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Ročník 12, číslo 1, 21.2.2016        Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

       V Á N E K 
 

 
Prožíváme Svatý rok milosrdenství 
 
Milé sestry, milí bratři, 
 

Svatý rok milosrdenství, který se před námi otevírá, je naší velkou 
šancí.  Nebojme se prosit Boha a nebojme se očekávat  zázrak proměny 
našeho života.  Zázrak, který z nás sejme  okovy a pouta, jimiž jsme drženi 
v otroctví zla. Zázrak, který zasype propasti mezi mnou a Bohem, zboří zdi 
mezi mnou a druhými, a který mně umožní lépe přijímat a naplňovat mé 
poslání, ať už je jakékoliv. 

Nebojme se Bohu říct:  Chci ti zcela patřit, všechno, co mám, je 
tvé, nalož s tím podle své vůle.  A on do našich  nejistot, obav a strachu 
vstoupí  se svou láskou a odpuštěním.  Závislost na něm - na rozdíl od 
jakýchkoliv jiných závislostí, které člověka dne zotročují, vede ke svobodě. 
Ke svobodě Božích dětí. 

Vybízím vás proto všechny k poutím ke Svatým branám a věřím, 
že se Svatý rok milosrdenství  může stát velkou příležitostí a velkým darem 
pro každého z nás i  pro celou naši diecézi. 

K požehanému prožití Svatého roku milosrdenství Vám všem ze 
srdce žehnám. 

Váš biskup Vojtěch 
 

převzato http://www.biskupstvi.cz/2015-11-02-slovo-otce-biskupa 

 
 

Získání odpustků v rámci Svatého roku milosrdenství  
 

Svatý rok milosrdenství se může stát velkou příležitostí k setkání 
každého člověka s Božím milosrdenstvím, živou zkušeností s blízkostí 
Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se tak 
posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji 
vydávat svědectví, jak píše papež František k Roku milosrdenství.   
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Odpustky vázané na Svaté brány 
 

Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků 
pro sebe nebo pro duše zemřelých. Papež František uvádí běžné 
podmínky pro získání odpustků, které známe např. z modliteb za zemřelé, 
ale připojuje ještě další dvě podmínky. 
     ● vykonat svátost smíření  
     ● účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání  
     ● pomodlit se za Sv. otce a na jeho úmysly, které nosí ve svém srdci 
pro dobro církve a celého světa (např. „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“) 
 

Tyto tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po 
tom, kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby 
svaté přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly vykonány v 
tentýž den jako odpustkový úkon na daném místě se pomodlit modlitbu 
„Otče náš“ a „Vyznání víry“. 
 

Papež ale do podmínek vložil ještě další dva body: 
     ●  jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat 
krátkou pouť ke Svaté bráně (podle fyzických možností každého člověka) 
     ●  zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství 
 
Odpustky vázané na skutky milosrdenství 
 

Svatý otec ale touží rozšířit možnost získat odpustky i na další 
okamžiky našeho života. Proto je možné získat odpustky Svatého roku 
také při konání skutků milosrdenství! Papež ve svém dopisu Rino 
Fisichellovi píše: „Prosil jsem, aby církev v tomto Roce milosrdenství znovu 
objevila bohatství skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. 
Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž nejlépe poznat právě prostřednictvím 
konkrétních projevů, jak nás to učil i Ježíš. Vždy, když některý věřící 
osobně vykoná jeden či více z těchto skutků, bezpochyby tak získá i 
odpustky spojené s tímto Svatým rokem.“ 
 

Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými pomáháme svému 
bližnímu v jeho tělesných nebo duchovních potřebách. Učit, radit, těšit, 
posilovat - to jsou skutky duchovního milosrdenství, stejně jako odpouštět 
a trpělivě vše snášet. Skutky tělesného milosrdenství spočívají obzvláště v 
tom, že dáváme najíst tomu, kdo má hlad, že hostíme toho, kdo nemá 
střechu nad hlavou, že odíváme toho, kdo nemá co na sebe, že 
navštěvujeme nemocné a vězněné, že pohřbíváme zesnulé. Dávat 
almužnu chudým je mezi těmito skutky jedno z hlavních svědectví bratrské 
lásky.      převzato http://tisk.cirkev.cz 
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Co nás čeká  
 

Prožíváme postní dobu 

 

Pobožnosti křížové cesty budou v našem kostele tradičně v pátek od 17:30 

(před dětskou mší svatou) a v neděli od 14:00 hodin.  

 

18. března – Květný pátek ve Sloupu 

Bližší informace na plakátcích. Za příznivého počasí plánujeme pěší pouť. 

Odcházet budeme v 7:00 z náměstí. Bližší informace u Jany Veselé. 

 

19. března – setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem na Petrově 

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

 

 
 

20. března – Květná neděle  

Začíná Svatý týden. Bohoslužba začíná venku svěcením kočiček. 

 

Velikonoční zpověď 

Velikonoční svatá zpověď v Protivanově bude v úterý 22.3. od 13:00 do 

17:00 hodin. Ve Vysočanech se bude zpovídat o den dříve, tedy v pondělí 

21.3. od 14:00 do 17:00 hodin. Samozřejmě můžete využít i zpovědníky při 

pouti ve Sloupě nebo na setkání v Brně. 

 

24. března – 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. 

http://www.biskupstvi.cz/
http://www.brno.signaly.cz/
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Večer v 18:30 hodin pak v kostele bude slavena mše svatá na památku 

Večeře Páně. Po mši svaté se připravte na společnou adoraci 

v „Getsemanské zahradě“. 

 

25. března – Velký pátek 

Den přísného postu! V 17:30 hodin začne křížová cesta po obci. Z dolního 

konce od kříže na Bukovské, z horního jako obvykle, od kříže na 

Boskovické ulici. V 18:30 hodin pak začnou v kostele obřady Velkého 

pátku. 

 

 
 

 

26. března – Bílá sobota 

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

příležitost k adoraci v Božím hrobě. Vigilie Velké noci začne ve 4:30 

hodin (nedělní ráno). Kdo by chtěl využít slavení velikonoční vigilie 

v sobotu večer, tak má možnost ve Vysočanech ve 21:00 hodin. Je vhodné 

si na obřady vzít svoji křestní svíci k obnově křestního slibu. 

 

27. března – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Velikonoční bohoslužby budou takto: 8:00 hodin Malé Hradisko; 9:30 

hodin Vysočany; 11:00 hodin Protivanov. Při těchto bohoslužbách budou 

požehnány velikonoční pokrmy. 

 

21. dubna – Velikonoční pondělí 

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

v Bukové. 
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9 otázek pro Marušku 
Stejskalovou Šindelkovou, 
šéfredaktorku časopisu  
IN! Dívčí svět 

 
 

 

 

Jaká byla tvoje cesta do časopisu IN? 

Dlouhá i krátká zároveň. Vnímám to jako pokračování všeho toho, co 

jsem kdy dělala, o co jsem se zajímala. Vzpomínám na dobu, kdy jsem 

spolupořádala tábory, učila náboženství, jezdila na akce Centra pro mládež v Brně. 

Pak přišla nabídka z DCM v Brně, jestli nechci vytvářet programy pro mládež 

přímo na DCŽM Mamre. Tam se mi hodily všechny zkušenosti s mládeží a dětmi. 

No, a teprve teď se dostáváme k tvojí otázce. V době, kdy jsem končila na centru 

pro mládež, rozjížděl se projekt křesťanského časopisu pro dívky. V tu dobu jsem 

vůbec neuvažovala o tom, že tam chci pracovat, ale můj šéf mě přesvědčil, ať 

zkusím poslat žádost a jít na konkurz. Nakonec jsem ráda, že jsem to udělala. Moje 

zkušenosti z DCŽM dostaly smysl. Věděla jsem, čím dívky v tomto věku žijí, jak 

přemýšlí a jaké mají otázky. Takže tvořit časopis byl pro mě další krok, jak zúročit 

své zkušenosti. 

 

Čím jsi chtěla být, když jsi byla malá? Napadlo tě, že budeš pracovat v časopise? 

Chtěla jsem být paní učitelka, zpěvačka a možná trochu spisovatelka. 

Vyzkoušela jsem si v podstatě všechno, jako učitelka náboženství, jako 

„zpěvačka“ ve schole i jako pisatelka v časopise.  

 

Maruško, ty znáš Protivanov velmi dobře, dokonce jsi zde jeden čas (ještě jako 

Šindelková) učila náboženství. Jak na tu dobu vzpomínáš? 

Jak jinak než s láskou a vděčností. Nebyly to jen hodiny náboženství, byly to i 

tábory a krásná přátelství. Když jsem byla minulý rok na Božím těle v 

Protivanově, už jsem si nevybavovala některá jména, ale tváře všech těch mladých 

lidí, které jsem poznávala, mi dávalo pocit sounáležitosti. 

  

Mohla by se i dívka z Protivanova dostat na stránky časopisu jako modelka? Co by 

pro to měla udělat? 

Každá naše čtenářka může být v časopise! S naším panem fotografem 

jezdíme po celé republice a fotíme fotoromány, které jsou opravdu výsadou našich 

čtenářek. Takže pokud jsou i v Protivanově odvážné dívky a kluci (schola, spolčo), 

kteří by si chtěli zkusit fotit fotoromán, tak se ozvěte.  
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Jak se holkám líbí časopis IN? Máte nějaké ohlasy i od děvčat z našich končin? 

S našimi čtenářkami komunikujeme mailem, nebo přes náš web, kde 

máme diskuse i poradny. Holky dost píší, co by v časopise chtěly, co jim chybí, co 

je trápí. Jsme rádi, že víme, co prožívají a můžeme odpovídat na aktuální 

problémy, jak na webu, tak v časopise. Když se zeptáme holky, které je 13, co čte 

v IN!, řekne trapásky a fotoromán, ale když v 17 odhlašuje časopis, napíše, že 

děkuje za všechny ty články na křesťanská témata. Protože ty ji pomohly udělat si 

jasno, v co věří, a proč jsou věci tak, jak jsou. 

 

V časopisu IN! často zvete na různé zajímavé akce. Je nějaká akce v letošním roce, 

kterou by si holky a kluci určitě neměli nechat ujít? 

Není možné nezmínit Krakov. Polsko je tak blízko, a myslím, že se nám 

(jak mladým, tak rodinám a dospělým) už nemusí poštěstit, že papež přijede tak 

blízko. Byla jsem na několika celosvětových setkáních s papežem Janem Pavlem 

II, a mohu jen doporučit. Je to opravdu úžasný zážitek, ale to by bylo na dlouho 

debatu. Potom také my v IN! pořádáme každý rok setkání s IN!, kde mohou přijet 

naše čtenářky i jejich kamarádky, prožít s námi super den plný workshopů a 

zajímavých lidí. Tento rok bude setkání v Ústí nad Orlicí, ale doufám, že až bude 

někde blíž, určitě přijedete. 

 

Stávají se při tvorbě časopisu nějaké veselé příhody? 

Naše práce je spíše o sezení u počítače a s tím si moc legrace neužijete, 

ale při vymýšlení nových čísel a témat se nasmějeme dost. Jsou to spíše takové ty 

situační vtípky, které se nedají moc zprostředkovat. Ale k čemu se musím přiznat, 

je lehká schizofrenie. Já, jako šéfredaktorka, pracuji v podstatě na třech číslech 

zároveň. Jedno finišuje pro tiskárnu, další chystám grafičce, to znamená 

kompletovat fotky a texty, a třetí číslo vymýšlíme, aby se mohly psát články. 

Jednou jsem šla kupovat do našeho místního obchodu jogurty a mléko.  Domů 

jsem nepřinesla nic. Všechno tam měli prošlé. Byla jsme rozladěná, a stěžovala 

jsem si manželovi, který dostal záchvat smíchu a vysvětlil mi, že není březen, ale 

teprve únor. 

 

U nás ve farnosti chodí do kostela jen velmi málo mladých. Co bys jim vzkázala, 

kdyby náhodou zrovna četli Vánek? 

Psát vzkazy je dost těžké :-) Myslím, že člověk chodí tam, kde je mu 

dobře, kde má přátele a kde to pro něj má smysl. O kostele to platí zvlášť, protože 

„kostel“ je to, co se moc nenosí. Mladí potřebují mít tu jistotu, že jsou potřeba. A 

ten vzkaz: Potřebujeme tě, bez tebe to tu nebude ono. 

 

Máš i nějakou radu pro rodiče, jejichž dospívající potomci odmítají chodit do 

kostela a do náboženství? 

Myslím, že dospívání je o tom někam patřit, ale zároveň být v opozici 

vůči rodičům. Takovéto, chci si to dělat po svém.  Náboženství ani chození do 
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kostela není o drmolení modliteb, takže je fajn jim nabídnout i tu druhou stránku 

víry, zažít společenství, mít vzor, který je pochválí a ocení, a věnovat jim čas.  

Časopis v podstatě vznikl právě s touto myšlenkou, ukázat víru z jiného úhlu 

mladým dívkám, které jsou ve farnosti samy, nebo se vzdalují z kostelních lavic. 

Chceme jim odkrýt, o čem křesťanství je a vysvětlovat jim věci které nechápou. 

Nemůže to být ale „suché“ jako katechismus, musí to být poutavé čtení. Jestli to 

tak je, to už musí posoudit samy. 

 

A já přidávám: předplaťte dospívajícím holkám časopis IN! Maruško, děkuji za 

odpovědi a přejeme mnoho spokojených čtenářek celému časopisu IN! 

fotografie převzata z www.in.cz 

 
 

 
Svátost pomazání nemocných v otázkách a 
odpovědích 
 

 „Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce 
a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba 
spojená s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se 
dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.“ (Jak 5,14-15) 

 
Kdo může tuto svátost přijmout? 

Mezi lidmi občas panuje strach z této svátosti. „Kněze nevolejte, 

ještě neumírám!“ Podobná zvolání uslyšíme tam, kde se svátost 

nemocných prezentuje jako „poslední pomazání“. Jistěže v mnoha 
případech doprovází tato svátost poslední okamžiky lidského života. 

Pomazání nemocných ale není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním 
ohrožení života a umírají. Příhodná doba pro její přijetí je už tehdy, když 

věřící začíná být v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří. Tuto svátost 
můžeme přijmout i vícekrát ve svém životě. Pomazání má přece 

nemocného posílit a zachránit. Křesťan může požádat o svaté pomazání, 

kdykoliv těžce onemocní (míra závažnosti nemoci se posoudí bez zbytečné 
úzkostlivosti), a stejně tak když se nemoc zhorší. Také je vhodné přijmout 

tuto svátost před závažným lékařským zákrokem (operací), je-li příčinou 
této operace nebezpečné onemocnění. Ale svátost nemocných je možno 

udělit též starým lidem, jejichž síly značně ochabují, i když není přímo vidět 

nějaká nebezpečná nemoc. Nikdy se nemá přijetí pomazání nemocných 
zbytečně oddalovat.  



 8 

Pokud je kněz zavolán k nemocnému, který už mezitím zemřel, tak se za 
něj pomodlí; svátost pomazání nemocných už ale mrtvému neuděluje.  

 
Návštěva kněze u nemocného 

Na prvním místě kněz uklidní nemocného svátostí smíření. Dobrá 

zpověď přináší vnitřní úlevu a klid, tím napomáhá také léčení těla. 
Pak uděluje svátost pomazání nemocných. Maže posvěceným olejem 

nemocného na čele a při tom říká: „Skrze toto svaté pomazání, ať ti Pán 
pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého.“ Odpoví se „Amen“ a 

kněz pokračuje pomazáním na dlaních: „Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě 
zachrání a posilní.“ Zase se odpoví „Amen“. 

Po pomazání nemocných může kněz udělit nemocnému plnomocné 

odpustky pro případ smrti. Nato, je-li schopen polykat, podá mu svaté 
přijímání.  

Hrozí-li však už nebezpečí, že nemocný zemře, a nezbývá čas 
udělit všechny svátosti v uvedeném pořadí, má být nemocnému dána 

nejprve možnost se vyzpovídat (stačí i souhrnné vyznání). Potom mu kněz 

podá svaté přijímání, a zbývá-li čas, udělí mu svátost pomazání 
nemocných. Eucharistie by měla být vždycky poslední svátostí pozemské 

pouti, „pokrmem na cestu“ (viatikum) pro přechod do věčného života. Ježíš 
přece řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím 

v poslední den“ (Jan 6,54). Jestliže někomu ale jeho nemoc nedovoluje 
přijmout svátost oltářní, udělí mu kněz pouze svátostné pomazání. Pokud 

nemocný nebyl dosud také biřmovaný, v nebezpečí smrti mu může tuto 

svátost udělit kterýkoli kněz. 
 

Co je potřeba připravit pro přijetí pomazání nemocných? 
Důležité je kněze vůbec zavolat. Na to není nikdy příliš brzy. 

Mnoho lidí špatně odhadne závažnost nemoci, nebo také důležitost 
modlitby. Velká zodpovědnost v tomto případě leží na těch, kteří se o 

nemocného starají. Ti také můžou nemocnému prokázat velkou službu 

povzbuzením ve víře a společnou modlitbou. 
Je-li to možné, před návštěvou kněze připravíme v pokoji 

nemocného bíle prostřený stůl, na nějž se potom položí svátost oltářní, na 
stůl postavíme také dvě hořící svíce a kříž. 

 
Jak se připravit na přijetí společné udílení svátosti nemocných? 

Především dobrou svátostí smíření. Svátost nemocných je posilou a 

pomocí všem starším lidem, i tehdy, cítí-li se dobře.
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Ohlédnutí za rokem 2015 
 

Mše svaté 
nedělní a slavnostní: v Protivanově 82 (loni 105) / v Bukové 2 / v Malém Hradisku 

cca 55 (loni 48) mší sv. 

všední: v Protivanově 117 (loni 201) / v Bukové 49 (loni 45) mší svatých / v 

Malém Hradisku 2 zádušní 

svatební: v Protivanově 6 / v Bukové 2 

poutní: jedna mše svatá v Oklukách i v Repechách 

 

Celkem se podalo v naší farnosti 9.408 sv. přijímání (loni 10.663; 2013=11.131; 

2012=11.890; 2011=14.152 sv. příjímání)-Protivanov 7.657 / Buková 825 / Malé 

Hradisko cca 1000. 

 

Křty 

Letos bylo v naší farnosti pokřtěno 9 dětí, z toho 3 chlapci a 6 děvčat.  

Karel Štindl, Kateřina Jana Kuželová, Adam Jakub Boháč, Nikol Kateřina 

Boháčová, Michaela Kateřina Přikrylová, Kristýna Marie Kopecká, Beáta Mariana 

Pikulová, Aneta Tereza Koláčková a Matouš Usnul z Repech. 

 

Přeji všem pokřtěným do života Boží požehnání, darů Ducha svatého a ochrany 

Panny Marie. 

 

Svatby 

 

 

 

 

 

 

 

 

V naší farnosti letos uzavřelo manželství 8 párů. V roce 2014=11 párů; 2013=2 

páry; 2012=3; 2011=12).  

V Protivanově  6.6. Pavel Nejedlý a Marta Svozilová 

13.6.  Martin Pírek a Iveta Gottvaldová 

4.7.  Michal Hanák a Kateřina Škrháková 

8.8.  Helena Kotková a Martin Musil 

15.8.  Martina Kolářová a Martin Zemánek 

3.10.  Pavla Petrželová a David Pohůnek 

V Bukové  14.2.  Tomáš Přikryl a Martina Burgetová 

1.8. Alois Hemzáček a Jiřina Švecová 

Vyprošuji jim hojnost Božích milostí na společné cestě. 
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Pohřby 

V letošním roce odešlo ke svému Otci na věčnost 23 lidí. Z těchto 23 lidí bylo 10 

mužů a 13 žen (2014=19 lidí; 2013=24 lidí; 2012=23 lidí; 2012=18).  

Ze všech zemřelých v letošním roce bylo zaopatřeno 11 bratří a sester zaopatřeno!! 

BOHUDÍKY. 

 

Rozloučili jsme se s těmito lidmi: 

Z Protivanova:  Alois Kolář 86 let 

František Pospíšil 93 let 

Jan Pavlů 59 let 

František Marek nedožitých 78 let 

Bedřich Kopecký 67 let  

Marie Sychrová 88 let 

Jaroslav Janeček 77 let 

Anna Kolářová 69 let 

Bohumila Vinklerová 87 let 

Marie Nejedlá 87 let 

Eliška Matoušková 90 let 

Marie Kolářová 57 let  

Marie Dvořáková 83 let 

Josefa Klíčová (farní hospodyně ze Žďáru nad Sázavou) 96 let 

Vlasta Kopecká (t.č. z domova v Boskovicích) 92 let 

Magdalena Dvořáková 47 let 

Z M. Hradiska: Anděla Klíčová 88 let 

Alžběta Milarová 94 let 

Z Bukové Pavel Vičar 52 let 

Miroslava Kovářová nedožitých 95 let 

Miroslav Václavek 50 let 

Z Lipové:  František Kovář 71 let 

Těsně před Vánocemi zemřel pan Václav Klement. Po Vánocích Jiřina Najbrová 

z Malého Hradiska (92 roků). 

 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají ve 

svatém pokoji. Amen 
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Svátost nemocných 

14. a 15. února v naší farnosti přijalo svátost nemocných 50 farníků (2014=65 

farníků; 2013=stejně jako v roce 2012 i 2011). 25 lidem jsem udělil svátost 

nemocných soukromě během celého roku (loni 22; 2013=28; 2012=29). 

 

U prvního svatého přijímání bylo letos 9 dětí (2014=9; 2013=16; 2012=16; 

2011=10; 2010=11; 2009=15).  

 

Z Protivanova  Petr Kolář 

Nikol Lintnerová 

Veronika Urbanová 

Z M. Hradiska Lenka Nejedlá 

Z Bukové  Petr a Tereza Lachmanovi 

Jakub Pernica 

Z Otínovsi Jakub Sychra 

Z Lipové  Zdeněk František Grmela 

Tak kéž eucharistické světlo Kristovo nám všem stále v srdci svítí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náboženství 

Do školního roku 2015/16 se přihlásilo 67 dětí.  

Prvňáčků je 17; ve druhé třídě je 7; ve třetí 10; ve čtvrté 7; v páté 7; v šesté 5; 

sedmé 6; osmé třídě 4 děti a v deváté 4 žáci. 

 

Nemocní 

Naše nemocné navštěvuji tradičně každý měsíc, a to první středu Protivanov, ve 

čtvrtek odpoledne staroušky v Bukové. Počet nemocných, které rád navštěvuji je: 

Protivanov 12 (2014=12; 2013=7; 2012=13); Buková 5, (2014=6; 2013=8). 

V Malém Hradisku ani v Repechách bohužel nenavštěvuji nikoho. 
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Kvalitní časopisy pro vaše děti a vnuky   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Komu je IN! určen? 
Časopis IN! dívčí svět je určen dívkám ve věku přibližně 12 až 16 let. 

Je IN! katolický časopis? 
IN! prosazuje křesťanský názor na život, ale nevnucuje katolickou víru. 

Vychází s morální podporou Sekce pro mládež ČBK a má důvěru otců 

biskupů. 
Píše IN! o sexu? 
Ano, časopis IN! se věnuje i problematice vztahů a sexuality. Píše o nich 
z křesťanského pohledu. 

Jsou všechny články náboženské? 
Časopis IN! se věnuje všem dívčím tématům. Jsou to například vztahy, 
móda, sport, kultura a mnoho dalších. 

Jsou v IN! reklamy? 
Časopis IN! je financován z předplatného a z prodeje IN!nového zboží. Je 

podporován sdružením Renovabis a z církevních zdrojů. Část potřebných 
financí pochází z darů od drobných dárců přispívajících do Nadačního 

fondu . 

Je IN! určen i nevěřícím? 
Časopis IN! je určen pro všechny dívky, nejen pro věřící. Hledajícím 

pomáhá poznat křesťanské postoje. 
O čem IN! píše? 
O všem, co zajímá mladé holky. O zajímavých lidech, o hudbě, o vztazích, 

o módě, odpovídá na otázky a přidává nápady na tvoření. 
IN! na webu? 
Podívejte se na www.in.cz a dozvíte se víc! IN! najdete i na Facebooku a 
má vlastní eshop.  

http://www.in.cz/nadacni-fond
http://www.in.cz/nadacni-fond
http://www.in.cz/
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Pošlete svoje puberťáky na prázdniny, na 
které nezapomenou – světové dny mládeže 
Krakov 2016 
 
 Co jsou světové dny mládeže? Svatý otec Jan Pavel II. v roce 
1984 při „Jubilejním roce mladých“  pozval mladé křesťany do Říma. Nutno 
říct, že většina církevních představitelů v té době považovala nápad za 
přehnaný a čekal se trapný okamžik, kdy na výzvu odpoví jen několik málo 
mladých. Avšak všichni byli překvapeni, když se jich v Římě setkalo více 
než 300 tisíc. Od té doby se světové dny konají pravidelně zhruba za 3 
roky v různých metropolích světa. Je nepsaným pravidlem, že se střídají 
evropská a mimoevropská města.  
 Jaké to je na SDM? Velkolepé, radostné, přátelské, multikulturní, 
obohacující, světové, vlídné, překvapivé, nečekané, záludné a krásné. Já 
jsem se SDM zúčastnila dvakrát. V roce 2000 jsme byli v Římě a v roce 
2005 v Kolíně nad Rýnem v Německu. 
 

 
 
 V Římě jsme strávili jen samotné dny mládeže, které trvají zhruba 
týden. Jejich součástí jsou nejrůznější kulturní programy, koncerty i 
workshopy, také modlitební setkání a mše svaté.  
 Při setkání v Kolíně jsme se zúčastnili i tzv. přeprogramu. Týden 
před vlastními SDM jsme strávili v městečku Bobingen u Augsburku, kde 
pro nás připravili vlastní zajímavý program – návštěvu blízkého Dachau, 
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koupání v místním aquaparku, sázení stromu přátelství i koktejlovou párty. 
Bydleli jsme v rodinách, které se o nás krásně staraly, navzdory jazykové 
bariéře.  
 Samotné světové dny pro mě byly vždycky především plné 
překvapení. I když jsem čekala leccos, nakonec bylo stejně všechno jinak. 
Nejzásadnější pro mě ale vždy bylo setkání s celosvětovou církví. Vždyť 
kde jinde potkáte na jedné ulici partu Mexičanů, halasné Italy, rozesmáté 
Francouze, mladé Filipínce (filipínská vlajka je podobná té naší!)... viděla 
jsem, jak se společně fotili Američan s Iráčanem, moje kamarádka 
vyměnila naši pětikorunu za chilskou minci. My jsme se zvlášť radostně 
zdravili se Slováky a samozřejmě s ostatními Čechy. Říká se, že katolíků 
je málo, zvlášť mladých, tady pochopíte, že zase tak málo jich není. 
 
 Vrcholem je společné setkání všech mladých se svatým Otcem na 
nějakém místě za městem, bývá to nějaké pole nebo louka, kde se i 
nocuje, v sobotu probíhá večerní vigilie a v neděli mše svatá. 
 

 
 
 Nutno říct, že každé setkání provází také různé zmatky a nesnáze, 
které ale jsou nakonec to, na co se nejvíc vzpomíná a kde se ukáže, jak 
dokážou být lidé skvělí. Když v Kolíně zkolaboval systém rozdělování jídla 
a my jsme zůstali o hladu, do ulic vyšli obyvatelé Kolína a nabízeli nám 
bábovky a sušenky. Naše kamarády dokonce při setkání v Římě jedna 
rodina pozvala k sobě domů, nechala je osprchovat a naservírovala jim 
výborný oběd. 
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 Pokud má někdo z mladých strach, že se na setkání bude jenom 
modlit...tak to strach mít opravdu nemusí. Je pravda, že třeba do Říma jela 
spousta lidí hlavně za koupáním v moři. V Kolíně zase řada holek 
neodolala letním výprodejům v mnoha obchodech. Každý účastník setkání 
je označen kartičkou, která mu umožňuje cestovat MHD zcela zdarma a 
také zdarma navštěvovat řadu muzeí a památek. Je to tedy možnost 
poznat hostitelské město opravdu dobře a jinak než běžný turista. 
 Chcete další lákadla? 
 Za nízkou cenu dva týdny pobytu v zahraničí s mnoha výhodami. 
 Perfektní příležitost procvičit si jazyky. 
 Každý účastník získá „poutnický balíček“, který obsahuje většinou 
suprový batůžek nebo tašku s logem setkání a milé pozornosti jako šátek, 
odznáčky, láhev na vodu a podobně. 
  
Přihlášky a další informace hledejte na Facebooku a na 
https://krakov2016.signaly.cz.  
 
 Cena pobytu byla stanovena jako nejnižší možná na 5800,- včetně 
předprogramu, což rozhodně doporučuji. Za necelých 6 tisíc se tak nabízí 
dvoutýdenní pobyt včetně stravy a programu. 
 Pokud má někdo velkou touhu do Krakova jet a i tato cena je mimo 
jeho možnosti, doporučuje se promluvit si s knězem o možnosti podpory. 
Vždyť účast i jediného farníka přináší požehnání celé farnosti. Na setkání 
lze také získat příspěvek od zaměstnavatele, příp. zaměstnavatele rodičů 
(FKSP).  

Jana Veselá 

 

https://krakov2016.signaly.cz/
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Usměvánek 
 

 

Z jiných farních věstníků: 

 
V pátek večer zahrají děti z farnosti Shakespearova Hamleta. Zveme 

farníky k účasti na této tragédii. 

 

Slečna Nováková na nedělní mši zazpívala Nepůjdu více touto ulicí, což 

evidentně celou farnost potěšilo. 

 

Pěvecký sbor nebude během letních prázdnin zpívat. Celá farnost děkuje. 

 

Milé dámy, nezapomeňte na dobročinný bazar! Je to dobrý způsob, jak se 

zbavit zbytečností, které vám jen zabírají místo. Vezměte s sebou své 

manžely! 

 
V ceně za kongres Modlitba a půst je zahrnuto stravné. 

 

Farář zapálí svíci od svíce na oltáři. Jáhen zapálí svoji svící od farářovy 

svíce, pak se otočí a postupně zapálí věřící v první lavici. 

 

Vzpomeňme v modlitbě na všechny, kdo jsou unaveni a znechuceni z naší 

farnosti a našeho společenství. 

 

Pro ty z vás, kdo mají děti a neví o tom, máme dětský koutek! 

 
Skupina dobrovolníků odložila šatstvo. Nyní je k vidění na faře. 

 

Ve čtvrtek je setkání Klubu maminek. Všechny, které se chtějí stát 

Maminkami, ať se obrátí na pana faráře. 
 

Diego Goso: Farářské vtipy, KNa 2015 
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