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Ročník 11, číslo 2, 22.3.2015        Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

V Á N E K 
 

 

Moji milí bratři a sestry, přátelé farnosti, 

 v měsíci únoru měla celá rada Vánku setkání, na kterém se 

rozhodlo o podobě Vánku pro letošní rok. Změn moc nebude. Těšit se 

můžete na tradiční rubriky „Co nás čeká“, „Host Vánku“ či „UsměVánek“. 

Novinkou určitě bude nová rubrika o svátostech. S tím souvisí i nejasnost 

v některých otázkách třeba teď v otázkách ohledně křtu. Všem rodičům, 

kteří přijdou na faru a žádají o křest vysvětluji, jaká jsou práva a 

samozřejmě také povinnosti, které jsou se svatým křtem nerozlučně spjaty. 

Přestože je vše podstatné řečeno níže v otázkách, dovoluji si pár poznámek 

utrousit. 

Tak předně: dítě se může křtít pouze tehdy, když rodiče mají živou 

víru. Co to znamená „živá víra“? Jednoduše řečeno, je to taková víra, která 

je vyživována modlitbou, svátostmi, atd. Pokud není, pak by si měl každý 

položit otázku, proč křtít. 

Za další: nepochybuji, že každý z rodičů chce pro své dítě to 

nejlepší. Asi málo kdo přeje svému dítěti to nejhorší. To by se musel 

jmenovat Herodes. A proč potom to malinké zavázat k něčemu, co rodičům 

vůbec nic neříká. O čem mluvím? Znovu o povinnostech a právech, které 

ze křtu vyplývají. A jednou z povinností je ta, že „Každý věřící je po svém 

prvním svatém přijímání povinen alespoň jednou za rok přistoupit ke 

svatému přijímání.“ (CIC, Kánon 920 §1.) Kdo toto nedodržuje, vážně se 

proviňuje. A upřímně řečeno, kdo z rodičů má to srdce nastrčit své děťátko 

do stejně závažného hříchu, ve kterém se nachází sám. Já to srdce nemám! 

Bylo by toho mnohem víc, ale ještě aspoň jeden argument. Při křtu 

se přímo kněz dotazuje rodičů a kmotrů na výchovu ve víře. Mám opravdu 

těžké svědomí, že nutím rodiče lhát, když odpovídají v podstatě 

nepravdivě!! A k tomu přímo lžou Bohu, protože kněz je jen prostředník 

při křtu. Rád se setkám s kýmkoliv a vysvětlím. 

Přeji vám všem i sobě, abychom se vždycky dobře rozhodovali a 

správně jednali. Rád vám k tomu žehnám.    

            o.ZF 
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Co nás čeká  
 

27. března – Květný pátek ve Sloupu 

Bližší informace na plakátcích. 

 

28. března – setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem na 

Petrově 

Více informací na www.biskupstvi,cz nebo www.brno.signaly.cz. 

Otec Zdeněk nabízí ve svém závoďáku čtyři volná místa.  

 

29. března – Květná neděle  

Začíná Svatý týden. Bohoslužba začíná venku svěcením kočiček. 

Během mše svaté zazní Pašije podle svatého Marka v podání 

chrámového sboru. Odpoledne tradiční křížová cesta ve 14:00 hodin. 

Poprvé vyjdeme do polí s požehnáním. 

 

Velikonoční zpověď 

Velikonoční svatá zpověď bude v úterý 31. března od 14:00 hodin. 

Vypomoci přijede otec Karel Chylík ze Sloupa. Celé zpovědní 

odpoledne bude zakončeno slavením mše svaté v 18:00 hodin. 

 

2. dubna – Zelený čtvrtek 

V brněnské katedrále svatého Petra a Pavla při MISSE 

CHRISMATIS v 9:00 hodin otec biskup Vojtěch posvětí oleje 

katechumenů, nemocných a Křižmo. Při této mši svaté také přítomní 

kněží obnoví své kněžské sliby. Večer pak v kostele bude slavena 

mše svatá na památku Večeře Páně. Po této mši svaté se připravte na 

společnou adoraci v „Getsemanské zahradě“. 

 

3. dubna – Velký pátek 

Den přísného postu! V 17:15 hodin začne křížová cesta po obci. 

Z dolního konce od kříže na Křivdě, z horního jako obvykle, od 

kříže na Boskovické ulici. V 18:00 hodin pak začnou v kostele 

obřady Velkého pátku. 

 

 

http://www.biskupstvi,cz/
http://www.brno.signaly.cz/
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4. dubna – Bílá sobota 

V kostele se neslouží žádné bohoslužby, ale po celý den (9:00-18:00) 

bude příležitost k adoraci v Božím hrobě. 

Vigílie Velké noci začne už v 19:30 hodin. Využijte brzkého času a 

pozvěte na bohoslužbu i své děti. Je vhodné si na obřady vzít svoji 

křestní svíci k obnově křestního slibu. 

 

5. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Velikonoční bohoslužby budou takto:  

7:00 hodin Malé Hradisko 

8:30 hodin Protivanov 

Při těchto bohoslužbách budou požehnány velikonoční pokrmy. 

 

6. dubna – Velikonoční pondělí 

Mše svaté budou tradičně v 8:00 hodin v Protivanově a v 11:00 

hodin v Bukové. 

  
8. května – farní pouť do Zlatých hor 
Jako cíl letošní farní pouti bylo zvoleno poutní místo Zlaté Hory 

v Jeseníkách. Toto poutní místo je zasvěceno Panně Marii Pomocné 

- Ochránkyni života (Maria Hilf). Poutní kostel v hlubokých lesích u 

Zlatých Hor je nejen  tradičním poutním místem, ale  i dnes chce 

připomínat lidem na celém světě, že nemohou být šťastni a nebudou 

žít v míru, pokud nezačnou chránit a ctít každý lidský život, a to od 

početí až do přirozené smrti. S úctou k životu souvisí i ochrana 

přírody, kterou Tvůrce daroval člověku, aby ji zušlechťoval. Na 

tomto poutním místě se také konají modlitby za sblížení národů, za 

život v míru a ve vzájemném porozumění.  

Kostel byl vybudován na začátku minulého století k poctě Panny 

Marie. Za totalitního režimu  byl srovnán se zemí a v roce 1995 byl 

díky modlitbám, činům a darům věřících - od nás i ze zahraničí -  

znovu vybudován a probuzen k životu. 

Pojeďte načerpat milosti k Panně Marii Pomocné! Vždyť kdo z nás 

může říct, že žádnou nepotřebuje. 

Přihlašovat se můžete až do Velikonoc v kostele. 

http://mariahilf.hyperlink.cz/HlubokeLesy.htm
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10 otázek pro novou starostku Protivanova, 
paní Bronislavu Krénarovou 

 
Jako starostka, která ve své podstatě je zároveň i radou města, máte 

rozsáhlé pravomoce. Jak jich v nejbližší době hodláte využít? Pálí vás v 

současné době některé nevyřešené problémy? Dejme tomu nejdříve škola? 

Starosta zastupuje obec navenek a za výkon své funkce odpovídá 

zastupitelstvu. Nemá pravomoc samostatně rozhodovat o záležitostech 

patřících do samosprávy obce. Největší tíha spadá na zastupitelstvo obce a 

to i v případě, že není volena rada obce. Starosta je jen takovým konečným 

článkem a rozhodování tohoto kolektivního orgánu prezentuje navenek. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že s těmi pravomocemi starosty to nebude tak 

„horké“. Je to spíše byrokratická záležitost. 

Pálí nás (nejenom mě, ale celé zastupitelstvo) spousta problémů. Bude 

nutné v nejbližší době investovat do obnovy budov základní školy a 

mateřské školy, je nutné opravit místní komunikace, veřejné budovy, atd. 

Je toho tady spousta. A vzhledem k rozpočtovým možnostem se ani vše za 

jedno volební období nedá dotáhnout do zdárného konce. 

 
S čím přicházíte do nové funkce? 

Přicházím s tím, že budu jednat podle nejlepšího vlastního svědomí 

a vědomí a budu se snažit řešit co nejrychleji problémy, které se 

vyskytnou.  

 

Jste novou starostkou teprve krátce, ale i přesto nás zajímá, jestli máte již 

nějakou pozitivní novinku? Nebo něco co se Vám již povedlo? 

Podařilo se spustit Sběrné středisko odpadů Protivanov. To však 

není jen moje zásluha, ale zejména zásluha těch, kteří se podíleli na vzniku 

této myšlenky a bývalého pana starosty. Jinak pozitivní věci se dějí na 

úřadě městyse často. Jsou to sice drobnosti, ale pokud se daří tyto drobné 

záležitosti vyřešit, je to dobrá vizitka úřadu městyse a jejich zaměstnanců, 

z čehož mám vždycky radost. 

 

Naše velmi oblíbená otázka. Máte nějakou vtipnou vzpomínku na Vaše 

dětství nebo alespoň nějaký zážitek z dětství, s čím byste se chtěla podělit. 

Mám spoustu vtipných zážitků z dětství, ale nemyslím, že bych se 

o ně chtěla dělit.  
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Jak Vaše děti vnímají, že mají maminku starostku? Nic se kolem Vás 

nezměnilo nebo přece jen ano? A jak to vnímate vy? 

Vaše otázka mě přinutila se jich zeptat. Jejich odpověď zněla: 

„Nijak“. Shodně od obou dvou. A já to vnímám stejně. I „starostování“ je 

jen práce. Práce jako každá jiná. Jen, oproti mému minulému zaměstnání, 

mám méně času a více zodpovědnosti. 

 

Čím jste chtěla být, když jste byla malá holčička? Chtěla jste mít takové 

elegantní povolání jako je baletka, "princezna" nebo jste na to šla hned po 

hlavě a chtěla jste být rovnou prezidentka? 

Jako malá ani nevím, princezna je možná  Jakmile jsem však 

nastoupila na základní školu, hodně dlouho to vyhrávala „paní učitelka“. 

 

Napadlo Vás někdy v dětství, že byste se stala starostkou?  

Ani ve snu.  

 

V novém zaměstnání přicházíte denně do kontaktu s mnoha lidmi. Každý 

má odlišné problémy, jak to prožíváte?  

Snažím se pomoct, jak jen můžu. Někdy to však není v mých 

silách. Jaký jste měla pocit, když jste se dozvěděla, že Vás zvolili 

starostkou? Pokud máte na mysli ustavující schůzi, tak jsem myslela 

hlavně na to, jak dovést ustavující zasedání zastupitelstva do zdárného 

konce. Od okamžiku zvolení nového starosty totiž přebírá vedení schůze 

po končícím starostovi nový starosta. Na nic jiného jsem v tom okamžiku 

neměla čas myslet. Mate nějaké vzpomínky na dobu, když jste chodila do 

náboženství? Mám spoustu vzpomínek na náboženství. Ale spíš až od 

doby, kdy nastoupil na Protivanovskou farnost P. Kozár. Ten nás do 

náboženství úplně pobláznil. Rádi jsme v té době chodili všichni do 

náboženství i do kostela. Ten to s námi, dětmi, opravdu uměl. V pozdější 

době jsem pak absolvovala náboženství s p. Kohoutkem.  

 

Jaký máte vztah k našemu kostelu?  

Jako každý křesťan – pozitivní. I když nejsem pravidelným 

účastníkem mší, cestu do kostela si vždy občas najdu. 

 

 

Děkujeme za rozhovor!  

LuL + IveV 
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Křest v otázkách a odpovědích 
 
Proč je vůbec křest tak důležitý? 

Křest je vstupní branou k životu z víry. Pouze pokřtěný člověk 

může přijímat další svátosti. Křest se uděluje ponořením do vody nebo 

omytím vodou. 

 

Co vlastně křest přináší, jaké má účinky? 
Křtem se člověk stává Božím dítětem - křesťanem. Voda je ve 

všech kulturách symbolem života. Také křest přináší nový život. Křest 

spojuje jednotlivce nejen s Bohem, ale také se všemi, kteří se Kristu 

otevřeli. Jsme přijati do společenství církve. Voda také smývá špínu z 

našeho těla. Podobně voda křtu očišťuje člověka od každé poskvrny hříchu, 

tedy křtem je odpuštěn dědičný hřích i všechny osobní hříchy. 

 

Kdo může křtít? 
Řádným služebníkem křtu je biskup, kněz nebo jáhen. Hrozí-li 

nebezpečí smrti, může udělit křest každý člověk (dokonce i sám 

nepokřtěný), má-li opravdový úmysl křtít a dělá to způsobem, jakým křtí 

církev, tedy vodou a trojiční formulí. 

 

A kdo vůbec může být pokřtěn? 
Podle církevního práva je k přijetí křtu způsobilý každý dosud 

nepokřtěný člověk. Křest se uděluje jednou provždy a nemůže být ani 

odvolán ani opakován.  

 

Dospělí člověk je pokřtěn, když se sám rozhodne. Jak je to se křtem 

malých dětí? 
Církev od počátku křtila také děti. Když rodiče a kmotři přinesou 

dítě ke křtu, protože si přejí předat mu nejen dar života, ale i dar víry, musí 

slíbit, že své dítě budou cestou víry doprovázet a vést.  

 

Může být pokřtěno dítě, jehož rodiče neměli církevní sňatek? 

Pro křest dítěte se vyžaduje, aby rodiče složili záruku, že dítě dále 

budou vychovávat ve víře. To samozřejmě předpokládá, že víru sami žijí a 

praktikují. Tedy jinými slovy zachovávají církevní přikázání, mezi které 

patří i platné (před církví uzavřené) manželství. Pokud ovšem rodiče při 

křtu opravdově slíbí, že udělají vše pro křesťanskou výchovu dítěte a 

vyberou vhodného kmotra, který jim má ve výchově pomoci, pak je 
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obvykle možné se s knězem na křtu domluvit. Zůstává otázkou, proč věřící 

katolíci spolu žijí a mají děti, aniž by se vzali, a pak se pohoršují, že jim 

kněz odmítne pokřtít dítě, pokud se nevezmou. 

Na druhou stranu, jeden z nejpalčivějších problémů v církvi začínají být 

rozvedení katolíci, kteří žijí v novém vztahu. Pokud  

 

Proč nám farář nechce pokřtít naše mladší dítě, když to starší pokřtil? 

Jestliže rodiče žádají na knězi křest druhého dítěte a přitom 

nepředpokládají náboženskou výchovu ani nehodlají mít s katolickou 

církví něco prakticky společného (častý jev dnešních rodičů - chtějí též 

nechat na dítěti samém k čemu se v období dospívání rozhodne), má kněz 

kompetenci křest odložit. 

Není možné křtít bez záruky výchovy s tím, že dítě se pak může pro víru 

rozhodnout samo, tak jako není možné zplodit dítě a nechat jej, aby se, až 

dospěje, rozhodlo, zda se nají, napije, obleče apod.  

 

A jedna otázka do ringu: 

Proč se tolik lidí rozčiluje, že pan farář odmítl pokřtít tomu a tomu dítě, a 

ani se nepozastaví nad tím, proč chce někdo pokřtít dítě a přitom nechodí 

do kostela ani ke svátostem? 
 

zpracováno s pomocí www.katolik.cz         JaV 
 

 

Misijní klubko 
 
S radostí vám oznamujeme, že i v naší farnosti bylo založeno misijní 

klubko! O co se jedná?  

Misijní klubko je parta správných   kamarádů, kteří patří do Papežského 

misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Svou 

Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. 

Nadšených mladých misionářů je v naší zemi již přes dva tisíce ve více jak 

150 klubkách, která jsou rozesetá po celé republice. Snaží se aktivně 

pomáhat dětem v misijních zemích a s pomocí svých vedoucích se zapojují 

do různých tvořivých aktivit ve svém okolí. 

Misijní klubko je otevřené pro všechny děti od 5 do 10 let! Přidejte se 

k nám! Bližší informace u Jany Veselé a na 

http://www.missio.cz/clenstvi/misijni-klubko/ 

http://www.katolik.cz/
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Usměvánek 
 

Jeden narozeninový: 

 

V Pyšele na mši svaté mně jedna paní přála 

k narozeninám. Mimo jiné zmínila toto: „Zdenku, všechno 

nélepší! A dávé na sebe na silnici pozor, jezdi opatrně, auta só 

pakáž, to je horší jak válka.“ 

 

Z náboženství 

S těmi nejmladšími probíráme jednotlivá zastavení 

křížové cesty. U posledního říkám, že Pán Ježíš byl uložen do 

skalní jeskyně. Hroby, jaké teď známe, nebyly. A jeden klučina 

říká, že Pán Ježíš nebyl uložen do země proto, že se „nesmělo 

na Velké pátek répat do země.“ 

 

S nejstaršími probíráme jednotlivé části svátosti smíření. 

Říkám, že poslední částí zpovědi je roz… a jeden žák pohotově 

vyhrkne: „Rozsudek“. 

 

Říkám klukům, že dneska je Josefa a jestli chtějí mít u 

pana ředitele dobré oko, ať mu jde popřát. A jeden chlapik se 

na mě vykuleně podívá a říká: „Dneska je Pepy?“ 

 

V jedné hodině si opakujeme události svatého týdne. 

Ptám se: „Na čem přijel Pán Ježíš na Květnou neděli do 

Jeruzaléma?“ Jirka hbitě odpoví: „Na bílém koni, pane faráři.“ 
 

 

 
VYDÁVÁ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROTIVANOV, www.farnostprotivanov.cz 
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