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Ročník 10, číslo 6, 1.6.2014                          Zpravodaj farnosti Protivanov 
 

V Á N E K 
 
 
Červen – měsíc Eucharistie 
 

V měsíci červnu slavíme dvě velké slavnosti, které se týkají druhé 

božské Osoby - Ježíše Krista. Je to slavnost Nesvětějšího Srdce Ježíšova a 

slavnost Těla a Krve Páně. Vysvětlit někomu rozumem nepochopitelné 

tajemství Ježíšovy lásky a přítomnosti v kousku chleba je úkol doslova 

nadlidský. Jednou jsem se o to snažil v náboženství. Nakonec jsem jim 

polohlasem až skoro šeptem řekl, že je to velké tajemství, které ani nelze 

pochopit. A ze zadních lavic se tenkrát ozval jeden školáček: „A vy to 

chápete, pane faráři?“ Upřímně jsem tehdy odpověděl, že ne. A on dodal: 

„Když už to nechápete vy, co potom my.“ 

Zkusím vám toto tajemství přiblížit na jednom moudrém příběhu, 

který se jmenuje Nepochopitelný zázrak. 

K jednomu knězi přišel člověk, který se chtěl posmívat víře a ptal 

se: „Jak je možné, že z chleba a vína se stává tělo a krev Ježíše Krista?“ 

Kněz odpověděl: „Když už tvé tělo dokáže proměnit potravu, kterou 

přijímáš, v tělo a krev, proč by všemohoucí Bůh neměl dokázat i jiné?“ 

Ten člověk se ale nevzdal. „A jakpak může v tak malé hostii být přítomen 

celý Kristus?“ Kněz klidně odpověděl: „Krajina, která před tebou leží, je 

tak veliká, a tvoje oko tak malé. A přece je obraz té velké krajiny v tvém 

oku. Pročpak nemá být možné, aby v malé podobě chleba byl přítomen 

celý Kristus?“ Pak mu ten člověk položil ještě třetí otázku: „Jak může 

tentýž Kristus být současně přítomen ve všech kostelích?“ Tu vzal ten kněz 

zrcadlo a nechal ho, aby se do toho zrcadla podíval. Pak hodil zrcadlo na 

zem a řekl: „I v každém jednotlivém kousku můžeš nyní současně vidět 

svůj obraz.“ Tu se ten člověk přestal vysmívat a začal věřit. 

Tak na tomto jednoduchém příběhu lze zase o kousek víc 

vhlédnout do tajemství, která jsou naším omezeným rozumem zcela 

nepochopitelná. Kéž nad nimi nehloubáme a snažíme se je uchopit vždy 

pevnou a neporušenou vírou. 

o.ZF  
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Co nás čeká  
 

 

8. června – 6. farní den 

 

V neděli 8. června se uskuteční na dvoře a zahradě fary další farní 

den. Letos bude farní den mimořádně až v červnu. I když ten den je 

Medarda a všichni víme, co říká pranostika, modleme se, aby bylo 

pěkně a na farní den se dlouho vzpomínalo. Začneme, jak jinak, než 

mší svatou ve 13:00 hodin. Tentokrát stoprocentně přijede 

novokněz. Jmenuje se Jiří Polach a slouží jako kaplan na Vysočině, 

v Měříně. Takže i letos se můžeme těšit na novokněžské požehnání. 

Těšit se také můžeme na odpoledne plné zábavy a her pro děti. Na 

zahradě bude v olympijském roce uskutečněna ne olympiáda, ale 

faralympiáda. Další zábavou pro ty nejmenší na zahradě budou 

skákací hrady. Pro tvořivochtivé budou výtvarné dílny. 

V multifunkčním sále bude výstava obrazů Anetty Pantělejevové. 

Kdo by si chtěl nechat vymalovat vlastní portrét, v chodbě fary bude 

portrétista. Na dvoře pak bude hlavní program farního dne. Vystoupí 

děti z mateřské školky v Protivanově a letos poprvé i z Malého 

Hradiska. Zatančí nám Skaláček a určitě dojedou i divadelníci 

z Plumlova. Nikdo se nemusí bát, že by zůstal hladem a žízní. Určitě 

pro vás bude připraveno dobré jídlo a pití, také ovocné koktejly od 

Lojzíka Koláře, a pokud bude teplo, tak třeba od pana faráře nějaký 

míchaný nápoj. Také se těšme na TamDemáky. Odvážní a zdravě 

riskující budou moci poškádlit svou štěstěnu v tombole. Na památku 

si můžete zakoupit už známé farní předměty či oplatky v mnoha 

příchutích. Snad se podaří připravit na ukázku už „ostré“ farní 

dlaždice. Kdo stále uvažuje a váhá s adopcí, bude mít jedinečnou a 

neopakovatelnou možnost si ji pořídit. Už se blíží k adopci jubilejní, 

stá dlaždice!!! Ten, kdo se trefí a pořídí si právě tu stou, dostane 

košík oplatků. Pokud se nikde nic nezadrhne, tak po farním dnu bude 

na farní zahradě opět cizokrajné zvířátko a všichni jistě tušíte jaké. A 

nebude samo!!! Asi se na naší zahradě zabydlí klokaní pár.  
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22. června – Slavnost Těla Krve Páně - „Boží Tělo“ 

 

V neděli 22. června bude v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. 

V sobotu bude mše svatá v Malém Hradisku v 18:00 hodin. Nedělní 

mše svaté budou pak takto: 7:30 hodin Lipovec; 9:00 hodin 

Protivanov. Po této mši svaté bude průvod s NSO po návsi 

k připraveným oltářům. V případě nepříznivého počasí bude „malý“ 

průvod po kostele.  

 

 

 

 

Deset otázek pro paní Sedlákovou, ředitelku 

Charity v Blansku 

 

Jak je charita spojená s církví? 

Možná svůj názor přiblížím na několika příkladech: 

V ohláškách v neděli slyším: „Ve středu večer při mši sv. budeme 

myslet na lidi z Ukrajiny,“ říkám to našim pracovníkům a v malé 

kapličce je najednou o polovinu víc lidí než jindy.  

Ve dveřích našich blanenských pracovišť se objeví často usměvavá 

tvář otce Jiřího s bonboniérou nebo jiným pamlskem a hlavně 

s neformálními otázkami na starosti a strasti charitních pracovníků a 

jejich rodin. Slova povzbuzení nejsou frázemi.  

„Co uděláme s Macochou,“ slyším od známé, která se angažuje 

v pomoci při mimořádných situacích a ví, že bydlím na vesnici, která 

má propast Macochu ve svém katastru. „Potřebuji s tebou mluvit 

kvůli sebevražedným skokům do Macochy,“ slyším hned druhý den 

od místního faráře. A tak jsme se sešli nad propastí – já, místní 

mluvčí policie ČR, starosta obce a pan farář a dumali jsme nad jeho 

dobrým nápadem, který se potom realizoval za přítomnosti 

duchovních i z jiných místních křesťanských církví. 

 

Jaká je Vaše osobní zkušenost s lidmi, kteří prošli nějakou nabídkou 

charity? Vrací se třeba? 
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Sociální služby znají pojem: “závislost na službě“. Když to 

zobecníme na charitní pomáhání, úspěchem by měl být člověk, který 

nejen, že si umí poradit sám, ale umí i podpořit druhé. Život je však 

pestrý. Je dobré získat zkušenost s pomocí a přijít znovu s jiným 

problémem, když je zapotřebí. A to se u nás stává často. 

 

Co vás posouvá dopředu, co vám dodává odvahu a co vás dokáže 

přenést přes všechny nástrahy tohoto světa? 

Nemám ráda vzletná slova a zjišťuji, že jsem velký zbabělec na to, 

abych každý den opakovala z celého srdce „Buď vůle Tvá…“, ale 

snažím se hledat smysl dění, kladu otázky a někdy nezaslouženě 

přijdou i odpovědi. Např. naše charitní služby pro zdravotně 

postižené přijaly dítě s mentálním postižením, které nekomunikovalo 

a speciálně mne vždycky při návštěvě poplivalo. Uběhlo pár roků, 

z dítěte je chlap jako hora. Jednou, když jsem šla se zařízením na 

výlet a těžce jsem nestačila do kopce, chytil mne tento člověk za 

ruku a povzbudil slovy: „Dýchej teditelko, už dodem“. Ale ještě na 

téma plivání. Stalo se mi, že jsem stála sama na ulici, přitočil se ke 

mně mladík, plivl mi do obličeje a rychle se vzdálil. A já jsem 

věděla, že člověk může cítit zlobu a nelad s celým světem a nemusí 

umět komunikovat jinak než agresí, i když není viditelně zdravotně 

postižený a že může trvat léta, než doroste k tomu, aby sám podal 

ruku druhému a pomohl mu překonat kopec. „Buď vůle Tvá…“ 

Hledání smyslu vás ale nezbaví vždy úzkostí a tak ještě mám jednu 

posilující evangelní větu: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova 

věčného života. (Jan 6,68) 

 

Jaká by podle vás měla být role charity v dnešní společnosti? 

Možná, že jde o šíření přesvědčení, že každý člověk, kterého 

potkám, může být ten, kdo mi v nouzi pomůže! Protože i já jsem 

bližní. 

Charitativní činnost patří od počátku církve k její podstatné součásti. 

Její poslání je universální pro dobro lidí a podle „Radostné zvěsti“ 

evangelia platí pro všechny, kdo spolupracují na jejím díle 

požehnání, neboť: „Měl jsem hlad a dali jste mi najíst, měl jsem 
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žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem 

nahý, oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl 

jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.“ (podle Matouše 25, 35-36)  

 

V čem je podle Vás charita jedinečná? Jaké pocity vás díky ní 

naplňují? A proč jste se rozhodla spojit svoje povolání s charitou? 

Jsem s Charitou spojena už víc jak 22 let. Zakouším situace, které 

přesahují lidská měřítka, mám vzpomínky na různá setkání s lidmi 

dobré vůle, s těmi, kdo nemyslí jen na sebe a objeví se v pravý čas, 

jako andělské zjevení. Jsou těžkosti zdánlivě neřešitelné např. 

financování pomoci a nakonec se povedou ustát. Drobná či velká 

znamení tvoří zázračný celek.  

Zjišťuji, že vztahy jsou mým největším bohatstvím a i v osobním 

životě je pro mne důležitý soulad mezi lidmi. Být spolu v dobrém i 

ve zlém není jen požadavek pro manželský slib, ale i pro 

společenství lidí, kterým má být „dobře na Zemi“. 

 

Čím jste chtěla být, když jste byla malá holčička? 

Tak to jsem se pobavila, protože já jsem si celé dětství hrála na Old 

Shatterhanda. 

 

Máte něco, co vás uklidní, když přijde nějaký malér? 

Přátelé na telefonu, když není nikdo po ruce. Procházky nebo 

plavání alespoň 20 min. denně. S tím jsem začala po operaci 

žlučníku a už třetím rokem mi to vydatně pomáhá, a nakonec 

v posledním roce ještě usilovně okopávám, jak já říkám „rodnou 

hroudu“, když mne něco rozhodí. Jednou jsem přijela v neděli ráno z 

jednoho semináře, jela jsem v noci domů a s obsahem jsem moc 

nesouzněla a tak kopajíc na zahradě o šesti ráno jsem překvapila 

sousedku. Jak to, že v neděli pracuji? To není práce, ale terapie, 

zněla má odpověď. 

 

Každý s „dobrým srdcem“ by rád pomohl charitě. Co proto máme 

udělat? 
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Naladit se na druhé, na jejich potřeby a být připraven doprovázet 

v těžkostech ostatní, nebát se sdružit síly i prostředky pro dobro 

ostatních, ale mít odvahu i sílu k tomu, pomoc od druhého přijmout. 

 

Samozřejmě by se mělo pomáhat každému, ale někdy tomu tak není. 

Byla jste v mládí takový ten typ, který pomůže každému, ať už si to 

zaslouží nebo ne? Doufala jste v to, že se Vám vaše někdy vrátí? 

To neznáte, že dobrý skutek je vždy po zásluze potrestán?!!  

 

Doporučíte našim čtenářům nějakou radu, jak nejúčinněji pomoci 

bezdomovci, který „somruje“ peníze? 

Nedělejme obecné závěry a neznačkujme lidi. Jedna má velmi 

obětavá kolegyně, neformálně výletně oblečená, dostala v metru 

náhlý záchvat mozkové příhody, později mi vykládala, že zvracejíc 

vypadala jako opilá bezdomovkyně, ale kdyby jí lidé kolem 

nepomohli, dnes nežije. Já jsem nedávno také v metru dávala 

v mrazu dvacku ženě, která prodávala Nový prostor, protože se mi 

zdálo, že je třeba alespoň do žaludku něco teplého. Také jsem na 

ulici potkala blábolající spolužačku ze základní školy a bylo jasné, 

že je mimo nejen v tento den. V ruce jsem držela bagetu a sobecky 

jsem uvažovala, že mám hlad a že už nebudu mít čas koupit si něco 

k jídlu, tak jsem jí dala stravenku. Obecně platí, že lepší než peníze 

je doporučit profesionální služby a když v okolí nic není, poskytnout 

jídlo. 

Děkujeme za rozhovor 

LuL + IveV 
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Kytičky z farní zahrádky 
 

Slavnost Těla a krve Páně 
 

Této slavnosti se lidově říká „Boží tělo.“ Lidé se sejdou ke sváteční 

mši a slavnostnímu průvodu: kněz nese s velikou úctou chléb ze mše, 

položený ve vzácné nádobě, lidé ho doprovázejí, děti na cestu házejí 

květiny, zpívá se a všechno je hezky vyzdobeno. Krása a úcta ukazují, jak 

moc je tento chléb pro křesťany drahocenný – je to sám Ježíš. Aby nás 

mohl shromáždit jako rodinu u jednoho stolu a nasytit naše srdce, stává se 

pro nás chlebem a je opravdu mezi námi. 

 
Úkol za pátou květinku 

 
A máme tu poslední úkol. Ten bude snad velmi jednoduchý! 

Vaším úkolem bude prostě udělat někomu radost. Taky se tomu říká dobrý 

skutek:-) Je na vás, komu radost uděláte, a jak: jestli navštívíte někoho 

nemocného, popovídáte si s babičkou, pomůžete rodičům... 

Až nakreslíte poslední kytičku, soutěžní list odevzdejte v sakristii 

v kostele. A pak už se můžete těšit na vyhlášení. To proběhne 

v prázdninovém dvojčísle. 

 

A na závěr malá rekapitulace: 

1. kytička – únor: naučit se modlitbu k Panně Marii 

2. kytička – březen: sebezápor 

3. kytička – duben: účast na bohoslužbě během velikonočního tridua 

4. kytička – květen: četba Bible 

5. kytička – červen: dobrý skutek 

 

 

 

 

 

 

 

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

2009 
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UsměVánek   
 

Různá směska přeřeků 

Při bohoslužbě v Malém Hradisku. V druhém čtení  

(Řím 11,33-36): „Ó, jak bezcenná (správně: bezedná) je  

Boží štědrost, moudrost i poznání!“ 

 

Při bohoslužbě v Bukové. V prvním čtení (Ez 33,7-9): „…Zemřeš! A 

ty mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil od svého chování, umře 

on, nebožtík (správně bezbožník), pro svou nepravost, ale jeho krev 

budu vymáhat z tvé ruky.“ 

 

Volá mně jeden člověk a děkuje, že jsem byl nápomocen narovnání 

vztahů v rodině. Přímo říká: „Dobrý vztahy jsou lepší, než škaredý 

peníze.“ 

 

Jdu do obchodu a potkám se s jedním farníkem. Mluvíme o středeční 

pouti do Březiny u Křtin. Mezi řečí padne zmínka na zvonkohru. 

Říkám, že stála 2,8 milionu. A najednou ten člověk říká: „Důstojné 

pane, take si to pořidime, né?“  

 

Po jedné všední mši svaté na mě před kostelem čeká kamarád. Křtil 

jsem mu děti. Po rozloučení se malá Markétka ptá: „Kam jde strejda 

farář?“ 

 

Jeden chlapec z Protivanova, když mě vidí ve svetru říká: „Teda 

pane faráři, vy vypadáte v tom vytahaným svetru jako puberťák.“ 

 

Po náboženství v jídelně. „Jéééé, dneska je fazolová. To se nám ale 

bude prdět.“ 

 

*** 
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