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Ročník 10, číslo 11, 2.11.2014                       Zpravodaj farnosti Protivanov 
 

V Á N E K 
 

Závoj 
  

Snad ani nový den nezačal. Venku je šero a mraky se líně valí 

po obloze. Slunce se marně snaží prorazit alespoň jeden paprsek a 

pohladit zemi. Když už se zdá, že přece jen se mu to podaří, přivalí 

se líně další hustý závoj z mraků. Sem tam se drží při zemi 

chuchvalce mlhy. Jakási paní s věnečkem v ruce a se svíčkama  

v kapse si zabručela: „To je počasí. No, co bychom chtěli, na 

dušičky.“ Zavrtala se hlouběji do kabátu a pokračovala dále. V době, 

kdy má slunce hřát z vrcholu cesty po obloze, se najednou zvedá 

vítr. Zpočátku jen tak nesměle, ale postupně přidává na intenzitě. 

Mlha byla odváta kdoví kam. Mraky se dávají na ústup a konečně, 

snad po týdnu, slunce mrklo na zem. Zpočátku jen tak nesměle, ale 

postupně, jak mu vítr vyklidil oblohu, začíná krásně svítit. Už moc 

nehřeje, i vítr je chladný, ale vše začíná být jasné, zřetelné, krásné. I 

kapky na trávě se blyští jak démanty. Člověk zvedá hlavu, aby 

poděkoval slunci, ale jeho jas jej oslňuje. Opět se sklání, ale děkuje 

za krásu a teplo. Ale komu děkuje? Slunci? Ne, to je jen nástroj v 

rukou Božích. Děkuje samotnému Tvůrci všeho - Bohu.  

 Naskýtá se příměr z Bible o Mojžíšovi. Když na hoře Sinaj 

rozmlouval s Bohem, jeho tvář oslnivě zbělela, rozzářila se Boží 

přítomností. Když přišel k lidu, ti jej prosili: „Zahal svoji tvář! 

Nemůžeme na tebe hledět pro jas, který z tebe září.“ A Mojžíš chodil 

se závojem na obličeji.  

 Lidé stále chtějí mít závoj, aby neviděli Boha. I král Herodes 

si rád vyslechl Jana Křtitele, i když z toho byl celý nesvůj. Aby 

člověk mohl uvidět Boha a žít v jeho přítomnosti, musí odříznout 

vše, co jej od něj dělí. Očistit se před Bohem. I když to bolí, ale 

výsledek je nevýslovná radost. A to za to stojí! 
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I tato země se musí očistit, neboť člověk ji zalil hříchem,  

s kterým přestává bojovat. Nechat se prozářit světlem - ne světlem 

slunce, ale světlem Božím. Vše, co je na zemi, bude očištěno a to 

včetně člověka, aby na konci času se mohlo nebe spojit ze zemí. 

Neboť v nebi není nic, co je poskvrněno hříchem.  

 

o. Mgr. Vít Rozkydal 

 

(Vzhledem ke kulatému výročí farního věstníku Vánek, úvodník 

napsal jeho zakladatel P.Vít Rozkydal) 

 

 

Co nás čeká  
 

 

Dušičkové období - plnomocné odpustky 

Letos, stejně jako každý rok, na začátku listopadu máme 

všichni možnost za daných podmínek získat plnomocné odpustky 

přivlastnitelné duším v očistci. Tyto podmínky jsou: svatá zpověď 

(stačí jedna za celé toto období), svaté přijímání, modlitba „Věřím 

v Boha“ a „Otče náš“ a jakákoliv jiná na úmysl svatého Otce. A 

v období 2.-8. listopadu je k těmto podmínkám přidána návštěva 

hřbitova a tam modlitba za všechny zemřelé. Od 1.-8. listopadu, 

bude-li v našem kostele mše svatá, budeme navštěvovat hřbitov a 

modlit se tam společně. 

 

Neděle 2. listopadu - dušičkové pobožnosti 

Tradiční pobožnosti na našich hřbitovech budou v neděli 

2.11. V Malém Hradisku se sejdeme ve 13:00 hodin, ve 13:45 hodin 

pak na hřbitově v Protivanově. 

  

Výstav NSO 

V úterý místo modlitby svatého růžence přede mší svatou 

bude adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí. 
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Kněžské exercicie 

V týdnu od 17. do 21.11. budu na kněžských exerciciích. 

Pokud byste potřebovali posloužit svátostí nemocných, volejte otce 

Pavla Koutníka, faráře na Benešově (737 108 444). Pro zařízení 

pohřbu volejte nebo SMSkujte na můj mobil. 

 

První neděle adventní 

První neděle adventní v letošním roce připadá na 30.11. Mše 

svaté budou v tradičních časech. Na všech bohoslužbách se budou 

žehnat adventní věnce. 

  

 
 

Desatero otázek pro „praotce“ Vánku, P. Víta 
Rozkydala 
 

Co Vás vedlo k tomu, že jste založil farní věstník Vánek a kde se 

zrodil tak trefný název? 

Co mne vedlo k vydávání farního věstníku jsem psal hned v 

prvním čísle. Nerad bych teď říkal něco jiného. Ale vzhledem k tak 

"dlouhé" době, vždyť jsem „praotcem“, se můžu mýlit. Tak tedy: 

více všem přiblížit víru v Trojjediného Boha. Dát možnost farníkům 

se podělit o své radosti i starosti z víry. Všichni jsme přeci poutníci a 

jdeme společně za jediným cílem - do svého pravého domova - do 

NEBE. A název časopisu? To je nabíledni. To by napadlo snad 

každého. Již název obce Protivanov má v sobě ten název ukrytý. A 

také prosba k Duchu svatému, aby vál i prostřednictvím tohoto 

věstníku. 

 

 

Myslíte si, že farní věstník Vánek splnil a plní účel? Jistě jste si 

pročítal i nová čísla, která vznikla později. 

Myslím si, že splnil a jistě plní svůj účel. Kdyby tomu tak 

nebylo, již by zanikl. A to se nestalo, nebo snad ano? 
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Plánoval jste si nějak budoucnost, když jste byl mladý? Čím jste 

chtěl být? 

Snad každý si nějak plánuje svoji budoucnost. Ale když jsem 

se rozhodoval, nebyl nějaký možný výběr. Syn varhaníka a rodičů, 

kteří opustili kariéru a neustále - i na úkor mizerného platu či jiných 

perzekucí ze strany Strany - jsem výběr neměl. Ale když nastal 

dlouho plánovaný jistý politický předěl, plánovali jsme s bráchou 

založení stavební firmy. Dopadlo to tak, že brácha získal dobrou 

práci a mne chytla za srdce práce na poli, ve vinohradě, na zahrádce. 

Chtěl jsem v tom začít více podnikat. No - Bůh však měl se mnou 

jiné plány. Přes různé kopance jsem knězem a jsem za to vděčný. 

 

 

Jak vzpomínáte na Protivanov? Vryla se Vám do paměti nějaká 

událost tak hluboko, že tam zůstane až do smrti? 

Na Protivanov vzpomínám rád. Vždyť to byla moje první 

samostatná farnost. Snad jsem něco dobrého zasel do vašich srdcí. 

Pokud ne, moc mne to mrzí a z celého srdce se omlouvám. Nikomu 

jsem nechtěl ublížit, spíše naopak. Mé zkušenosti byly ale na bodě 

nula.  

Do paměti se mne vryla budova fary. A z akcí se nedá zapomnět na 

poutě, a to jak do Sloupu (s milým přijetím a s krásnýma osobníma 

vzpomínkama o. Kozára), tak do Jednova. Jistě by se našlo více 

vzpomínek, ale nevím, kolik mám k disposici místa. Aby to 

nedopadlo tak, že místo desatera to bude paterka.  

 

 

Zdál se Vám někdy sen, který se později uskutečnil? Nebo si myslíte, 

že je to nereálné? 

Sny se stávají skutečností. Měl jsem pár snů, které se staly 

skutečností - účastník nehody, zajímavá setkání apod. Měl jsem i sny 

s vizí budoucnosti, které se shodují se Zjevením svatého Jana. 

Hrůzný sen, který se začíná naplňovat. I sny Bůh používá, aby 

konkrétní lidi varoval, či jim ukázal, jak lidem pomoci a nebát se. 
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Teď různě vylepšujeme Vánek rozhovory, tajenkami. Co jste psal 

dříve Vy? Jaká byla první vize Vánku? 

Snažil jsem se sdělit farníkům (k farníkům patří i ti, kdo jsou 

mimo dění kostela a dokonce i nevěřící) více o Bohu, Panně Marii, 

lásce, cestě víry - zkrátka sdělit všem to, co se "nestíhá" v kázání.  

A první vize Vánku bylo společně se navzájem v tomto věstníku 

povzbuzovat. Dát zvláště prostor všem, kteří chtějí jiné povzbudit a 

pomoci pěkným slovem či vlastním příběhem. 

 

 

Pomáhal Vám někdo s Vánkem anebo to byla jenom čistě Vaše 

záležitost? 

Jak to tak bývá, první číslo byla moje záležitost. Ale jen 

první. Měl jsem vyhlídku, že kněz (ať už jsem to byl já, či potom 

další nástupci) by pravidelně přispívali a redakční rada by sbírala 

ostatní články, fotografie a různá zamyšlení a sestavovali by to spolu 

s otcem farářem dokupy.  

 

 

Asi hodně farníků by zajímalo, kde jste právě teď? Můžete nám i 

něco pikantního prozradit? 

Kde jsu teď? V hornické oblasti. A to by mohla být hádanka 

pro Vás. Mám na starosti 3 farnosti, z nichž do okolí jedné z nich 

jsem v mládí jezdil čundrovat. A do dnešního dne je to ráj nejen 

brněnských čundráků.  

Nevím, co si pod pojmem pikantní představujete. Asi něco z 

gastronomie. A to bych mohl jednu maličkost prozradit. První sobotu 

v červnu jsme založili novou tradici "Králíci". Jedná se o to, že 

soutěžící připraví jeden pokrm ze dvou králíků. Tento pokrm na 

pěkně naaranžovaném talíři předá odborné komisi, která ju ohodnotí 

a přidělí body. A poté i všichni ostatní přítomní hodnotí dle své chuti 

tři nejlepší pokrmy z králíka. Dostal jsem dvě bronzové medaile: za 

odbornou degustaci i za laickou. Pokud se chcete i vy zúčastnit této 

soutěže, jste určitě srdečně zváni. Rád vám pošlu pozvánky. 
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Vánek letos slaví deset let od vydání prvního čísla. Máte pro něj 

nějaké přání? 

Ze srdce přeji Vánku mnoho krásných článku plných 

povzbuzení a vánku Ducha svatého a hlavně spoustu čtenářů, kteří 

jej rádi budou odebírat a ještě raději číst. No zkrátka - aby se každý 

nedočkavě těšil na každé nové číslo. 

 

 

Kdybyste měl pár slovy vyjádřit nějaké životní poselství pro lidstvo, 

co by to bylo nebo jak by znělo? 

Použiji slova svatého Pavla: „Neustále myslete na Ježíše 

Krista!“ Čas se nachýlil. Kdo je ale zakotven v Ježíši Kristu a snaží 

se žít stejně jako on - to znamená milovat všechny lidi bez rozdílu, 

umět odpouštět všem, kdo mně ubližují, rozdávat Boží lásku na 

potkání - toho nic nepřekvapí a vše překoná. A Bůh Vám bude 

žehnat. Žijte tak, jako byste měli za hodinu zemřít. A nezapomeňte: 

naše vlast je v nebi, ne zde na zemi.  

Těším se na setkání. A pokud to nestihneme zde na zemi, tak 

URČITĚ V NEBI!!! 

Ze srdce Vám žehná o. Vít Rozkydal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za rozhovor! Lul + IveV 

fotografie převzata z http://www.farnostslavkov.cz 
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UsměVánek 
 

Pamatujete si na „naši farní“ mši v Tv NOE? 

Bylo to 9.10.2011. Tady jsou reakce lidí: 

 

Zdravíme Protivanovské farníky, byli sme spolu s vámi. Byl to fantastický 

zážitek, byli ste úžasní. 

 

Mooooc díky! Kdybych neměla hřích, závidím rodičům těch mladejch, co 

jeli s náma. Nic nechci a na nic se netěším-pro tento život. Dík za Ostravu. 

 

To dnešní kázání bylo úžasný. Muselo oslovit spoustu lidí a ještě když ho 

tolik lidí slyšelo, o těch dětech to bylo ťuknutí na hlavičku a určitě spoustu 

lidem do srdíčka, a děkovat určitě budeme, i bez kamer. Zdeny, když 

člověk slyšel, jak chodí peníze a pomoc do NOE, tak je vidět, že se Pán 

úžasňácky stará. Kdo nevěří, neuvěří! To kázání přepošli na mejl, prosím, 

abych si ho mohla ještě jednou v klidu přečíst. 

 

Moc pěkný, děkujeme. 

 

Dnes mši svatou sledovala celá hospoda, pan Trunda pustil Noe na té velké 

obrazovce a bylo tam prý docela plno lidí. To je prima, že to tak s námi 

všichni prožívali. 

 

Čao, super! Kamarádi cyklisti (A Kdo je ten Bombardér?) 

 

Celá farnost je na 1 s hvězdičkou. Na Vás, na ně, na všechny můžeme být 

pyšní! Díky, díky, díky za vše. Jste vnímavej. 

 

Pane faráři, jsem nadšená z dneška. Fakt super pouť. A to jsem si vyměnila 

službu. Sedět mezi tak fantastickou skupinou mladých, byla to pro mě 

výhra. Děkuju Vám za nádhernou pouť! 

 

Děkujeme za úžasný, báječný, superluxusní den, bylo to fakt něco. Moc se 

nám to všem líbilo. Jsme unaveni, ale plní skvělých zážitků a duchovního 

pohlazení. 

 

Pane faráři, děkujeme za zážitek, který jste nám zprostředkoval u televize, 

všichni jste byli úžasný. Díky. 
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Milý otče Zdeňku, sledovali jsme mši svatou na Tv NOE, kterou jste dnes 

sloužil. Nebyl ste minusový, ale „jednička“. 

 

Zdravíme TV hvězdy. Ráno sme šli na půl osmou do kostela, abychom 

stihli být s Váma. Anebo Vy s náma? Byli ste 1 s hvězdičkou. Šťastnou 

cestu domů. 

 

Šikula Zdeni. Zvládl jsi to skvěle. Bylo to hezké, nervozita nabyla ani moc 

poznat. Matoušek měl velikou radost, když Tě uviděl v televizi, projevoval 

to tím svým kouzelným způsobem. 

 

Byl to zážitek být s Vámi! Bylo to úžasné, všechny moc zdravíme a přejem 

krásný a požehnaný den. 

 

Milý otče, z Knínic máte samé plusy! 

 

Ahoj Nezbedo! Trochu se v té televizi usmívej!! 

 

Čau celebrito. Prý budete v Tv, říkal pan farář. Tak máš v Letovicích velký 

fanklub a podporu! Pěknou mši svatou. 

 

Ahoj, dnes pro Tebe a Tvou farnost je velký den. Prezentace v mediích. 

Buďte velkým nástrojem Božím Prozřetelnosti. Ať Ti vydrží stále! 

 

Srdečně zdravím televizního hrdinu! Teda otče, já Vám povím: „Nedělní 

dopoledne = nádherný zážitek u televize!“ Škoda jen, že bylo to Tv 

vysílání sem tam jemně přerušováno rušičkou, naštěstí s téměř nepatrným 

výkonem, pro který by v dobách totality taková rušička nebyla vůbec 

zprovozněna. Tepová frekvence zřejmě nevykazovala takové hodnoty, jak 

se některým ke konci zdálo :-) Ale, že to byly nervy si dovedu představit a 

ta tepovka, musela být vyšší jak při výjezdu na kopec Stelvio. Hluboce 

smekám a strašně moc gratuluji. 

 

 

*** 
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