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Ročník 11, číslo 7, 29.11.2015        Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

V Á N E K 
 
 
Šťastné a veselé Vánoce 
  

Už je to po roce zase tady. Advent a Vánoce. Nejkrásnější 

období roku. Všichni se usmívají, všechno se třpytí a leskne, jsme 

šťastní a spokojení. Opravdu? 

„A od té doby Vánoce neslavíme,“ řekla v televizním pořadu 

dívka, které se pár dní před Vánoci zabil sotva dvacetiletý bratr 

v autě. „Bez něho už Vánoce nemají smysl.“ Opravdu? 

Kde jsme vlastně přišli na to, že Vánoce mají šťastné a 

veselé? Jaképak byly ty první Vánoce, tehdy, před více než 2000 lety 

v Betlémě? Maria, těhotná, zdá se, že dítě přijde na svět co nevidět. 

Josef nese skromný majetek, má se postarat o rodinu, o Božího Syna, 

a zatím není schopný zajistit jim ani důstojný nocleh. Vidíte snad na 

tom něco veselého, radostného? Je to situace zcela žalostná. 

Ale přesto – za několik hodin se narodí Ježíš. To on je to 

štěstí. On přináší radost. Maria a Josef to vědí. I když nakonec 

museli přenocovat kdesi ve stáji za městem, mají střechu nad hlavou 

a mají to nejdůležitější – Syna. I pastýři to vědí, když se přijdou 

poklonit. I mudrci to vědí, a proto táhnou kdesi zdaleka za znamením 

na obloze.  

A co my? Víme to taky?  

I když jsou mé Vánoce smutné, když v naší rodině někdo 

chybí a jeho ztráta nás velmi bolí, i když jsme nemocní a nešťastní, 

Vánoce mají smysl, je-li v nich On. Vánoce se mohou stát šťastnými 

a veselými jen tehdy, jestliže dovolíme, aby se i v našem srdci 

narodil Ježíš.  
JaV 
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Co nás čeká 
 

29. listopadu 2015 - první adventní neděle 

Už máte adventní věnec?  

 

5. prosince - sobotní roráty 

Sobotní roráty budou tradičně začínat v 7:00 hodin. Děti si mohou 

nosit svoje lucerničky a za zpěvu rorátní písně „Ejhle, Hospodin přijde“ 

přinášet v průvodu k oltáři světlo. Po mši svaté jsou všechny děti zvány na 

faru. Letos je kromě tradiční a výborné snídaně a teplého čaje čeká malé 

překvapení. Snídat už nebudeme dole na chodbě „na stojáka“, ale 

využijeme prostory Mateřského centra, a po snídani se děti mohou zdržet, 

něco pěkného si vyrobit, pohrát si a strávit adventní dopoledne jinak než u 

televize. Program bude trvat asi do 9:30 hodin. 

 

6. prosince - svátek svatého Mikuláše 

Ať už k Vám v sobotu v podvečer Mikuláš zavítá nebo ne, k nám 

do kostela přijde určitě. My zároveň zveme i vás! Program bude začínat 

v 16:00 hodin.  

 

13. prosince - adorační den farnosti 

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní bude zahájen ve 13:30 hodin. 

Adorační den ukončíme společně v 17:00 hodin. 

 

Sobota 19. prosince - vánoční svatá zpověď v naší farnosti 

V Protivanově bude vánoční svatá zpověď v sobotu od 8:00 do 

13:00 hodin. Ve Vysočanech pak bude velká zpověď před Vánocemi 

v pondělí 21.12. od 14:00 hodin. V 17:00 hodin pak bude zpovídací 

odpoledne zakončeno mší svatou. 

 

25. prosince - Boží Hod vánoční 

Letos si pro nás děti pod vedením Dany Hýblové pilně nacvičují 

divadelní představení o zvířátkách, která chtěla pomáhat s hlídáním u 

jesliček. Přijďte se podívat, jak se jim to povedlo! 

 

27. prosince - svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 

Na všech nedělních bohoslužbách obnoví manželé své sliby. 
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Předprodej vstupenek na 7. farní ples 

Předprodej lístků na farní ples bude zahájen v pondělí po třetí 

neděli adventní, tj. 14.12. Zároveň vás tímto prosíme o dary do tomboly. 

Pokud chcete udělat druhému radost prostřednictvím štěstěny v plesové 

tombole, máte příležitost. Shromažďovat ji budeme na faře do 15.1.2015. 

Bude-li třeba, farní úřad vám vystaví potvrzení o daru.  

 

Vánoční pořad bohoslužeb 
 

 

Den 

 
 

 

Církevní kalendář 

 

 

Čas a místo 

 

Čt 24.12. ŠTĚDRÝ DEN 16:00 Protivanov 

21:30 Vysočany 

23:00 Protivanov 

Pá 25.12. Slavnost                           

NAROZENÍ PÁNĚ 

(Boží Hod vánoční) 

  7:00 Malé Hradisko 

  8:15 Protivanov 

  9:30 Vysočany 

11:00 Protivanov 

So 26.12. Svátek sv. Štěpána   8:00 Protivanov 

  9:30 Vysočany 

11:00 Buková 

Ne 27.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, 

Marie a Josefa 

 7:00 Malé Hradisko 

  8:15 Protivanov 

  9:30 Vysočany 

11:00 Protivanov 

Po 28.12. Svatá Mláďátka Betlémská 17:00 Vysočany 

Út 29.12. Pátý den v oktávu Narození Páně 17:00 Protivanov 

St 30.12 Šestý den v oktávu Narození Páně 17:00 Vysočany 

Čt 31.12. Sv. Silvestra I. 17:00 Protivanov 

23:15 Vysočany 

Pá 1.1.2016 Slavnost                                    

MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

  7:00 Malé Hradisko 

  8:15 Protivanov 

  9:30 Vysočany 

11:00 Protivanov 
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11 otázek pro paní Miroslavu Trnečkovu, 
která v létě putovala do Santiaga de Compostela 
 

První otázka je nasnadě. Jaká byla cesta? Vyčerpávající? 

Když se ohlédnu za poutí – cestou (španělsky CAMINO) do 

Santiaga de Compostela, kterou jsem absolvovala letos v září, nemohu říct, 

že by byla vyčerpávající, byla krásná. 

Cesta mně ukazovala jinou krajinu, přírodu, chudobu některých 

vesniček, malé kostelíky i velké kostely a mnoho poutníků z celého světa. 

 

Můžete nám trochu popsat, jak to v Santiagu vypadá? 

Jak to tam vypadá? Mnoho poutníků, buď ve skupinách nebo i 

jednotlivě, mladých, starších, s batohy na zádech, unavených, ale i 

upravených, kteří tam přijeli luxusními autobusy. Jedno jsme měli 

společné, šťastný úsměv – dokázali jsme to. Svatý Jakub nás vítal zářící 

sochou na hlavním oltáři v katedrále. 

 

Plánovala jste tuto pouť dlouho, nebo jste se rozhodla – jak se říká „ze dne 

na den“? 

O této cestě jsme s přáteli hovořili už dříve, ale zůstalo jen u toho 

„že bychom chtěli“. Letos na jaře jsem si v Katolických novinách přečetla 

nabídku jedné CK z Brna na cestu do Santiaga. Zavolala jsem tam a bylo 

rozhodnuto. Pojedu. 

 

Chtěla byste se do Santiaga někdy vrátit? 

Ano. 

 

Do Španělska jste jela autobusem. Kolik kilometrů jste potom šli pěšky? 

Během této cesty jsme se zastavili nejdříve na jiných poutních 

místech ve Francii. Ve Španělsku jsme potom začínali pěší pout´z města 

Saria, odkud bylo asi 120 km do cíle. Cesta byla rozdělena na etapy, které 

byly určené CK.Vycházeli jsme brzy ráno, ještě za tmy, abychom včas 

došli do stanoveného místa a měli tak jistotu, že poutní ubytovna nebude 

obsazená. Nedá se objednat dopředu. 

 

Kde a jakým způsobem jste nocovali? 

Jak se již zmiňuji, pro poutníky jsou zařízeny poutní ubytovny 

/Alberge de peregrino/, které splňují velmi dobrý standart. K disposici je 

kuchyňka, sprchy, někde i pračka, ale pokoje s lůžky na patro s 40 až 80 



 5 

poutníky. Takže mladí, starší, muži, ženy, spáči i nespavci (díky chrápání), 

tak jak přichází, všichni pohromadě. Ale klid, pořádek a ohleduplnost  

vládne všude. 

 

Navštívila jste během života i jiná významná poutní místa. V čem je 

Santiago výjimečné? 

Ano, jela jsem autobusem na pouť do Lurd, Medugorie, Říma, 

Čenstochové. Ale Santiago pro mě největší, že jsem si tuto pouť propotila a 

prošlapala. A Svatojakubská cesta do Santiaga byla v roce 1993 zapsána na 

seznam světového dědictví UNESCO. 

 

Přivezla jste si něco zvláštního na památku? 

Z pouti si obvykle chceme přivést nějakou hmatatelnou památku. 

Ano, na základě předloženého Credencialu del Pelregrino, to je dokument, 

do kterého jsem v průběhu pěší pouti dostávala razítka (46), jsem obdržela 

certifikát o absolvování cesty k sv. Jakubovi. Vážím si toho, ale důležitější 

jsou pro mě mé zážitky a vzpomínky na camino – na cestu. 

 

Cestou jste jistě potkávala spoustu zajímavých lidí. Kdo se Vám vryl do 

paměti? 

Cestou jsem potkávala hodně mladých párů, samotáře, poutníky 

různých národností. Bohužel pro mě z nedostatku jazykového vybavení 

jsem kolemjdoucím mohla jen popřát dobrou cestu buen camino, tomu 

rozuměli všichni. Ale ne kdo, ale co se mě vrylo do paměti? Že to byla 

cesta přátelství, nikdo si na nic nestěžoval, všichni při potkávání se na sebe 

usmívali, nikde odhozené odpadky. Nazvala bych to, že je to cesta štěstí. 

 

Plánujete ještě nějakou podobnou pouť? 

Již jsem se zmínila o CK z Brna, s kterou jsem a jejím účastníky 

prožila krásných 14 dní. Jejich majitelé jsou starší lidé, ale velmi milí a 

vstřícní. V roce 2016 by měli ještě pořádat pouť do Portugalska do Fatimy. 

Ráda bych se zúčastnila. 

 

Co byste poradila těm, kdo by se také chtěli do Santiaga vydat? 

Nebát se této cesty. I já jsem byla zrazována „máš už věk, 

zdravotní potíže“ a mnoho dalších argumentů. Ale když se na cestu 

připravíte, něco si přečtete, přidáte nějaký kilometr přípravy po okolí a 

hlavně se odevzdáte do Boží vůle, vrátíte se zdraví a šťastní jako já. 
 

Děkujeme za rozhovor! LuL + IveV + JaV 
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Svátost kněžství v otázkách a odpovědích 

 

 
 

 

Co je svátost kněžství? 

Svátost kněžství tvoří spolu s manželstvím dvojici svátostí určených ke 

službě společenství. Obě dvě svátosti udělují zvláštní poslání v církvi a slouží 

k budování Božího lidu. A jak zdůrazňuje katechismus, přispívají-li také k osobní 

spáse, pak právě tím, že slouží druhým. Kněžství je svátost, skrze kterou pokračuje 

v církvi nadále až do konce časů poslání, které Kristus svěřil svým apoštolům. 

Služebné kněžství je tedy jedním z prostředků, jimiž sám Kristus pokračuje 

v budování a vedení církve. List Židům nám připomíná, že „Ježíš je navěky, a 

proto jeho kněžství nepřechází na někoho jiného“ (Žid 7,24). Každý, kdo je z Boží 

vůle posvěcen na kněze, stává se služebníkem jediného Kristova kněžství. 

Svěcením však dostává moc působit silou samého Krista, kterého zastupuje. Tuto 

moc má však vykonávat podle vzoru Krista, který se z lásky stal posledním a 

služebníkem všech. Kněžství není osobní výsada či privilegium, ale opravdová 

služba celému společenství. Kněz jedná v osobě Krista – „in persona Christi 

capitis“. Nadále ale zůstává pouhým člověkem, který musí bojovat se svými 

chybami.  

 

Jaké jsou tři stupně svátosti kněžství? 

Biskup je nástupcem apoštolů. Biskupským svěcením získává plnost 

svátosti kněžství, a to vzkládáním rukou jiných biskupů. Tato posloupnost sahá až 

k apoštolským počátkům církve a zaručuje věrnost apoštolskému učení. Biskup 

vede svěřenou místní církev – diecézi. V ní má zodpovědnost za hlásání evangelia, 

slavení svátostí, čistotu víry i péči o svěřené věřící, zvláště o chudé a potřebné. 

Světí jáhny a kněze. Jako měl výsadní postavení ve sboru apoštolů svatý Petr, 

kterému Pán svěřil celé své stádce (Jan 21,15-17), má dnes výsadní postavení 
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v kolegiu biskupů nástupce apoštola Petra – římský biskup (papež). Svou službou 

posiluje jednotu církve (viz Lk 22,32).  

Kněží jsou spolupracovníky biskupa při zvěstování evangelia a slavení 

svátostí. Bývá jim svěřena odpovědnost za určité farní společenství nebo určitý 

církevní úřad. Při kněžském svěcení na ně vkládá ruce nejprve biskup a potom i 

všichni přítomní kněží na znamení kněžského společenství (presbyteria) 

shromážděného kolem biskupa, jemuž slibují poslušnost.  

Jáhni nejsou svěceni ke kněžství, ale ke službě (řecky „diakonos“ – 

služebník). Přijímají nejrůznější úkoly v církevní obci: charitativní službu o chudé 

a nemocné, službu společné modlitby a službu vyučování. Mohou též udílet křest, 

asistovat při uzavírání manželství, podávat svaté přijímání nebo vést křesťanský 

pohřeb. Rozlišujeme trvalé jáhny a jáhny směřující ke kněžství.  

 

Jak se uděluje svátost kněžství?  

Jako za časů apoštolů i dnes se tato svátost uděluje modlitbou a 

vzkládáním rukou. Ve všech třech stupních je udělovatelem svátosti biskup. 

Nejprve na svěcence vzkládá ruce (při biskupském svěcení obvykle spolu s dalšími 

dvěma biskupy) a potom mu v konsekrační modlitbě vyprošuje milost Ducha 

svatého a jeho darů potřebných pro službu, pro kterou je kandidát svěcen. Jako u 

všech svátostí doprovázejí tuto slavnost některé další obřady. Biskup a kněz je 

pomazán křižmem. Dále každý přebírá znamení své služby: u biskupa je to 

evangeliář, prsten, mitra a berla, knězi se předává patena a kalich, jáhnovi 

evangeliář.  

 

Kdo může svátost kněžství přijmout?  

Ke kněžství musí být člověk povolán Bohem. Zplnomocnění k svátostné 

službě nepřichází zdola (ze zdatnosti či zásluh člověka), nýbrž „shora“, od Krista, 

který svobodně adresuje konkrétnímu člověku osobní pozvání, jak už je mohli 

zaslechnout i první apoštolové: „Pojď za mnou!“ (např. Lk 5,27). Kdo si myslí, že 

poznává znamení Božího povolání k následování Krista v kněžské službě, musí 

vlastní touhu pokorně podřídit autoritě církve, které jediné přísluší rozhodnout o 

tom, zda je kandidát způsobilý přijmout tuto svátost či ne. Nikdo nemůže přijetí 

svěcení vyžadovat. 

Svátost kněžství může platně přijmout pouze pokřtěný muž: církev se cítí 

vázána touto volbou, kterou učinil sám Pán, proto nepřipouští svěcení žen. Pro 

muže pověřené službou v církvi platí zvláštní měřítka. Nerozhodují mimořádné 

vědomosti ani původ. Důležitá je jejich víra v Boha, spojení s Kristem a láska 

k bližním spojená s ochotou ke službě. Podstatná je samozřejmě i poctivá 

intelektuální příprava a duchovní formace. V latinské církvi se svátost kněžství 

uděluje obvykle pouze těm kandidátům, kteří jsou svobodní a mají úmysl 

zachovávat celibát. Samo Písmo na více místech doporučuje tuto svobodu „pro 

nebeské království“ (Mt 19,12 aj.). Výjimkou je trvalé jáhenství, které mohou 

přijmout i ženatí muži.  
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Minimální věk pro svěcení na kněze je 25 let, u jáhenství těch, kteří 

směřují ke kněžství, alespoň 23 let. Kandidát trvalého jáhenství, který není ženatý, 

musí mít před svěcením alespoň 25 let, u ženatých se vyžaduje dovršení 35 let a 

souhlas manželky.  

Zvláštní požadavky jsou kladeny také na toho, kdo se má stát biskupem – 

např. věk alespoň 35 let, alespoň 5 let knězem, vyšší teologické vzdělání ap.  

 
Bude někdy v římskokatolické církvi dobrovolnost celibátu? 

Jo, tak to nikdo neví. Celibát kněží je sice záležitost církevního práva a z 

teologie svátosti kněžství přímo neplyne, nicméně tím ještě není řečeno, že k jeho 

zdobrovolnění skutečně dojde. To snad je záležitostí budoucnosti (nebo také ne). 

Současná takřka tisíciletá tradice katolické církve v povinné praxi celibátu s sebou 

přináší jisté ověřené výhody. Otázkou je, zda-li by nepovinným celibátem nedošlo 

k úpadku (situace v církvích, které celibát vzdaly, na to tak trochu ukazuje). 

Osobně cítím v praktické rovině díky celibátu velkou úlevu právě v oblasti 

materiálního zabezpečení života a sejmutí tíže zodpovědnosti za vlastní rodinu. Při 

dnešní službě kněze je to veliká výhoda. Samozřejmě má i své nevýhody, jakož 

ostatně každý životní stav (ani manželství není rájem). Nicméně rozhodující hlas 

má Duch svatý a jeho působení - jak věříme - církvi. Tak to nechme na něj. :-)) 

 

Poznámka na závěr: veřejnost je někdy dosti ovlivněna zprávami v 

médiích, kde jednotlivci vypovídají o tíži celibátu. Je dobré si uvědomit, že to jsou 

jedinci - o stovky a tisíce kněží, kteří celibát žijí, se novináři pochopitelně 

nezajímají, protože to není žádná senzace. 

Zpracováno podle www.katolik.cz, odpovídal převážně o. Petr Šikula 
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Kvalitní časopisy pro vaše děti a vnuky: Duha 

 
Duha je katolický časopis pro kluky a děvčata předškolního a mladšího 

školního věku. Na jejím vydávání spolupracují s rakouskou redakcí časopisu 

REGENBOGEN. V České republice začal vycházet v roce 1992 z pověření 

českobudějovického biskupství. Dlouholetým šéfredaktorem byl kanovník Mons. 

Mgr. Adolf Pintíř, který je v současné době generálním vikářem českobudějovické 

diecéze. Od roku 2011 vychází DUHA pod záštitou Kongregace bratří Nejsvětější 

Svátosti (petrini). 

Časopis Duha se od ostatních časopisů poněkud liší. Nemá svoje 

pravidelné rubriky, ale každé číslo je jiné, věnované určitému tématu. Seznam 

témat pro školní rok najdete na webu. Před adventem je například součástí 

časopisu i adventní kalendář s příběhy k zamyšlení a letos také s vystřihovacím 

betlémem. 

DUHA je časopis také pro rodiče, prarodiče, kněze, katechetky a 

katechety, vyučující v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ a pro všechny, 

kteří se věnují katechezi v rodinách, na farách a ve školách. 

Duha vychází jako čtrnáctideník. Nejlépe se k ní dostanete, když si 

objednáte roční předplatné na redakceduhy@gmail.cz  

 

 

http://www.petrini.cz/
http://www.petrini.cz/
mailto:redakceduhy@gmail.cz
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Vánoční přání od otce biskupa 
 
 

 

 

 

 

 

 

V Ježíši Kristu se zvláštním způsobem setkává čas s věčností. 

 

Ať hodnota i těch nejnepatrnějších věcí konaných z lásky vstoupí pro 

spojení s ním z našeho omezeného času do věčnosti. 

 

Za to se modlím a k tomu vám žehnám. 

 
 
 
 
Jeden dárek navíc 
 

Jak už jsme psali, založili jsme v naší farnosti Misijní klubko. 

Bohužel, zatím se pravidelně nescházíme, protože na faře se z důvodu 

úpravy topení pořád netopí:-) 

Ale rádi bychom vám představili jednu aktivitu, které se chceme 

přesto teď před Vánoci zúčastnit. 

Adventem se připravujeme na svátky Vtělené Lásky. I „nevěřící“ 

lidé shánějí dárky, přemýšlejí, jak udělat druhému radost. Církev v tuto 

dobu myslí i na ty, kteří si dárky nemohou dovolit; pro které je velkým 

darem mnohdy to, co pro nás běžnou samozřejmostí. Už mnoho let 

navrhuje Papežské misijní dílo dětí dětem zapojení do akce Jeden dárek 

navíc. 
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V kostele se na začátku adventu objeví krabice zabalená jako dárek. 

Dovnitř mohou děti vkládat malé dárečky. Ty obsahují finanční obnos a 

nakreslený dáreček, který by se dal za vložený peníz koupit. Najít v kasičce 

tak můžete obálku s nakresleným 

medvídkem a uvnitř peníze v 

hodnotě onoho medvídka apod.  

Peníze, které se takto letos 

vyberou, poputují za opuštěnými 

dětmi do Keni a přispějí jim na 

jídlo, zdravotní péči a vzdělání.  

Zveme všechny děti, aby se 

k nám připojily. Cílem není nutit 

děti, aby rozbíjely pokladničky a 

škemraly na rodičích a babičkách velké peníze. Chceme, aby si děti 

uvědomily, že ne všichni na světě se mají tak dobře jako oni. Heslo papeže 

Františka je „nezapomeňte na chudé.“ Stačí věnovat i drobný peníz. Vždyť 

děti v misiích potřebují i pastelky, tužky, zubní kartáček a další věci, které 

nestojí tolik. 

Po Vánocích všechny peníze z „dárečku“ zašleme na účet 

Papežských misijních děl. Kolik peněz bylo v této sbírce vybráno a jak a 

kde konkrétně pomohly, zjistíte na www.pmdd.cz 

 
 
 
 
 

Přejeme Vám klidný advent, 
 požehnané Vánoce 
a hodně zdraví a štěstí  

v Novém roce! 
 

redakce Vánku 
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Usměvánek 

Těsně před zahájením oprav fasády: 

Jedna babička se mně ptá: „A co se bode teď na fáře dělat?“ 

Odpovídám, že priorita v roce 2015 je dodělat a natřít fasádu 

z těch tří stran.“ A ona na to: „Abe tak památkáři nevebrali na 

fasádo nejakó děvočino!“ 

 

Pár SMSek ohledně fasády: 

„Tak už se začíná. Už brzo ten kabátek na fáře bude ušitý. 

Kéž je přesný na míru. Těším se moc, jak bude zářit novotou. 

Tak ať jde práce od ruky, s Boží pomoci a pod Mariiným 

ochranným pláštěm.“ 

„Stále se modlím, je to velký dílo.“ 

„Zvyšuju přísun modliteb za zdárný průběh!!“ 

„Barva na oko lahodná a domeček se vylouskne, jako šaty 

z oříšku!“ 

Na „hobrblaný lidi“: „Nebojte, půjčím Vám prak, mám tři 

kusy!“ 

„Zdendulko, gratuluju. Moc děkuju Pánu Bohu za to, jak 

vám pomáhá, protože sami na to nemáme. A děkuju taky za 

lidi, kteří neví, kde je Protivanov a kdo je Fučík a přesto se 

snaží pomoci. Máš u mě dvě stovky.“ 

„Včera jsem vezla jednoho pana učitele kolem fary a 

nemohl si ji vynachválit. Prý jak krásně nám to Náměstí 

prokouklo. Měl radost!“ 

„Ta fasáda je pěkná i po tmě!“ 

„Fara je úplně špica, wau!“ 

„Já vím, farou žiju taky. Dyť já tu faru od malička neznám 

než šedou, smutnou, oprýskanou, nicneříkající. A teď toto!! 

Úžasný!! Věřte mi, že jsem za ten sluníčkový kabátek moc 

ráda!!“ 

„Tak to su moc ráda, že Ti tam tak jde. Máš to vymodlené. 

Tady je mlha a kukám, že kolem Protivanova nejtepleji.“ 
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„Ty jo, super mazec!!“ 

„Při cestě ze zdravotního střediska se lidi zastavovali, 

kukali a debatovali. A všichni dali: „VLEVO HLEĎ“. Nová 

fara přitahuje oči jako hrom. Září jak sluňátko. To je prííma!!!“ 

Když jsem si nemohl zvyknout na nový kabátek svého 

domova, došla mně tato zprávička: „Jeee, bombaaaa! Jste 

doma, zvykejte si. Budete bydlet v chloubě Náměstí, v druhé 

dominantě, hned po kostelu, nebo spíš v kostelním okrovém 

komplexu. Mám radost s Vámi!! A zázrak to je, to určitě!“ 

„Dobrý den a pěkný nový den, novofasádový ;-);-), hodně 

sil.“ 

Při focení: „Ať ty fotečky nejsou rozmazaný, vypadá to 

úžasně.“ 

„Fara září, zvlášť když se do ni opřou sluneční paprsky!! A 

pohled fara/kostel, bomba, jupííí.“ 

„Dneska je ten úžasný den, kdy se dělá finále-jí vím, né 

úplně, bude toho dál dost, ale aspoň z větší části finále, za 

kterým stojí obrovský kus práce, shánění, vyřizování dotací, 

handrkování se s památkáři, různých jednání, vybírání 

barvy/parapetu, stavění lešení a otloukání, brigádníci od 

prachu, …, ty jo, tisíc věcí, co ani nevím, těch modliteb a nervů 

se vším. A dnes to dojde všecko do tý nádhery! Bude toho ale 

ještě hodně k práci, a tak dál hodně sil a Božího požehnání. 

Moc se těším, až to dneska uvidím.“ 

„Je to super.“ 

„Tak už z toho je pěkná chalopa.“ 
 

 
Vánek, zpravodaj farnosti Protivanov, dvouměsíčník. 
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