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Ročník 13, číslo 1, 5.2.2017                 Zpravodaj farnosti Protivanov 
 

    V Á N E K 
Bajka o bodláku 
 

Právě vychází nové číslo dalšího ročníku našeho farního 

věstníku Vánek. A protože jste mně někteří po nedělní mši svaté 

říkali, abych vám poslal nebo zveřejnil bajku o bodláku, rád ji 

dávám do úvodníku tohoto čísla. Je pro nás výzvou či poučením 

nejen pro postní dobu, která se nám na prahu příštího měsíce 

otevře, ale třeba také pro zamyšlení se nad svým životem, zdali 

chceme přijmout pýchu krásných a voňavých květin, nebo zdali se 

chceme podobat pichlavému a nevzhlednému bodláku. 

Zahradní lilie se jednou vyptávala ostatních květin na 

Ježíše. Její pán zahradník jeho jméno vyslovil, když chválil její 

květy. Sáronská růže, zářící purpurem řekla: „Neznám ho. Bude to 

asi nějaký venkovský sedlák, protože všechny vznešené muže 

našeho kraje znám.“ 

Jasmín se přidal: „Ani já ho neznám-a žádný lepší člověk 

neopomene přivonět k mým květům.“ 

„Já také ne“, řekla chladná kamélie. Bude to nějaký 

ošklivec, protože krásní muži a ženy zdobí mým květem svou 

hruď.“ 

Lilie odpověděla: „Proč si tedy můj pán na něj vzpomněl, 

když ráno hleděl na můj čistý květ?“ 

Tu řekla fialka: „Jeden z nás bude znát Krista určitě. Náš 

nebohý bratr bodlák. Žije na okraji cest a všechny, kdo jdou 

cestou, zdraví svou zaprášenou hlavou.“ 

Lilie řekla: „Asi máš pravdu, že bodlák viděl Krista. Ale 

nemáš pravdu, že je to bratr nás, krásných květin. Je to špinavý, 

pichlavý žebrák. 

Ale fialka se přesto obrátila k cestě a volala: „Bratře 
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bodláku, lilie by ráda věděla, jestli znáš Krista?“ 

A vítr přinesl do zahrady bodlákovu odpověď: „Znám ho, 

šel touto cestou, a já jsem se dokonce dotkl jeho šatů.“ 

„A je to pravda, že se mi podobá?“ chtěla vědět lilie. Snad 

trochu více v noci, když měsíc rozteskní tvou barvu. Ty neseš 

hlavu pyšně vzhůru-on ji má trochu skloněnou. Ale jeho plášť je 

bílý jako tvůj květ. Můžeš být šťastná! To ke mně, zaprášenému 

bodláku, nikdo Krista nepřirovná!“ posteskl si skromně bodlák. 

„A pověz, jaké má Ježíš oči?“ chtěly vědět zahradní 

květiny. Bodlák otevřel svůj modrý květ a ukázal ho k zahradě. 

„A jaký má šat?“ Bodlák otevřel na jiném stonku červený 

květ. „Je to hrubá barva“, řekla znechuceně lilie. „A jakou má na 

hlavě korunu, nebo věnec?“ A bodlák pozvedl své trny. „Hrozný 

věnec“, řekla kamélie. „Růži se dají její trny ještě prominout, jsou 

drobné a něžné, ale ty tvé trny jsou ošklivé a pichlavé.“ 

„A jak Kristus miluje?“ ptala se dál lilie. „Takhle“, řekl 

bodlák a rozevřel svůj uschlý květ, a peříčka z něj se rozlétla do 

celého světa. 

„Přes to bych ho ráda poznala“, řekla lilie. „Jak bych to 

měla udělat?“ 

„Když chceš uvidět Ježíše, když chceš, aby on pohlédl na 

tebe, staň se bodlákem u cesty. On je pořád na cestách. Když šel 

posledně kolem, řekl mi: „Buď požehnán, bratře bodláku, protože 

kveteš v prachu lidských cest a obveseluješ oko unaveného 

poutníka.“ 

A bodlák dodal: „Ani tvá vůně jej nepřiláká do zahrad 

boháčů, on cítí ve vzduchu jinou vůni-rány bolavého člověka.“ 

Ale ani lilie, ani sáronská růže, ba ani mateřídouška se 

nechtěly stát bodláky u cesty. A tak Krista nikdy nepoznaly, 

podobně jako lidé, kteří jej nechtějí následovat po uprášených 

cestách tohoto světa.   

A tak vám i sobě přeji, abychom měli vždy správný směr 

a byli pořád a dobře životně zorientováni. 

       o. ZF 
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Ohlédnutí za rokem 2016 
 

Křty 
Za rok 2016 bylo v naší farnosti pokřtěno 18 dětí  

(v předchozím roce polovina, tedy 9 dětí). Z pokřtěných dětí bylo 

11 chlapců a 7 děvčat. 

Pavel Dostál       Petr Hloušek 

Erik Gabriel Nejedlý      Matěj Marek Skalička 

Tomáš Lukáš Cetkovský     Beáta Barbora Grmelová 

Václav Zatloukal      Aneta Lucie Basjuková 

Magdaléna Anastázie Kolářová    Matyáš Josef Pejř 

Jan Marek Žampach      Šimon a Jakub Grézlovi 

Patrik Gabriel Doležel     Tereza Zemánková 

Valerie Veronika Vybíhalová    Viktorie Kopečná 

Nela Terezie z Lisieux Vašíčková  

 

Vyprošujme nově pokřtěným do života hojnost Božího 

požehnání, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie. 

 

Svatby 

V naší farnosti v roce 2016 uzavřelo manželství 6 párů 

(2015=8 párů). Pro připomenutí dalších roků: 2014=11 párů; 

2013=2 páry, 2012= 3, 2011=12. Všechna manželství byla 

uzavřena v Protivanově: 

 

6.2.  Eduard Sychra + Romana Hrubá 

9.4.  Marek Žampach + Monika Freharová 

23.4.  Dominik Mlejnek + Marie Abrahámová 

13.8.  Petr Weisgärber + Eva Dospivová 

27.8. Petr Nejedlý + Lucie Škochová 

14.9.  Karel Doležal + Andrea Primová 

 

Rád a ze srdce žehnám všem párům a na společné cestě jim 

u Pána Boha vyprošuji hojnost Božích milostí. 
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Pohřby 

V loňském roce odešlo ke svému Otci na věčnost 19 lidí 

(v roce 2015 o čtyři víc, tedy 23 lidí). Z těchto 19 lidí bylo 10 

mužů a 9 žen. (předchozí roky: 2015=23 lidí; 2014=19 lidí; 

2013=24 lidí; 2012=23 lidí, 2012=18). Ze všech zemřelých bylo 

pouze zaopatřeno 6 bratří a sester zaopatřeno!! 
 

Rozloučili jsme se s těmito lidmi: 

Jiřina Najbrová-92 let 

Anna Krátká-88 let 

Pavel Zatloukal-nedožitých 68 let 

Josef Dokoupil-také nedožitých 68 let 

Jan Šindelka-58 let 

Arnoštka Pospíšilová-83 let 

Alois Ošlejšek-90 let 

Marie Vičarová-91 let 

Josef Trunda-74 let 

Marek Milar-43 let 

Marie Sedláková-90 let 

František Slepánek-87 let 

Dagmar Žampachová-61 let 

Josef Pořízka-83 let 

Klotilda Švecová-95 let 

Jenovéfa Vlachová-nedožitých 96 let 

Antonín Kejík-63 let 

Josef Sekanina-81 let 

Pavla Sedláková-40 let 
 

Josef Trnečka, Helena Marková a pan Klváček z MH měli 

civilní rozloučení v Prostějově. 

Na konci roku (30.12.) ještě zemřela Marie Klementová 

z Malého Hradiska, která měla pohřeb až po novém roce. 
 

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

ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen. 
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Svátost nemocných 

13. a 14. února v naší farnosti přijalo svátost nemocných 

50 farníků. Pro srovnání opět předchozí roky: 2015=také 50 lidí; 

2014=65 farníků; 2013=63, stejně jako v roce 2012 i 2011). 18 

lidem jsem udělil svátost nemocných soukromě během celého 

roku (2015=25; 2014=22, 2013=28, 2012=29). 

 

První svaté přijímání 

U prvního svatého přijímání bylo letos 10 dětí (2015=9; 

2014=9; 2013=16, 2012=16; 2011=10; 2010=11; 2009=15).  

Z Protivanova Michal Dostál; Pavel Jonšta; Klaudie Krénarová; 

Tobiáš Kubík; Jakub a Lukáš Sekaninovi; Adélka Strejcová byla 

ve Vysočanech; Marťa Trunda. Malé Hradisko a Lipová měli 

jednoho zástupce, a to Michal Fiedler a Michaela Kolářová. 

 

Kéž eucharistické světlo Kristovo svítí, v srdci nejen těmto 

prvokomunikantům, ale nám všem. 

 

 

Náboženství 

Do školního roku 2016/17 se přihlásilo 59 dětí. Prvňáčků 

je 13; ve druhé třídě je 15; ve třetí 8; ve čtvrté taky 8, v páté jen 2 

(a to devět jich bylo nedávno u svatého přijímání!!!); v šesté 4; 

sedmé 2; osmé třídě 5 dětí. V deváté 2 žáci. 

 

Nemocní 

Naše nemocné navštěvuji tradičně každý měsíc, a to  

v úterý v Protivanově, ve čtvrtek odpoledne v Bukové. Počet 

nemocných, které rád navštěvuji je: Protivanov 9 (2015=12; 

2014=12; 2013=7); Buková 5, (2015=5; 2014=6; 2013=8). 

V Malém Hradisku ani v Repechách bohužel nenavštěvuji nikoho. 
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Ahoj děti,  

rád bych se vám představil. Jsem takový malý neposeda, skoro 

jako vy, pořád někde lítám v povětří a koukám na celý svět. Jmenuji se 

Váneček a chtěl bych být vaším kamarádem. Zkusím pro vás 

„přifouknout“ na tyto stránky několik soutěží, rébusů, doplňovaček, 

hádanek, vtipů nebo různé zajímavosti. 

 

Tak jsem si tak létal po okolí Protivanova a zafuněl jsem až na 

farní zahradu a co tam nevidím: pan farář chodí po zahradě a za ním 

jako pejsek běhá malinká ovečka. Není divu! Když se ovečka, jmenuje 

se Beruška, narodila, umřela jí její maminka. Jehňátko samozřejmě moc 

plakalo a stýskalo se jí po mamince. Bylo slabé, nemělo žádnou srst  

a třáslo se zimou. Mělo však moc krásné a veliké oči a bylo velmi 

roztomilé.  

Já, i když jsem malý vítr, si myslím, že bychom měli vždy dělat 

všemožné, abychom druhému pomohli, když to potřebuje.  Ať už je to 

člověk, nebo zvíře. A přesně to si řekl i pan farář, když uviděl malé 

bezbranné jehňátko. V lékárně koupil Berušce dětský dudlík a láhev na 

mléko, z družstva od kravičky přinesl mléko, ovečku vzal do náruče 

a začal ji krmit jako malé miminko. Berušce zpočátku teklo mléko po 

bradě, protože z láhve neuměla pít. Ale brzy se to 

naučila a pila a pila a sílila každý den. Vždycky na 

zahradě netrpělivě vyhlížela pana faráře, kdy už jí 

konečně půjde krmit. Stačilo jedno zahvízdnutí a ovečka 

se hned motala okolo jeho nohou. Svojí roztomilou 

hlavičkou „šťouchala“ do pana faráře, aby si s ní hrál. Ti 

dva se brzy skamarádili a tak dnes můžete vidět, jak na 

farní zahradě pobíhá jedno malé jehňátko stále okolo 

pana faráře jako pejsek.  
 

Tak a teď už k vám foukám nějaký ten úkol pro radost. Fúúú a fííí… 

budeme soutěžit! 
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Vylušti postní výzvu podle klíče. Potom se nad vyluštěnou větou zamysli a 

napiš nebo nakresli, co můžeš udělat pro to, aby se tato slova stala součástí 

tvého života. Text nebo obrázky s vyluštěnou větou přines panu farářovi do 

náboženství.  

Na tři vylosované z vás čekají pěkné ceny. 

Tak ahoj, já si jdu zase poletovat nad Protivanovem, Bukovou  

a Malým Hradiskem. Třeba mě zahlídneš nebo ucítíš, když Ti pročísnu 

svým funěním vlásky.  

Těším se na Tebe zase příště!     

     Tvůj kamarád Váneček 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

                    převzato z Děti.vira.cz 

 
 

Hádej a vylušti:      Jaká událost byla 6.12.1933? 

         !šálukiM ýtavs eceřp ,oN 

 

 Je to žluté, a když to dopadne, tak to zamňouká. Co je to? 

.ukčok an tuondapod a étulž týb ot ísum ela, vilokoc týb ot ežůM 
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Uměvánek 
 

Blahé paměti stréček Štafů mně řekl v souvislosti 

s vánočními zpěvy v kostele: „Já so stoprocentně spokojené.“ 

 

Jedu s dětma na výlet do Brna (Jeden den na Petrově) 

a jeden chlapec mně říká: „Pane faráři, já mám na svačinu řízek. 

Ale kuřecí, a ten vy nemáte rád.“ 

 

Přání jedné babičky do nového roku: „Pane faráři, a beďte 

tade až do smrti, abeste pak mohl bét na hřbitově pochované, tam 

je kněžské hrob, to beste tam měl dobrý.“ 

 

Po farním plese všem starouškům dávám na památku 

„plesové“ sirky a jedna babulenka mně říká: „A kdo vám to dělal. 

To musél bét machr, má to takový pěkný“. Tak ji říkám, že jedna 

dobrá duše z farnosti. 

 

Na faře na chodbě dole mám dva pytle plný toaletního 

papíru. Jeden brigádník říká: „Není toho nějak moc?“ A druhý mu 

odpovídá: „No, s farníkama to je asi pěknej adrenalin.“ 

 

Dole u dveří někdo zvoní. Beru domácí telefon a říkám: 

„Kdo mi to tu loupe perníček?“ A zespodu se ozve: „Tady 

Jeníček.“ 

 

Jedna paní z farnosti zve okolo jedoucí cyklisty: „Jeďte 

se podívat na faru, pan farář tam má klokany. „Jojo, já vím, to 

je dobrej maník; pije pivo a prodává marijánkový voplatky.“ 

 
 
Vánek, zpravodaj farnosti Protivanov, občasník 
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