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Ročník 12, číslo 2, 8.5.2016        Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

       V Á N E K 
 
 

Jaký postoj by měl křesťan zaujmout k Marii?  
 

V posledních desetiletích prožívá mariánská úcta příliv i odliv, místy 

velký rozkvět, a jinde hlubokou krizi, a to nehovořím pouze o lidové 

zbožnosti. Dnes jsme svědky napětí mezi zbožností, která je velmi soustředěná 

na Pannu Marii, a zbožností, která se na Matku Boží vůbec neodvolává, 

protože ji vidí jako nebezpečí pro čistotu víry, jako „nános“, od něhož je třeba 

se oprostit návratem k evangeliu.  

Bohužel je tento odmítavý postoj mnohdy výsledkem přehánění 

výstředních mariánských ctitelů, kteří mají snahu vytvářet jakési čistě 

mariánské náboženství se sektářskými prvky. 

Je myslím škoda, že tak málo známe některé koncilní i pokoncilní 

dokumenty. Věnují Panně Marii velkou pozornost, ale zároveň navracejí její 

nádhernou postavu do biblické perspektivy. V Písmu je o ní sice jen pár míst, 

ale jsou teologicky velmi bohatá, ukazují jak její úzký vztah ke Kristu, tak její 

místo v církvi a v celém plánu spásy. Ona zdaleka nepatří jen na vyzdobené 

oltáříky: Matka Boží nám byla dána za matku, aby s celou církví a s každým 

zvlášť putovala jeho životem a pomáhala nám dojít k cíli. Přitom není 

zanedbatelná ani samotná její postava jako vzor věřícího a milujícího člověka.  

Mně osobně se na ní velmi líbí spojení hluboké duchovnosti a 

naslouchání Božímu slovu s praktičností její lásky k bližnímu, jak ji vidíme z 

návštěvy Alžběty nebo z události v Káně. Maria je vzorem ženy, která 

dokázala radikálně odpovědět na Boží volání a na novost evangelia, která se 

dokázala spolehnout na Boha a jeho slovo ve velmi obtížných situacích života. 

Domnívám se, že proto je tak blízká mnohým věřícím, zvláště v období 

životních zkoušek. A skutečně stojí za to vrátit se občas k rozjímání událostí z 

jejího života, jak je předkládá Písmo. Kromě vtělení Božího Syna je v něm 

velmi málo mimořádností, zato velmi mnoho těžkostí a nároků na holou víru, 

tedy víru, která se nemůže opřít o žádná znamení. 

 
Vojtěch Kodet při rozhovoru pro Katolický týdeník, 

http://www.vojtechkodet.cz/temata/maria/maria-nepatri-jen-na-oltariky.html 
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Co nás čeká  
 

 

14. května: farní pouť k Božímu milosrdenství  

Letos, protože prožíváme Rok milosrdenství, pojedeme na farní 

pouť do Slavkovic, jediného kostela v České republice zasvěcenému právě 

Božímu milosrdenství. A protože mimořádně svatý otec František povolil 

otevřít svaté brány mimo Řím, tak navštívíme baziliku minor Nanebevzetí 

Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou-Klášteře, kde je jedna ze svatých bran 

roku milosrdenství v brněnské diecézi. Zde se pomodlíme a projdeme 

svatou branou pro získání mimořádných milostí spojené se svatým rokem. 

Také navštívíme nádherné poutní místo Zelená Hora, které navrhl slavný 

architekt Jan Blažej Santini-Aichel, a které je v dnešní době chráněné 

světovou organizací UNESCO. Tento poutní kostel je zasvěcen našemu 

českému národnímu patronovi svatému Janu Nepomuckému. Podrobné 

informace k organizaci pouti budou zveřejněny v ohláškách a na farním 

webu. 

 

28. května: Farnosti bez hranic 

V sobotu 28.5. proběhne v Kunštátě druhý ročník děkanátního 

setkání mládeže. Týmy mladých ve věku od 12 do 18 let budou bojovat o 

vítěznou trofej v soutěžích inspirovaných kdysi známým televizním 

pořadem Hry bez hranic. Do letošního ročníku premiérově zasáhne i tým 

naší farnosti posílený o mladé z Vysočan. Držme jim palce!  

 

29. května: Slavnost Božího těla 

Mše svatá bude sloužena v 9:30 hodin. Po mši svaté půjdeme 

s NSO po obci k připraveným oltářům. 

 

30. května: Výlet pro děti, které chodily do náboženství 

Také letos ukončíme celoroční námahu při výuce výletem. 

Letošním cílem bude mariánská svatyně Křtiny a její krásné okolí. Přesné 

informace dostanou děti ve škole. 

 

12. června: Farní den 

V neděli 12. června se uskuteční na dvoře a zahradě fary další farní 

den. Snad i letos nám bude přát počasí. Podpořte to svou modlitbou!!! Mše 

svatá tradičně začne v 13:00 hodin. Stejně, jako loni, tak i letos se při této 

mši svaté uskuteční mimořádná a velká sbírka na letošní opravy fary.  
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Už nám zbývá opravit „jen“ severní stranu fasády se vstupní 

verandičkou a dokončit vnitřní úpravy multifunkčního sálu. Věřím, že vše 

dobře zvládneme a na letošní císařské hody bude fara požehnána a 

„uvedena do plného provozu“. Program farního dne bude tradiční, jako 

každý rok. Na zahradě soutěže pro děti v duchu roku milosrdenství. 

Samozřejmě nebudou chybět skákací hrady. Součástí programu na zahradě 

budou i letos tvořivé dílny. Na dvoře pak bude hlavní program farního dne. 

Vystoupí děti z mateřské školky z Protivanova a Malého Hradiska. Zatančí 

nám Skaláček. Možná zazpívá a zahraje LŠU Protivanov. Třeba i letos 

přijedou ochotníci z Plumlova. Nikdo se nemusí bát, že by zůstal hladem a 

žízní. Určitě pro vás bude připraveno dobré jídlo a pití. Zda-li budou 

ovocné koktejly a míchané nápoje, nevíme. Zkuste napsat na farní mejl 

(farar@farnostprotivanov.cz) svá přání a návrhy a uvidíme, zda bude v 

našich silách vaše přání uskutečnit. Také se těšme na skupinu TamDem. 

Znovu také budeme moci poškádlit štěstěnu v tombole. Snad i tentokrát 

bude mimořádně bohatá!!! Na památku si můžete zakoupit něco, ca nám 

bude připomínat opravenou faru. Jistě že nebudou chybět oplatky v mnoha 

příchutích. 

 

 

Kam v létě s dětmi? 

 

16.-23. července: farní tábor v Ostrově nad Oslavou 

 

1.-5. srpna: minitábor na faře pro děti od 5 do 8 let 

 

Přihlášky na oba tábory se v nejbližších dnech objeví v kostele. 
 

 

 

Velikonoční rocková mše svatá-poděkování 
 

Velký a srdečný dík muzikantům, zpěvákům a všem, kteří se 

jakýmkoliv způsobem účastnili rockové mše svaté v neděli 3.4. Byli jsme 

všichni potěšeni a povzbuzeni. Vybírám dvě z mnoha SMSek, které mně 

došly na mobil: „Byla to prďárna“ a druhá: „Otče, to byla NÁDHERA!!! 

Super, skvělý, prostě úžasný!!! To by mohlo být častěji.“ 

Pokud byste si chtěli znovu vyslechnout celou mši, pusťte si ji z YouTube! 
Velikonoční rytmická mše| Protivanov 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj0b5HwucoY
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10 otázek pro jáhna Bořivoje Sekaninu  
z Vysočan 
 

Jaká byla tvoje cesta k jáhenství? 

Díky Vánku se v myšlenkách vracím na počátek, a za to děkuji. Když 

jsem se v roce 1993 oženil a začal bydlet ve Vysočanech, znovu po letech jsem se 

pustil do ministrování, pomáhal jsem paní kostelnici a také jsem byl u každé farní 

akce, pomáhal je organizovat, zapojoval se do každého dění. Jednou mi náš kněz, 

kterým byl o. Jan Topenčík, řekl: „Bořku, běž studovat, buď jáhnem.“ Vůbec jsem 

netušil, kdo to jáhen je a k čemu je užitečný. V té době jsme měli doma malou 

dceru, říkal jsem si v duchu, jak já jen budu s dítětem studovat? Nechal jsem si 

z Univerzity Palackého v Olomouci poslat poštou přihlášku ke studiu (tehdy ještě 

nebyly formuláře na internetu), ale nakonec jsem se nepřihlásil. Pak plynul nějaký 

čas a otec Jan zemřel. Asi za tři roky se v mé mysli znovu začala silně ozývat 

slova našeho bývalého kněze „běž studovat, buď jáhnem!“. Tak jsem se tedy 

přihlásil ke studiu a od října 2002 jsem započal studium na Cyrilometodějské 

teologické fakultě v Olomouci. Po pěti letech jsem pak v květnu 2007 úspěšně 

složil státní zkoušku a 16. června, na památku Neposkvrněného srdce Panny 

Marie, jsem byl o. biskupem Vojtěchem vysvěcen na stálého jáhna. 

 

Mohl bys našim farníkům stručně vysvětlit, v čem spočívá služba jáhna? 

Slovo jáhen vychází z řeckého slova diakonos, což je služebník. Jáhen je 

tedy svěcený ke službě, má na starost charitativní službu, administrativní funkce, 

může knězi pomáhat při katechezích, přípravách snoubenců na svatbu, rodičů na 

křest dítěte. Dále křtí děti, vede obřady při uzavírání manželství, slouží 

Bohoslužby slova, roznáší nemocným svaté přijímání, čte evangelium při mši 

svaté a může kázat, vede pohřební obřady a hlavně by měl být pravou rukou a 

oporou kněze. 

 

Kdo se může stát jáhnem, a co by měl udělat, pokud by se jím chtěl stát? 

Stálým, nebol-li trvalým, jáhnem se může stát ženatý muž, který má za 

sebou alespoň pět let manželství, má patřičné vysokoškolské teologické vzdělání, 

při svěcení dosáhl věku 35 let a dostal písemný souhlas od manželky. Pokud by 

někdo uvažoval o jáhenské službě a svěcení, pak je moudré se obrátit na vlastního 

duchovního správce, protože jáhenství je službou pro společenství a kněz také o 

konkrétním zájemci o jáhenství dává písemné doporučení. Nezbytné je 

prodiskutovat zájem o jáhenství s vlastní manželkou. 

 

Jak na první pohled poznáme, kdo u oltáře je kněz a kdo je jáhen? 

Pokud má při mši svaté jáhen oblečenou albu a štolu, pak se pozná 

snadno, protože jáhenská štola spočívá z levého ramene šikmo k pravému boku. 
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Jestliže však má jáhen jako vrchní oděv při mši svaté oblečenou dalmatiku, tak je 

rozpoznatelný tím, že dalmatika má rukávy. 

 

Je to pro rodinu víc požehnání, nebo starostí, když je manžel a táta jáhnem? 

Řekl bych, že tak na půl, protože pokud je zapotřebí sloužit, pak služba 

zabere čas a táta jáhen doma není přítomný. Jinak vnímám, že Bůh žehná, nahradí 

službu a nedostatek času pro rodinu jiným způsobem. Vždy však záleží na 

velikosti farnosti a tím vytíženosti. V menší farnosti je na práci méně lidí, tudíž je 

někdy možné, že úkolů je více než ve větší farnosti, kde může být do různých 

služeb zapojených více lidí. 

 

Je jáhenství práce na plný úvazek, nebo máš i civilní zaměstnání? 

Mám civilní zaměstnání a jáhenství dělám navíc, při zaměstnání. Znám 

však bratry jáhny, kteří jáhenskou službu vykonávají na plný úvazek, těch je však 

malé množství. 

 

Čím jsi chtěl být jako malý kluk? Napadlo tě někdy, že budeš vysvěcen na jáhna? 

Jako malý kluk jsem chtěl být strojvedoucím vlaku, pak jsem chtěl být 

cestářem jako tatínek, který jezdil se sypačem. Také jsem chtěl být námořníkem, 

ale že bych byl někdy svěceným služebníkem Církve, to mě tedy nikdy nenapadlo. 

 

Jak vzpomínáš na studentské časy při studiu teologie? 

Vzpomínám na ně rád, protože mě nejvíce bavilo objevovat nové obzory, 

pronikat do hlubin poznání a potkávat spolužáky. Náročné však bylo, když jsem 

po celotýdenní práci v civilním zaměstnání musel jednou za čtrnáct dnů celou 

sobotu trávit na fakultě a pak po večerech číst, připravovat se na zkoušky, psát 

seminární práce a nakonec diplomovou práci. Obětoval jsem studiu svůj spánek a 

volný čas. 

 

Máš nějakou vtipnou jáhenskou vzpomínku? 

Je mi to líto, ale na žádnou si nevzpomínám. Mám však silný zážitek 

z toho, když jsem sloužil jako jáhen při mši svaté na letišti v Brně papeži 

Benediktovi v roce 2009. Byla tam nádherná atmosféra, pro mě to byl velký dar 

být v jeho blízkosti, vzpomínám si, jak se na mě mile usmál, když jsme si udělili 

pozdravení pokoje. 

 

A poslední otázka: jak se ti letos vstávalo na ranní velikonoční vigílii? 

Nelitoval´s, že jsi otci Zdeňkovi slíbil přijet? 

Když jsem všechny obřady letos s o. Zdeňkem prožíval dvakrát, tak jsem 

si je velmi užíval, ale zároveň jsem si říkal, jak to ti kněží zvládají, když mají více 

bohoslužeb neustále. Jakmile jsem ráno vstával na ranní velikonoční vigílii, říkal 

jsem si, to nebyl dobrý nápad slibovat o. Zdeňkovi, že přijedu. Nemám sice 

problém s ranním vstáváním, ale jelikož se měnil čas, spali jsme o hodinu méně a 
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z naší vigilie jsem přišel kolem půl dvanácté, proto spánku bylo málo. Ale byl 

jsem velmi rád za novou zkušenost, protože jsem dosud na takto brzké bohoslužbě 

nebyl přítomný. 

 

Děkuji za rozhovor! JaV 

Kvalitní časopisy pro vaše děti a vnuky – 
Nezbeda s přílohou Cvrček 
 
• vychází od roku 1992 

• časopis je pro děvčata a chlapce školního věku 

• vydavatel: Časopis Nezbeda a Cvrček, o.p.s., Zlín 

• zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké 

• stálé rubriky: rozhovory se známými i méně 

známými lidmi, komiksy (životopisy svatých, 

Otík, Kamarádi), příběhy a povídky nejen ze 

života, humor, pro bystré hlavy, kapitoly z Bible, 

povídání o přírodních a technických 

zajímavostech, povídání o událostech v církevním 

roce (Velikonoce, Vánoce), kultura a dějiny 

• občasné přílohy: soutěže, vystřihovánky, 

betlémy, prázdninová čtení, pohlednice, plakáty, 

samolepky 

• každý ročník Nezbedy tvoří 11 

čísel (prázdninové dvojčíslo), vychází v 

kalendářním roce 

• je tištěn barevně na formátu 23,5 x 16,5 cm v 

rozsahu 28 stran 

• od počátku roku 2010 vychází (pouze pro 

předplatitele) příloha pro předškoláky – Cvrček 

• ten je tištěn na pevnějším papíru, aby se s ním 

malým čtenářům za pomoci rodičů dobře 

pracovalo 

• koncepce časopisu vychází z myšlenky, aby rodiče 

se svými předškoláky mohli prožívat vztah s Bohem 

také prostřednictvím pravidelného čtení, zábavy i 

různých her 

• malí čtenáři se svými rodiči v něm 

naleznou: Cvrčkovo čtení – v textu jsou některá 

slova nahrazena obrázky, komiks – příběhy rodiny 

http://www.casopisnezbeda.cz/?ukaz=11_casopis_cvrcek&IdMenu=11&grafika=0
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Zajíčkových, okénko pro rodiče – myšlenka pro rodiče, pohádka – 

vyprávění je doplněno kvizem, vystřihovánka – pro šikovné ruce, modlitba, 

kvizy, drobné hříčky 

 
http://www.casopisnezbeda.cz/ 

Svatí z našeho kostela – svatý Josef 
 

Začínáme nový seriál! Budeme se věnovat kostelu, přesněji řečeno 

svatým patronům, které zde máme vyobrazené. Prvním z nich je svatý 

Josef. Je mu také zasvěcena kaple v Bukové. 

 Ve farním kostele je jeho socha umístěna na oltáři, v levém 

výklenku. Poznáte ji podle bílých lilií. 

 

 Svatého Josefa, pěstouna Páně, snad není 

nutné zvlášť přestavovat. Co možná nevíte, že 

ačkoliv Josef je především znám jako přímluvce 

dobré smrti, je také patronem Čech (od r.1654) i 

jiných zemí, posléze celé církve, jmenovitě 

zvláště karmelitánů; manželů a křesťanských 

rodin, dětí, mládeže, sirotků; těch kdo žijí v 

panenství; dělníků, řemeslníků, tesařů, truhlářů, 

dřevorubců, kolářů, inženýrů, hrobníků, 

vychovatelů; cestujících; vyhnanců, umírajících. 

Je vzýván při očních onemocněních; při 

pokušeních; v zoufalých situacích i při bytové 

nouzi. Takže by ho měl o přímluvu prosit snad 

každý z nás! 

  

Pocházel z královského rodu Davidova a v evangeliu je nazván 

mužem spravedlivým. Bohem byl vyvolen za snoubence Panny Marie. V 

jejich ctnostném manželství jim byla pojítkem Boží láska, která je obdařila 

zázračně počatým plodem, jenž se stal naší spásou. Jejich život nebyl 

snadný, ale naopak, protože ke spáse nevede cesta pohodlím. Přesto je plná 

radosti, neboť je to cesta víry, plná lásky a života ve spojení s Bohem. 

Dá se usuzovat, že Josef zemřel v období Ježíšovy dospělosti. 

Mnohé spisy a legendy ukazují smrt Josefa v růžových barvách. I bez nich 

je jisté, že měl čest umírat v Ježíšově blízkosti, snad přímo v objetí 

Spasitele světa. Na druhou stranu se dá říci, že se s ním dočasně loučil a to 

lehké nebylo. Ježíš mu však jistě v té chvíli oplácel lásku, takže se Josef 
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loučil se světem v ovzduší boží lásky a milosti. To byl důvod, pro který je 

uctíván jako patron dobré smrti. Jeho jedinečná úloha mu zajistila i 

významné místo v úctě Církve. 

 http://catholica.cz/?id=997 

Usměvánek 
 

V náboženství 

„Kdo byl svatý Josef?“, ptám se dětí. Jedna odpověď zní: 

„Manžel“, další „Manažer“. 

„Pane faráři, proč mně říkáte vořech? Protože mám dutou 

hlavu?“ 

Jak se mluvilo ve svaté zemi, ptám se dětí?  

Jedno děvče velmi pohotově odpovídá: „Svatozemsky“, pane 

faráři. 

S těmi nejmladšími 

„Kde žili první lidé“, ptám se. Odpověď jednoho druháčka: „V 

lese, pane faráři“. 
 

Na jedné svatbě 

Při večerním rautu jdu a dávám si na talíř dva řízky, 

samozřejmě bez salátu. Sednu si k jednomu pánovi, on se mně 

podívá do talíře a říká: „Otče, proč jste tak skromnej? Tam jsou 

kuřecí stehna, různé saláty a salámy, ředkvičky, papriky, 

rajčata, … a vy si dáte řízek“. Povídám, že si vůbec nevybírám. 

Vidím-li řízek, dám si řízek. 
 

Jeden člověk přišel na faru. Na pohled trošku nešťastný. Když 

se rozmluvil, říká: „Otče, já sem ten život teď tak hnojil.“ Ten 

samý v dál plynoucím hovoru: „Můj otec mně říkával: víno a 

ženský tě zničí. A měl pravdu!!! 
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