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Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014                       Zpravodaj farnosti Protivanov 
 

V Á N E K 
 
UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? 
 

Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory 

misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi, farnosti a instituci 

katolického světa.  

Připomíná všem věřícím stále platné Ježíšovo vyslání: „Jděte 

ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i 

Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem 

přikázal.“ (Mt 28,19-20)  

Církev je ze své podstaty misijní od svého prvopočátku. 

Misijní činnost by měla být jedním ze základních a samozřejmých 

rysů církve. Jak dokládá i KKC v čl. 767: „Protože církev je 

povolání všech lidí ke spáse, je svou přirozeností misionářská, 

poslaná Kristem ke všem národům, aby z nich učinila učedníky.“ A 

v čl. 850 se můžeme dočíst: „Konečným cílem misie není nic jiného, 

než aby se lidé podíleli na společenství, které existuje mezi Otcem a 

Synem v jejich Duchu lásky.“  

K návratu a obnově církve v misijním duchu vybízí i 

současný papež František: „Snažte se neúnavně každého křesťana již 

od mládí vychovávat k opravdu všeobecnému a misijnímu duchu a 

probouzejte vnímavost celého společenství, aby podporovalo a 

pomáhalo misiím podle potřeb každého z nich.“ (Generálním 

shromáždění NŘ PMD, květen 2013) 

Světové misie má na starosti Kongregace pro evangelizaci 

národů v Římě a v jednotlivých zemích Papežská misijní díla. Podle 

vzoru Pána Ježíše se snaží předávat všude kolem sebe poklad víry a 

pomáhat. Misie začínají hned vedle každého z nás a pokračují přes 

naše rodiny, farnosti, děkanáty a diecéze až na konec světa.  

MISIE JSOU VĚCÍ NÁS VŠECH. 
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Peníze vybrané na Misijní neděli jsou určené pro Papežské 

misijní dílo šíření víry. Jeho projekty pomáhají diecézím 

k samostatnosti. Podporují katolické, vzdělávací, charitativní a 

sociální projekty. Peníze vybrané v České republice tak poputují do 

Ugandy, Bangladéše, Zambie a na Srí Lanku. Bližší informace lze 

najít na stránkách PMD ČR www.missio.cz. 

Bez vás by tato pomoc nebyla možná. Děkuji a přeji vám i 

vašim rodinám dobré prožívání neděle, a to nejen té Misijní. 
 

Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi 

 
Co nás čeká  
 

 

Sobota 11. října - pěší pouť do Okluk 

Letos bude pouť v Oklukách druhou sobotu v říjnu, tedy 11.10. Od 

kapličky v Malém Hradisku odcházíme přesně ve 14:00 hodin. Na 

začátku Okluk se tradičně setkáme s farníky z Ptení, Stínavy a 

dalších farností. Společnou modlitbou svatého růžence se připravíme 

na slavení bohoslužby, která bude v 15:00 hodin u kapličky. Po mši 

svaté se můžete opět těšit na poutní oplatky. A kdo si koupí čtvery, 

dostane navíc jedny zdarma, tedy 4+1!!! 

 

 

Neděle 12. října - misijní neděle 

Tradičně si každý říjen v církvi připomínáme „misijní neděli“. Letos 

to bude u nás ve farnosti v neděli 12.10. Tento den můžeme při 

bohoslužbě a ve svých modlitbách zvláště pamatovat na lidi 

v misijních oblastech, na misionáře a všechny, kteří v misiích 

působí. Místo kázání bude přečten misijní dopis, ve kterém nás 

seznámí otec Jiří Šlégr, ředitel papežských misijních děl v České 

republice, s novými projekty podporovanými ze sbírek na Misijní 

neděli. V modlitbě přímluv i netradičním obětním průvodu budeme 

pamatovat na misie ve všech kontinentech celého světa. Mše svaté 

budou v obvyklých časech, tedy v 8:00 a v 11:00 hodin. 

  

http://www.missio.cz/
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Císařské hody 

I letos třetí neděli v říjnu (19.10.), poděkujeme Pánu Bohu za letošní 

úrodu. Tento den bude v našem kostele sloužena jenom jedna mše 

svatá, a to v 9:00 hodin. Pokud chcete, můžete své výpěstky ze 

zahrad a zahrádek donést do kostela na tradiční výzdobu. Odpoledne 

ve 14:00 hodin bude svátostné požehnání. Po něm v Pohostinství 

Alfa snad tradiční farní burčákový košt. Slovíčko „snad“ je tam 

proto, že letošní sklizeň hroznů se uspíšila kvůli nepřízni počasí a je 

docela možné, že už v době císařských hodů u nás burčák nebude. 

Takže se nechme překvapit. 

 

 

Pobožnosti k Panně Marii 

Tradiční mariánské pobožnosti v měsíci říjnu budou bývat v našem 

kostele pouze v úterý, a to od 17:30 hodin. 

 

 

Oprava výuky náboženství-poslední a platná verze  

Rozpis výuky je vyvěšen v předsíni kostela. A kdo vyučuje? První 

třídu paní katechetka Jana Veselá. Druhou paní katechetka Marie 

Veselá z Ludíkova, stejně tak čtvrtou a pátou třídu společně. Třeťáky 

vyučuje pan farář. Taky ty nejstarší, tedy 6. - 9. třídu učí on. 

 

1. třída středa pátá hodina 10:55-11:40 hodin 

2. třída pátek pátá hodina 10:55-11:40 hodin 

3. třída čtvrtek šestá hodina 11:50-12:40 hodin 

4. a 5. třída pátek šestá hodina 11:50-12:35 hodin 

6. - 9. třída pátek sedmá hodina 13:10-13:55 hodin 
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Deset otázek pro pana hraběte Hugo 
Mensdorffa 
 

Na začátek mně dovolte, milí čtenáři Vánku napsat malou poznámku, 

kterou pan hrabě připojil k mailu, ve kterém jsem mu přeposlal 

otázky od našich redaktorek: „Vážený a milý pane faráři! Děkuji 

Vám za tento mail, kterým jste mi neudělal jen radost, protože nerad 

odpovídám na všetečné otázky, nechávám si rád své pohledy na svět 

pro sebe. Nicméně Protivanovu nemohu odmítnout a tak se pokusím 

na ně kostrbatě odpovědět, musíte to ale po Vašem upravit.“ Takže 

tady jsou odpovědi. Netřeba úprav. 

 

 

Co se vám prvně vybaví, když navštívíte Protivanov? Jaký 

k Protivanovu máte vztah? 

K Protivanovu jsem nikdy žádný zvláštní vztah neměl, byl přece jen 

pro mě v mládí vzdálený od Boskovic, směr byl spíše na Brno. Můj 

pozitivní vztah k Protivanovu se vytvořil až v posledních 20ti letech 

a mám ho rád. 

 

Máte nějaký velký zážitek z Protivanova, který nám sdělíte? 

Veliký zážitek jsem měl před lety, když jsem byl pozván účastnit se 

mši sv., jelikož si to přeje P. Jiří Maria Veselý, který bude přítomen. 

Přijel jsem včas, kostel se plnil, kněží nikde. Místo v 11 hod. přišli v 

asi 11.15, objevili mně v jedné z lavic kostela, pozdravili jsme se a 

oni šli do sakristie. Jenže za moment vstoupil do kostela P. Veselý a 

ukázal mi, že mám jít dopředu. Já ukazoval, že zůstanu na místě, 

jenže P. Veselý se na mě díval tak přísně, že jsem poslechl. Pravil, 

tady budeš, tady vždycky byl Tvůj otec. A bylo. 

 

 Jaké bylo Vaše dětství? 

Měl jsem krásné dětství, plné rodičovské lásky, což u osmi dětí pro  

rodiče jistě nebylo jednoduché. Rodiče, spíše naše matka byla velice 

přísná, milující, která nás opravdu dobře připravila na těžký život, 

který také válkou a oběma totalitami začal. K tomu pomáhala také 

víra, na kterou rodiče velice dbali. 
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Když jste byl mladý, jak často jste chodil na mše svaté? Ministroval 

jste? 

Na mše sv.  jsme chodili velice často, jednak v Boskovicích do 

kostela, konečně bývaly často také mše v zámecké kapli a rovněž v 

klášteře pod zámkem. Všude jsem od 5 let ministroval, vůbec poprvé 

to bylo v kostele ve Žďárné, kde jsme tehdy bydleli. 

 

Jakými jazyky dokážete mluvit? 

Mluvím pochopitelně česky, stejně tak německy a slušně mluvím i  

francouzsky, není to však perfektní. 

 

Máte slavné jméno. Bylo to těžké na škole nebo celkově mezi lidmi? 

Viděli Vás jako člověka „ze zámku“? 

Nezdá se mi, že by mé rodné jméno bylo extra slavné, na druhé 

straně jistě neobvyklé, proto ne jednoduché s ním životem projít. Ve 

škole jsem to ani nějak moc nepociťoval, i když pochopitelně v 

Boskovicích přece jen kdosi ze zámku. Hůř však bylo za 

komunismu, nejen kvůli jménu, ale taky kvůli postojům. Konečně 

hlavně to byla víra, pro kterou člověka neměli rádi, to v této zemi 

potkalo kde koho. 

 

Co Vám pomáhá udržovat si dobrou náladu? Máte nějaký trik, jak si 

spravit zkaženou náladu? 

Dobrou náladu mi udržuje má veselá povaha, nemám žádné triky,  

nepotřebuji je, i když i já často mám špatnou náladu. Život si však na 

konec nenechám od nikoho otrávit. 

 

Už jsme v některých přešlých rozhovorech zmínily názor na dnešní 

mládež. Jaký na ni máte názor Vy a co Vám na ni nejvíc vadí? Jsou i 

naopak nějaká pozitiva nebo žádné nevidíte?  

Mládež je vždycky a v každé generaci stejná, jde spíše o nás dospělé, 

umíme-li, lépe řečeno, jsme-li ochotni naše děti dobře vychovávat. 

To, bohužel, v dnešní době velmi často  chybí, tím se zasloužili 

hlavně komunisti, kteří bořili rodinu jako základ státu. Chybí také 

víra v Boha, to nesmělo být. Mládež má mnoho positiv, je velmi 
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sebevědomá, velmi zvídavá, což je dobře. Jen ta rodinná výchova 

schází, škola má zcela jiné úkoly. 

 

O čem si myslíte, že především je dnešní svět? 

Dnešní svět je o penězích a užívání. Režimům se podařilo vytěsnit z  

mysli lidí Boha a jeho učení, takže lidé dnes vše hned musí mít, ať 

jakýmkoliv i nečestným způsobem. Každý musí jet k moři, i když na 

to nemá a klidně se zadluží. Sám jsem poprvé a naposledy byl u 

moře v roce 1979. 

 

Přece jen by nás i zajímaly Vaše zájmy a koníčky. Prozradíte nám 

je? 

Rád čtu, rád poslouchám dobrou hudbu, což je velmi individuální. Je  

to klasika, ale i moderní, třeba jazz mého mládí, rád občas i dobrou 

dechovku. Chodím občas na výstavy umění, mám v této oblasti 

mnoho přátel a s musejníky se rád setkávám. A konečně jsem rád v 

lese, není nic lepšího, než se procházet v krásných lesích Drahanské 

vysočiny, ještě k tomu, když jsou v našem majetku. 

Lul+IveV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A na závěr opět připojuji pár slov z mailu: „Dost jsem se vyčerpal, 

něco s tím udělejte, nebo to zahoďte, mně to vadit nebude. Jistě se 

najde někdo, kdo těm slečnám poví něco zajímavějšího, než žvanění 

starého člověka. Je to ale mé vyznání. Srdečně zdraví, do ochrany a 

pomoci Boží Vás posílá Hugo Mensdorff-Pouilly“. 

Jistě tento srdečný pozdrav potěší i vás a mě navíc těší, že mě a moji 

farnost pan hrabě zahrnuje do svého okruhu přátel. 
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Modlitba Matky Terezy za kněze 

 

 Maria, Matko Ježíšova, 

rozestři plášť své čistoty na naše kněze. 
Chraň je, veď je a chovej je ve svém srdci. 
Buď jim Matkou, zvlášť když jsou znechuceni a osamělí. 
Miluj je a pečuj o ně, aby patřili Ježíši úplně. 
Vždyť jsou tvými syny tak jako Ježíš. 
Uchovej tedy jejich srdce čisté a neposkvrněné. 
Učiň, ať je jejich mysl naplněna Ježíšem. 
Vkládej Ježíše stále na jejich rty, 
aby hříšníkům a všem, které potkávají, nabízeli jen jeho. 
Maria, Matko Ježíšova, buď i jejich Matkou, 
miluj je a přinášej jim radost. 
Se zvláštní péčí se ujmi kněží nemocných a umírajících 
a těch, kteří jsou nejvíce pokoušeni. 
Rozpomeň se, že celé své mládí i stáří, 
celý svůj život, věnovali službě a všechno dávali Ježíši. 
Maria, žehnej jim a vyhraď jim ve svém srdci zvláštní místo. 
Dej jim kus svého srdce, 
tak krásného, čistého a neposkvrněného, tak plného lásky a pokory, 
aby i oni mohli růst do Kristovy podoby. 
Drahá Maria, dej, ať jsou pokorní jako ty a svatí jako Ježíš. 

Amen. 

převzato z http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/marianske/modlitba-matky-
terezy-za-kneze.html
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UsměVánek   

 

 

Další perličky z náboženství 

S úplně nejstaršími: „Jak zní páté přikázání?“, ptám se. Odpověď: 

„NEPIJEŠ?“ 

 

S třeťáky 

- ptám se dětí: „Co nás vzdaluje od Boha?“ Velerychlá 

odpověď: „Chlast“. 

- další má otázka zní: „Děti, jaké jsou těžké hříchy? Máme jich 

sedm.“ A odpověď od dětí zní, že jeden z těžkých hříchů je: 

„čertoviny“. 

- a úplně z jiného soudku. „Děti, když se chystáme jít ke 

zpovědi, co musíme udělat doma?“ „Uklidit si“? 

 

Znovu ve třetí třídě: v hodině s dětmi jsme si udělali pomůcku, která 

nám poslouží k první svaté zpovědi. Je to takové dvojkolečko 

s jednotlivými částmi svátosti smíření. Toto dvojkolejko je spojeno 

patentkem. Jednomu děvčeti tento patentek vypadl a zakutálel se jí 

někam na zem. Její spolužačka se dívá, jak jsem se ohnul a po 

kolenech hledal na zemi. A za chvilku dodává: „Pane faráři, vy ste 

takovej dobrák, že to myslím ani nenajdete.“ 

 

V den svatého Josefa vysvětluju dětem, že svatý Josef nebyl otec 

Pána Ježíše, ale … odmlčím se a z jednoho žáka pohotově vyskočí 

„pěstitel, pane faráři“. 

 

S dětmi v náboženství doplňujeme chvíle, kdy je s námi Bůh: 

„Hospodine, ty jsi se mnou, když … (a děti doplňují) spím, když 

jsem u telky, když jsem u počála, když jsem na záchodě na velké, … 

 

*** 
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