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Ročník 10, číslo 4, 6.4.2014                          Zpravodaj farnosti Protivanov 
 

V Á N E K 
 

Milí farníci, přátelé, 

jaro se dostává do své plné síly. Všude kolem nás jsou jasné 

známky života. Zahrady se začínají zelenat, ptáci začínají zpívat své 

ranní písničky, slunce začíná být ostřejší. A co my? Každodenně nás 

zavaluje spoustu starostí a obav ze zpráv, které se na nás valí z našeho 

okolí. Hledání ztraceného Boeingu pokračuje, nejistota na Ukrajině, 

chaos a nepokoje na Blízkém Východě, vrtkavá politická situace u nás, 

do toho starosti o práci, problémy v rodinách a nemoci kazí radostnost 

života. A přesto je čtvrtá neděle postní, kterou jsme nedávno prožili, 

nedělí radostnou: „Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a 

budete nasyceni ze zdroje útěchy.“ (srov. Iz 66,10-11). 

A kde je ten pramen útěchy? Někteří myslí na vodní prameny na 

poutních místech, jiní na různé události, úplně jiní zase třeba na lidi, 

kteří jsou pro ně zdrojem radosti a útěchy. 

Ale tím pravým a nevyčerpatelným zdrojem je sám Bůh. On je 

samozřejmě zdrojem veškerého života, čisté lásky a bezedné naděje. A 

my všichni jsme zváni ke slavení Velikonoc, protože zde nevítězí zlo, 

bolest či smrt, ale život. Kristus vstal z mrtvých a On také každému 

z nás dává jasnou záruku, že i my z mrtvých vstaneme. Snad k věčnému 

životu!!! Lidský život proto má velkou cenu. Máme v něm vykonat 

tolik dobra, abychom si tento věčný život s Bohem zasloužili. Každý 

den máme spoustu příležitostí k tomu, abychom se osvědčili v lásce, ke 

které nás Bůh zve. Nedávno mně jeden mladý muž v SMSce psal, že se 

za sebe stydí. Že měl možnost dvakrát udělat dobrý skutek, ale že byl 

slaboch (jeho slovo bylo ovšem ostřejší a sytější) a že než se rozhoupal, 

vždycky byl někým předběhnut. A tak nebuďme nerozhodní!! Dejme si 

ještě teď nové svatopostní předsevzetí, že zkusíme maximálně využít 

čas, který nám Bůh, zdroj života dal, ke konání dobra.  

             o.ZF  
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Co nás čeká  
 
11. dubna – Květný pátek ve Sloupu 
Bližší informace na plakátcích. 

 

12. dubna – setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem na Petrově 

Více informací na www.biskupstvi.cz nebo http://www.brno.signaly.cz. Otec 

Zdeněk nabízí ve svém závoďáku čtyři volná místa.  

 

13. dubna – Květná neděle  
Začíná Svatý týden. Bohoslužby začínají venku svěcením kočiček. Během mší 

svatých zazní Pašije podle svatého Matouše v podání chrámového sboru. 

 

Velikonoční zpověď 

Velikonoční svatá zpověď bude v pondělí 14. března od 13:00 hodin. 

Vypomoci přijede otec Karel Chylík ze Sloupa. Celé zpovědní odpoledne bude 

zakončeno slavením mše svaté v 18:00 hodin. 

 

17. dubna – Zelený čtvrtek 

V brněnské katedrále svatého Petra a Pavla při MISSE CHRISMATIS v 9:00 

hodin otec biskup Vojtěch posvětí oleje katechumenů, nemocných a Křižmo. 

Při této mši svaté také přítomní kněží obnoví své kněžské sliby. Večer pak 

v kostele bude slavena mše svatá na památku Večeře Páně. Po této mši svaté 

se připravte na společnou adoraci v „Getsemanské zahradě“. 

 

18. dubna – Velký pátek 
Den přísného postu! V 17:00 hodin začne křížová cesta po obci. Tentokrát se 

půjde jen z dolního konce, protože při této příležitosti bude znovuposvěcen 

zrekonstruovaný kříž na Bukovské ulici. V 18:00 hodin pak začnou v kostele 

obřady Velkého pátku. 

 

19. dubna – Bílá sobota 

V kostele se neslouží žádné bohoslužby, ale po celý den (9:00-18:00 hodin) 

bude příležitost k adoraci v Božím hrobě. 

 

20. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
Vigilie Velké noci začne ve 4:30 hodin. Je vhodné si na obřady vzít svoji 

křestní svíci k obnově křestního slibu. 

Velikonoční bohoslužby budou v 9:15 v Malém Hradisku a v 11:00 hodin ve 

farním kostele. Při těchto bohoslužbách budou požehnány velikonoční 

pokrmy. 

http://www.biskupstvi.cz/
http://www.brno.signaly.cz./
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21. dubna – Velikonoční pondělí 

Mše svaté budou tradičně v 8:00 hodin v Protivanově a v 11:00 hodin 

v Bukové. 

 

Výlet se školními dětmi do Brna - Jeden den na Petrově 

 

Naše farnost pořádá jako odměnu pro děti, které v letošním školním 

roce navštěvují výuku náboženství výlet do Brna. Akce se ponese v podobném 

duchu jako v roce 2010 a 2012. Tento výlet se uskuteční ve čtvrtek 29. května 

2014. Předběžně je s panem ředitelem Sedláčkem domluveno, že přihlášené 

děti nebudou mít problém s absencí v tento den. Výlet bude stát 150,- kč. Za 

celou akci odpovídá pan farář. Garantem programu v Brně je Katechetické 

centrum při brněnském biskupství. Přihlásit své děti můžete do 20. dubna 

2014. Podrobné organizační informace dostanou přihlášené děti těsně před 

výletem. Děti se tento den setkají s brněnským biskupem Vojtěchem, 

samozřejmě navštíví katedrálu a skrze hru poznají okolí Petrova. Téma 

letošního setkání jsou postavy světců. 

 
 
 
 
 

Deset otázek pro nového kostelníka, pana  

Miloše Dostála 
 

Co Vás přivedlo ke kostelnictví? Řekl jste si „chudák farář“ nebo „chudák 

Tonda“? 

Když jsem viděl v sakristii při mši svaté Tondu a zjistil jsem, že Sváťa je 

odstěhovaný, došlo mi, že Tonda pracuje v třísměnném provozu, a že tedy 

nebude moci vykonávat kostelnickou službu při každé mši svaté. Proto jsem se 

nabídl panu faráři na výpomoc. Vlastně mi bylo líto obou. 

 

Abrahámoviny (50 let) jsou jistě velkým mezníkem v lidském životě. Můžete 

nám prozradit, co Vám v životě dosud přineslo nejvíce radosti? 

Nejvíc radosti mám z dobře vykonané práce a samozřejmě ze svých dětí a 

vnoučka. 
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Každý má v životě nějaký sen. Jaký je ten váš? 

Mně se sen už splnil. Mám hodnou manželku, děti. Postavil jsem domek a teď 

jenom to zdraví v té druhé polovině života. 

 

Jakou největší bláznovinu jste v životě udělal? 

Největší bláznovinu jsem udělal v roce 1989. Vlastní nepozorností mi pila 

uřezala čtyři prsty na levé ruce, ale v Brně mi je naštěstí zdárně přišili zpět. 

 

Která chvilka z dětství se vám do paměti tak zapsala, že ji nikdy 

nezapomenete? 

Z dětství nezapomenu na Mikuláše a čerty a potom na Vánoce. Jako malý kluk 

jsem pořád přemýšlel o Ježíškovi, jak dokáže přinést velký stromeček a tolik 

dárků. 

 

Jaké máte koníčky a jak dlouho se jim věnujete? 

V dětství jsem skládal modely letadel, sbíral vlajky fotbalových klubů a nyní 

je mým koníčkem práce. 

 

Jak se podle vás změnil svět v poslední době? 

Svět se za poslední dobu hodně změnil díky televizi, mobilům, internetu a 

podobně. Všechno je rychlé a taky život rychleji utíká. 

 

Čtete? Která kniha je vaše nejoblíbenější? 
Hodně jsem četl dobrodružné knihy od Julese Verna. Dva roky prázdnin jsem 

přečetl asi osmkrát. Ve škole jsem měl rád zeměpis, a proto jsem hodně 

prohlížel mapy světa. 

 

Jsou věci, které by člověk nevyhodil, i když už třeba nejsou plně funkční. Máte 
taky nějakou rodinnou památku, kterou byste nikdy nevyhodil? 

Mám dvě památky po rodičích. Po tatínkovi zahradnický nůž a od maminky 

malou stoličku, kterou pro ni vyrobil její tatínek, když měla dva roky. 

 

Pan kostelník Nejedlý fandí biatlonu. Máte také nějaký oblíbený sport? 

Můj nejoblíbenější sport je tenis. Jinak také fotbal a lední hokej. 

 

 

Děkujeme za rozhovor. 

LuL + IveV 
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Svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II. 
 

27. dubna letošního roku vstoupí mezi svaté dva papežové: Jan 

XXIII. a Jan Pavel II. Toto svatořečení bude historicky ojedinělé tím, že se 

jej zúčastní dva žijící papežové. 

 

Jan XXIII., který byl papežem od roku 1958 do své smrti v roce 

1963, svolal historický druhý vatikánský koncil, který vybavil církev pro 

moderní dobu.  

Jan XXIII. byl zvolen jako papež, který měl fungovat jako jakási 

přechodová figura, která během svého pontifikátu nic zvláštního neudělá. 

On byl ale v mnoha ohledech podobný papeži Františkovi, byl to velmi 

humorný člověk, trochu ale opomíjel diplomatické protokoly. Vypráví se o 

něm zkazky, že utíkal mimo zdi Vatikánu a často tím nadělal vrásky své 

ochrance. Svolal druhý vatikánský koncil, který do určité míry změnil 

dějiny katolické církve. 

Jan Pavel II., občanským jménem Karol Wojtyla, se narodil 18. 

května 1920 ve Wadowicích nedaleko Krakova. V osmi letech mu zemřela 

matka a o čtyři roky později ztratil staršího bratra. Po ukončení střední 

školy, na níž se údajně rozhodoval mezi kariérou duchovního a herce, 

nastoupil na filozofickou fakultu univerzity v Krakově. Za druhé světové 

války začal ilegálně studovat teologii a filozofii a vysokou školu dokončil 

až v roce 1946. V témže roce ho vysvětili na kněze.   

 Od roku 1963 působil ve funkci krakovského arcibiskupa a o čtyři 

roky později byl jmenován kardinálem. Papežem byl Jan Pavel II. zvolen v 

říjnu 1978. Ve svých osmapadesáti letech se stal nejmladší hlavou 

katolické církve od zvolení Pia IX. a zároveň prvním neitalským papežem 

po 455 letech.         

 Za svého života vydal přes pět desítek prací věnovaných katolické 

církvi a několik knih. Vedle toho vykonal 104 zahraničních návštěv, 

přičemž Československo, respektive Českou republiku navštívil třikrát. 

Populární, ke konci života těžce nemocný papež byl nejdéle úřadující 

hlavou katolické církve 20. století a zřejmě i druhým nejdéle sloužícím 

papežem v dějinách církve. Zemřel 2. dubna 2005 ve věku 84 let. 

Nedávno byl uznán druhý zázrak potřebný pro kanonizaci Jana 

Pavla II. V případě Jana XXIII. nařídil František kanonizaci i bez zázraku. 
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Romuald Rob: Sebepřijetí – nejčastější 
příčiny problému se sebepřijetím 

 
(pokračování) 

 

2. Hluboké zranění odmítnutím – Nevezmeš jména Božího nadarmo 

 

Každé odmítnutí je zraňující. A čím větší, tím více bolí. A nejvíce 

zraňuje odmítnutí od nejbližších. Mnoho lidí trpí v oblasti sebepřijetí právě 

proto, že byli odmítnuti. Když jejich rodiče zjistili, že je na cestě nový 

život, tak to pro ně byl úděs a místo radostí byli naplněni strachem a 

úzkostmi. Místo aby se na své dítě těšili, hledali způsob, jak by se nového 

života (obtížného života) zbavili. Tak se k Božímu: „Chci, abys byl – 

dávám Ti život.“ připojuje: „Nechceme abys byl – kéž bys nežil.“ To je 

zlo, které zraňuje a poznamenává. Bohužel to nekončí narozením. Mnoho 

lidí nepoznalo lásku rodičů – zato poznali mnoho trestů, odmítání, 

ponižování. A od raného dětství se učili: „Je špatně, že jsi.“ „Bylo by lepší, 

kdybys nebyl.“ „Jsi k ničemu.“ Málokdo si to přizná, ale i tohle se člověk 

může naučit. Jeden spolubratr kněz označil tyto věty jako věty „magické“, 

které na člověka nalepují nálepky, které jeho obraz sebe sama dokážou 

hodně poznamenat. 

Možná se zdá, že příliš dramatizuji – ano. Daleko více lidí se 

setkávalo s dílčím odmítnutím – které možná nebylo tak dramatické, ale 

možná bylo dlouhodobé a mělo podobný nebo dokonce stejný účinek. 

Člověk přijal „spiritualitu nechtěného dítěte“. A obrana? Právoplatné 

odmítnutí neprávoplatně odmítajících... a taky odmítnutí sebe – protože jak 

může být něco dobrého v tom, čemu všichni nebo nejbližší) nadávají. 

Lidé, trpící touto příčinou sebeodmítnutí, v sobě mají velikou 

touhu po lásce a po přijetí, jenže ze strachu z dalšího zklamání jsou 

apriorně (od počátku) uzavření všem možnostem dalších zranění. Prostě se 

bojí. A nejhorší na tom je to, že je to pochopitelné. 

 

 3. Vlastní hřích – Posvěť sváteční den 

 

Hřích člověka v jistém smyslu znesvěcuje. A asi všichni známe 

reakci prvního člověka na svůj vlastní hřích – schoval se před Bohem ze 

strachu. Jedním z důsledků hříchu je, že se člověk snaží před Bohem 

schovat. Dojde k citelnému pohledu do vlastního „reálného já“, jeho 
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konfrontaci s ideálním já a zjištění, že vzdálenost mezi nimi (napětí) je 

příliš veliká, na to, aby se dala unést. A tak je člověk jakoby roztržen – 

jeho skutečné já a jeho ideály, a tak je narušeno jeho sebepojetí.  

Tato příčina sebeodmítnutí je také docela rafinovaná. To proto, že 

není v moci samotného člověka její řešení. Hřích, vinu, může odpustit 

pouze Bůh sám. Jenže jak může Bůh odpouštět, když se před ním člověk 

schovává. Ale jakpak by se člověk ve své slabosti neschovával před 

dokonalým a svatým Bohem. A jsme opět u příčiny č.1... 

 

4. Přijaté vysoké nároky okolí – Cti svého otce i matku 

 

Nejčastější problém s rodiči a se školou, který nastává, když 

„potřebují mít“ geniální dítě. Musí být nejlepší. „Musí si plnit, aby měl/a 

v našich očích nějakou hodnotu.“ A to za jakoukoliv cenu – třeba i za cenu 

tvrdých sankcí. Vysoké ideály se dají do tvárné duše člověka dříve nebo 

později „otisknout“, dítě je přijme a nepotřebuje vnější sankce, protože své 

neúspěchy trestá samo – sebetrestání, sebepoškozování, sebeodmítnutí. 

Ano, existují nároky legitimní – např. dítě musí chodit do školy, dospělý 

člověk musí dodržovat zákon, všichni by se měli chovat podle určitých 

etických pravidel. Dokonce je potřebné, aby člověk mnohé ideály od svého 

okolí (rodičů) přijal – to z něj mimo jiné dělá i člověka. Ale pokud jsou 

nároky příliš vysoké, nevedou k většímu výkonu, ale naopak – k frustraci, 

sebeodmítání a rezignaci. 

 

5. Hřích druhých – Nezabiješ  

 

Této příčině jsou vystaveny především ženy. Nedávno jsem slyšel 

úvahu jednoho spolubratra kněze, který říkal, že znásilnění není ani tak 

hříchem proti šestému přikázání jako spíše proti pátému. Něco na tom je. 

Je to zajímavý úhel pohledu, ve kterém se dá znásilnění vnímat jako 

porušení důstojnosti a intimity člověka. Znám několik žen, jimž tento 

zločin „zabil“ kus jejich „já“. To proto, že žena vnímá svou sexualitu jinak 

než muž – a při porušení své sexuality vnímá porušené celé své ženství – a 

tedy i sebe sama. Cítí se pošpiněna a nenávratně zkažena hříchem druhého. 

Odmítá své tělo jako zdánlivou příčinu svého ponížení (i když rozumem je 

schopná pochopit, že skutečnou příčinou není její ženské tělo, ale chlípnost 

násilníka – ale ve svém prožívání odmítá své tělo) - a tím odmítá i sebe. 

 

Pokračování příště 
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Kytičky z farní zahrádky 

 
Velikonoce 

 
Slavnost Kristova zmrtvýchvstání je pro křesťany největším 

svátkem. Předchází mu dny, kdy rozjímáme nad Ježíšovým utrpením a 

smrtí. Vrchol doby postní se nazývá Svatý týden a začíná Květnou nedělí. 

Na Květnou neděli se křesťané nejdříve shromáždí před dveřmi 

kostela. Pak průvodem vstupují dovnitř, nesou čerstvě rozkvetlé větvičky 

v rukou a zpívají. Také oni chtějí pozdravit Krista, jako kdysi zástupy u 

bran Jeruzaléma. V kostele se čtou Pašije – zpráva o Kristově umučení. 

Byli lidé, kteří s Ježíšovým jednáním nesouhlasili. Nechtěli mu 

naslouchat a nevěřili, že jej seslal Bůh. Někteří se s ním hodně přeli a 

z nenávisti jej chtěli uvěznit a zabít. Ježíš věděl, že je v nebezpečí. Když se 

o svátcích sešel se svými učedníky u slavnostní hostiny, věděl, že je to 

naposledy. Právě v této chvíli chtěl svým učedníkům dát na památku něco 

nesmírně vzácného. 

Když byli spolu u stolu, Ježíš se modlil a děkoval Bohu, pak vzal 

do rukou chléb a víno, podával je svým učedníkům a říkal: „To je moje 

tělo. Vydává se za vás. A to je moje krev.“ Tak byla ustanovena svátost 

Eucharistie – slavení mše svaté. Ježíšovu poslední večeři připomínáme při 

bohoslužbě na Zelený čtvrtek večer.  

Po skončení slavnosti se rozhostí velké ticho. Připomínáme si, že 

Ježíš se odešel modlit do Getsemanské zahrady, kde byl zajat. Začíná 

Velký pátek. 

Velký pátek je vzácný den pro všechny křesťany. Myslíme na 

Ježíše, který za nás umřel. 

Ježíše zajali vojáci, které zrádce Jidáš přivedl do Getsemanské 

zahrady. I když Ježíš neudělal nic zlého, byl druhý den odsouzen k smrti. 

Učedníci se ze strachu rozutekli. Ježíš musel nést velký kříž ulicemi města 

až na kopec Golgota. Tam ho vojáci na kříž přibili. Odpoledne Ježíš na 

kříži zemřel.  

Na Velký pátek večer se scházíme v kostele k tiché bohoslužbě, 

abychom se poklonili Ježíšovu kříži. Ticho, které trvá ještě celou Bílou 

sobotu, připomíná také, že mrtvý Ježíš byl pohřben. Není v tom ale jen 

bolest: Ježíš přece umřel, abychom my žili. A mrtvý nezůstal! 
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Slavnost Zmrtvýchvstání Krista začíná v noci. Před kostelem se 

rozhoří oheň. Lidé se u něj shromáždí a rozsvítí velikonoční svíci – Paškál. 

Pak vejdou do temného kostela. Od paškálu se postupně zapalují svíčky, 

které lidé nesou v rukou a noc se od nich rozjasní. Začne se zpívat, 

rozezvučí se zvony i varhany. Kristovo světlo přemáhá tmu v srdci člověka  

a voda smývá hříchy. Na tvářích lidí září radost. 

A proč to všechno? To první věděla Marie Magdaléna. Měla Krista 

opravdu ráda, a když viděla, jak umřel, velice truchlila. V neděli ráno šla 

smutně ke hrobu. Našla ho však prázdný. Zmateně se otočila a ... stál tam 

živý Ježíš a vlídně řekl: „Marie!“ Naplnila ji velká radost. On žije! I 

Magdaléna začalo znovu žít. Ježíš ji, plnou naděje, poslal za ostatními. 

Utíkala jim to vypovědět: „Pán vstal! Přemohl i smrt! Nemusíme se bát!“ 

A to je poselství Velikonoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol za třetí květinku 

 
Jak vidíš, závěr postní doby a začátek Velikonoc je plný různých 

událostí a zvratů. Také bohoslužby v tyto dny jsou jiné, než během roku. 

Čtení jsou delší než obvykle, nezní varhany, zpívá a modlí se jindy a 

jinak... Mnoho lidí řekne, že bohoslužby jsou delší, složitější a nudnější než 

obvykle, a raději na ně nechodí. Ale my víme, že ve skutečnosti je všechno 

hlubší a zajímavější než jindy: připomínáme se největší události lidských 

dějin! A jen ten, kdo skutečně prožije velký smutek z Kristova utrpení a 

smrti, může mít v srdci opravdovou a velkou velikonoční radost. 

Kdo si tedy chce namalovat další květinku, zúčastní se alespoň 

jedné bohoslužby mimo neděli. Bude to Zelený čtvrtek, obřady Velkého 

pátku, křížová cesta po obci nebo dokonce vigilie v neděli v noci?  

 

 
Použité texty podle  knihy Kotas, J., Špinková, M.: Od adventu k adventu. KNA, 

2009 
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Květný pátek 11. dubna 2014 

Program hlavní sloupské pouti začne tradičně v předvečer Květného 

pátku, tedy 10. dubna. Od 17:15 hod. bude v kostele probíhat modlitba 

sedmibolestného růžence. Po skončení modlitby začne mše svatá. 

 , 
  

Program o samotném Květném pátku bude naplněn slavením sedmi 

mší svatých. 

Mši svatou  

v 5:00 – celebruje P. Karel Chylík ze Sloupu,  

v 6:00 – P. Pavel Konzbul z Brna,  

v 7:00 – P. Jiří Kaňa z Blanska,  

v 8:00 – otcové pauláni z Vranova,  

v 9:00 – R. D. Marian Rudolf Kosík OPraem, opat kláštera 

premonstrátů v Nové Říši,  

v 10:30 – Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský,  

v 18:00 – P. Josef Hudec OCr., probošt z Hradiště u Znojma.  

Ve 13:00 hod začne odpolední program sestávající z pobožnosti 

křížové cesty a svátostného požehnání. Během celého dopoledne 

bude na kaplance příležitost ke slavení svátosti smíření. Před večerní 

mší svatou a během ní se bude zpovídat v kostele.  
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UsměVánek   
 

 

Jeden rok navštěvuju staroušky těsně před 

Velikonocemi. Jedna babička si jde na špacír a pak mě  

nahání. Říkám ji, že když už je venku, ať jde se mnou ke druhé 

babičce. A tak jde. Společně vykládáme a ta první jen tak mezi řečí 

utrousí: „Babičce jede víc hoba jak mně!“ 

 

Jiná babička mně nemůže otevřít, protože nemůže najít klíč. 

Tak ji povídám, že návštěvu u ní nechám na příště. A ona na to: 

„Určitě, přijďte příště, snad nehomřo.“ 

 

V sobotu před květnou nedělí přehazuju na svým autě zimní 

kola za letní. Přišel za mnou jeden chlapec z farnosti a ptá se, co 

dělám. Tak mu odpovídám, že přezouvám kola. A on se znovu ptá: 

„Vždyť je jaro, proč tam dáváte kola letní?“ 

 

Na Boží Hod Velikonoční po mši svaté za mnou přišel jeden 

ministrant. S panem kostelníkem jsem si dal štamprlku, že nám ty 

Velikonoce dobře dopadly. Tomu ministrantovi pak vysvětluju, že 

jsme měli žízeň a chuť. On dobře zavětřil, že něco je zvláštního a 

říká: „To bylo ale ostrý, že pane faráři?“ 

 

Na trienálkách v Brně mluvím s otcem Marcelem z Vysočan 

a říkám mu, že jsem nechal opravit varhany, ale teď že mám strach, 

protože když to člověk nenahlásí, tak jsou za to pokuty. A on mně na 

to klidně povídá: „Zdeny, tak z toho nemusíš mít strach, protože 

peníze můžou chtít jenom po tom, kdo je má, a to není tvůj případ.“ 

 

*** 
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