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Ročník 10, číslo 5, 4.5.2014                          Zpravodaj farnosti Protivanov 
 

V Á N E K 
 
 
Květen – měsíc Panny Marie 
 

Občas, když si potřebuju odpočnout a úplně vypnout, najdu si na 

internetu stránku www.flightradar24.com a sleduju, jaká je „situace“ na 

obloze. Pozoruju, jaká letadla se právě ve vzduchu pohybují, jak se které 

jmenuje, odkud letí a kam směřují. Jednou, to jsem bydlel ještě ve školce, 

jsem pozdě večer, nebo přesněji už v noci, poslouchal jedno letadlo. Nic 

jsem samozřejmě neviděl, bylo tenkrát zataženo, ale zřetelně jsem je slyšel. 

Byl to obří Airbus A 380 - největší letadlo na světě - a letělo kamsi na 

východ. 

Je naprosto jisté, že posádku tohoto obřího velikánu musí tvořit 

zkušený personál. Vždyť takový více jak pětisettunový kolos ve vzduchu to 

jistojistě vyžaduje. A každý, ať už jsou to piloti, letušky, navigátoři, mají 

své místo a svůj úkol. Velmi důležití, a možná nejdůležitější z nich, jsou 

navigátoři. Jejich úkolem je neustálé kontrolování správnosti letu i správné 

výškové hladiny. Bez nich by letadlo bylo dáno všanc všemu, co ve 

vzduchu je. Bez nich by určitě hrozil letadlu pád. 

I my v našem životě musíme stále udržovat správný směr i 

správnou výšku. A „kompasem“ může být Maria. Ona nám stále 

připomíná: jděte za milujícím Bohem! 

Velkým pomocníkem k udržování tohoto správného kurzu nám 

může být modlitba svatého růžence. Tato modlitba je hluboce zakotvená v 

Písmu svatém. Právě Bible nám ukazuje Pannu Marii jako milosti plnou, 

kterou nám Bůh staví neustále před oči. Panna Maria je pro nás člověk, 

který splnil ideál pravého lidství - pokorného, sloužícího a milujícího 

lidství, který se ztotožnil s Božím plánem. 

Rozhodněme se moji milí i my dnes jít cestou služby a lásky, 

stejně jako Panna Maria. V měsíci květnu pro toto rozhodnutí budeme mít 

dostatek příležitostí.     

o.ZF  

http://www.flightradar24.com/
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Co nás čeká  
 
8. května – farní pouť na Svatý Hostýn 
Asi se nemusí připomínat, že letošní farní pouť na Svatý Hostýn se uskuteční 

na státní svátek, ve čtvrtek 8. května, v den památky Panny Marie Prostřednice 

všech milostí. Pojedou dva autobusy. První pojede po ose Žďárná (7:45), 

Benešov (7:50), Buková (7:55) do Protivanova. Druhý bude přistaven přímo 

v Protivanově na Náměstí. Společně pak vyjedeme v 8:00 hodin směr 

Prostějov. Přihlášení farníci z Malého Hradiska si přisednou po cestě. 

V bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně máme domluvenou 

mši svatou v 11:00 hodin. Ti, kdo mají potíže s pohybem na točně autobusů 

pod schody, které vedou k bazilice, si sesednou do jednoho vozu. Ten pak 

vyjede až před baziliku. Po mši svaté, kdo má zájem, může navštívit restauraci 

a naobědvat se. Hromadný oběd není nikde zajištěný, ale je přislíbeno, že nás 

nasytí všechny. Po obědě se pomodlíme pobožnost křížové cesty, kterou 

zakončíme na hřbitově, kde odpočívá náš kněžský rodák P.Alois Kolísek, také 

olomoucký arcibiskup František Vaňák a jiní. Soukromě můžete navštívit 

Cestu světla, vodní pramen, rozhlednu nad hřbitovem či se „jen“ pokochat 

pohledem po okolí. Domů přijedeme v odpoledních či večerních hodinách. 

Vybírat se bude 200,- kč dospělý, dítě polovinu. 

 

11. května – první svaté přijímání 

Letos se mimořádně první svaté přijímání uskuteční velmi brzy, už druhou 

neděli v květnu (11.5.). Bude to ve mši svaté, která také bude v mimořádném 

čase, a to v 9:00 hodin. Letos poprvé přistoupí devět prvokomunikantů. 

Z Protivanova Michal Fritz, Barbora Kejíková, Martin Koleda, Nicol Kopecká, 

Marián Králík a Barbora Pavlů. Z Nivy Renata Grmelová a Adéla Šrámková, 

z Lipové pak Tereza Kolářová. Srdečně vás zvou nejen oni, ale i pan farář.  

 

29. května – Jeden den na Petrově  

Pro děti, které se přihlásily a navštěvují v letošním roce výuku náboženství 

naše farnost pořádá výlet do Brna. Akce se ponese v podobném duchu jako 

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

v Brně setkají s brněnským biskupem Vojtěchem, samozřejmě navštíví 

katedrálu a skrze hru poznají okolí Petrova. Téma letošního setkání jsou 

postavy světců. 

 

8. června – 6. farní den 

V neděli 8. června od 13:00 hodin se uskuteční na dvoře a zahradě fary další 

farní den. 



 3 

Deset otázek pro mladšího varhaníka a 

velitele JSDH Aloise Koláře nejmladšího 

 

 

Většina kluků chtělo být v dětství hasičem, platí to i u Tebe? 

Nee, já sem chtěl být pilotem velkých dopravních letadel. 

 

Od kdy hraješ v kostele na varhany? Kdy nejvíc prožíváš mši svatou 

– jako varhaník, jako ministrant u oltáře nebo když nemáš žádné 

povinnosti? 

Začal jsem hrát ve svých 14 letech, po půl roce jsem přestal a hrával 

jen výjimečně, až před 4 lety jsem začal pravidelně. Mši prožívám 

nejhlouběji paradoxně, pokud sedím jen v lavici nebo jako ministrant 

bez většího úkolu při celebraci. Za varhanami se mi to moc nedaří. 

Jsem více koncentrovaný na hraní, pročítám žalm, hledám mezihry, 

promýšlím kdy co hrát, kritická místa a soustřeďuji se víc na můj 

úkol... Ale troufám si říci, že to je problém varhaničiny jako obecně. 

 

Je obtížné hrát na varhany? Kdy ses začínal učit a šlo to rychle? 

Je to hodně podobné hře na klavír, ale na rozdíly hry se zpěvem si 

musí člověk zvyknout, i malá změna ve zpěvu dokáže hodně 

rozhodit. Od sedmi let jsem hrál na klavír, pak děda náhle 

onemocněl a ze dne na den jsem musel začít zastupovat já. Ze 

začátku mi to vůbec nešlo, ale pan farář Kohoutek vždycky říkal: 

„Bylo to lepší jak tichá“  A ani dneska nemůžu říct, že mi to jde, 

člověk se do toho dostává tak nějak pořád víc  
 

Kdybys měl ukázat na stupnici od 1 do 10, jak blízko k Bohu se cítíš, 

jaké číslo by to bylo?  

Otázka je, co je to za stupnici? Kdo určí jak moc je 10 a jak málo 1? 

Ale kdybych ji měl nastavit podle sebe, umístil bych se tak na stupeň 

4… 
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Máš nějakou oblíbenou známou osobnost, se kterou by ses chtěl setkat? 

Nemám asi žádnou takovou osobnost nebo sen. Ale když se 

zamyslím, jsem rád, že jsem mohl být, jako pomocný ministrant 

kněží, blíže papeži Benediktu XVI. při mši svaté při návštěvě Brna. I 

když jsem byl od papeže pořád daleko v řádech desítek metrů, 

v podstatě jsem byl tak blízko…Taková příležitost se naskytne snad 

jen jednou za život a ne každému... 
 

Co děláš, když Tě bezdomovec požádá o peníze?  

Napřed striktně odmítnu, ale po pár krocích se zamyslím a podle 

okolností se občas vrátím a pár kováčů dám. Říkám si, tak si další 

den si nekoupím třeba čokoládovou tyčinku a někomu to možná 

pomůže..  

 

Když jsi byl malý, nutili Tě rodiče chodit do kostela anebo jsi chodil 

rád sám od sebe? 

Už ani nevím, ze začátku mě nutila spíše babička, ale postupem času 

se stala mše svatá běžnou součástí neděle a svátků.. 
 

Každý má rád pocit bezpečí. Co potřebuješ k tomu, aby ses cítil bezpečně? 

Bude to znít divně, ale vždycky se cítím bezpečně, když u sebe mám 

nabitý mobil. Můžu tak kdykoliv zavolat o radu nebo o pomoc..  

Z oboru hasičiny se cítím bezpečně vždy, když mám na dosah ruky 

další hasiče, kteří by mě v tom nenechali. 
 

Každý má jiný recept na uklidnění. Jaký je ten Tvůj, když Tě někdo 

vyvede z míry a nejradši bys mu dal pár facek? 

Tak takový recept nemám, ale pokud jej někdo máte, taky si ho rád 

přečtu   
 

Jaký je tvůj životní sen? 

Můj životní sen, nevím, aby se mi dařilo být pořád šťastný, veselý a 

taky trochu užitečný. 
 

Děkujeme za rozhovor. 

LuL + IveV 



 5 

 Romuald Rob: Sebepřijetí – nejčastější 
příčiny problému se sebepřijetím 
 
(pokračování) 

 

6. Sexualita – Nesesmilníš 

Sexualita člověka je velmi hluboká oblast, která se dotýká nejen těla, ale i 

duše, prožívání víry – i podstaty samotného „já“. Dalo by se říci, že je to takový 

„průřez“ celým člověkem. Je oblastí, v níž jsme hodně zranitelní. Nesoulad ve 

vlastní sexualitě dokáže docela slušně zamíchat sebepojetím člověka. Tato příčina 

možných problémů má tři varianty – nepřijetí vlastní sexuality (svého mužství / 

ženství), nepřijetí vlastní sexuální orientace a v neposlední řadě také nepřijetí 

vlastní slabosti v oblasti sexuality (hřích). Úskalí těchto překážek je hned dvojí – 

jednak je to oblast, v níž se věci dost těžko mění (téměř vůbec) a pak je to také 

oblast, která je tak intimní, že člověk jí není schopen tak snadno otevřít před 

někým jiným (druhý člověk, Bůh). 

 

7. Vzhled / schopnosti – Nepokradeš  

Každému člověku záleží na tom, jak vypadá a jaké má vlastnosti) 

schopnosti. Je to dáno faktem, že i my jsme součástí přírody a máme hluboko 

v sobě zakomponovány i přírodní zákony – teď mám na mysli zákon: „přežije ten 

nejlepší“. Čím větší síla, tím větší šance, že se člověk ubrání nepříteli. Čím lepší a 

přitažlivější vzhled, tím větší šance a výběr partnera – tedy větší šance na 

pokračování rodu. Čím větší inteligence, tím vyšší životní úroveň. Čím lepší 

schopnosti, tím větší šance na úspěch. Ano, to jsou neúprosné zákony přirozenosti 

(neplést se zákonem milosti :), které máme v našich srdcích vepsané. A právě díky 

tomu každému člověku záleží na jeho vlastnostech, schopnostech, vzhledu... 

Jenže když se člověk podívá okolo sebe, tak vždy najde někoho, kdo je v nějaké 

oblasti schopnější, nadanější, hezčí... prostě lepší. Toto srovnávání se a 

„pošilhávání“ po druhých může v člověku vzbudit buď vyzdvižení ideálního já (až 

tak, že pro něj samého bude nedosažitelné), anebo pravý opak – snižování vnímání 

jeho reálného já, které způsobí v podstatě totéž – člověk odmítne sám sebe kvůli 

tomu, jaký je. 

Do této kategorie patří také oblast různých tělesných nebo duševních handicapů, se 

kterými se člověk může, nebo také nemusí vnitřně vyrovnat. Tyto handicapy jsou 

velmi nepříjemné, protože posunují hranice možností člověka a ten do nich často 

naráží a způsobují mu bolest. Jen málokdy se povede na ně nemyslet a často se 

stává, že se vnímání člověka „zúží“ pouze na „své omezení“, takže již není 

schopen reflektovat ostatní stránky své bytosti. 

V této sedmé příčině dochází podobně jako v ostatních k tzv. ztotožnění – člověk 

se ztotožní se svým omezením – takže už není schopen vnímat se jako Boží 

milované dítě, které je bohaté celou řadou vlastností, ale jako „člověk co kulhá“, 
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nebo jako „člověk s linií Goléma“. A nejraději by pokradl vlastnosti těch 

druhých... 

 

8. Okultní příčiny – Nevydáš křivé svědectví  

Někdy může mít vztah k sobě problém z různých příčin, které bychom 

mohli nazvat jako okultní. Zažil jsem příklad, kdy sebepojetí bylo rozbito po 

„manipulování s energiemi“ u „léčitele“, a v tom konkrétním případě mělo málem 

fatální důsledky. Boží Nepřítel skutečně může člověka vnitřně spoutat – a dost 

často útočí právě na lidské vědomí Božího synovství (dcerství). To proto, že tak 

„zabije“ dvě mouchy jednou ranou – přímo poškozuje člověka a oslabuje jeho 

pouto s milujícím Bohem, který jej může účinně chránit. Tak ďábel vydává křivé 

svědectví (o) člověku a tím ho ničí. 

 

9. Touhy – Nepožádáš manželky svého bližního 

Každý člověk má své sny a touhy. Jenže pokud v sobě živí touhy po 

něčem, co je naprosto mimo jeho síly a možnosti, stává se touha demotivující a 

srážející. Jenže rozloučit se s některými touhami není jednoduché – zvláště, pokud 

tyto touhy kompenzují nějaký vlastní nedostatek. Bohužel je zde jedno velké 

pokušení právě v duchovní oblasti. Člověk, který nedokáže opustit svou představu 

svatosti jako „bezhříšnosti“ zoufale bojuje s hříchem a vlastní slabostí – ale 

neúspěšně. Ze dvou důvodů – jednak každý člověk je tvor slabý a my, jak říká 

teologie, nemůžeme nehřešit, a pak také jeho motivace není dosažení Boží 

Otcovské lásky, ale splnění vlastního ideálu. A pak se motá v kruhu, který je 

v podstatě projevem jeho sobectví a ne lásky k Bohu. Pro Boha totiž, není slabost 

člověka překážkou – naopak, pokud Jej člověk pozve právě do své slabosti, stává 

se místem Božího přebývání v odpuštění, milosrdenství a projevech Boží Otcovské 

lásky. 

Kdosi ze svatých prosil Boha v modlitbě, aby mu ukázal – co ve svém životě 

změnit může a co ne – a prosil také o sílu naplnit to první a sílu opustit to druhé. 

Právě touhy toho o člověku (jemu i druhým) hodně prozrazují – dokonce i to, co si 

sám nechce přiznat. 

 

10. Existenciální frustrace – Nepožádáš po jeho statku 

Každý člověk potřebuje znát smysl svého života – pro něco/někoho žít. 

Pokud tento smysl nemá, pak prožívá tzv. existenciální frustraci – pocit nenaplnění 

své existence, svého života. Žije jen ze dne na den, a v podstatě jen pro sebe. I 

když věří v Boha, spíše než touha mu sloužit a následovat ho vede zvyk nebo 

sobecké využití Bohem nabízených darů. Druhé lidi má rád, má celkem pěkné 

vztahy, ale ve své pozici na světě (mezi lidmi i před Bohem) není schopen vidět 

žádný vyšší smysl. 

Podobně jako v předchozí příčině je část problému ve špatně položeném ideálu, ve 

kterém není prostor pro druhé lidi, ani pro vyšší ideál (Bůh).  
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Kytičky z farní zahrádky 

Seslání Ducha svatého 

 
Sedm týdnů po neděli Zmrtvýchvstání Páně přichází slavnost Seslání 

Ducha svatého – Letnice. Velikonoční doba se uzavírá. Mluvili jsme o Otci 

a o Ježíšovi. Kdo je Duch svatý? 

Bůh lidem daroval svého Syna. A otevřel jim tak úplně své srdce: vyvěrá 

z něj opravdová láska a radost, síla a pokoj, dobrota i věrnost a 

nesobeckost, a také pravda, spravedlnost i odpuštění. 

Čím hřejivě dýchá sám Bůh – to je Duch svatý! 

Učedníci se zpočátku báli a schovávali se. Když se ale spolu modlili, 

vdechl do nich Bůh svého Ducha. Bylo to jako vítr a oheň. Jejich sevřená 

srdce ožila a oni vyšli odvážně ven. Stali se z nich apoštolové – poslové: 

svým životem a vyprávěním ukazovali všem, jak dobrý je Bůh. Duch svatý 

chce vdechovat odvahu a lásku i nám. 

 

Úkol za čtvrtou květinku 

 
Bude se týkat jedné vzácné knihy, kterou určitě znáte. Ano, je to Bible.  

Vaším úkolem bude si přečíst aspoň jednu kapitolu. A nejlépe právě tu o 

seslání Ducha svatého. Děti, které neumí číst, poprosí o četbu rodiče a 

budou pozorně poslouchat.  

Také si knihu pečlivě prohlédněte. Máte Bibli pro děti s obrázky? 

Který příběh máte nejraději? A co tak si Bibli číst pravidelně? 

Za přečtení nebo poslechnutí příběhu z Bible si nakreslete další 

kytičku. Už vám chybí jen jedna!!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

2009 
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UsměVánek   
 

V náboženství s těmi nejmladšími  

probíráme Pannu Marii. Snažím se jim  

nejprve přiblížit naši fyzickou maminku, pak  

přecházím k nebeské Mamince. Uvádím je do tématu tím, že si 

povídáme o věcech, co používají naše maminky. Ptám se dětí, aby 

mně vyjmenovali, co jejich maminka používá v domácnosti. A děti 

mluví: mixér, hrnce, příbory, vysavač, …. a jeden docela neposedný 

chlapec v hodinách říká: vařečku. 

 

V jiné hodině také s nejmladšími 

„Děti, co máme dělat, abychom se dostali do Božího království“, 

ptám se jich. „Nepít pivo, pane faráři“, odpovídá jeden. 

 

Třeťáci malují učedníky putující do Emauz. Jedno děvče říká: „Ti 

moji učedníci só nejací fósatí, voni neměli holicí strojek.“ „Ti moji 

zase vypadají jak baba“, říká její sousedka. 

 

V náboženství probíráme téma „Ježíš je cesta, pravda a život“. 

Mluvíme o cestách, jaké mohou být. Pak o životních cestách. 

Pozvolna se dostáváme k cestě manželství a kněžství. Ptám se dětí, 

jak člověk pozná, když je volán do manželství? Jedno děvče 

odpovídá: „To je tak, když mezi dvěma přeskočí jiskra.“ 

 

V náboženství (4. a 5. třída) 

Mluvíme o svaté rodině a říkám, že Panně Marii se narodilo jenom 

jedno dítě, Syn Boží, Ježíš Kristus. Jeden čtvrťák říká: „A to neměla 

ani žádný tajný?“ 

 

*** 
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