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Ročník 10, číslo 3, 2.3.2014                   Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

V Á N E K 
O postní době 
 

Člověka nezajišťují zásoby, které má, ani pojistky, které uzavřel 

či bohatství, které vydělal, ale Otec v nebesích. V postní době bychom 

si tuto skutečnost měli o to víc uvědomit. Uvědomit a uznat Boží 

velikost, krásu a dokonalost. Postní doba je doba, ve které bychom měli 

pochopit, že jsme všichni k této Boží kráse povoláni a pozváni. Postní 

doba je také dobou, skrze kterou můžeme vnímat svou slabost, hříšnost 

a nedokonalost, a naopak, velikost v závislosti na Bohu. Postní doba, to 

je výborná příležitost k obnově našeho života. 

Modlitba a půst jsou důležitými a každodenními prostředky 

zbožnosti v prožívání svatopostní doby. V žádném případě se ale nesmí 

stát cílem. Jsou lidé, kteří zaměňují pravou zbožnost, kterou je osobní 

vztah s Bohem, za pouhé zbožné každodenní úkony. Což je špatně. 

Pravá zbožnost, to je opravdové osobní propojení s Bohem, který se stal 

pro celý lidský rod Spasitelem a Zachráncem. 

 Pravým prožíváním postní doby získáváme, nikoliv ztrácíme! 

Vyvážené způsoby postu každému napomáhají k duchovnímu, 

duševnímu, a také k tělesnému zdraví, obnově, očistě a třeba i 

celkovému zklidnění. Půst člověka disponuje k přijetí Ježíše do svého 

života a činí lidskou duši vnímavější pro nenápadné každodenní Boží 

působení. Půst, to není jen zdrženlivost v jídle a pití, ale také zřeknutí se 

zábavy a veselí. Půst, to neznamená, že budu nabubřelý a nerudný, že 

mně něco „lidského“ chybí, ale zřeknutí se ve svém životě něčeho 

nadbytečného. Skrze půst a sebezápor se člověk učí být nezávislým, 

svobodným a ukázněným na mnoha věcech. Půst nás dobře učí 

„vyměňovat“ něco za vyšší hodnotu. V postu se také něčeho zdržujeme 

proto, abychom otevřeli prostor Bohu. 

 A tak vám moji milovaní přeji, abychom letošní svatopostní  

dobu dobře a požehnaně prožili.    o.ZF  
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Co nás čeká  
 
5. března - Popeleční středa 

Začátek postní doby. Při mši svaté se bude udílet popelec. Den přísného postu!! 

 

Křížové cesty 

Každý pátek přede mší svatou a v neděli ve 14.00 hodin. 

 

15. března - Den s blahoslavenou Chiarou Luce Badano  
Tato italská dívka zemřela v roce 1990 jako velmi mladá (19 let) na rakovinu a již 

v roce 2010 byla blahořečená papežem Benediktem XVI. a její život byl dán za 

příklad mladým lidem dnešní doby. Rodiče Chiary Luce Badano měli osobní 

svědectví o své dceři na Celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou 

v roce 2012. Bližší představení této mladé blahoslavené a stylu jejího života 

inicioval olomoucký arcibiskup Jan Graubner a připravují ho mladí z Hnutí 

fokoláre. Na účastníky čeká pestrý program, který se bude skládat z osobních 

svědectví, filmových ukázek, workshopů nebo diskuzních skupinek, jež blíže 

představí způsob života, kterým Chiara Luce dosáhla spojení s Bohem. Setkání se 

uskuteční v sobotu 15. března 2014 v prostorách Biskupského gymnázia v Brně a 

zváni jsou všichni mladí od 14 let. Více informací naleznete na plakátku nebo na 

webových stránkách chiaraluce.naplno.net. 

 

19. března - slavnost svatého Josefa 

V den slavnosti snoubence Panny Marie bude v našem kostele bohoslužba v 17:00 

hodin. 

 

25. března - slavnost Zvěstování Páně 

I v den této slavnosti bude slavná bohoslužba v 17:00 hodin. 

 

30. března - posun času 

V noci ze soboty 29. 3. na neděli 30. 3. 2014 začíná platit letní čas. V neděli o 

druhé hodině ranní středoevropského (zimního) času se posunou hodiny na třetí 

hodinu letního času. 

 

Aktuality 

 
Na farním dvoře nám přibyla dvě jehňátka. Vymyslet pro ně jména – to byl úkol, 

který dostali Vojtík Havelka a Mareček s Míšou Veselí na nedělní mši svaté.  

Ovečka se tedy bude jmenovat podle Vojty Bělka a beránek podle kluků Veselých 

Trkálek.  

http://www.chiaraluce.naplno.net/
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Romuald Rob: Sebepřijetí – nejčastější 
příčiny problému se sebepřijetím 
 

Jak jsem tak o tomto článku přemýšlel – něco jsem vymyslel. 

Přišel jsem na deset nejmarkantnějších příčin – a přišel jsem na to, že by se 

daly seřadit podle desatera – podle deseti Hospodinových slov, kterými 

ukázal člověku, co se mu líbí (a co taky ne:). Toto rozdělení někde sedí 

více, někde méně, ale určitě stojí za to se zamyslet nad skutečností, že 

sebeodmítnutí člověka není pro jeho život záměr Stvořitele – podobně jako 

hřích.   

Tyto příčiny jsou ale záludnější a složitější, než takhle vypsané 

vypadají. Jednak proto, že nikdy není jedna sama, ale vždy se vyskytují 

v kombinacích. A pak také proto, že není zas tak snadné si jednotlivé 

příčiny otevřeně přiznat. Mají tendenci se „schovávat“. A ještě jednu 

poznámku bych zde měl uvést – zatím bych se chtěl podívat na možné 

příčiny sebeodmítnutí – ne na jejich konkrétní řešení. Tak tu, prosím 

nečekejte nic ve stylu: příčina + řešení (na bolest Brufen, na zlomeninu 

sádru...) S duší to bývá složitější... Následující příčiny jsou uvedeny pouze 

ve zkratce – jak už to bývá – život je velmi složitý na to, aby se problémy 

daly vtěsnat do několika řádek... 

 

 1. Narušený vztah k Bohu jako k Otci – V jednoho Boha věřit budeš 

 

Hned první příčina, kterou můžeme vzít jako protipól prvního 

přikázání: věřit v jednoho Boha. Přesněji řečeno: „Nebudeš mít jiného 

boha mimo mne. (říká Hospodin)“ Bojím se, že toto přikázání je často 

samotnými křesťany chápáno naprosto zkresleně. Ono totiž nestačí „myslet 

si“, že je „pouze“ jeden Bůh. Je potřeba uctívat pouze tohoto jediného 

Boha, Boha Ježíše Krista, kterého on sám, jeho Syn, představoval jako 

Otce. Jako milujícího, uzdravujícího a odpouštějícího Otce. Jenže 

skutečnost často bývá jiná. Spíš než milujícího Otce uctívá mnoho 

křesťanů Nejvyšší bytost, před kterou je potřeba se mít na pozoru, aby na 

nás náhodou nedopadla její přísná a trestající ruka. Takového Otce ale 

nejde milovat, protože taková představa Otce (v přímém rozporu s tím, co 

se nám snažil reprezentovat Ježíš) je „nemilovatelná“. 

My všichni víme, že Bůh nás miluje, že za nás vydal svého Syna, 

aby nás vykoupil z moci smrti, dokonce si můžeme i přiznat, že Bůh nás 

přijímá takové, jací ve skutečnosti jsme... Ale – problém – my to víme, ale 
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nežijeme. Ví to náš rozum, ale naše city, naše vůle, naše vnitřní prožívání 

je úplně jiné. Jako by to byli dva bozi – Bůh dobrý teoretický a Bůh zlý 

„reálný“. Je to stejný princip jako náš hřích – my víme, že hřešit nemáme, 

ale přesto hřešíme. 

Připadá mi to jako scéna z Pelíšků – syn rozbalí svůj vánoční 

dárek, a když vidí, co je uvnitř, podívá se na svého tátu pohledem, který 

vyjadřuje vše a řekne: „díky táto“. Přesně takhle to chodí – podíváme se na 

sebe, víme, co máme svému Otci říci, a tak to řekneme, ale s výrazem, 

který vypovídá o totálním nepřijetí nebo dokonce vzpouře. 

Pokud má člověk narušený vztah k Bohu jako ke svému milujícímu 

Otci, pak je pro něj velmi těžké – ne-li dokonce nemožné uvěřit – že je sám 

velikým a vzácným Božím darem, za které Bohu přísluší veliká vděčnost. 

Mezi tímto vnímáním (které je často velmi zbožným přáním) a realitou je 

obrovská a nepřekonatelná propast, která se kromě to, že nositeli pěkně 

komplikuje život v podobě sebeodmítnutí, stává velikým pokušením 

odmítnutí dobrého Boha. 

Paradoxem je, že jediným, kdo zde opravdu může pomoct je právě 

ten odmítnutý Bůh... 

Osobně se domnívám, že právě z této příčiny vycházejí všechny 

ostatní. Podobně, jako je v každém hříchu stopa (nebo i víc) vzpoury proti 

Bohu – tak i zde je příčinou sebeodmítání chybějící vědomí (zkušenost) 

Boží lásky a přijetí. 

Pokračování příště 

 

Osmero otázek pro Antonína Nejedlého, 

nového kostelníka 

 
Předně děkujeme, že jste se ujal služby kostelníka v našem kostele. Můžete 

čtenářům Vánku sdělit, co vlastně dalo impuls k této službě?  

Prvotním impulsem určitě byla stálá absence toho, který by pomáhal panu 

faráři s chodem bohoslužeb. Když jsem před Vánoci absolvoval zpověď, 

litoval jsem pana faráře, že než šel do zpovědnice, musel připravit obětní 

dary a zazvonit. A to nemluvím o otevření kostela. Další důvod byl ten, že 

byl potřeba někdo, kdo se ujme prací, se kterými si nemusí dělat starosti 

pan farář. 
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Můžete ve zkratce čtenářům Vánku popsat, co všechno kostelnictví obnáší? 

A co konkrétního musí kostelník dělat?  

Jsou to věci, které zas až tak nejsou vidět, ale když nefungují, tak je to 

špatně. Takže můj úkol před každou bohoslužbou je nachystat obětní dary, 

pak misál, čtení a přímluvy. Samozřejmě včas otevřít kostel a zazvonit. Pak 

třeba dolít olej ve svíčkách, vodu v kropenkách, vyměnit prasklé žárovky... 

 

Na hodnocení je ještě brzy, ale co Vás obohatilo za těch několik měsíců, co 

vykonáváte službu kostelníka? 

Od chvíle, kdy vykonávám kostelnickou službu, pociťuji uvnitř v srdci 

radost. Dost těžko se to popisuje, ale jistě to každý zažil, když se něco 

dobrého a prospěšného udělá. Navíc, když je to pak podpořeno 

spokojeností pana faráře a lidí, kteří jsou kolem, radost je dvojnásobná. 

 

Změna je život. Co byste změnil v našem kostele nebo v Protivanově? 

Z pozice kostelníka určitě ministrantské služby. Je smutné, když za celý 

týden nepřijde na bohoslužbu ani jeden ministrant. A to ani na dětskou 

mši! Možná by bylo řešení udělat služby. Minimálně jedna „všední“ mše 

svatá za týden se dá určitě i při školních povinnostech lehce zvládnout. 

 

Skončila plesová sezona, tudíž i možnost vyhrát něco v tombole. Usmálo se 

na vás někdy pořádně štěstí? Vyhrál jste nějakou hodnotnou cenu? 

V tombole to nebylo nijak veselé. Už několikrát se ovšem na mě usmálo 

štěstí ve Sportce. 

 

Co Vás na dnešní společnosti nejvíce štve? Nebo na co jste v současné 

době přímo alergický? 

Štvou mě věci a skutečnosti, asi jako každého. Třeba politické strany, které 

neplní sliby dané voličům. Dále jsou to úplatky a jejich beztrestnost. To je 

děsivé a silně znepokojující. 

 

Někteří už plánují letní dovolené. Je nějaké místo, které byste rád navštívil? 

Dovolenou jsem nikdy neplánoval, ale jednou bych se chtěl podívat do 

Říma a Vatikánu. 
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Nedávno skončila zimní olympiáda. Komu jste nejvíce fandil?  

Pravidelně sleduju světový pohár v biatlonu a rychlobruslení, proto jsem 

věřil v dobré výsledky. Povedlo se a já všem medailistům rád gratuluji.  

 

Děkujeme za rozhovor. 

LuL + IveV 

Kytičky z farní zahrádky 

 
Půst a doba postní 

 
Postní doba trvá čtyřicet dní. Než přijdou Velikonoce, chtějí se křesťané 

dobře připravit. Všichni společně hledají, co je v životě opravdu důležité: 

přátelství s Ježíšem a také s ostatními lidmi. Víš, čím takové přátelství 

roste? 

Aby měli lidé nesobecké a poctivé srdce a aby je nic nerozptylovalo, žijí 

těch čtyřicet dní střídmě. Ledacos na čas odkládají: třeba zábavu u televize 

a kino, vyvařování dobrého jídla nebo sladkosti, různé oslavy, výpravy za 

nakupováním. Říká se tomu půst. Vrací lidským srdcím prostotu a radost. 

Také Ježíš se postil. Evangelia popisují, jak žil ve veliké skromnosti 

čtyřicet dní na poušti, než vyšel k lidem, aby mluvil o svém Otci. 
 

Úkol za druhou květinku 

Úkol za druhou květinku bude tentokrát na celou postní dobu. Namaluj si 

do archu k měsíci březnu květinu jen se středem, bez okvětních lístků. 

Okvětní lístky si přimaluj za každý sebezápor, který se ti během postní 

dobu podaří. 

Co je to sebezápor? Jak slyšíš, znamená to „zapřít sebe“. Tedy odříct si 

něco, co je ti velmi milé, a obětovat to Pánu Bohu. Například nedívat se na 

oblíbený seriál. Vzdát se na jeden den počítače. Nesníst čokoládu nebo 

bonbón. Určitě tě napadne i spousta dalších věcí. Je dobré si přitom 

vzpomenout na ty, kteří trpí nedostatkem, hladem a bídou.  

A co potom s ušetřeným bonbónem? Můžeš ho sníst třeba v neděli, protože 

neděle nepatří k postním dnům:-) Nebo jej můžeš někomu darovat a udělat 

mu tak radost. 

A co s ušetřeným časem bez televize nebo počítače? I zde můžeš čas 

darovat – pomoct rodičům, pohrát si s mladším sourozencem, popovídat si 

s babičkou. Možná tě pak příjemně překvapí, že takto strávený čas je lepší 

než sedět u televize.  

 

Použité texty z knihy Kotas, J., Špinková, M.: Od adventu k adventu. KNA, 2009 
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UsměVánek   
 

Z návštěv nemocných 

 

Jedna babička si stěžuje: „Pane faráři, já se vám začno modlit Otče 

náš. Najednó se vám začno mochlat až se v tem hoplně ztratím. Pak 

musim začít znovo.“ 

 

Jiná babička mně ujišťuje, že se hodně maže. Doslova říká: „Pane 

faráři, já vám věřím v sádlo, já totiž furt sádlojo.“ 

 

U jednoho starouška 

„Pane faráři, divál ste se na televizo? Teď tam dávají takovy 

dokumente z válke. Zrovna posledně to belo vo Angličanech, jak to 

uplně vobsrale.“ 

 

Když jsem měl zlomené tři prsty na pravé ruce a ruku jsem měl 

v sádře, podával jsem na přivítanou a rozloučenou levou ruku. Jedné 

babičce má ruka v její neseděla a tak mně říká: „Pane farář, vám tech 

prstů na ruce hobévá.“ 

 

Jiná babička si stěžuje 

„To vite, důstojné pane, ten krční páteř je špatné. Abech to tak nejak 

řekla, že to celý tělo je úplně rozesraný.“ 

 

Bonmot z jedné Popeleční středy 

Jdu do hospody, abych se podíval, kdo mně chodí v tento přísný 

postní den na pivo. Potkám se tam s jedním, ne tedy „kostelovým“ 

člověkem, a ten jde ke mně a podává pravou ruku. Přitom 

nesrozumitelně huhňá: „Pane falář, nemáte toho eště trocho na 

prstě?“ (myšleno popela). 
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