí 

26. zahájení vzdělávacích přednášek na téma: svátost smíření (P.Jindřich) 

 

Březen: 12./26.  pokračování vzdělávacích přednášek na téma: svátost smíření  

25. dotační kontrola ze SZIF Brno-topný systém na celé faře 

25. velikonoční svatá zpověď  

 

Duben: 6. jarní výlet s dětmi: diecézní muzeum a hala Bongo 

8. stříhání farních oveček  

 

Květen: 5. mše svatá ke cti svatého Floriána  

8. děkanátní pouť na Velehrad 

12.-19. Pouť do Říma 

24. „Noc kostelů“ 

26. „5. farní den“ 

28. památkářská kontrola oprav fary 

 

Červen: 2. slavnost Těla a Krve Páně - „Boží tělo“  

9. „První svaté přijímání“ 

24. ovčí vánoce-přišlo 25 dětí  

 

Červenec: 13.-20. farní tábor na Fryšavě  

23. památkářská kontrola oprav fary 

28. pouť do Sloupu (33 lidí) 

 

Srpen: 4. pouť do Jednova (34 lidí) 

11. nedělní výměna s otcem Pavlem, mikulovským proboštem 

Září: 1. cyklovýlet na Kalvárii do Jaroměřic 

7. narození dvou jehňátek a přivezení klokana Jeremiáše 

9. pouť v Protivanově  

15. pouť na Vranov (17 lidí) 

29. vzpomínání na Řím, aneb, v Protivanově o Římě 
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Říjen: 12. jubilejní desátá pouť do Okluk (z Hradiska vyšlo 17 lidí)  

13. MISIJNÍ NEDĚLE  

19. pouť do Repech (35 lidí+2 děti na koloběžkách)  

20. císařské hody a poděkování za úrodu 

 

Listopad: 3. dušičkové pobožnosti na hřbitovech 

9. krádež na faře 

 

Prosinec: 2. přednáška P.Pavel Mayer, OP z Hnutí pro život 

6. svatý Mikuláš v kostele 

7./14./21. adventní snídaně s dětmi 

13. adorační den ve farnosti 

15. adventní koncert - CARPE DIEM z Letovic 

18. dotační kontrola z FÚ 

21. vánoční svatá zpověď 

23. nemocným roznos Betlémského světla 

27. v kostele žehnání vína 

29. obnova manželských slibů 

 
Křížovka 
 

Pokud bychom měli zrekapitulovat ročník 9 v rámci 

křížovkářského úsilí, tak celkem vyšlo 10 čísel, ve kterých bylo zveřejněno 

8 křížovek (dvě dvojčísla). Celkově na ně odpovědělo rovných 60 luštitelů, 

a to vždy se správnou odpovědí. Nejčastějším luštitelem byli Mikešovi. 

 

   Číslo 1/2--tajenka: svatý Blažej-výherce: Renatka Nejedlá 

   Číslo 3--tajenka: vigilie-výherce: Havelkovi z Bukové 

   Číslo 4--tajenka: Duch svatý-výherce: Emička Kitnerová 

   Číslo 5/6--tajenka: prázdniny-výherce: Ondřej Hanák ze Suchého 

   Číslo 7--tajenka: Jeremiáš-výherce: Pavel Dostál 

   Číslo 8--tajenka: František Kozár-výherce: Petr Lachman z Bukové 

   Číslo 9--tajenka: temporál-výherce: Anetka Ondroušková 

    Číslo10--tajenka: Emmanuel-Bůh s námi-výherce: Nelinka Mikešová 

 

 Na Štědrý den po dětské mši svaté byli dodatečně vylosováni 

Martin Zrůstek, Iveta Kovářová a Kateřina Nejedlá. Jak vidno, žádný 

výherce se nikdy neopakoval. Inu, Bůh má vše ve své režii----

BOHUDÍKY. Všem výhercům ještě jednou gratulujeme. 

Pro letošní ročník plánujeme změnu. Na další straně uvidíte. 
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Kytičky z farní zahrádky 
 

S novým rokem vám představujeme novou pravidelnou rubriku. 

Už podle názvu si možná tipnete, že je určena především dětem, ale nejen 

jim. Budeme rádi, když si ji oblíbí celé rodiny. 

V každém čísle se budeme věnovat nějakému tématu, se kterým 

bude souviset i lehčí nebo náročnější úkol. Za splnění úkolu si děti nakreslí 

do tabulky kytičku. 

Komu v létě zahrádka celá rozkvete, ten se potom může zúčastnit 

velkého slosování o chutnou výhru. 

Možná si vzpomenete, kterého svatého si připomínáme hned první 

den nového roku. Je to Panna Maria. A proto s ní zahájíme i naše první 

povídání. 

I malé děti jistě vědí, že Panna Maria je maminkou Pána Ježíše. 

Stala se jí poté, co souhlasila s Božím plánem. Někdo by si možná řekl, že 

být Boží maminkou znamená pohodlný život, odpočívání a přijímání oslav. 

My ale víme, že Panna Maria nežila jako královna. Žila obyčejný život 

plný starostí a obav o svého synáčka, kterému ukládali o život, sotva se 

narodil. 

A tak, jak se starala o malého Ježíše, tak se také stará o nás. Někdo 

možná namítne: Panna Maria není Bůh! To zcela jistě není. Ale my věříme, 

že ten, kdo je Bohu blízko, ten se za nás může přimlouvat. Je to stejné, jako 

když dítě prosí maminku: „Mami, přemluv tatínka, ať mi to koupí!“ 

Přimluví-li se i maminka, pak tatínek jistě neodmítne. Proto se také často 

modlíme k Panně Marii. 

 

Úkol za první květinku: 

 

Modlíte se děti k Panně Marii? Znáte nějaké mariánské modlitby? 

Vaším prvním úkolem je naučit se novou modlitbu k Panně Marii. 

Předškoláci se mohou naučit aspoň jednoduchou Zdrávas Maria. A 

vy starší? Zkuste třeba Pod ochranu tvou! A najde se někdo, kdo se 

naučí všechna růžencová tajemství? 

 

Až budete novou modlitbu umět, pomodlete se ji společně s rodiči 

nebo třeba s babičkou. A do farní zahrádky si nakreslete první 

květinku a napište zároveň název modlitby. 

 

Příště si něco povíme o postní době. 
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Tabulku si vystřihněte a schovejte!!! 

Pokud máte v rodině více dětí, které chtějí soutěžit, vyzvedněte si 

další tabulky v kostele. 

 

 

  

Kytičky z farní zahrádky 
 

 
únor 
 

 
 
                                         březen 

 
 

 
                duben 
 

 
 

 
                                                                  květen  
 

 
 
                            červen 

 
 

 
Jméno: ....................................... 
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Usměvánek 
 

Z farního plesu 

Stojí holka na chodbě u tomboly a někomu volá:  

„Ty čoveče, přijď na ples, je to tady super.“  

A jaké to ples je?  

„No, nevím, nejaké křesťanské nebo farní. Určitě přijeď. Stojí to za 

to.“ ????? „Neboj, nemodli se tady.“ 

 

Někdo ve výčepu 

„Pi, pi, je to na faru! Čím víc se napijeme, tím větší bude výdělek, a 

tím dřív to oni spraví.“ 

 

U jedné babičky mluvím o farním plesu. Ona mně nakonec říká: 

„No, me sme ani jeden ples nevenechale, ať to bél ples lidovců, 

hasičů nebo komunistů.“ 

 

Jedna paní plánuje dovolenou. „V lednu potřebuju velký volno. 

Jedenáctýho je farní ples.“ 

 

Ze všech odpovědí jedna (slogan) od účastníků 5. farního plesu: 

„Máš-li nějaký stres, tak se vydej dnes do Hradiska na Farní ples.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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