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Ročník 12, číslo 3, 11.9.2016        Zpravodaj farnosti Protivanov 
 

V Á N E K 

 
 

Biskup Cikrle: Po Petrovi Pavel 

 

 

 „Za nového pomocného biskupa jsem se modlil delší 

dobu, poslední měsíce spolu s věřícími brněnské diecéze, a jsem rád, 

že se jím stal otec Pavel Konzbul. Vážím si ho pro jeho 

systematičnost, spolehlivost, široký společenský rozhled a pro řadu 

dalších vlastností, kterými přispívá k životu církevního společenství. 

A považuji za určitou Boží hříčku, že po pomocném biskupovi 

Petrovi (Esterkovi) přichází biskup Pavel, rovněž nositel jména 

jednoho z našich diecézních i katedrálních patronů,“ řekl biskup 

Vojtěch Cikrle poté, co bylo zveřejněno jméno nového pomocného 

brněnského biskupa.  

 

 Naše diecéze letos dostala nového pomocného biskupa Pavla. 

Biskup Vojtěch v srpnu oslavil sedmdesáté narozeniny. 

 Tento Vánek proto věnujeme našim biskupům. 

 Přejeme jim oběma do jejich služby hodně sil a hojnost 

Božího požehnání. 
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Co nás čeká  

 

 

17. září - farní pouť na Vranov 

Tradiční pěší poutí naší farnosti je Vranov u Brna. Takže v 

sobotu 17.9. po ranní mši svaté (6:30 hodin) vyrážíme za každého 

počasí na nejdelší pěší putování v roce. Čeká nás opět přes třicet 

kilometrů. Kdo by si netroufal nebo měl jakékoliv zdravotní obtíže, 

může využít autobus, který bude odjíždět z Bukové ve 14:45 hodin, z 

Protivanova pak přesně v 15 hodin. Autobus bude vyjíždět z 

Vysočan, tedy kdo z našich vysočanských přátel by chtěl jet, 

domluvte se na odjezdu z Vysočan s panem řidičem Kovářem. Na 

Vranově se setkáme dole, na točně autobusů odkud půjdeme 

s hudbou procesím do kostela. Každá pouť může být spojena se 

svátostí smíření. O to větší duchovní užitek pro každého má. Proto 

využijte možnosti kněží, kteří tam na vás ve zpovědnicích budou 

jistě s otevřenou náručí čekat. Po návratu z pouti zakončíme pouť 

tradičním světelným průvodem (od horní zastávky autobusu) a 

svátostným požehnáním v kostele. 

 

 

 

 

 

 

 

8. října - pěší pouť do Okluk 

Letos bude pouť k Panně Marii Růžencové v Oklukách 

tradičně druhou sobotu v říjnu, tedy 8.10. Od kapličky v Malém 

Hradisku odcházíme ve 14:00 hodin. Na začátku Okluk se pak 

setkáme s farníky ze Ptení, Stínavy, Prostějova a přilehlých galaxií. 

Společnou modlitbou svatého růžence se připravíme na slavení 

pouťové bohoslužby, která bude v 15:00 hodin u kapličky. Po mši 

svaté se můžete opět těšit na farní oplatky v mnoha příchutích a ve 

zcela novém, „Zdendovském“ obalu. 
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9. října - MISIJNÍ NEDĚLE 
Tradičně si každý říjen v celé církvi připomínáme „misijní 

neděli“. Letos to bude u nás ve farnosti v neděli 9.10. Tento den 

můžeme při bohoslužbě a ve svých modlitbách zvláště pamatovat na 

lidi v misijních oblastech, na misionáře a všechny, kteří v misiích 

působí. Místo kázání bude přečten misijní dopis, ve kterém nás 

seznámí otec ředitel papežských misijních děl v České republice 

s novými projekty podporovanými ze sbírek na Misijní neděli. 

V modlitbě přímluv i netradičním obětním průvodu budeme 

pamatovat na misie ve všech kontinentech celého světa. Mše svaté 

budou v obvyklých časech, tedy v 8:00 a v 11:00 hodin. 

 

 

16. října - císařské hody spojené s žehnáním fary 
I letos na Císařské hody (16.10.) poděkujeme Pánu Bohu za 

letošní úrodu. Tento den bude v našem kostele sloužena jenom jedna 

mše svatá, a to v 9:30 hodin. Pokud chcete, můžete své výpěstky ze 

zahrad a zahrádek donést do kostela na výzdobu. Po mši svaté budou 

všechny prvotiny požehnány. Po skončení slavnosti v kostele se 

všichni přesuneme před faru, kde se uskuteční obřad slavnostního 

žehnání fary. Po něm bude možnost si celou faru prohlédnout. 

Odpoledne ve 14:00 hodin bude v kostele svátostné požehnání. 

Potom v multifunkčním sále na faře bude tradiční burčákový košt. 

Celý den bude uzavřen ohňostrojem s hudbou. 

 

Prodej kalendářů a zapisování mešních úmyslů na příští rok 

Od měsíce října se začnou v sakristii zapisovat úmysly mší 

svatých na příští rok. Bude to po každé úterní mši svaté, úterkem 

4.10. počínaje. Už teď jsou v sakristii pro vás ke koupi kalendáře na 

rok 2017. Stojí 59,- kč. 
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Biskup Vojtěch gratulantem 

 

 
V pořadí třináctý diecézní brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle se v 

srpnu dožil sedmdesátých narozenin a vzkazuje všem, kteří mu poštou i e-mailem 
posílají gratulace: „Děkuji všem za blahopřání k narozeninám, a děkuji také za 
modlitby, kterými mne v biskupské službě mnozí provázíte a posilujete.“ 
 

Jedním z gratulantů byli i žáčci z náboženství z celé diecéze. Podle 
nápadu a pokynů katechetického centra v Brně i děti z Protivanova malovaly otci 
biskupovi k narozeninám kytičku – jedna kytička za třídu dětí z náboženství, jeden 
okvětní lístek a k tomu modlitba od každého žáčka. Květiny jsme poslali poštou do 
Brna a dámy z katechetického centra z nich uvázaly tu nejkrásnější kytici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Biskup Vojtěch: Trapasům jsem se nevyhnul 

 
Biskup Vojtěch Cikrle se narodil  20. srpna 1946 v obci 

Bosonohy (dnes městská část Brna). Protože pocházel z 
komunistickým režimem pronásledované rodiny (jeho otec byl z 
politických důvodů 11 let vězněn), nemohl studovat, vyučil se slévačem 
a odmaturoval až později na večerní Střední škole pro pracující v Brně. 
Jako dělník pracoval ve Šmeralových závodech, ve Zbrojovce a na 
stavbě dálnice Praha-Brno. V letech 1969 až 1971 vykonával základní 
vojenskou službu. V roce 1971 byl přijat ke studiu na 
Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic. Na kněze byl 
vysvěcen 27. června 1976 v brněnské katedrále. Od roku 1976 do roku 
1982 působil jako duchovní v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Jihlavě, ve 
Znojmě, ve Slavkově u Brna, ve Velkých Němčicích a Starovicích. V 
letech 1982 až 90 vykonával funkci prefekta, později rektora v 
Kněžském semináři v Litoměřicích. Dne 14. února 1990 byl (po 
osmnácti letech uprázdněného biskupského stolce) papežem Janem 
Pavlem II. jmenován v pořadí 13. sídelním biskupem brněnské diecéze. 
Biskupské svěcení přijal 31. března 1990 z rukou olomouckého 
arcibiskupa Františka Vaňáka. Při České biskupské konferenci je 
předsedou Komise pro kněžstvo, Rady pro rodinu a Rady pro bioetiku, 
dále je členem Komise pro liturgii. 
 

 

Otče biskupe, co pro vás znamená víra? 

 Životní postoj, ve kterém objevuji Boha jako otce, ostatní lidi 

jako sourozence a sebe samého stále v novém životadárném světle. 

 

Co je podle vás láska? 

 Tajemství, které odhalujeme celý život, ať jsme věřící či 

nevěřící. Láska má mnoho podob – mezi mužem a ženou, mezi 

sourozenci, mezi přáteli, milosrdná láska k potřebným, dnes 

pohrdaná láska k vlasti, ap. Křesťané věří, že pramen lásky je v 

Bohu. Přesněji ve vztahu lásky mezi Bohem Otcem a Synem  

Ježíšem Kristem, a že tímto pramenem je Duch Svatý. Právě tento 

vztah lásky inspiroval věřící, aby se v minulosti s naprostou 

samozřejmostí ujímali nemocných, postižených, sociálně slabých a 

jinak strádajících,  a snaží se, aby tato láska byla pravdivým výrazem 
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také jejich manželství. Dalo by se říci, že láska neexistuje nějak 

imaginárně, sama o sobě, ale v nás. Je  to i naše osobní dílo, které 

může mít mnoho inspirací a podob. 

 

A naděje? 

 Naděje se vždy vztahuje k budoucnosti, a pokud se nejedná o 

naději falešnou a demotivující, dodává sílu pro život v přítomnosti. 

Může se opírat o lidské síly, vědomosti, statistiky, o štěstí, o osud… 

O této silné lidské naději se říká, že umírá až naposled. Existuje ale 

také naděje reálnější a mocnější, která ukotvuje věřícího člověka 

v Boží lásce a jeho blízkosti, a to i uprostřed bojů, zmatků a často i 

utrpení. A právě o této naději bylo napsáno, že nedojde hanby. 

 

Jaký význam má v životě člověka radost a utrpení? 

 Radost a utrpení mají k sobě velmi blízko. Po radosti 

toužíme, utrpení snášíme. Není možné zvolit jen radost a utrpení 

vyloučit.  Někdy je právě schopnost přijmout utrpení nebo odříkání 

přímou úměrou budoucí radosti. Znají to sportovci, umělci i mnozí 

jiní. Radost a utrpení patří k lidskému životu a jejich prožívání může 

být cestou k moudrosti srdce. 

  

Jak byste charakterizoval biskupskou službu? 

 Být služebníkem Velkého. S poctami i pohrdáním. Biskupská 

služba je také jakýmsi projekčním bodem pro dobré i pro špatné. 

 

Brněnským biskupem jste již dvacátým šestým rokem. Kdybyste 

znovu začínal, dělal byste něco jinak? 

 Určitě bych mnoho věcí dělal i jinak. Ale to mohu říct až na 

základě zkušeností, které mám a s odstupem času, když vidím, jak se 

věci vyvíjely a jaké byly možnosti. O mnohých věcech nebudeme až 

do konce života vědět, jestli byly rozhodnuty dobře nebo špatně.  

 

Co Vám dvacet šest let v biskupském úřadu  dalo? 

 Bezesné noci i radostný úžas z toho, co tvoří Bůh. 
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Snažil jste se v životě něčemu vyhnout? 

 Například trapasům. Ale marně. 

 

Nedávno skončila olympiáda v Rio de Janeiru. Je nějaký vztah mezi 

sportem a vírou? 

 Myslím, že docela blízký. Ve sportu se usiluje o  sportovní 

vítězství, v životě křesťana navíc o vítězství ducha. Oboje vítězství 

stojí čas, námahu, někdy bolest, musejí se překonávat překážky. Ale 

stát na stupních vítězů - obrazně řečeno - rozhodně stojí za všechny 

oběti. 

 

Ve svém biskupském programu jste si již před let vytýčil dvě priority 

– „Rodina a farnost“. Brněnská diecéze si v příštím roce bude 

připomínat 240. výročí svého založení. Jaké máte další cíle? 

 Cíl mám stále jediný – aby diecéze byla živým organismem 

těla univerzální církve. Přál bych si, aby byl tento organismus 

v určité symbióze s prostředím, ve kterém žije, a zároveň přijímal 

„živiny“ odjinud a stával se biblickým kvasem, solí a světlem. 
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Nový pomocný brněnský biskup  
Pavel Konzbul 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 Pavel Konzbul se narodil 17. října 1965 v Brně - Juliánově, kde 
dodnes žije jeho maminka Marie. Po maturitě na gymnáziu v Brně v 
Křenové ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT 
Brno - obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989. Po 
vykonání roční základní vojenské služby nastoupil jako odborný a 
později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie 
věd České republiky v Brně. Tam se věnoval vývoji a realizaci 
korekčních cívek magnetických polí pro tomografii nukleární 
magnetické rezonance. Publikoval v řadě zahraničních odborných 
časopisů. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, 
kde také obhájil doktorskou práci v oboru teorie elektromagnetického 
pole. 
 V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika, kde 
byl několik let zástupcem národní provinční představené v Praze. V 
témže roce zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v roce 2000. Od téhož 
roku je také členem Společnosti pro církevní právo. 
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 V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské 
svěcení z rukou otce biskupa Vojtěcha. Poté působil nejprve v 
jáhenské službě v Letovicích, a pak jako farní vikář v Boskovicích a 
Hustopečích u Brna. V roce 2005 byl ustanoven spirituálem 
Biskupského gymnázia v Brně a v roce 2013 byl jmenován farářem ve 
farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a členem Kněžské rady 
brněnské diecéze. 
 Externě vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně, obor Křesťanská výchova. Spolupracuje také s brněnským 
nakladatelstvím Cesta, které dosud vydalo osm jeho publikací, 
převážně homiletického a pedagogického charakteru (Naslouchání, Jak 
mluvit s dospívajícími o víře?, ap). Pavel Konzbul aktivně spolupracuje 
také s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně, je exercitátorem v 
Duchovním centru svatého Františka z Pauly ve Vranově u Brna a 
pravidelně přispívá na blog Lidových novin. 
 V říjnu 2015 ho brněnský biskup Vojtěch Cikrle jmenoval III. 
sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v 
Brně. 
 V sobotu 21. května 2016, kdy s v brněnské diecézi slaví 
výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra 
a Pavla, ho papež František jmenoval pomocným brněnským biskupem 
a titulárním biskupem litomyšlským.  
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5 otázek pro biskupa o. Pavla Konzbula 

 

 

Když diecézní brněnský biskup loni v prosinci žádal své diecézany o 

modlitby za nového pomocného biskupa, napadlo Vás, že byste to 

mohl být Vy? 

 Na jednu stranu se říká, že každý voják nosí v torně 

maršálskou hůl, na druhou stranu ale víme, že církev není armáda. 

Církev je společenství Kristovo, které je oživované a vedené 

Duchem Svatým. V tomto prostředí Prozřetelnost nabízí každému, 

většinou krok po kroku, jeho konkrétní životní cestu k Bohu a k 

druhým lidem. Tu naplňujeme v daných situacích osobními 

rozhodnutími. Tvrzení, že biskupem může být téměř každý kněz, má 

právní opodstatnění, ovšem situace, že bych já byl pomocným 

biskupem, se mi zdála v té době ještě méně reálná, než radí suché 

zákony matematické pravděpodobnosti. 

 

Co je úkolem pomocného biskupa? 

 Myslím, že z latiny vycházející pojem auxiliární biskup, 

někdy překládaný jako světící či pomocný, by se dal dobře vyjádřit 

slovy - biskup pomocník. Tak jako farář může mít v náročnějších a 

početnějších farnostech pomocníka, farního vikáře (lidově zvaného 

kaplana), tak tomu může být i na úrovni vyšší, tedy celé diecéze. 

Biskup pomocník je ten, který pomáhá svému diecéznímu biskupovi. 

Jsou mu svěřeny konkrétní úkoly a diecézní biskup na něj deleguje, 

dle vlastního uvážení, některé pravomoci. 

 

Vaším patronem je svatý apoštol Pavel, jeden z patronů brněnské 

diecéze. Čím vás nejvíc oslovuje? 

 Apoštol Pavel mne oslovuje svým neutuchajícím nasazením 

pro hlásání Evangelia a také tím, že se nebál ničeho nového. S 

rozhodností a láskou řešil konfliktní situace. To, jak s poslušností, 

odvahou a prozíravostí dokázal systémově řešit problémy nových 

křesťanských konvertitů z pohanství vůči žido-křesťanům, je pro 

mne velice inspirující. 
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Řadu let jste působil jako spirituál na Biskupském gymnáziu v Brně, 

největší církevní škole v brněnské diecézi. Jak byste charakterizoval 

dnešní mladé lidi? 

 Drogy, sex a nuda - to se můžeme dočíst na adresu mládeže v 

některých bulvárních médiích. Já osobně se s tímto pohledem 

neztotožňuji. Domnívám se, že každý dospívající člověk, nejen že 

řeší problémy své identity, ale podvědomě hledá dobro. Pokud někdo 

má v té době špatné kamarády, tak často jen proto, že nenašel lepší. 

Nemalým úkolem církevních škol je dnes vytvořit prostředí, kde 

vznikají dobrá přátelství mezi dětmi, dospívajícími, učiteli a Bohem, 

to je naděje církve u nás. Osobně bych charakterizoval dnešní 

mládež slovy jiné „svaté trojice“: očekávání, hledání a svoboda. A 

pokud někdo dnes mládež kazí, tak jsme to nejčastěji my dospělí. 

 

Na co se ve své nové službě nejvíc těšíte? 

 Myslím, že nejdůležitější je v životě dovolit Bohu, aby nás 

překvapil, tedy, abychom uměli žasnout. A tak se dostává ke slovu 

můj oblíbenec anglický spisovatel a novinář G. K. Chesterton, který 

říká: „Vděčnost je pocit štěstí zdvojnásobený úžasem.“ Těším se 

tedy ve své službě na setkání s novými lidmi a na všechna 

překvapení, která mi Bůh připravil. Otče biskupe, děkuji za rozhovor 

a přeji hojnost Božích darů pro Vaši službu. 

 

       Martina Jandlová  

převzato z www.biskupstvi.cz 
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Usměvánek 

 

Na začátku školního roku jeden prvňáček říká: „S vama je ale 

prča.“ 

 

S dětmi si povídáme o svaté rodině. Ptám se jich, kdo byl 

svatý Josef ve vztahu k Pánu Ježíši. Jeden hoch rychle odpovídá: 

strejda? 

 

U třeťáků probíráme 5. přikázání. Na konci vše shrnuji a 

říkám, co nám páté přikázání připomíná, a že máme mít v úctě 

člověka a … Nechávám doplnit děti. A rychlé doplnění znělo: „a 

ptáka“. 

 

Na pouti v roce 2015 

Prodej oplatků: „Máte oplatky se Zdendou?“ 

 

V náboženství při opakování: 

Kdo zradil Pána Ježíše? Ábel. 

Kolikátý den Pán Ježíš vstal z mrtvých? Druhý? 

Co odpověděla Panna Maria andělu Gabrielovi, když jí řekl, že se 

stane Boží maminkou? Jsem stará. 

Jak se stanoví datum Velikonoc? Podle vajíček. 

Co znamenají kadidlová zrna na paškálu? Nemá to něco společnýho 

s kohoutem? // Díry v rukách Pána Ježíše. 

Který měsíc slavíme Zvěstování Páně? V zimě. 

Kde žila Panna Maria a svatý Josef po smrti krále Heroda? V Africe. 

Kde byla Panna Maria, když byl Ježíš ukřižován? Pod kopcem. 
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