
 1 

Ročník 10, číslo 7,8, 6.7.2014                        Zpravodaj farnosti Protivanov 
 

V Á N E K 
 

 

 

MODLITBA PRO KAŽDÝ PRST RUKY 
 

 PALEC je prst nejbližší. Začni se tedy modlit za ty, kteří jsou ti 

nejblíže. Jsou to lidé, které si vybavíme nejsnadněji. 

 

 UKAZOVÁČEK je další prst. Modli se za ty, kdo učí, vzdělávají 

a pečují o druhé. Sem patří učitelé, profesoři, lékaři a kněží. Potřebují 

podporu a moudrost, aby ostatním ukazovali správný směr. Vždy na ně 

pamatuj ve svých modlitbách. 

 

 PROSTŘEDNÍČEK je prst největší. Připomíná nám naše vůdce. 

Modli se za prezidenta, poslance, průmyslníky a další osoby 

v zodpovědném postavení. Jsou to lidé, kteří řídí osud naší vlasti a 

ovlivňují veřejné mínění. Potřebují Boží vedení. 

 

 PRSTENÍČEK je čtvrtý prst. Mnozí se budou divit, ale je to náš 

nejslabší prst, což může potvrdit každý učitel hry na klavír. Tento prst nám 

připomíná modlitbu za slabé, zkoušené a nemocné. Potřebují tvé modlitby 

ve dne v noci. Modliteb za ně nebude nikdy dost. Prsteníček nás zve 

k modlitbě za manželské páry. 

 

 MALÍČEK, ten přichází nakonec. Je nejmenší ze všech. Podobně 

malými se máme cítit před Bohem a před bližním. Bible říká, že „poslední 

budou prvními“. Malíček ti připomíná, aby ses modlil za sebe. Poté, co se 

pomodlíš za všechny ostatní, lépe pochopíš, jaké jsou tvé potřeby, a uvidíš 

je ze správného úhlu pohledu. 

   Papež František v době,  

když ještě nebyl ani papežem, ani kardinálem 
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Co nás čeká  
 
19.- 26. července – farní tábor v Lipůvce 

 

20. července – pěší pouť do Sloupu 

Letos mimořádně na pěší pouť do Sloupu půjdeme o týden dříve, než 

každý rok chodíme. Je to proto, že od 1.5. pan farář dostal do správy 

farnost Lipovec u Blanska. A do této farnosti patří i Kulířov, kde je 

postavena kaple zasvěcená svaté Anně. Zde budou mít tedy pouť 27.7. v 

9:30 hodin. 

 

3. srpna – pěší pouť do Jednova 

V neděli 3.8. se uskuteční pouť „ke kapli“ do Jednova. Poutní mše svatá 

zde bude v tradičním čase, tedy v 10:30 hodin.  

  

15. srpna – pouť do Mostkovic 
15.8. pojedeme na pouť do Mostkovic. Zájemci se mohou napsat do archu u 

Panny Marie Lurdské do konce července. Odjezd z Protivanova kolem 16:30 

hodin. Vybírat se bude max. 50,- kč. 

 

23. srpna – pěší pouť do Repech 

Letos se poprvé půjde na pěší pouť do Repech v sobotu 23.8. Bude to den 

po patrociniu kapličky, která je zasvěcena Panně Marii Královně 

(liturgický kalendář = 22.8.). Pouť u kapličky bude v sobotu 23.8. v 15:00 

hodin. 

 

29.– 30. srpna 2014 – Národní pouť rodin 
Milé rodiny, Česká biskupská konference vás srdečně zve na Národní pouť 

rodin, která se bude konat 29.-30. srpna ve Žďáru nad Sázavou v areálu 

zámku. 

Pouť je určena nejen rodinám s malými dětmi, ale všem, kdo chtějí 

užitečně a příjemně prožít poslední prázdninový víkend. S nabídkou 

bohatého programu je možno se seznámit na letáčcích i na webových 

stránkách www.narodnipoutrodin.cz, kde budou postupně zveřejňovány 

všechny související informace. 

K přípravě na pouť najdete na těchto webových stránkách také katecheze 

pro děti, mládež i rodiče, které mohou být povzbuzením i pro ty z vás, kteří 

se z jakýchkoli důvodů nebudete moci pouti zúčastnit.  

http://www.narodnipoutrodin.cz/
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Porciunkulové odpustky a jak je získat 
 

Na pouť „Porciunkule“ je možné ve farních a katedrálních kostelech 

získat úplné odpustky. K získání odpustků je předepsaná návštěva kostela spojená 

s Modlitbou Páně (Otče náš) a Vyznáním víry (Věřím v Boha). Kromě toho je 

třeba splnit tři podmínky: sv. zpověď, sv. přijímání a modlitbu na úmysl Svatého 

otce (např. Otče náš, Zdrávas a Sláva). Tyto odpustky je možné získat i ve 

františkánských kostelech. 

Jak získal sv. František milost porciunkulových odpustků? 

Jednu noc roku 1216 sv. František bděl v Porciunkule na modlitbách. Najednou v 

kostele zazářilo světlo a František uviděl nad oltářem Krista oděného do světla, po 

jeho pravici Boží Matku v průvodu andělů. František vzdal Pánovi úctu s tváří 

přitisknutou k zemi. Pán se ho zeptal, co si přeje pro spásu duší.   

František bez přemýšlení odpověděl: „Nebeský Otče, i když jsem jen 

nehodný hříšník, prosím, aby byla všem, kteří přijdou do kostela s úmyslem vyznat 

své hříchy a projevit lítost, udělená milost úplného odpuštění dočasných trestů."  

„Prosíš o mnoho, bratře Františku“ - řekl Pán. „Zasloužíš si ale víc a víc 

ti bude dané. Přijímám tedy tvou modlitbu, ale pod podmínkou, že v mém jménu 

předložíš tuto žádost mému náměstku na  zemi.“  

A František se bez otálení dostavil před papeže Honória III., který byl tou 

dobou v Perugii a upřímně mu vypověděl o svém vidění. Papež ho pozorně 

vyslechl a dal mu svolení.  

Potom se zeptal: „Na kolik roků chceš tyto odpustky?“  

František rychle odpověděl: „Svatý otče, neprosím o roky, ale o duše!“

 A šťastný chtěl odejít, ale papež za ním zavolal: „A nechceš ani nějaký 

doklad?“  

A František odpověděl: „Stačí mi tvoje slovo, Svatý otče! Odpuštění 

hříchů je Božím dílem, Bohu přísluší zjevit toto dílo. Nepotřebuji žádný doklad, 

protože Nejsvětější Panna je dokumentem, Ježíš Kristus notářem a andělé svědky.“  

Několik dní poté v přítomnosti umbrijských biskupů zvolal k věřícím 

shromážděných v Porciunkule: „Přeji si, abyste všichni přišli do nebe!“  

V roce 1480 papež Sixtus VI. rozšířil toto privilegium na všechny 

františkánské kostely I. a II. řádu, ale jen pro bratry. V roce 1622 Gregor XV. 

zahrnul do tohoto privilegia i všechny ty, kteří se v tento den vyzpovídají a 

přijmou sv. přijímání. Mimo to jej rozšířil, kromě františkánských, i na kostely 

bratrů kapucínů. Papežové toto privilegium stále znovu a znovu potvrzovali. Papež 

Pavel VI. ho  roku 1967, apoštolskou konstitucí  Indulgentiarium Doctrina, upravil 

tak, že 2. srpna může získat úplné odpustky každý, kdo navštíví farní kostel a splní 

obvyklé podmínky k jejich získání. 
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Jednov, františkáni a pouť 
„Porcinkule“ 
 

Do Jednova chodíme vždy první neděli 

v měsíci srpnu, na tzv. Porcinkule. Porcinkule je 

výroční církevní slavnost konaná 2. srpna (svátek 

Panny Marie Andělské) ve františkánských 

kostelech, spojená s udílením tzv. plnomocných 

odpustků a doprovázená lidovou poutí. Název je 

zkomolením italského místního jména Porzioncula. Jde o kapličku v Assisi, která 

se dnes nachází uvnitř baziliky Panny Marie Andělské. Je považována za kolébku 

františkánského řádu.   

Jak souvisí františkáni s Jednovem? Původní kaple totiž byla postavena 

olomouckými klariskami, ženskou větví františkánů. Ty měly v blízkém Ptení 

velkostatek. Krajem se tehdy začaly šířit zbožné pověsti o studánce zvané Svatá 

voda, kde prý docházelo k zázračným uzdravením. Z vděčnosti za vyslyšené 

prosby byla na dubě v blízkosti studánky umístěna dřevěná socha Bolestné Panny 

Marie - pieta - ke které začali přicházet poutníci ze širokého okolí se svými 

prosbami. Klarisky tedy nad studánkou roku 1766 nechaly postavit kapli, která se 

měla později stát součástí velkého kostela.   

 
 
 

Kytičky z farní zahrádky - vyhodnocení 
 

 

V minulém čísle Vánku jsme zadali poslední úkol našeho malého 

seriálu pro děti. A kterým dětem farní zahrádka celá rozkvetla? Byli to 

samé sourozenecké dvojice: 

Eliška a Martin Trundovi 

Emička a Milánek Kitnerovi 

Terezka a Michalka Kolářovy 

Marek a Míša Veselí 

  Nejúspěšnějším účastníkům gratulujeme! Čeká je milá výhra 

v podobě předplatného některého ze „svatých“ časopisů: IN! pro dívky, 

Tarsicius a Nezbeda. 

 Současně věříme, že alespoň v jednom kole s námi soutěžilo více 

dětí. Tak nashledanou někdy příště u jiného seriálu!!! 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpustek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Assisi
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Deset otázek pro o. Pavla Křivého, 

každoročního pořadatele farního tábora z Podivína 
v naší farnosti 

 

 
Mládí je nejkrásnější dobou života. Máte nějakou milou vzpomínku na své 

dětství? 

Těch by se jistě našlo několik, ale protože odpovídám jen narychlo, 

tak mi vytanula vzpomínka na ministrantská setkání u nás ve farnosti a 

potom prázdninové chaloupky, které tehdy měly příchuť zvláštního 

dobrodružství - tehdejší režim tyto aktivity zrovna nepodporoval  

 

Povedlo se Vám něco tak, že se to navždy vrylo do Vaší paměti? 

Podařilo se hodně věcí, ale na žádnou jsem nebyl sám. Vždy u mě 

stáli hodní lidičkové, kteří pomáhali a především Boží milost. Bez 

Hospodina si člověk v tom správném smyslu prostě nevrzne. Něco 

konkrétního „úžasného“ mně nenapadá. 

 

Říká se, že změna je život. A skutečně. V poslední době se mládež změnila. 

Měl byste nějaké poselství pro děti? Nebo pro mládež? 

Dnešní děti a mládež mi připadají ovládaní počítačem. Jak si 

povzdechl jeden zřízenec pohřebního ústavu, když na pohřeb přišlo jen 6 

lidí: „Na to, že měl přes 1000 přátel na Facebooku, je tady nějak málo 

lidí.“ Takže mé poselství mládeži, či spíše výzva pro ni by byla: Opusťte 

obrazovky počítačů a sociálních sítí a vyjděte ven navazovat skutečná 

přátelství a nezapomínejte na Přítele, který kvůli vám šel i na smrt, protože 

On se na vás nikdy nevykašle. 

 

Co dobrého může přinést dítěti účast na farním táboře? 

Trošku bych se vrátil ke svému hodnocení dětí v předchozí otázce. 

Takže tábor ve stylu, jak ho děláme my, jim přinese zážitek pobytu v 

přírodě bez elektřiny, mobilů, počítačů, kdy zjistí, že les žije i v noci a 

březová polena hoří i mokrá jen tehdy, pokud z nich udělají třísky - to po 

stránce lidské. Po té duchovní snad ukázku toho, že modlitba není nudné 

odříkávání básniček a že Kristus na slova kněze sestoupí i na oltář z 

táborového stolu, když „se venku žení všichni čerti“. 
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V jakém věku, podle Vašeho názoru, je nejlepší jet na tábor jakéhokoliv 

zaměření? 

Záleží na tom, zda je to stanový tábor, nebo tábor ve zděných 

prostorách. Ideální je po třetím ročníku ve škole, i když máme jednoho 

táborníka, který k nám jezdí už od prenatálního věku. 

 

Spousta lidí v dětském věku zažilo tábor. Jezdil jste i Vy v dětství často na 

tábory? 

Byl jsem na nějaké té ministrantské chaloupce a na pár táborech 

ROH od rodičů z práce. 

 

Děti bohužel zdomácněly u počítačů a jiných vymožeností, které moderní 

technologie nabízí. Pociťujete tento palčivý problém i Vy? 

 Problém pociťuji, viz 3. otázka. 

 

 Co udělat pro to, aby to bylo jinak? 

Snažit se nabízet i jiné možnosti využití času, což je velmi náročné, 

protože v souboji s počítačem člověk často prohrává. Chce to stále hledat 

nové cesty podle zájmů dětí. Svůj díl viny na počítačových dětech mají i 

rodiče, kteří dítěti koupí počítač, aby bylo „jako ti ostatní“, pak kupují hry, 

aby dítě nezlobilo, a zapomínají, že když se budou svému dítěti věnovat 

aspoň hodinu denně na 100%, tak to má pro ně větší hodnotu než cokoliv 

jiného. 

 

Většina lidí si nedokáže představit, jaké to je, když se někdo stará o tábor. 

Jaké to je, být ,,hlava“ tábora? Jde-li to vůbec popsat. Co Vás na tom 

nejvíc baví? 

Být „hlava“ tábora, to jsou především starosti a vyřizování od 

administrativy až po vymýšlení her, diplomů a táborových „peněz“. Baví 

mne při tom všechno, i když z toho někdy ořu nosem po zemi. Když pak 

třeba jen jedno dítě řekne, že se mu na táboře líbilo, vím, že příští rok jedu 

opět. 

 

Dozvěděli jsme se, že se letos budete stěhovat do nové farnosti. Jaké tři 

věci v novém domově nejdříve umístíte? 

Biret, knihy a stolní hry pro děti. 

 
Děkujeme za rozhovor 

LuL+IveV 
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O putovních svatyňkách: Schoenstattské hnutí  

 
Letošní farní den byl zahájen slavením mše svaté na farním dvoře. 

V liturgickém průvodu přinášel malý ministrant Mariánek obraz Panny 

Marie – naši putovní svatyňku. 

Ta k nám byla přivezena z Prahy, z centra Putovních svatyněk a 

byla nám předána 30.11.2013. Panna Maria v symbolu putovní svatyňky 

přichází postupně každý měsíc do 10 rodin. Přichází s prosbou, abychom jí 

něco darovali – modlitbu, svůj čas pro sebe, pro druhé, pro Boha. Boží 

požehnání přichází do našich domovů, do našich rodin skrze Pannu Marii. 

Přichází Třikrát podivuhodná Matka vítězná Královna schoenstattská. Tak 

byl nazván obraz, který je v putovní svatyňce. 

Jak vzniklo schoenstattské hnutí? Pochází z Německa, z městečka 

Schoenstatt, kde byla 18.11.1914 ustanovena mladým knězem a jeho 

studenty gymnazisty, členy mariánské kongregace, smlouva s Pannou 

Marií. V malém zahradním domku, upraveném na kapličku, si studenti 

vyslechli přednášku o. Kentenicha, která byla později nazvána základní 

listinou. Ustanovila se tu mariánská svatyňka, kdy Panna Maria svou 

přítomností začala přitahovat lidi, působila odtud jako matka, 

vychovatelka. Všichni, kteří s vírou přišli do svatyňky, mohli zažít – je 

nám tu dobře. Později byl do zahradní svatyňky umístěn obraz Panny 

Marie s Ježíškem a nazván Třikrát podivuhodná matka vítězná královna 

Schoenstattská. 

Toto dílo založené Josefem Kentenichem se rychle rozšiřuje. Dnes 

je postaveno 215 věrných kopií této původní svatyňky a ty jsou ve více než 

30 zemích světa. U nás je tato svatyňka postavena v Rokoli u Nového 

Města nad Metují, byla vysvěcena 11.8.1939. 

Na mnoha místech na světě jsou kostely a kapličky s obrazem 

Panny Marie. Miliony lidí přijímají putovní svatyňky, které jim 

zprostředkovávají požehnání z původní svatyňky. 

Letos uplyne 100 let od založení schoenstattského hnutí. 

V Schoenstattu i v Římě se připravují velké oslavy. Lidé se budou 

připomínat tuto událost, kdy se Panna Maria sklonila a přišla působit skrze 

svatyňky. Říká: „Důvěřuj a uvidíš zázraky.“ 

V naší farnosti bylo zatím ustanoveno jedno společenství 10 rodin, 

které si předávají putovní svatyňku. Pokud by byl zájem, je možné utvořit 

další okruh rodin. 
Bližší informace a současně pozvánky na nejrůznější akce pořádané 

schoenstattským hnutím najdete na internetu: http://www.schoenstatt.cz  

http://www.schoenstatt.cz/
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UsměVánek   
 

V náboženství s těmi nejmladšími hrajeme na  

tichou poštu. Posílám slůvko: „Děti z první a druhé  

třídy jsou obludy.“ Výsledek na konci: „Pan farář je obluda.“ 
 

Na hodině náboženství s třeťákama se bavíme o modlitbě 

vlastními slovy. Uvádíme si příklady. Pak děti vyzývám, aby 

napsaly nějakou takovou modlitbu. Jedno děvče čte. „Pane 

Bože, dobrý den, děkuju ti za maminku, která mě má ráda.“ 
 

S těmi nejmladšími 

Vybarvujeme pracovní listy, na kterých je vedle Pána Ježíše 

holčička a chlapeček. Pro lepší pochopení a vysvětlení obrázku 

se ptám dětí, jak se budou naši malí kamarádi z obrázku 

jmenovat. Nejdříve chlapeček. Bez váhání se z první lavice 

ozvalo: „Bude se jmenovat Ozák, pane faráři“. A za chvilku 

skanduje celá třída: Ozák, Ozák, Ozák. 
 

U třeťáků 

Opakujeme Desatero Božích přikázání. Po nich ještě 

opakujeme sedmero hlavních hříchů. Ptám se dětí, co je hněv? 

Jedno děvčátko jasně odpoví: „No to je, když sme na někoho 

nasraní.“ 
 

Se čtvrťáky 

Probíráme hlásání Božího slova. Mluvím o tom, že tomu 

zvěstování musíme dát nějaký náboj, jiskru. Jedno děvče, tehdy 

čtvrťačka, po mém výkladu říká: „Pane faráři, já vím, čím byste 

byl, kdybyste se nestal farářem. Stal byste se rockerem.“ 
 

*** 
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