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Ročník 11, číslo 4, 5.7.2015        Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

V Á N E K 
 

 

 

 
Prázdninová litanie 

 
 

Ochraň mne 

před nesmyslnými dny nudy, 

před dny bez modlitby a bez myšlenek na tebe, 

před tlacháním a špinavými řečmi, 

před skleslostí, prostředností, neovládáním se, 

před lhostejností. 

Prosím tě, 

otevři mi oči pro všechno dobré a krásné, 

ať má ústa nacházejí slova radosti, 

ať jsou mé ruce ochotny dávat a pomáhat, 

ať s bdělým duchem přijímám pravdu, 

pomoz mi, abych svým životem zvěstoval tebe. 

 

Alfonso Pereira: Myšlenky a modlitby 
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Co nás čeká  
 

18.- 25. července - farní tábor ve Vysočanech 

Tentokrát se ponese v duchu ekologie a pod ochranou svatého 

Františka z Asissi, patrona ekologů. Název pro letošní tábor zní: PŘÍRODA 

KOLEM NÁS. Už se všechny děti můžou těšit, že se něčemu novému naučí, 

něco pěkného si vyrobí a hlavně, že si odnesou fůru nových zážitků. 

 

26. července - pěší pouť do Sloupu 
Tradiční pouť ke svaté Anně se uskuteční poslední neděli v měsíci 

červenci. Mše svatá v Protivanově začne v 6:30 hodin a bezprostředně po ní 

vyjdeme směr Sloup. Ve Sloupě pak bude začínat mše svatá v 10:30 hodin. 

 

2. srpna - pěší pouť do Jednova 

O týden později, v neděli 2.8. vyrazíme na další pěší pouť, a to „ke 

kapli“ do Jednova. Tentokrát v Protivanově bude mše svatá „až“ v 7:00 hodin. 

Také v tomto případě bezprostředně po ní se vydáme na cestu směr Jednov. 

Poutní mše svatá i zde bude začínat v tradičním čase, tedy v 10:30 hodin.  

 

3.-7. srpna - příměstský farní minitábor 
Letos poprvé proběhne taky „docházkový“ tábor pro menší děti. 

Pokud chcete dětem dopřát dobrodružství jako na táboře a zároveň se vám 

zdají příliš malé na to, aby mohly trávit více dní a nocí mimo domov, je 

příměstský tábor to pravé řešení. Děti můžete přihlásit u Jany Veselé. 

 

29. srpna - pěší pouť do Repech 

Letos do Repech vyrazíme týden po patrociniu kapličky, která je 

zasvěcena Panně Marii Královně. Pouť u kapličky bude v 15:00 hodin. Od 

kostela v Protivanově vycházíme ve 14:00 hodin. 

 
Farní pouť v Protivanově 

Letošní pouť připadá na neděli 6. září. Mše svaté budou v tradičních 

časech, 7:00 hodin; 8:15 a 10:30 hodin. Druhou mši doprovodí Kamínky, 

slavnou „hrubou“ Holóbkova mozeka. Odpoledne ve 14:00 hodin Te Deum. 

Samozřejmostí bude prodej farních oplatků. A těšit se můžete na zcela nový 

obal. Budete kukat!!! 
 

Někdy o prázdninách plánujeme na farním dvoře opékání buřtů a 

vztyčení totemu vyrobeného na farním dnu na zahradě. Pak taky cyklopouť. 

Ta se možná uskuteční až v září. Vše se dozvíte včas v nedělních ohláškách.
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12 otázek pro Jiřího Vybíhala, místostarostu 

Protivanova a zakladatele Turistického oddílu 

 
1. Co vás vedlo k založení turistického oddílu? 

K založení turistického oddílu dopomohla spíše náhoda, kdy jsme při 

setkání s přáteli viděli vystoupit z autobusu na našem náměstí partu turistů 

plánujících trasu po okolí. Bylo to tehdy na Vánoce a napadlo nás, že by nebylo 

špatné podniknout společnou novoroční vycházku s opečením buřtů. Jak jsme tak 

o tom debatovali, dospěli jsme k názoru, že si tento nápad nenecháme pro sebe, 

zkusíme vyvěsit plakát a snad se někdo přidá. K našemu milému překvapení se 

zúčastnilo 40 lidí. Z tohoto pochodu se stala již tradiční událost, na které se 

v posledních letech schází hodně přes 100 účastníků nejen z Protivanova.  

 

2. Jste spokojený s tím, jak v současnosti turistický oddíl funguje?  

V současné době činnost oddílu poněkud stagnuje a přiznám se, že i 

částečně mojí vinou. V letošním roce se nám bohužel ještě nepodařilo 

zorganizovat ani jeden pochod, ale věřím, že o prázdninách a na podzim ještě něco 

vymyslíme.  

 

3. V čem vlastně spočívá činnost turistického oddílu? 

Především jde o naplánování vhodných a zajímavých cílů a tras pochodů. 

Nemalou roli hraje také určení vhodného termínu, což bývá vzhledem 

k probíhajícím jiným akcím asi největší problém.  

 

4. Plánujete s turisty nějakou akci na léto? 

Máme v plánu cyklistický výlet do Lednice, který jsme podnikli i 

v minulém roce. Jedná se o 115 km dlouhou trasu nenáročným terénem většinou 

po bezpečných cyklostezkách a v pohodovém tempu s několika zastávkami. 

Předloni jsme tuto trasu otestovali s manželkou a po týdnu ještě se švagrem Laďou 

Svobodou a naším panem farářem.  

 

5. Chodíte také na farní poutě. Myslíte si, že je velký rozdíl mezi turistickým 

výletem a pěší poutí? 

Co se týče vynaloženého fyzického úsilí, v tom rozdíl samozřejmě není 

(nohy bolí stejně ). Obrovský rozdíl je však v průběhu a cíli putování a 

nemyslím tím teď cíl jako takový. V tomto ohledu se pěší pouť a turistický pochod 

nedají srovnávat. Po naší první pouti do Vranova jsme společně s manželkou 

věděli, že budeme pravidelnými účastníky, a to za každého počasí. Zakrátko jsme 

také poznali, co je to jít na Vranov za deště .    

 

6. Jak dlouho se pohybujete v komunální politice? 

Od roku 2002. 
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7. Co byste chtěl z pozice místostarosty v Protivanově hlavně zlepšit? 

V našem městysi je to aktuálně především nevyhovující stav většiny 

místních komunikací, úprava některých zanedbaných částí veřejného prostranství, 

zlepšení zimní údržby chodníků, oprava fasády č.16 atd. Trochu mě ještě mrzí, že 

se neuskutečnila revitalizace veřejného prostranství. Na druhou stranu by ale 

zřejmě nezůstaly prostředky na opravu komunikací v dolní části obce, která 

proběhne v červenci a kterou již nešlo odkládat a také na zateplení MŠ a ZŠ, které 

by mělo proběhnout do podzimu. Věřím, že i přes letošní poměrně velké 

plánované investice nám příští rozpočty umožní v opravách místních komunikací 

postupně pokračovat.   

 

8. Zdál se Vám někdy sen, který se vyplnil? Věříte, že se sny mohou vyplnit? 

Sny si většinou nepamatuji hned po probuzení . Je ale pravda, že jsem 

již párkrát zažil nějakou situaci, o které se mi předcházející noc zdálo. Nikdy to ale 

nebylo nic podstatného či dramatického. A jestli se sny mohou vyplnit? Věřím, že 

ano. Zvláště ty, které se nám nezdají v noci, ale které si sami přejeme.   

 

9. Jaké máte koníčky? Je tím nejoblíbenějším turistika? 

Ještě nedávno jsem se hodně věnoval amatérskému malování obrazů, což 

bylo mým největším koníčkem a doufám, že se k této činnosti v budoucnu ještě 

vrátím. V současnosti je to turistika nebo spíše cykloturistika, ale na tu 

momentálně moc času také nezbývá.   

 

10. Který sport vás nejvíc baví, ať už aktivně, nebo pasivně? 

Jak jsem již zmínil, aktivně je to cykloturistika a v televizi se rád podívám 

na fotbal, hokej nebo tenis a v poslední době mě uchvátily přenosy ze slavných 

cyklistických závodů Giro d´Italia nebo Tour de France. 

 

11. Na kterou příhodu z dětství rád vzpomínáte? 

Na konkrétní příhodu si nevzpomínám, ale vzhledem k tomu, že 

pocházím z pěti sourozenců, vzpomínám rád na to, kdy jsme společně s rodiči 

hrávali stolní hry, u kterých jsme zažili spoustu legrace, ale i takového toho 

zdravého sourozeneckého soupeření. Hlavně při hře Člověče, nezlob se . 

 

12. Dětem právě začínají prázdniny. Jak jste trávil prázdniny vy jako dítě školou 

povinné? Jezdil jste na tábory? 

Během mé školní docházky pořádala ZDŠ tzv. „Stanování“. Tábor se 

postavil na louce za Skelnou Hutí, kde jsme především díky vedoucím tábora, 

učitelům Arnoštovi Trnečkovi a Zdeňkovi Zapletalovi, zažili spoustu legrace, ale i 

napětí při nezapomenutelných stezkách odvahy. 

Děkujeme za rozhovor!  

LuL a IveV 
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Eucharistie v otázkách a odpovědích 
 
Co to je eucharistie? 

Eucharistie (svátost oltářní) je jednou ze tří svátostí (ještě křest a 

biřmování), které uvádějí do křesťanského života. Svátost eucharistie má 

ale mezi všemi svátostmi výjimečné postavení. V ní je totiž vrchol 

činnosti, kterou Bůh v Kristu posvěcuje svět, a zároveň nejdokonalejším 

vyjádřením úcty, kterou my tvorové prokazujeme Bohu. Je srdcem života 

církve a všechny ostatní svátosti s ní souvisejí a jsou k ní zaměřeny. 

Všechno živé potřebuje pokrm. Rostliny potřebují živiny, jinak by 

nemohly nasadit na květ a vytvořit plody. I zvířata hledají neustále potravu 

a tak doplňují látky, které tělo potřebuje. Člověk se kromě svého fyzického 

života musí postarat také o život nadpřirozený, který získal křtem. Sám 

Ježíš slíbil, že nám bude dávat na naší cestě k Bohu své tělo za pokrm a 

svou krev za nápoj.  

 

Proměňování - tajemství víry 
Při svátosti eucharistie se více než kde jinde přihlásí naše 

pochybnosti. Je možné, aby nám Bůh byl tak blízko, že se s ním můžeme 

osobně setkat? Opravdu se z obyčejného chleba a vína stává Ježíšovo tělo a 

krev? Stojíme před velkým tajemstvím víry. Už v době, když Kristus 

prohlásil, že dá své tělo za pokrm a své tělo za nápoj, mnozí reptali, divili 

se, jak může dát jíst své tělo a pít svou krev, a dokonce mnozí z jeho 

učedníků odešli. Kristus však trval na svém. Znamení, která konáme, 

opravdu uskutečňují Kristovu přítomnost mezi námi. Tuto propast nelze 

překonat jinak než vírou. Bůh s námi činí podivuhodnou výměnu. My 

přinášíme, co nám daroval (chléb a víno), a on nám dává sám sebe. 

 

Kdy jít ke svatému přijímání poprvé? 

Mnoho lidí považuje první svaté přijímání za samostatnou svátost. 

Zvlášť u dětí bývá totiž den, kdy poprvé přijmout Kristovo tělo, opravdu 

velmi slavnostní. Je ale velká škoda, že pro některé z nich se první svaté 

přijímání stane zároveň i posledním. Není to tedy jiná svátost, jen se chce 

více zdůraznit první setkání dítěte s reálně přítomným Ježíšem.  

Nikde není stanoven nějaký určitý věk, kdy máme poprvé přistoupit ke 

svatému přijímání. Během staletí se v tomto bodě církevní praxe měnila a 

vyvíjela. Dnes má každý přistoupit ke stolu Páně hned, jakmile dovede 

rozumem rozeznat obyčejný chléb od Kristova těla. Samozřejmě je 

podmínkou důkladná příprava, která probíhá pod vedením kněží a 
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katechetů ve škole i na faře. Podobně se musí připravit také dospělý 

člověk, který chce poprvé přijmout Krista v eucharistii, i když tato příprava 

probíhá trošku na jiné úrovni než pro děti. Kdo je pokřtěn v dospělosti, 

přijímá svátost oltářní při téže bohoslužbě spolu se křtem (a biřmováním).  

 

Jak často přijímat? 

Byly doby, kdy lidé chodili málo ke svatému přijímání, protože si 

mysleli, že toho nejsou hodni. Ježíš ovšem neustanovil tuto svátost jako 

odměnu za ctnostný život, ale jako pokrm na cestu k věčnému životu a lék 

pro naše duchovní zdraví. Patero církevních přikázání nás zavazuje 

přistoupit ke svatému přijímání alespoň v době velikonoční. Máme však 

přistupovat často; vždycky když jsme na mši svaté a splňujeme určité 

předpoklady: 

- věřím v Kristovu přítomnost v eucharistii  

- nejsem ve stavu těžkého hříchu (smířil jsem s Bohem ve svátosti 

pokání a žiji podle křesťanských zásad, k nimž patří pro ženaté a vdané 

církevně uzavřené manželství) 

- eucharistický půst - hodinu před svatým přijímáním nesmím nic 

jíst (výjimku tvoří voda a léky) – neplatí pro staré a nemocné a pro ty, kdo 

o ně pečují 

 
Jak správně přijímat? 

Než přijmeme nejsvětější eucharistii, máme si uvědomit, koho 

přijímáme. Chováme se zbožně a na výzvu Tělo Kristovo odpovíme Amen. 

Přijímáme vstoje nebo vkleče, jak je kde zvykem. Také způsob na ruku 

nebo do úst má co nejlépe vyjádřit naši úctu, slavnostní ráz a radost této 

chvíle, kdy se Kristus stává naším hostem. Přijímání pod obojí způsobou 

(Tělo i Krev), jak bylo běžné v prvotní církvi, je dnes z praktických 

důvodů často nahrazeno přijímáním pouze pod způsobou chleba; Pán je ale 

pod jednou i druhou způsobou přítomen celý, živý a oslavený. Je však 

dobré, aby při vhodných příležitostech přijímali věřící pod oběma 

způsobami. 

Ježíšovo proměnění na oltáři musí provázet proměna našeho 

života. Jako se láme Kristovo tělo, tak máme „lámat“ svůj život ve službě 

druhým. Přijímáním vzrůstá naše spojení s Kristem, odpouštějí se nám 

všední hříchy, a tak jsme posilováni v jednotě Kristova těla církve. 

Eucharistie nás učí lásce, která se nebojí oběti, když vidí potřeby druhých 

lidí. A za odměnu slibuje život bez konce: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, 

má život věčný“ (Jan 6,54). 



 7 

 

Mohou rozvedení přijímat eucharistii? 

Rozvedení, kteří žijí v novém necírkevním manželství nebo ve 

volném svazku, nesmí přistupovat ke stolu Páně z důvodu, který je 

uvedený v dokumentu od Jana Pavla II. Familiaris consortio. Ten hodnotí 

stav znovu sezdaných rozvedených takto: „jejich životní stav a jejich 

životní poměry jsou v objektivním rozporu se smlouvou lásky mezi 

Kristem a církví. Je ovšem třeba podotknout, že hovoříme o situaci, kdy 

církevně nerozlučně sezdaný katolík si našel nového partnera. Samotný 

rozvod, nemá-li na něm člověk vinu, hříchem není. Problém je v nalezení 

nového partnera. Eucharistie je výrazem smlouvy mezi Kristem a Církví, 

smlouvy „nové a věčné“, kterou manželství představuje, a kterou znovu 

sezdaní rozvedení viditelně porušují. Jestliže přesto přistupují ke stolu 

Páně, jednají tak zřejmě proto, že nemají o celé věci správné poznání. Ale 

pokud by přistupovali skutečně svatokrádežně, tedy s vědomím 

nesprávnosti věci, rozhodně si ubližují. 

 

Mohu přistoupit ke svatému přijímání, když nejsem přítomna na mši 

svaté od začátku? 

Ano, ke svatému přijímání je možné přistoupit, i když nejsme 

přítomni na celé bohoslužbě, ovšem pouze tehdy, je-li to v ten den naše 

první přijímání. Pokud chceme téhož dne přijímat i podruhé, musíme už 

být přítomni na celé mši `od kříže do kříže` (tzn. nelze přijímat podruhé 

např. na bohoslužbě slova, při níž se podává eucharistie).  

 

Mají také jiné křesťanské církve – protestanti – svátost eucharistie? 

Pojetí eucharistie u protestantů je odlišné. Zatímco v katolické 

církvi se jedná o svátost a věříme, že Kristus je reálně v eucharistii 

přítomen pod způsobou chleba a vína, u protestantských církví je tzv. 

Večeře Páně připomínkou Ježíšovy oběti a slavení je pouze symbolické - 

tedy Ježíš je přítomen ve slavení (jako např. v modlitbě), nikoli ve způsobě 

chleba a vína (není to tedy svátost). Právě z důvodu tohoto odlišného 

chápání je nemožné pro člověka, který nevěří v eucharistii jako takovou 

(reálnou Ježíšovu přítomnost), aby přistupoval k přijímání při katolické 

bohoslužbě. Nicméně ekumenický dialog právě v otázce eucharistie a 

vůbec pojetí svátostí intenzivně pracuje.  

 

zpracováno s pomocí www.katolik.cz         JaV 
 

http://www.katolik.cz/
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Usměvánek 
 

U staroušků 

„Otče, déte si na fáro závěse, abe vám tam ledi nečóhali.“ 
 

 „Tak sledojo mšo na Proglaso a ten otec je moc rechlé. Než se 

stačím vo pozdvihováni pokřižovat, von už je ho svatyho přejmání.“ 
 

S Jednou babičkou mluvím o televizi a po chvilce ji říkám, že 

televizi vůbec nemám. Ona pak odpovídá: „To ste teda chodák, 

důstojné pane.“ 
 

Jeden staroušek z Protivanova mně pochválil opravy na faře: „Tak 

sem na farním dnu prošél fáro a valél sem voče, jaky je to tam 

krásný.“ Chcél bech se toho dočkat, až bode fára vopravená. Kostela 

sem se dočkál, tak fáre dófám take.“ 
 

Jiný staroušek: „Otče, jezdite moc rechlo.“ Babulko, já trocho 

zpomalím“. „Ja, trocho beste měl.“ 
 

U staroušků ve Vysočanech 

- otec Marcel nosil diplomatku a v ní měl všechno možný. Ve 

nenosite nic? 

- jedna babička mně říká: „Přišél ste blbě, nemužo Vám nalít 

kořalku“. Za chvilku: „A nedáte si přece jenom čepáka?“ 

- úplně jiná babulka: „Já strašně žebrácky spim, ale ho zpráv 

hosno decky“. 

- stejné babičce vyklouzly připravené peníze z ruky a ona si 

mumlá: „Já už mám te pazóre chromý!“ 

- jinde a na další návštěvě: „Pro něho slovo ateista je nic, von 

je debil.“ 
 

Bonmot na závěr: 

První den škrábání omítek na faru přišla jedna cizí osoba. Obsloužil 

jsem ji a druhý den jsem od ní na svou adresu slyšel: „Teda tak 

špinavýho a zaprášenýho faráře jsem ještě neviděla“. 
 
VYDÁVÁ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROTIVANOV, www.farnostprotivanov.cz 
FARÁŘ  P.ZDENĚK FUČÍK +420 723 246 237  farar@farnostprotivanov.cz  
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