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Ročník 11, číslo 1, 2, 8.2.2015        Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

       V Á N E K 
 
 

 
10 rad papeže Františka pro dobrý život 
 

Argentinský časopis Clarin se obrátil na papeže Františka s otázkou, zda 

existuje nějaký návod na šťastný život. V neformálním rozhovoru papež 

odpověděl, že takový recept nezná, ale zmínil deset rad či principů, které 

jsou základem vyrovnaného života. 

 

1. Žij a nechej žít 

To je první krok k pokoji a radosti. 
 

2. Rozdávej se druhým 
V životě jsou potřebné dva póly: chvíle usebrání i chvíle, kdy se dáváme 

druhým. Pokud někdo zastaví tento dvojí pohyb, hrozí mu, že se stane 

egoistou. A stojatá voda zahnívá. 
 

3. Žij poklidně 

Schopnost chovat se laskavě a pokorně je jako tichá zátoka řeky života. 

Tuto schopnost mají staří lidé. Oni jsou pamětí národa. Národ, který 

nepečuje o své seniory, nemá budoucnost. 
 

4. Nezapomeň si někdy hrát 

Základem zdravé kultury je hra s dětmi. Je to těžké, když rodiče odcházejí 

do práce brzy ráno a vracejí se, když už děti spí. Je to těžké, ale je to 

potřebné. 
 

5. Prožívej neděli v rodinném kruhu 

Neděle je pro rodinu. 
 

6. Pomáhej mladým lidem najít práci 

Člověk vnímá svou důstojnost, když si na sebe dokáže vydělat. 
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7. Chraň přírodu 

Je potřebné chránit přírodu, ale neděláme to. Je to jedna z největších výzev, 

které jsou před námi. 
 

8. Rychle zapomínej na křivdy 

Potřeba mluvit špatně o druhých je projevem nízkého sebevědomí. Jako by 

člověk říkal: „Cítím se tak mizerně, že místo toho, abych se pozvedl, 

stáhnu i druhého.“ Zdravé je rychle zapomínat na křivdy. 
 

9. Respektuj ty, kteří smýšlejí jinak 

Můžeme druhé zneklidňovat svým svědectvím, abychom tak oba rostli ve 

vzájemné komunikaci, ale to nejhorší, k čemu může dojít, je náboženský 

proselytismus, který ustrnul v pozici: „Mluvím s tebou jen proto, abych tě 

přesvědčil.“ Každý účastník dialogu ať si je vědom své vlastní identity. 

Církev roste díky přitažlivosti, nikoliv díky proselytismu. 
 

10. Aktivně usiluj o mír 

Válka ničí. Musíme hlasitě volat po míru. Mohlo by se zdát, že mír je 

pouze klidem. Mír však nikdy není pouhým klidem. Mír je vždycky 

aktivní. 

 Převzato z www.vira.cz, upravila JaV 

 
 

Co nás čeká  
 

 

15. února: 

Společné udílení svátosti nemocných. 

 
18. února: Popeleční středa 

Začíná postní doba, den přísného postu! 

Všichni pokřtění jsou vázáni půstem od masa. Ti, kteří dovršili 18 let věku 

a nepřekročili 60 let jsou povinni dodržet i půst újmy, tzn. že se mohou 

najíst jedenkrát za den do sytosti. Výjimkou jsou samozřejmě těžce 

pracující a nemocní. Připomeňme si, že to také znamená nepít alkohol, 

vzdát se pochutin jako je káva, čokoláda nebo zmrzlina. 

 

20. února: křížová cesta 

Pobožnosti křížové cesty budou v našem kostele tradičně v pátek od 16:30 

(před dětskou mší svatou) a v neděli od 14:00 hodin.  

http://www.vira.cz/
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18 otázek pro Danu Hýblovou, která hraje na 

kytaru při dětských mší svatých. Založila a vede mládežnickou 

scholu (Kamínky) a připravila s dětmi vánoční divadlo  

 
Vzpomeneš si, kdy jsi hrála v kostele na kytaru poprvé a co to bylo za 

písničku? 

První kytaru jsem si koupila v 16. letech za peníze vydělané na brigádě. 

Písničku si přesně nevzpomenu. Vybavuje se mi Madona, byla jsem 

nezkušená, uměla jsem jen pár akordů, jeden kytarový doprovod a tak jsme 

ji hráli a zpívali v úplně jiném rytmu, než je napsaná. 

 

Jak lidé reagovali, když při mši svaté místo varhan zazněla kytara? 

No, já doufám, že se jim to líbilo, i když to bylo velmi nedokonalé. Někteří 

přišli, řekli, že se jim písničky líbily a ať pokračujeme dále, že nám drží 

pěsti. Ale jednoduché to nebylo, setkávala jsem se i s opačným názorem – 

kytara do kostela nepatří. Vzpomínám si, že jsem to řešila i s brněnským 

otcem biskupem Vojtěchem, který nás podpořil a při našem biřmování si 

s námi s kytarou zazpíval. Vážím si kritiky, protože ta nás nutí podívat se 

na věci jinýma očima a někdy i přehodnotit své názory, ale jsem ráda, že se 

nám podařilo přesvědčit lidi, že i rytmické písničky jsou pěkné a vhodné 

pro liturgii. 

 

Jak tě napadlo zahrát o Vánocích s dětmi divadlo? 

Když jsem byla dítě školou povinné, tak jsme v Protivanově divadlo hráli 

pod vedením paní Marie Nejedlé. Legenda o Vánocích v nebi je krásné 

představení a tak jsem si řekla, že bychom je po několika letech zase mohli 

s dětmi zahrát. Jsem ráda, že se zapojilo tolik dětí i s  rodiči. Chtěla bych 

poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem na přípravě a realizaci 

podíleli. 

 

Bylo složité zrežírovat takové množství malých herců? 

Jsem učitelka v mateřské škole a každý den „režíruji“ 26 dětí.  Nevím, 

jestli složité, ale náročné určitě. Děti se postupně učily text a jednotlivé 

scény, a když se nám podařilo zvládnout hereckou část, tak se přidal 

hudební doprovod a zkoušení v kostýmech. Práce s dětmi je krásná, ale 

náročná, člověk musí být hodně trpělivý. Když přijmete děti takové, jaké 

jsou, máte polovinu úspěchu jistou. No a druhou polovinu jsme si společně 

vymodlili. 
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Divadlo mělo úspěch, můžeme se těšit zase na nějaké nové divadelní 

vystoupení? 

Ráda bych s dětmi opět na Vánoce divadlo hrála. Nezáleží to ale jen na mě, 

ale hlavně na malých hercích a jejich ochotě věnovat svůj volný čas 

zkouškám a také na jejich rodičích. Vánoce nabízí příležitost potěšit nejen 

své blízké, ale i široké okolí. Navíc děti získávají zdravé sebevědomí, 

každý má svoji nepostradatelnou úlohu a je důležitým článkem celku. 

 

Jaké povolání tě lákalo, když jsi byla malá? Vždycky jsi chtěla pracovat 

s dětmi? 

Jako malá jsem chtěla být učitelkou ve škole a dávat známky. Doma jsem 

učila panenky, zapisovala jsem do třídní knihy apod. V sedmé třídě jsem 

změnila na chvíli názor a toužila jsem po povolání aranžérky. Po základní 

škole jsem se přihlásila na Střední pedagogickou školu a mým oborem se 

stala speciální pedagogika. Při své práci se věnuji i dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

    

Na dětské mše chodíš i se svými dětmi. Jste hudební rodina? Zpíváte si i 

doma? 

Tak trochu. Dcera Tereza hraje 5 let na flétnu a sama zkouší hrát na klavír. 

Občas si spolu zahrajeme i zazpíváme, třeba když vybírám nějakou novou 

písničku na dětskou mši. Syn Vojta zpívat umí, ale stydí se. 

 

Jsi vedoucí protivanovské scholy. Kdy a jak schola vlastně vznikla? 

V srpnu 1996 za mnou přišel otec Josef Kohoutek, jestli bych nechtěla 

s holkami nacvičit s kytarou pár písniček na protivanovskou pouť. Zkusily 

jsme to a povedlo se. V říjnu se přidali další členové a na Vánoce 1996 

jsme poprvé hráli jako schola vánoční rytmickou mši. Za těch 

neuvěřitelných 18 let se ve schole vystřídalo několik zpěváků, zpěvaček i 

hudebníků. V současnosti má schola 12 členů, z toho 4 zakládající. 

 

Odkud jste vzali název „Kamínky“? 

Líbí se mi písnička Kameny chrámové, vystihuje myšlenku soudržnosti a 

jednoty ve víře v Boha. Když se spojí několik kamenů, vznikne skála –  

pevná a trvalá. Také nejvyšší bod Drahanské vrchoviny Skalky v sobě 

ukrývá kámen a proto „Kamínky“.  

Tady má ale schola velký rest, protože tuto písničku jsme se ještě 

nenaučili. 
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Přibíráte ještě nové členy?  

Samozřejmě, dveře máme otevřené pro všechny nadšené zpěváky i 

hudebníky. 

 

Co musí umět a co musí udělat ten, kdo by chtěl taky zpívat ve schole? 

Měl by umět (alespoň trochu) zpívat ve sboru, mít velkou chuť a nadšení, 

nebát se chybovat. Stačí se k nám přidat, budeme rádi. 

 

Podle čeho vybíráš písničky ke mši? 

Snažím se vybírat tematicky podle liturgie, ne vždy se podaří. Ale pokud 

nějakou znám nebo se zvládnu naučit, tak ji zařadím. Jinak hraji písničky, 

které děti znají a mezi ně přidávám nové. 

 

Vzpomeneš si na nějakou veselou příhodu s dětmi, nebo na nějaký dětský 

výrok, který tě rozesmál? 

Když jsem začínala jako vychovatelka na internátě zvláštní školy, chtěla 

jsem děti povznést kulturně a tak jsem je vzala na prostějovský hřbitov ke 

hrobu básníka Jiřího Wolkera. Sotva jsem však řekla jeho jméno, ozval se 

malý klučina: „Já ho znám, já ho viděl v televizi - Walker, Texas Ranger. 

S dětmi v mateřské škole jsme měli téma „Povolání“, tak jsem se jich ptala, 

jak se jmenuje paní, která maminkám lakuje nehty a pečuje o ruce. 

Vyskočil Tomášek a řekl: „Krasavice“. Nejvíc jsem se zasmála nedávno, 

když jsem s polovinou své třídy šla do základní školy a druhá půlka zůstala 

s kolegyní z jiné třídy ve školce. Tříletý Milánek se rozplakal a řekl, že 

půjde na zahradu, až přijde ta „jeho paní učitelka s tím velkým pupíkem“. 

Děti jsou bezprostřední a upřímné. 

 

A co nějaká zábavná příhoda se scholou? 

Jsme celkem dobrá parta, takoví přerostlí puberťáci, co si umí udělat 

legraci i sami ze sebe. Když jsme byli mladší, zkoušeli jsme třeba i tři 

hodiny, slavili jsme narozeniny. Dnes už zábavná je vzpomínka na vánoční 

mši svatou v katedrále v Hradci Králové, kterou jsme doprovázeli. 

Teploměr na kůru ukazoval -1 °C. Na klávesy v rukavicích hrát jde, ale 

zkuste to na kytaru. Stejnou zkušenost máme i z Horního Štěpánova, kde 

byla na vnitřní straně oken vrstva ledu. A pak že je v Protivanově zima. 

  

Jaký je tvůj vztah k hudbě? 

Hudba je součástí mého života i mé práce. Nejsem žádný excelentní 

zpěvák ani hudebník, ale hraní mi přináší radost a odreagování. 
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Kterou zajímavou knihu bys doporučila? 

John Green – Hvězdy nám nepřály. Kniha o boji s těžkou nemocí a o tom, 

že člověk si může i v maličkostech plnit velké sny. Ráda čtu příběhy a 

podobenství od italského autora Bruna Ferrera. 

 

Máš v hudbě nějaký nesplněný sen? 

Jako malá jsem si přála zpívat na jevišti. To se mi splnilo, když jsem 

zpívala na plesích. Jeden sen ale ještě mám. Přála bych si, až bude schola 

slavit 20. narozeniny, uspořádat v kostele její koncert. 

 

Které místo v Protivanově nebo jeho okolí máš nejradši? 

Možná se budete divit, ale já mám moc ráda náš protivanovský kostelík. 

Zvláštně to v něm voní a vyprosila jsem si zde mnoho milostí. 
 

Děkuji za rozhovor! 

JaV 

 

 
 
Svátosti v otázkách a odpovědích 
 
S novým rokem přichází ve Vánku nová rubrika. Budeme se věnovat 

svátostem. I v naší farnosti koluje o svátostech mnoho mýtů. Mnozí z nás 

už si nepamatují, co jsme se o svátostech učili v náboženství, se změnou 

v životě v současné moderní uspěchané době, která neuznává tradice, 

vyvstávají nové problémy.  

Proto se budeme svátostem v následujících číslech Vánku věnovat. Rubrika 

bude vedena přehlednou formou otázek a odpovědí a zapojit se můžete i 

vy. Pokud máte nějaký dotaz, můžete jej poslat na farní emailovou adresu 

farar@farnostprotivanov.cz nebo vhodit do krabičky, která je v kostele na 

stolečku obětních darů. 

V příštím čísle se budeme věnovat svátosti křtu. 

 

Těšíme se na vaše otázky i další podněty a postřehy! 

mailto:farar@farnostprotivanov.cz
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Ohlédnutí za rokem 2014 
 

Mše svaté: 

nedělní a slavnostní:  

v Protivanově 105 

v Bukové 12 

v Malém Hradisku 53 bohoslužeb 

všední:  

v Protivanově 201 

v Bukové 45 mší svatých 

Malém Hradisku 3 (zádušní) 

poutní: 

jedna mše svatá v Oklukách 

tři v Repechách: jedna poutní, jedna pro rodáky, jedna sobotní 

 

Celkem se podalo v naší farnosti 10 663 svatých přijímání (loni 11 131; 

v roce 2011=11 890, v roce 2010=14 152 sv. příjímání) 

Protivanov 8.934 / Buková 854 / Malé Hradisko cca 825. 

 

Křty 

 

Letos se v naší farnosti pokřtilo celkem 13 dětí, z toho bylo 7 chlapců a 6 

děvčat. Loni taky 13 dětí, stejně i předloni 13, 2011=23, 2010=26. 

V Olomouci v nebezpečí života: Terezka Badalová 

V kostele v Protivanově: Michaela Kolářová 

Tomáš Jiří Pikula 

Tereza Ludmila Navrátilová 

Štěpánka Josefka Kolářová 

Adam Havelka 

Matyáš Bohumil Kovář 

Michaela Anežka Česká Pokovbová 

Alžběta Gabriela Gédrová 

David Petr Hruda 

Ester Grézlová 

Vojtěch Komár 

Maxmilian Koudelka 

 

Přeji všem pokřtěným do života Boží požehnání, darů Ducha svatého a 

ochrany Panny Marie. 
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Svatby 

 

Rok 2014 byl na svatební liturgie abnormálně bohatý. Celkem v našem 

kostele uzavřelo svátostné manželství 11 párů. V roce 2013=2 páry; 

2012= 3, 2011=12). Všechny svatební liturgie byly v Protivanově. 

7.6.  Kateřina Nejedlá + Oldřich Ešner 

14.6.  Zdeněk Keprt + Dana Bedáňová 

28.6.  Jiří Kopecký + Edita Racková 

5.7.  Jiří Vybíhal + Simona Krönerová 

19.7.  Jiří Pokovba + Denisa Pokovbová (KONVALIDACE) 

2.8.  Veronika Nejedlá + Martin Daňo 

9.8.  Veronika Starová + Josef Vybíhal 

9.8.  Josef Pospíšil + Věra Zapletalová 

20.9.  Petr Hruda + Markéta Bičanová 

20.9.  Hana Beníšková + Lukáš Koláček 

4.10.  Pavel Svoboda + Libuše Wagnerová 

 

Vyprošuji jim hojnost Božích milostí na společné cestě. 

 

Pohřby 

 

V letošním roce odešlo ke svému Otci na věčnost 19 lidí. Z těchto 19 lidí 

bylo 10 mužů a 9 žen (2013=24 lidí; 2012=23 lidí, 2012=18). Ze všech 

zemřelých v letošním roce bylo 7 bratří a sester zaopatřeno!!  

Rozloučili jsme se s těmito lidmi:  

Karel Ondroušek - nedožitých 60 let 

Antonín Rus - 91 let 

Josef Trnečka - nedožitých 78 let 

Josef Trnečka - 75 let 

Alexandr Kolísek-nedožitých 75 let 

Jaroslav Marek - nedožitých 90 let 

Josef Krejčíř - 95 let 

Božena Koudelková - 86 let 

Ludmila Marková - 87 let 

Marie Starová - 85 let 

Zdena Ondroušková - 56 let 

Rudolf Kirchner - 73 let 

Josef Dlapa - 68 let (z Blanska) 

Anna Mazalová - 94 let 

Pavel Růžička - 46 let 

Věra Kopecká - 88 let 

Marie Trnečková - 84 let 

Ladislava Badalová z Okluk - 44 let 

Květoslava Slepánková - 84 let 

 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají 

ve svatém pokoji. Amen 
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Svátost nemocných 

 

8. a 9. února v naší farnosti přijalo svátost nemocných 65 farníků 

(loni 63 farníků stejně jako v roce 2012 i 2011). 22 lidem jsem udělil 

svátost nemocných soukromě během celého roku (loni 28, předloni 29). 

 

První svaté přijímání 

 

U prvního svatého přijímání bylo letos 9 dětí (loni i předloni 13). 

Z Protivanova: Michal Fritz 

Barbora Kejíková 

Martin Koleda 

Nikol Amálie Kopecká 

Marián Králík 

Barbora Pavlů 

Z Nivy:  Renata Grmelová a Adéla Šrámková 

Z Lipové: Tereza Kolářová 

 

Tak kéž eucharistické světlo Kristovo nám všem stále v srdíčku svítí. 

 

Náboženství 

 

 Do školního roku 2013/14 se přihlásilo 63 dětí. Trend stále klesá. 

Co s tím uděláme? Ptám se vás.  

Prvňáčků je 8; ve druhé třídě je 10; ve třetí 11; ve čtvrté 9, v páté 7; v šesté, 

sedmé a osmé třídě je po 6 dětech. V deváté letos bohužel nikdo není. 

 

Nemocní.  

 

Naše nemocné navštěvuji tradičně každý měsíc, a to první středu 

Protivanov, ve čtvrtek odpoledne staroušky v Bukové.  

 

Počet nemocných, které rád navštěvuji: 

Protivanov 12 (loni 7; před tím 13) 

Buková 6 (loni 8) 
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Malý přehled toho, co se u nás loni událo  
 

 

Leden:  4. Tříkrálová sbírka v Bukové 

 5. uhynul klokan Jeremiáš 

 10. Tříkrálová sbírka v Protivanově 

11. jubilejní 5. farní ples 

 

Únor: 4. ovečce Mety se narodilo jehňátko 

 5. Izabele se narodilo jedno jehňátko 

17. akce „Pálení vánočních stromků“ na farním dvoře 

 

Březen:  

5. POPELEČNÍ STŘEDA - začátek doby postní 

26. stříhání farních oveček 

 

Duben:     14. velikonoční svatá zpověď 

 17. ZELENÝ ČTVRTEK - poprvé obřad umývání nohou 

 18. VELKÝ PÁTEK - posvěcení kříže na Bukovské ulici 

 

Květen:    1. o. Zdeněk administrátorem „ad interim“ v Lipovci 

  4. mše svatá ke cti svatého Floriána  

  8. farní pouť na Svatý Hostýn 

10. ministrantský den v Olomouci 

11. první svaté přijímání 

29. Jeden den na Petrově - výlet pro děti z náboženství 

 

Červen:     8. „6. farní den“ 

 22. slavnost Těla a Krve Páně - „Boží tělo“  

 30. poslední dětská mše svatá ve školním roce 2013/14 

 

Červenec: 19.-26. farní tábor v Lipůvce  

      20. pěší pouť do Sloupu (putovalo 38 lidí) 

 

 

Srpen:  1. otec Zdeněk se stal administrátorem ve Vysočanech 



 11 

 3. pěší pouť do Jednova (putovalo 37 lidí) 

15. farní pouť v Mostkovicích 

 16. pěší pouť do Repech (putovalo 16 lidí) 

18. dovoz klokanice Dalily 

28. žehnání nové zpovědnice v Bukové 

31. nedělní výměna s o. Pavlem, mikulovským proboštem 

 

Září: 7. pouť v Protivanově 

 8. pouť Mostkovických farníků u nás 

13. pěší pouť na Vranov u Brna (putovalo 22 lidí) 

19. dovoz klokana Samsona  

21. cyklovýlet s dětmi na Hrádek u Lipové 

 

Říjen: 11. pěší pouť do Okluk (z Malého Hradiska vyšlo 16 lidí)  

12. MISIJNÍ NEDĚLE 

13. farní pouť na „Fatimský den“ v Letovicích 

18. sobotní mše svatá na Repechách 

19. císařské hody a poděkování za úrodu 

 

Listopad: 2. dušičkové pobožnosti na hřbitovech 

 

Prosinec: 5. svatý Mikuláš v kostele 

6./13./20. adventní snídaně s dětmi 

12. na faře slavnostní otevření Mateřského centra 

13. adorační den ve farnosti 

20. vánoční svatá zpověď 

23. nemocným roznos Betlémského světla 

28. vánoční koncert - HOLÓBKOVA MOZEKA 

28. obnova manželských slibů 
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Usměvánek 
 

 

Perličky z náboženství 

Probírám slavnost Zjevení Páně čili Tří králů. Říkám dětem o 

darech, které mágové z Východu Ježíškovi donesli. Také vysvětluji 

jednotlivé dary a jejich symboliku. Mluvíme o kadidlu. Když jsem 

dokončil komentář o tomto daru, jeden druháček říká: „A to kadidlo, 

to je ten smrad, pane faráři?“ 

 

V jedné hodině, u třeťáků se bavíme o Kainovi a Ábelovi. 

Říkám jim podstatu hříchu a jeho další důsledek v lidském životě. 

Když pak zopakováváme a říkáme vlastnosti Ábelovy a Kainovy, 

slyším z poslední řady. „Kain zabil Ábela, potvora jedna!“ 

 

S těmi nejstaršími hrajeme v náboženství AZ kvíz. Pokládám 

otázku, jejíž odpověď začíná na písmeno „M“-nemoc, ze které bylo 

uzdraveno Pánem Ježíšem deset osob, z kterých devět vůbec 

nepoděkovalo. Správná odpověď měla znít: malomocenství. 

Odpověď, která zazněla: „Myšlenková nemoc?“ 

 

S těmi nejmenšími mluvíme o rodinné oslavě. Pak děti 

vybarvují pracovní list. Ptám se jich, co bychom mohli namalovat na 

prázdný stůl v pracovním listu. A jeden chlapec hbitě odpovídá: 

„krabičku cigaret“. Jiná odpověď od téhož žáka byla: „Pane faráři, já 

na zem namaluju slupku od banánu, aby na ní pak někdo uklouzl.“ 

Stejný žák snad do každého pracovního listu namalovává záchod a 

v něm něco. Ptám se ho, co to je. A on na to, že to černý jsou bobky. 

 
 

... 
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