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Ročník 11, číslo 6, 25.10.2015        Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

V Á N E K 
 
 
Kruh radosti 
 
 Jednou jeden vesničan energicky zabušil na těžká dubová vrata 

kláštera. Když bratr vrátný otevřel, vesničan se usmál a ukázal mu 

nádherný hrozen vína. „Bratře vrátný“, oslovil mnicha, „víš, komu chci 

darovat tento hrozen vína, který je nejkrásnější z mé vinice?“ 

„Asi našemu představenému nebo nějakému otci z kláštera.“ „Ne, 

ne, tobě!“ „Mně?“ Bratr vrátný celý zčervenal radostí. „Ty ho chceš 

darovat právě mně?“ „Jistě, protože jsi se mnou vždycky jednal přátelsky a 

pokaždé jsi mi pomohl, když jsem něco potřeboval. Chci ti tímhle hroznem 

vína udělat radost.“ Ta jednoduchá a ryzí radost, která se zrcadlila bratru 

vrátnému v očích, ozářila také vesničana. Bratr vrátný si položil hrozen 

vína tak, aby na něj dobře viděl, a díval se na něj celé ráno. Byl to opravdu 

nádherný hrozen. A tu ho něco napadlo: „Proč by ten hrozen nedonesl otci 

opatovi, abych udělal radost i jemu?“ Vzal hrozen a zaklepal u opata. Otec 

opat se upřímně zaradoval. Ale vzpomněl si, že v klášteře je jeden starý 

nemocný bratr a pomyslel si: „Donesu mu ten hrozen a tak se aspoň trošku 

potěší.“ Hrozen vína tedy putoval dál. Ale nezůstal v cele nemocného 

bratra. Toho napadlo, že by tím hroznem potěšil bratra kuchaře, který se 

celé dny potí u kamínek. A tak mu hrozen poslal. Ale bratr kuchař hrozen 

poslal sakristiánovi, aby mu také udělal radost. Ten ho zase donesl 

nejmladšímu bratru z kláštera a ten ho dal dalšímu a ten zase dalšímu. 

Nakonec hrozen, který putoval od bratra k bratrovi, skončil na vrátnici 

kláštera, aby udělal radost bratru vrátnému. Tak se kruh uzavřel, byl to 

kruh radosti. 

Myslím, že takto můžeme dělat nejen radost, ale také si vzájemně 

darovat třeba odpuštění. Ovšem má to jednu podmínku! Nesmíme čekat, že 

začne někdo druhý. Aby to dobře fungovalo, musí každý začít sám u sebe. 

Dobře víme, že z nepatrné jiskřičky může vzniknout obrovský plamen. 
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Stejně tak jiskřička radosti, dobroty a odpuštění může proměnit i toho 

největšího pomlouvače či lháře. 

Láska je jediný poklad, který se násobí sdílením. Je to jediný dar, 

který se zvětšuje, čím víc se rozdává. Je to jediný podnik, ve kterém se: 

„čím víc utratí, tím víc vydělá“. Darujme lásku, rozšiřujme ji do všech 

světových stran a zítra ji bude daleko víc, než když jsme ji začaly rozdávat. 

        

o.ZF 

 
 
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. do 8. listopadu, bude-li v našem kostele mše svatá, budeme 

navštěvovat hřbitov a modlit se tam společně. 

 

1. listopadu - Slavnost všech svatých 

Mše svaté budou jako obvykle v neděli. Tradiční dušičková 

pobožnost začne v 13:00 na hřbitově v Malém Hradisku, v Protivanově pak 

ve 13:30 hodin. 

 

2. listopadu - Vzpomínka na všechny zemřelé 

Pro získání plnomocných odpustků budeme po každé mši svaté 

chodit na hřbitov a tam se společně pomodlíme za zemřelé. 

 

17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii 

Vzpomeňte v modlitbách také na tento významný den a poděkujme 

za znovu nabytou svobodu. 

 

22. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále – poslední neděle 

církevního roku 
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10 otázek pro naši starou faru 
 

Naše milá faro, jak se cítíš? 

Děkuju za optání, myslím, že na svůj věk se cítím celkem dobře. 

 

Vím, že je neslušné ptát se dámy na věk, ale já se přesto zeptám. Kolik ti 

tedy přesně je? 

Já bych si to přesně ani nepamatovala, ale prý je někde napsáno, že 

mě dostavěli v roce 1772. Takže je mi nějakých 243 let. Jsem zde 

v Protivanově nejstarší, představte si, že jsem starší než kostel! Prý nejdřív 

dokončili faru, a pak teprve kostel. 

 

Jak vzpomínáš na svůj život? 

Jako v každém životě, potkaly mě chvíle radostné, méně radostné i 

docela smutné, a taky některé dost dramatické. Jednou z nich třeba bylo, 

když se kolem mě koncem války přesouvala kolona německého vojska. 

Vojáci zaparkovali všechna auta s municí kolem mě a kostela! Zachránilo 

nás jen to, že celou noc bylo zataženo, protože jinak by na kolonu dopadly 

letecké bomby spojenců, a já, kostel a zřejmě většina Protivanova bychom 

už nebyli. A určitě nás Pán Bůh uchránil i proto, že se pan farář 

v úzkostech celou noc modlil. 

 

Ještě někdy jsi měla namále? 

V roce 2002 se stal farářem v Protivanově nadšený kněz Vít 

Rozkydal. To víte, byl mladý, měl rád moderní věci, a tak jsem mu zrovna 

do oka nepadla. Navíc, v tu dobu jsem byla dost nemocná a nevypadala 

jsem nejlíp, ani se mu nedivím, že jsem se mu nelíbila. Rozhodl se, že mě 

nechá zbořit, a postaví si faru novou. 

 

Ale milá faro, jsi tu s námi pořád! Kdo tě zachránil? 

Někteří by si tady rádi přečetli, že to byli památkáři. Ano, tehdy mi 

dali do papírů razítko, že mě budou chránit. Jenže tím to z jejich strany 

skončilo. A mým dalším zachráncům spíš jen přidávali další starosti. 

 

Jaké další starosti? 

Víte, vaši předkové mě postavili tak, abych jim sloužila. Tehdy 

musely na faře být chlévy a hospodářské budovy, velká zahrada a 

místnosti, ve kterých bydleli farní pomocníci a hospodyně. V současnosti 

to už není potřeba. Dnešní farníci by potřebovali kino nebo i divadelní sál, 
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klubovny pro děti, podkroví, kam by mohly děti z jiných farností jezdit na 

tábory, klidně i tělocvičnu! A pro tohle nemají památkáři moc pochopení. 

 

Jak se ti líbí tvůj nový kabát? 

No tak to je paráda. Ten starý už byl taky hodně špatný, však jste 

viděli, samá díra. No, ještě jedna část kabátu chybí, ale se už teď cítím 

krásná a elegantní. A všimli jste si, jak konečně vyniknou moje nová okna? 

 

Ano, milá faro, záříš novotou. A co tvoje zdraví? Už se to zlepšilo? 

Ale ano. Chtělo to sice spoustu velkých lékařských zákroků, 

dokonce pár transplantací. Ale na výsledek jsem pyšná. Jsem ráda, že i ve 

staré faře může být důstojné a útulné bydlení pro pana faráře i pěkná 

kancelář, kde se v příjemném prostředí vyřizují farní záležitosti. Loni 

v zimě se začalo v patře zařizovat mateřské centrum plné hraček pro děti. 

Letos už bude celé první patro dokončené, včetně pokojů pro hosty a 

nových koupelen. Na mladé holky a kluky čeká jejich vlastní klubovna. 

 

Opravdu,  faro, za posledních 7 let jsi se změnila k nepoznání. Komu za to 

všechno vděčíš? 

Tak především panu faráři Zdeňku Fučíkovi. Na začátku se moje 

záchrana zdála skoro nemožná a on to přesto nevzdal a bojoval za mě. Ale 

samozřejmě, sám by to nikdy nedokázal. Moje velké díky patří všem, kteří 

mi pomohli. Těm, kdo na mně pracovali, ať už otloukali omítku, kopali 

drenáž, pokládali podlahy, obkládali zdi, odklízeli sutinu, však víte, co je 

na stavbě všechno za práci. 

Ale taky chci poděkovat všem, kdo moje opravy pomáhali 

financovat, ať už přispěli jakoukoliv částkou. A v neposlední řadě vám 

všem, kteří se za mě a za zdárné dokončení oprav modlíte. 

 

Máš ještě nějaké přání? 

Když dovolíte, ještě jedno malé přání mám. Mojí největší chloubou 

bude velký sál, kde chci hostit farníky při nejrůznějších příležitostech. 

Dlaždice na podlahu si mohli lidé adoptovat, a ráda vidím, že to ve velkém 

počtu udělali. Ovšem ještě nějaké dlaždice tam zůstaly, chuderky, 

opuštěné. Tak pokud lidé doteď váhali, ráda bych se přimluvila, aby už 

neotáleli a dlaždici si adoptovali. Mají čas už jenom do konce roku. 

 

Milá faro, přeji ti, ať se tvoje opravy úspěšně dokončí, a jsi tu pro farnost 

alespoň dalších 243 let! Děkuji za rozhovor!  JaV 
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Svátost smíření v otázkách a odpovědích 

 

 
K čemu je nám vlastně zpověď? 

 

Z každodenní zkušenosti víme, jak vypadá špína, že se často něčím 

umažeme, ušpiníme. Od toho je snadná pomoc – umyjeme se, uklidíme 

svůj dům. Každý ale také určitě zažil, že existují i situace, kdy „bláto vězí 

na duši“. Jak naložit s vinou, selháním? Setkáváme se s různými reakcemi: 

banalizací/bagatelizací („Nestalo se nic zas tak strašného.“), vytěsněním z 

paměti, útěkem (přebíjení pocitu viny zábavou apod.). Jinou reakcí je 

zveličování viny (vznik různých komplexů, neuróz) – jedinec se pak do 

svých pocitů viny zaplétá víc a víc. 

A co na to křesťanství? Nabízí církev nějaký účinný recept? 

Mnoho lidí by to popřelo: církev v jejich očích vypadá jako přísný soudce 

a mravokárce, který neustále někoho moralizuje. Podle nich církev pouze 

vyvolává pocit viny, ale na skutečné životní otázky a problémy odpověď 

nemá. Někteří by připustili, že Ježíš Kristus kdysi lidem pomáhal s jejich 

nemocemi a chybami, řešil jejich naléhavé problémy. Ale to bylo kdysi! 

Co dnes s tím? 

Křesťané/katolíci ale věří, že Kristus působí i dnes, že i dnes je 

možno k němu přijít se svými chybami, proviněními, životními nezdary a 

dosáhnout odpuštění hříchů. Spasitel chtěl přinést spásu všem lidem všech 

dob, a proto ustanovil církev, která pokračuje v jeho díle. Apoštolům řekl 

Vzkříšený: „Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je 

neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“. (J 20,23) Tak byla ustanovena 

svátost smíření, v níž lze nalézt odpuštění, sílu k nápravě, nové odhodlání 

ke konání dobra.  

 

 

Co přesně je svátost smíření? Co se od ní dá čekat?  
 

Prvním radikálním očištěním v životě křesťana je křest. Toto 

obmytí vodou znamená mimojiné odstranění všech vin, které na pokřtěném 

dosud lpěly. I po křtu však v člověku přetrvávají špatné náklonnosti, s 

nimiž máme bojovat. Pokud v tomto boji selžeme, pokud se dopustíme 

toho, co v Božích očích není dobré, pak cítíme potřebu znovu se obrátit k 

Bohu. Litujeme svých špatných skutků a toužíme po odpuštění. To 

dosahujeme při mši svaté/eucharistii, při modlitbě, četbě Písma, při konání 
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dobrých skutků. Ale vrcholným způsobem, jak dosáhnout Božího 

odpuštění, je právě svátost smíření. V ní nám Bůh odpouští hříchy, Bůh nás 

smiřuje se sebou, s našimi bratry a sestrami, tj. s církví. Docházíme i 

vnitřního klidu – smíříme se sami se sebou „v největší hlubině svého bytí, 

kde opět nalezneme svou vnitřní pravdu“ (KKC 1469). Po dobře vykonané 

svátosti smíření jsme zcela čistí, ve stavu Boží milosti. A k tomuto všemu 

máme přístup právě skrze tuto svátost.  

Hlavní smysl svátosti smíření krásně vyjadřuje modlitba kněze, 

kterou se odpouštějí hříchy: „Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a 

vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal 

svého svatého Ducha; ať ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní 

tě pokojem. Uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“  

 

 

Bez čeho se ve svátosti smíření neobejdeme?  

 

Lítost: Je to vědomí zármutku nad našimi špatnými skutky – nad 

našimi hříchy. Křesťanská tradice rozlišuje dva stupně lítosti: 

- nedokonalá: svědomí lituje hříchů kvůli ošklivosti hříchů nebo kvůli 

strachu před věčným zavržením; 

- dokonalá: zármutek nad hříchy je motivován láskou k Bohu. 

Většinou jsou v nás obě tyto motivace promíchány, je třeba se však snažit o 

tu vyšší.  

Vyznání hříchů knězi: nezbytná součást svátosti. Kajícník vyzná 

všechny své těžké hříchy, naléhavě se doporučuje, aby vyznal i své hříchy 

lehké. Kristus zde působí jako lékař, a proto se nemáme stydět předložit 

mu všechny své rány.  

Pokání (zadostiučinění): kajícník dostane od zpovědníka určitý 

„úkol“ (modlitba, dobrý skutek), který má přispět ke kajícníkově nápravě. 

Může jít o reálný pokyn (vrátit ukradenou věc), ale i symbolické pokání 

(modlitba), které má terapeutický účinek a kterým se symbolicky 

připojujeme ke Kristovu utrpení, které nám přineslo poskytnuté odpuštění.  

 

 

Jak často mám přistupovat ke zpovědi? 

 

Každý věřící by si měl aspoň jednou za rok vykonat svátost 

smíření, ovšem pro skutečnou „hygienu duše“, pro rozvíjení vztahu s 

Bohem se doporučuje častější přistupování ke zpovědi (např. každoměsíční 
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zpověď na první pátek v měsíci). Je užitečné mít svého stálého zpovědníka 

– svátost smíření se může propojovat i s duchovním vedením. 

 

 

Jak konkrétně se uděluje svátost smíření? Jaké jsou úkony 

zpovědníka, jaké toho, kdo se zpovídá?  

 

Příprava zpovědníka a kajícníka: oba se připraví modlitbou, 

kajícník zpytuje své svědomí a porovnává svůj život s přikázáními a 

Kristovým příkladem;  

Přijetí kajícníka: zpovědník přijme kajícníka s bratrskou láskou. 

Začnou znamením kříže. Zpovědník kajícníka povzbudí, kajícník může 

přiblížit svůj duchovní život, obtíže v něm a další skutečnosti, které mohou 

svátosti smíření napomoci.  

Čtení Božího slova: kněz nebo kajícník může přečíst vhodný text z 

Bible. Tato část svátosti smíření se v praxi často vypouští, ale stejně jako u 

ostatních svátostí by mělo Boží slovo být součástí udílení svátosti.  

Vyznání hříchů a uložení pokání: po vyznání hříchů kněz udělí 

vhodné rady a uloží pokání.  

Rozhřešení: zpovědník udělí odpuštění hříchů slovy, uvedenými 

výše. Kajícník může vyjádřit svou vděčnost vhodným zvoláním, slovy 

Písma. Zpovědník se s ním pak rozloučí.  

 

 

Smí být uděleno kajícníkovi po jeho vyznání jakýchkoliv hříchů 

rozhřešení každým knězem? 

 

Zpovědníky, kteří mohou z titulu svého úřadu zpovídat, jsou: 

papež (všude), kardinálové (všude), diecézní biskup (na svém území), farář 

(na území své farnosti). Nicméně v praxi může zpovídat každý kněz, který 

obdržel tzv. fakultu. Ta jej opravňuje zpovídat na celém světě, pokud není 

uvedeno jinak. V případě svátosti smíření má povinnost kněz odmítnout 

rozhřešení v těchto následujících případech: 

1.  nedostatku lítosti a předsevzetí 

2.  odmítnutí vrátit ukradenou věc, ačkoli je to možné 

Dále není možné udělit rozhřešení, pokud se kajícník nachází v tzv. 

církevní trestu (censuře nebo exkomunikaci), - tento trest z něj musí být 

nejprve sňat. Rozhřešení bez předchozího odnětí trestu je možné pouze v 

případu nebezpečí smrti. 
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Církevnímu trestu, jehož sejmutí je v pravomoci biskupa, propadá 

ten, kdo se dopustil: 

- veřejně prohlášeného odpadu od církve nebo veřejně hlásal bludy 

a byl oficiálně prohlášen za bludaře (can. 1364, §1); 

- záměrného potratu (can. 1398)-při záměrném potratu upadají do 

exkomunikace samým činem osoby, které se na potratu přímo podíleli - 

matka, lékař, ... Podmínkou pro to, aby upadli do exkomunikace je, že 

potrat dělají s vědomím, že za něj následuje trest exkomunikace. 

 

 

Zpracováno s pomocí www.katolik.cz , JaV 

 

 

 

Pečuj o své srdce – zpovědní zrcadlo papeže 
Františka 
 

Pokaždé, když přistupujeme ke svátosti smíření, máme se připravit. 

Někdo využívá zpovědní zrcadla v kancionálu, někdo využívá ke zpytování 

svědomí Desatero nebo Písmo svaté. 

Pečuj o své srdce! – tak se nazývá knížečka, kterou nechal papež 

František rozdat na náměstí sv. Petra ve Vatikánu těm, kdo se v neděli 22. 

února 2015 zúčastnili pravidelné modlitby Anděl Páně. Jedná se o stručný 

souhrn Ježíšova poselství a učení, základních bodů víry a tradičních 

projevů duchovního života, jako je četba Božího slova a večerní zpytování 

svědomí. 

„Je třeba pečovat o své srdce, aby se nestalo náměstím, na němž 

může volně pobíhat kdekdo, ale kde zcela chybí Ježíš.“  

 

Proto zde z této brožurky přetiskujeme směrnice pro zpytování 

svědomí, jež spočívá v tom, že se ptáme sami sebe, čeho zlého jsme se 

dopustili a co dobrého jsme opomněli ve vztahu k Bohu, k bližním i k sobě 

samým. 

 

Stránku si můžete odtrhnout a používat ke zpytování svědomí.  

 

převzato z http://www.biskupstvi.cz/pro-tebe-pecuj-o-sve-srdce 

JaV 

 

http://www.katolik.cz/
http://www.biskupstvi.cz/pro-tebe-pecuj-o-sve-srdce
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Ve vztahu k Bohu 
● Obracím se na Boha jedině tehdy, když něco potřebuji? 

● Účastním se mše svaté o nedělích a zasvěcených svátcích? 

● Zahajuji a zakončuji každý den modlitbou? 

● Nepoužívám nepatřičně („nadarmo“) jméno Boží ani jméno Panny Marie a 

svatých? 

● Nestyděl jsem se přiznat, že jsem křesťan? 

 ● Co dělám pro svůj duchovní růst? Jak to vypadá? Jak často se této oblasti 

věnuji? 

 ● Bouřím se proti Božím plánům a záměrům? 

 ● Nesnažím se Boha dotlačit k tomu, aby konal mou vlastní vůli? 

 

Ve vztahu k bližním 

● Dokážu odpouštět druhým, vžívat se do jejich těžkostí a pomáhat jim? 

● Nepomlouval jsem? Nekradl jsem? Nezneužíval jsem ty, kdo jsou slabí a 

bezbranní? 

● Nejsem plný nenávisti, hněvu a nespravedlnosti? 

● Starám se o chudé a nemocné? 

● Nestydím se za vzhled nebo chování svých bratří a sester? 

● Jsem čestný vůči každému člověku, nebo podporuji „kulturu vyčleňování“? 

● Nepodněcoval jsem někoho ke špatnému jednání? 

● Držím se manželské a rodinné morálky tak, jak nás tomu učí evangelium? 

● Jak naplňuji svou zodpovědnost za výchovu vlastních dětí? 

● Ctím a respektuji své rodiče? 

● Odmítl jsem přijmout nově počatý život? 

● Dopustil jsem se zničení daru života (i nenarozeného)?  

●Nenapomáhal jsem k tomu? 

● Chráním přírodní prostředí? 

 

Ve vztahu k sobě 

● Nejsem napůl světákem a napůl věřícím? 

● Nepřeháním to s jídlem, pitím, kouřením a zábavami? 

● Nestarám se přehnaně o své tělesné zdraví a o svůj majetek? 

● Jak využívám čas, který mám k dispozici? 

● Nejsem líný? 

● Chci, aby mě všichni obsluhovali? 

● Vážím si čistoty srdce, myšlenek i jednání a snažím se tuto oblast 
kultivovat? 

● Nespřádám odplatu? Neživím v sobě nenávist? 

● Jsem tichým a pokorným nástrojem pro budování pravého pokoje? 
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Kvalitní časopisy pro vaše děti a vnuky   
 

Možná máte doma menší či větší dítě a rádi byste mu pořídili 

nějaký kvalitní časopis. Protože katolické časopisy na běžném novinovém 

stánku nenajdete, začínáme zde novou rubriku, ve které vám tyto časopisy 

budeme představovat. 

 
Tarsicius – časopis pro kluky u oltáře 
 

I když má měsíčník Tarsicius v podtitulu „časopis pro kluky u 

oltáře“, počtou si v něm i čtenáři, kteří aktivně neministrují. Jeho první 

číslo vyšlo v březnu roku 1997 ještě pod názvem Ministrantský bulletin, 

který se po třech číslech v roce 1998 přejmenoval na návrh samotných 

ministrantů právě na Tarsicia. Svůj název nese po patronu ministrantů - 

svatém Tarsiciovi, římském mučedníku. 

Tarsicia zpočátku vydávala Římskokatolická farnost v Jablonci nad 

Nisou pro ministranty v litoměřické diecézi, protože tehdejší jablonecký 

děkan P. Antonín Bratršovský hledal způsob, jak sjednotit osamělé 

ministranty v pohraničních farnostech. Postupem času se časopis rozšířil do 

všech diecézí a jeho vydavatelem se stal spolek Tarsicius, pro které časopis 

produkuje a distribuuje Vydavatelství IN s.r.o. 

 

Už od svého počátku se Tarsicius obrací především k chlapcům ve 

věku od 6 do 17 let. Protože je cílová skupina poměrně věkově rozdílná, 

redakce každé číslo nenásilně dělí na 4 oddíly – stránky pro nejmenší, 

střední a nejstarší čtenáře a na stránky, které většinou zaujmou všechny 

věkové kategorie. Mezi ně zejména patří dva komiksy a fotopříběh, osobní 

pozdrav některého z biskupů, vtipy a soutěže a stránky věnované sportu, 

technickým novinkám, vesmíru či rychlým autům. 

Každá část časopisu určená jedné z věkových skupin má svou 

liturgickou rubriku a duchovní povzbuzení, které je přizpůsobené na míru 

konkrétnímu věku – nejmladší mají kreslené stránky, starší ilustrovaný 

komiks a nejstarší článek věnující se dané problematice nejhlouběji. 

Nejstarší skupina navíc najde ve své části témata věnovaná i hledání 

životního povolání – pozdravy ze semináře, svědectví známých osobností 

žijících v manželství i rozhovory se zajímavými kněžími.  
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Nejužší redakční tým tvoří čtyři profese – šéfredaktor, redaktor, 

produkční a fotograf. Většina obsahu je však postavena na externích 

obětavých osobnostech, z nichž za všechny jmenujme alespoň P. Jiřího 

Kaňu, jáhna a spisovatele Josefa Janštu, P. Marka Miškovského, P. Zdeňka 

Drštku, P. Štěpána Smolena a další. Časopis oživují také ilustrace Ivy 

Fukalové, Jiřího Vančury, Kristýny Plíhalové a Heleny Filcíkové, kteří 

neméně obětavě kreslí do každého čísla časopisu. 

 

Časopis Tarsicius vychází 11x ročně v nákladu 4 600 ks, výtisky 

jsou rozesílány všem, kdo o zasílání Tarsicia mají zájem. Stačí si jej 

objednat na webových stránkách www.tarsicius.cz nebo na adrese 

Vydavatelství IN!, Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: 480 

023 407 nebo 775 598 604, e-mail: redakce@tarsicius.cz. 

Časopis už od svého počátku nepodmiňuje odebírání zasíláním 

předplatného a je financován pouze z dobrovolných darů čtenářů a 

fanoušků zaslaných na účet spolku 2200032524/2010. 

Finanční příspěvky většinou přichází pouze od poloviny 

odběratelů, ale ve výši, která umožní jej stále zasílat všem zájemcům. 

 

Naši ministranti dostávají časopis Tarsicius od pana faráře zdarma. 

Pokud máte doma kluka od 6 do 17 let, kterému se nechce ministrovat, ale 

rád by si někdy něco zajímavého přečetl, je časopis Tarsicius ta pravá 

volba. 

 

 

mailto:redakce@tarsicius.cz
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Usměvánek 

 

Bonmoty z oprav fary 

 

„Pane farář, kdyby nám nekde přišli na to, co děláme, tak se řídíme 

heslem: Zavřit nás mužó, postit nás mosijó.“ 

 

V roce 2011, na 3. farním dnu, když šli plumlovští nadšenci kolem 

fary, tak paní Gabriela Jančíková říká: „Jejda, pan farář už spravuje 

střechu. To su zvědavá, kdy to dá celý do kupy.“ Její manžel 

kontruje: „Mě spíš zajímá, kde na to vezme prachy.“ 

 

Při dokončení oprav střechy fary 

„Pane faráři, ve tam navrcho mosite mit nejakyho známyho, vod 

pótě neprši.“ „No to bych řekl, přímo toho Nejvyššího“, odpovídám. 

Jeden zaměstnanec fi. SOFIZO mně po opravě střechy říká: „Pane 

faráři, na Boha nevěřím, ale tohle vám vešlo!!!“ „Co mně. Nám 

přece!!!“ 

 

Hlavní památkářka v Olomouci 

„Dejte nám průzkum statika a my si ho ověříme. Jinak, já tomu 

nerozumím, ale takhle by to udělat nešlo.“ 

 

Památné jednání s památkáři na faře. Úterý 5.6.2012. 

Památkáři přijeli ohledně vyjádření betonové skořepiny na klenbách. 

Statik navrhuje: „Betonovou skořepinu vidím jako jediné řešení.“ A 

Vlastimil Rudolf říká: „Tááááák, a teď sme slyšeli, co sme nechtěli.“ 

 

Při omítání jižní strany fasády 

„Pane faráři, vytáhl jsem vám ze schránky noviny, protože teď jak 

vomítáme kolem ní, byly by zasraný vod malty“. 
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