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Ročník 11, číslo 3, 31.5.2015              Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

V Á N E K 
 

 

Živá farnost 

 

Co to vlastně je, živá farnost? Jak se pozná, že je farnost živá? 

Pokud někdo cizí zavítá na náš farní ples nebo na farní den, musí si říct: 

tady farnost žije! Tolik lidí! 

Pokud někdo z povzdálí sleduje farnost třeba přes webové stránky, 

musí si myslet to samé: tolik akcí, farní časopis, letní tábor, poutě... 

Ale všimli jste si, že o nedělích jsou kostelní lavice víc a víc 

prázdné? Sledujete na nástěnce vzadu v kostele obrovský nepoměr mezi 

počtem zemřelých farníků a pokřtěnými dětmi? 

Jak se pozná živá farnost? Farnost by měla být citlivá na potřeby 

lidí a mít pro ně otevřené dveře. V každé farnosti najdeme aktivní věřící, 

sváteční křesťany i ty „vzdálené“ či hledající. Toto společenství má své 

úkoly: žít a nést radostnou zvěst evangelia do vsi, do školy, do práce, do 

nemocnice a na další místa, kde lidé žijí. Může to znít jako klišé, ale 

nesmíme zapomínat, že k tomuto úkolu jsou křesťané uprostřed svého 

společenství posilováni slavením eucharistie a naplňováni Božím slovem. 

Mohou se také navzájem posilovat ve víře a zažívat Kristovu přítomnost. 

Často se zdůrazňuje potřeba spolupráce mezi farářem a farníky. 

Bohužel se nemluví o něčem mnohem důležitějším: o vztahu mezi farářem 

a farníky. Pán Ježíš předtím, než něco dělal, především s lidmi hovořil, 

naslouchal jim a pak i něco vykonal. Také pro kněze je důležité navázat 

s farníky vztah vzájemné důvěry a lásky. Je pravda, že to mnohdy 

neumíme a děláme chyby – oboustranně. Ve chvíli, kdy tenhle vztah 

existuje, se může ve farnosti dělat všechno možné. 

Pohled kněze na farnost se s názorem laika může různit. Oba jsou 

cenné, a když se nalezne pohled společný, většinou třetí, tak přináší 

opravdové obohacení. Takto pak angažovanost nemůže nikdy 

překážet. 
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Jak to zařídit, aby živá farnost „nevyhořela“, co dělat, aby byla 

živá i za deset let? Jednou jsi dole a jednou nahoře – to platí zákonitě 

rovněž pro každé živé společenství, tedy i pro farnost. Výkyvům lze ale 

předejít aktivitou laiků, kteří se své činnosti poctivě věnují a především „si 

vychovávají“ nástupce a spolupracovníky. Každý kostelník či varhaník by 

měl mít na mysli, kdo ho zastoupí, případně komu předá žezlo. 

  Vedle „kostelních setkání“ je dobré pořádat i jiné akce, vzájemně 

si pomáhat a hlavně usilovat o komunikaci, která někdy ustrne. 

Nejdůležitějším místem pro budoucnost farnosti však zůstává kostel, kde se 

lidé modlí. Farní společenství totiž žijí také z modliteb těch, kteří do toho 

kostela chodí, a z proseb nemocných, kteří nás doprovázejí svým utrpením. 

 Je tedy naše farnost živá, umírající nebo snad skoro mrtvá? Na to 

si odpovězme každý sám za sebe. A zkusme na sebe přebírat 

zodpovědné úkoly, abychom dokázali ve spolupráci s knězem 

a s Božím požehnáním vybudovat kousek ráje v naší farnosti.  
 

JaV, podle rozhovoru s P. V. Brokešem na www.josefhurt.cz  

 

 
Co nás čeká  
 
7. června – Slavnost Těla a Krve Páně 

O slavnosti Těla a Krve Páně, lidově Božího těla, bude mše svatá 

v 9:30 hodin. Poté vyjde z kostela průvod k připraveným oltářům. 

 

14. června – 7. farní den 

V neděli 14. června se uskuteční na dvoře a zahradě fary další farní 

den. Modleme se, aby se nám vydařilo nejen počasí, ale všechno, co s 

farním dnem vždy souvisí. Začneme, jak jinak, než mší svatou ve 13:00 

hodin. Při této mši svaté je vyhlášena mimořádná a velká sbírka na letošní 

opravy fary. Je naplánována nová fasáda na východní, jižní a západní 

straně farní budovy. Tuto mši svatou bude celebrovat novokněz Tomáš 

Šíma. V současnosti slouží jako kaplan v našem děkanství, přesně v 

Letovicích, mém jáhenském působišti před deseti lety. Takže i letos se 

můžeme těšit na novokněžské požehnání. Těšit se také můžeme na 

odpoledne plné zábavy a her pro děti. Heslo dovedností pro děti je: PO 

STOPÁCH VELKÉHO NÁČELNÍKA. Součástí programu pro děti budou i 

tvořivé dílny s velkým překvapením!!! Totálně vybít svou energii si budou 
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moci naši nejmenší na skákacích hradech, které budou opět na zahradě. Na 

dvoře pak bude probíhat hlavní program farního dne. Vystoupí děti z 

mateřské školky z Protivanova a Malého Hradiska, zatančí nám Skaláček, 

možná přijedou i ochotníci z Plumlova. Nikdo se nemusí bát, že by zůstal 

hladem a žízní. Určitě pro vás bude připraveno dobré jídlo a pití, také 

ovocné koktejly od Lojzíka Koláře. Samozřejmostí už jsou i míchané 

nápoje. Také se těšme na TamDemáky. Znovu budeme moci poškádlit i 

štěstěnu v tombole. Tentokrát bude mimořádně bohatá!!! Na památku si 

můžete zakoupit už známé farní předměty či oplatky v mnoha příchutích. I 

o letošním farním dnu je možné zadoptovat farní dlaždici, která bude v 

multifunkčním sále. A pozor, celá akce „Adopce farní dlaždice“ končí 

letošním silvestrem, takže už je nejvyšší čas, pokud někdo je v 

rozhodování a farní dlaždici ještě zadoptovanou nemá. 

 

22. června – výlet pro děti z náboženství 

V pondělí 22. června mohou děti, které celý rok chodily do 

náboženství, strávit pěkný den se svými kamarády i panem farářem na 

výletě. Cílem bude Svatý Kopeček u Olomouce. Navštívíme baziliku 

Panny Marie a poté oblíbenou zoologickou zahradu. Bližší informace děti 

obdrží v blízké době. 

 

18. - 25. července – farní tábor 

Letošní tábor proběhne na faře ve Vysočanech. Přihlášky si 

vyzvedněte v kostele. 

 

3. - 7. srpna – příměstský farní minitábor pro děti od 5 do 10 let 

Letos poprvé proběhne v naší farnosti také příměstský farní 

minitábor. O co se jedná? Příměstské tábory jsou na rozdíl od klasických 

táborů pořádané ve městě (nebo na vesnici), kde děti žijí. Děti mohou zažít 

zábavu, kamarádství a různé dobrodružství jako na běžném táboře, ale 

program začíná vždy ráno a končí odpoledne, děti chodí na noc domů. 

Z toho důvodu jsou příměstské tábory vhodné především pro menší děti, 

které se nechtějí příliš vzdalovat od rodičů a chtějí spát každou noc doma. 

Zároveň nabízí pomoc pro rodiče, kteří mnohdy složitě zajišťují hlídání 

svých dětí o prázdninách. Provoz tábora je podobný provozu školky. 

V plánu máme výlety, hry, kdo chce, ten si může zkusit i stezku odvahy. 

Přihlášky na tábor budou k dispozici v kostele, bližší informace zájemcům 

podá Jana Veselá (jamves@centrum.cz) 
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14 otázek pro Petru Krejčí, hlavní vedoucí 
farního tábora 

 
Jak dlouho jezdíš na farní tábory? 

Letos jedu na tábor po šesté, z toho jsem první tábor absolvovala jako 

pomocný vedoucí. V dalších pěti letech jsem byla už jedna z hlavních 

vedoucích.  

 

Jezdila jsi na tábory jako dítě? Co tě tam nejvíc bavilo a snažíš se to 

připravovat i pro svoje táborníky? 
Jezdila jsem, ale ne s naším – farním táborem. Byl to tábor v chatkách, 

to se mi na tom líbilo, ale je lepší bydlet na faře. Líbily se mi aktivity 

v poledním klidu a snažím se je zařadit i do našich táborů.  

 

Farní tábory jsou vždy na faře. Neuvažujete o táborech ve stanech?  
Už jsme o tom několikrát diskutovali, ale nakonec jsme se vždy raději 

přiklonili k bydlení na faře. Je to výhodnější v tom, že se lépe zajistí 

bezpečnost našich táborníkům, dětí. Dobrodružství si vynahradíme spaním pod 

širákem.  

 

Jaké je téma letošního tábora? 

Letošní tábor má téma PŘÍRODA KOLEM NÁS. Budeme se dívat na 

přírodu z blízka, vypěstujeme si různé rostliny, dozvíme se nové poznatky o 

přírodě. K přírodě také patří třídění odpadů a my se je naučíme správně třídit 

díky různým hrám a můžeme si tak uvědomit, proč je důležité třídit odpad.  

 

Máš ještě sílu se po celoroční práci s dětmi věnovat dětem i o prázdninách? 

Práce s dětmi mě velice baví. Baví mě to, protože je to úplně něco 

jiného než práce ve školce. Děti na táboře jsou jiná věková kategorie, takže i 

práce s nimi se hodně liší.  

 

Měla jsi jako dítě na táboře ráda stezku odvahy? 

Vůbec, stezku odvahy jsem ráda neměla. Nejhorší stezka byla na mém 

prvním táboře, ale postupem času jsem věděla, co od toho mohu čekat, ale 

stejně jsem ji ráda neměla.  

 
Máš nějakou veselou táborovou příhodu? 

Každý tábor je něčím výjimečný a každý tábor je jedna velká veselá 

příhoda. 
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Jste s ostatními vedoucími dobrá parta? 

Myslím si, že jsme. Vždycky se dokážeme domluvit, vzájemně si 

pomáhat a společně zasmát.  

 

Podle čeho vybíráš táborové hry? Máte nějaké oblíbené, které děti chtějí hrát 
každý rok? 

Hry vymýšlím podle tématu, většinou z mé fantazie, nápadů a 

představ. Děti baví každá hra, která je jakkoliv bodovaná, jde o soutěživost 

mezi nimi apod.   

 

Čím jsi chtěla být, když jsi byla malá? Vždycky to byla učitelka? 

Vždycky jsem chtěla být učitelkou nebo veterinářkou. Jsem ráda, že 

jsem si vybrala to, čím jsem. Ale zvířata mám všeobecně moc ráda. 

 

Co tě ve školce v poslední době rozesmálo? 
Práce s dětmi je úsměvná pořád. Nemohu přesně říct, co mě nejvíc 

rozesmálo, směju se s dětmi každý den.  A co mě nejvíc potěšilo. Jedna 

holčička mi řekla: Paní učitelko, já moc ráda chodím do školky, ale Vás mám 

ještě radši.  

 

Myslíš si, že jsou dnešní děti jiné než dřív? 
Děti jsou pořád stejné, akorát rodiče jsou jiní. Dříve rodiče řídili děti, 

v dnešní době je to v některých případech bohužel naopak a dítě řídí svoje 

rodiče - což je dle mého názoru špatně. 

 

Vozí si děti na tábory mobily nebo jim je zakazujete? 
Menší děti je nemají, ale ty větší ano. Domlouváme se s nimi, že 

mobil nepoužívají nebo jen v nutných případech. Mobily nám program 

nenarušují.  

 

V čem je výhodné jet na tábor jen pár kilometrů od farnosti a v čem je to 
naopak nevýhoda? 

Výhoda je v tom, že za námi mohou přijet na pomoc jiní dospělí 

(stezka, pomoc v kuchyni, aj.) i v tom, že děti poznávají své blízké okolí. 

Nevýhody to nemá. Letos jedeme nejblíže, co jsme kdy byli. Věříme, že se 

žádné komplikace nevyskytnou a všichni se v pořádku vrátíme a budeme mít 
krásné zážitky z letošního farního tábora ve Vysočanech.  

 

Děkujeme za rozhovor!  

JaV 
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Biřmování v otázkách a odpovědích 
 
Co to je biřmování? 

Druhá svátost je jakýmsi dovršením křtu a nazývá se proto svátostí 

křesťanské dospělosti. Biřmování uděluje zpravidla biskup, mimořádně 

kněz. Po modlitbě o dar Ducha Svatého položí udělovatel ruku na hlavu 

biřmovaného, maže ho na čele křižmem (olej, do něhož je přidán balzám) a 

říká: „Přijmi pečeť daru Ducha Svatého.“ Biřmovaný: „Amen.“  

 

Proč být biřmován? 

O účincích biřmování se v Písmu říká: „... přijali Ducha Svatého“ 

(Sk 8,17). Duch Svatý se uděluje člověku ovšem už při křtu. Ale co se tam 

vkládá jako zárodek, plně se nyní rozvíjí. Biřmování činí křesťana 

duchovně dospělým a uschopňuje ho k boji proti lenosti a nepořádku ve 

vlastním nitru a k vyznávání víry navenek. Věřící se stává Kristovým 

apoštolem, hlásá evangelium ve světě nejen slovy, ale celým životním 

postojem. Duch svatý k nám však přichází pouze tehdy, když se mu 

otevřeme. Proto ani biřmování nepůsobí automaticky, ale vyžaduje naše 

spolupůsobení. Bůh nepracuje bez nás, ale s námi. 

 

Kdo může být biřmován?  

Církevní zákony stanoví triviální podmínku, podle které může a má 

biřmování přijmout každý pokřtěný člověk, který dosud nebyl biřmován. 

Dále se ale vyžaduje, aby měl užívání rozumu, byl vhodně poučen, řádně 

připraven a mohl obnovit křestní závazky. První požadavek se týká věku a 

schopností biřmovance.  

 

Může se tato svátost přijmout vícekrát za život? 

Svátost biřmování vtiskuje věřícím zvláštní charakter (pečeť 

Ducha svatého), není možné ji proto opakovat.  

 

V kolika letech mohu být biřmován? 

Biřmování se často nazývá svátostí křesťanské dospělosti. 

Nesmíme ale směšovat dospělý věk víry s dospělým věkem přirozeného 

růstu. Mnozí světci dokázali již v raném věku bojovat pro Krista. Ne všem 

je ale tato schopnost dána. Jedna věc je platnost svátosti, důležitá je ale 

také snaha vytěžit co možná největší užitek z této svátosti. A k tomu 

přispěje i větší lidská zralost a zkušenost. Interní doporučení stanovují 

minimální věk pro přijetí biřmování patnáct let, ale nějaký ten rok navíc 
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rozhodně není na škodu. Zároveň se zdůrazňuje, že neexistuje žádná horní 

hranice. Každý, kdo dosud nebyl biřmován, by měl tuto svátost přijmout. 

Dospělost víry znamená být pevně zakořeněn ve víře v Krista, dokázat 

obhájit před sebou i druhými důvody své víry a statečně o Kristu svědčit 

celým svým životem. 

 

Jak dlouho trvá příprava?  
             Příprava probíhá většinou ve skupině, podle obsahu a intenzity 

společných setkání může trvat rok, nebo i déle. 
 

Kdo může být biřmovacím kmotrem?  
Při biřmování si člověk zvolí kmotra, který mu pomůže věrně plnit 

křestní sliby pod vedením Ducha, kterého přijal. Pokud je to možné, má to 

být ten, kdo už plnil úkol kmotra při křtu. Tak se jasněji naznačí spojitost 

mezi křtem a biřmováním, a také působení kmotra se stane účinnější. 

Podmínky pro kmotrovství jsou podobné jako v případě křtu: pokřtěný a 

biřmovaný katolík, který praktikuje svou víru a žije křesťanským životem. 

 

Kdo nežije v manželství uzavřeném před církví, ten nemůže být 

biřmován? 

             Problematika této otázky se odkazuje na rozhodnutí Tridentského 

koncilu (1545-1563), podle kterého uzavírá pokřtěný katolík platné 

manželství pouze před církví, tzn. má církevní sňatek. Tím se chtělo 

vyhnout tzv. tajným sňatkům, které se uzavíraly bez jakéhokoli dokladu. 

Protože toto rozhodnutí stále trvá, ten kdo uzavře pouze tzv. civilní 

manželství, žije v neplatném, čili cizoložném svazku. Jelikož tento stav 

těžkého hříchu stále trvá a kajícník nemůže slíbit nápravu, není možné 

udělit mu ve svátosti smíření rozhřešení. Tím pádem nemůže přijímat ani 

ostatní svátosti, kromě případu nebezpečí smrti, kdy mu může být 

rozhřešení uděleno. 

 

zpracováno s pomocí www.katolik.cz         JaV 
 

 

http://www.katolik.cz/
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(ne)Usměvánek 
 

aneb perličky z hodin náboženství 

 

„Doma se nemodlím, maminka to nerada vidí.“ 

 

„V neděli do kostela nechodíme, nemáme na to čas.“ 

 

„Maminka s tatínkem se ještě nevzali, protože nemají kdy.“ 

 

„Do kostela chodím s babičkou. Maminka do kostela nechodí, 

ona ho už vychodila jako malá.“ 

 

„Do kostela chodíme pravidelně, vždycky na Mikuláše a na 

Vánoce.“ 

 

Budeme se tomu smát, nebo nad tím budeme plakat? 
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