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Ročník 13., číslo 2., 9. 4. 2017        Zpravodaj farnosti Protivanov 
 

   V Á N E K 

 

 

Slovo otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k založení diecéze 

 

Milí přátelé,  

 brněnská diecéze slaví 240. výročí svého založení. To je velká 

věc v životě místní církve. V malém dějepisném okénku by se dalo 

připomenout, že v době vlády Marie Terezie (1740-1780) byla na 

Moravě jediná diecéze, a to v Olomouci.  

Patřila mezi největší a nejrozsáhlejší v celém tehdejším mocnářství. 

Měla 525 farností, a proto byla Morava zvolena jako první  

k plánované církevní reorganizaci. Tehdejším záměrem bylo vytvořit 

dvě nová biskupství - v Brně a v Opavě. Dne 5. prosince roku 1777 

vydal papež Pius VI. zvláštní bulu, kterou povýšil olomoucké 

biskupství na arcibiskupství, a jemu podřízené nové Biskupství 

brněnské s ním mělo vytvořit moravskou církevní provincii. Tehdy 

rovněž plánované opavské biskupství na své založení z politických 

důvodů čekalo až do 30. května 1996. 

 Co je vlastně diecéze? Samotné slovo pochází z řeckého 

dioikéin, což znamená „spravovat dům“. Jak říká Kodex církevního 

práva, je diecéze částí Božího lidu, která je svěřena do pastýřské 

péče biskupovi a je vymezena určitým územím tak, že zahrnuje 

všechny věřící, kteří na tomto území přebývají. Pokud opustíme 

formulace církevních dokumentů, dá se jednoduše říci, že diecéze je 

území, na němž všichni žijeme své povolání Bohem a máme ve 

vzájemné lásce a pomoci vytvářet rodinu, v níž se všichni lidé 

mohou cítit milováni a přijímáni. 

 Když slavíme narozeniny blízkého člověka, je jejich nedílnou 

součástí ohlédnutí se zpět, často nejen k historii rodičů a prarodičů, 

ale ještě do vzdálenější historie. Při takových slavnostních setkáních 



 2 

jsou vypravovány a sdíleny příběhy, které připomínají důležité či 

humorné události členů rodiny, a tak jsou posilovány rodinné vazby 

a jistota vzájemnosti. Toto zakořenění v minulosti otvírá dveře 

k budoucnosti. Bez této historické paměti je budoucnost člověka 

omezena na nejbližší, obvykle biologicko-materiální obzor sebe 

sama, který se pak stává zdrojem jak přehnaných nadějí, tak strachu 

a obav. Ve společenství věřících jde o ohlédnutí do mnohem hlubší  

minulosti.   

 Když se podíváme v historii naší diecéze trochu nazpět, v kolika 

lidech se díky existenci věřících mohlo narodit, vyrůst a rozkvést 

něco krásného? Co všechno dokázala naše pastorační, katechetická, 

mládežnická centra, centra pro rodinu, charita a další odbory, 

oddělení a organizace založené pro pomoc věřícím či nevěřícím 

v jejich starostech?   

 A co udělat pro budoucnost brněnské diecéze, aby byla  

i nadále plná naděje? Právě o tom píše svatý Pavel ve svém dopise 

křesťanům v Kolosách. Jeho dopis by se dal parafrázovat asi takto: 

„Tou nadějí jste vy, duchovně i tělesně plodní věřící, kteří 

projevujete milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. 

Vy, kteří dokážete vzájemně spolupracovat na všem, co je dobré. 

Vy, kteří se dokážete i ve své různosti respektovat a navzájem si  

odpouštět lidská provinění. Tak jako je odpouští Bůh vám.  

 Jste to vy, kteří jste poznali Boží lásku a radujte se z ní tak, že  

se stala ústřední hodnotou vašeho života a cestou k dokonalosti.  

Jste to vy, kterým v srdci nevládne zdánlivý pokoj bohatství a síly, 

ale pokoj Kristův. Vy, kteří jste za něj vděčni a vyzařuje z vás.  

 Vy, kteří se nebojíte slyšet a přemýšlet o slovech, která vám 

říkají druzí a žijete v reálném světě, do kterého jste zasazeni.  

 Jste to vy, kteří se snažíte svým životem zpívat Bohu písně 

vděčnosti a vším, co říkáte a konáte, se připojujete k tomu, čím 

opěvoval svého Otce Ježíš Kristus.“ 

  Milí přátelé, brněnská diecéze slaví 240. výročí svého založení. 

Kéž je pro ni tím nejvzácnějším darem každý z vás a diecéze ať je 

darem pro vás všechny.  

  Ať vám Bůh žehná. 

         Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský 
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Se všemi se loučím a těším se nashledanou 

 

V sobotu 25. března 2017 krátce po jedné hodině odpolední byla do 

arcibiskupské hrobky v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

uložena rakev s tělem kardinála Miloslava Vlka. 

 

Hlavním celebrantem zádušní bohoslužby ve zcela zaplněném 

chrámu na Hradčanech byl kardinál Dominik Duka OP, kazatelem 

biskup František Radkovský a závěrečné pohřební obřady vedl 

olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Předseda ČBK v úvodu připomněl 

snahu kardinála Vlka o obnovu církve po převratu v listopadu 1989 i to, 

že budoval úřad Arcibiskupství pražského, zasazoval se také  

o   mezináboženský dialog, pomáhal při budování církevního školství  

a položil základy pražské arcidiecézní charity. „Loučíme se s pražským 

arcibiskupem, nástupcem kardinála Tomáška, kterému připadl úkol 

vystavět budovu církve ve svobodném, suverénním a demokratickém 

státě,“ zdůraznil Dominik Duka. 

 

Emeritní plzeňský biskup Radkovský ve své homilii mluvil  

o životě zesnulého v době komunistických represí a o „dá se říci 

tajemství“, kterým bylo celoživotní rozhodnutí pro Boha a touha stát se 

knězem, která ho „vždy znovu a znovu“ provázela až do smrti. 

Prakticky to mj. znamenalo to, že se vytrvale snažil hledat a plnit Boží 

vůli, řekl při vzpomínce na svého duchovního bratra František 

Radkovský. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner se ve své smuteční 

promluvě na začátku závěrečných pohřebních obřadů naopak zaměřil na 

právě prožívané chvíle smutku. Vyzval všechny přítomné, aby každý 

z nich v tichosti Miloslavu Vlkovi poděkoval za to, co je pro ně 

důležité, a vyzval je, aby nezapomínali na naději, která smrt překonává. 

Na slavnost dle organizátorů přišly čtyři tisícovky hostů. 

Posledního rozloučení se zúčastnila rodina, byli přítomni sídelní 

biskupové všech českých a moravských diecézí, pomocní biskupové, 

apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza, zástupci řádů, církevních 

hnutí a přibližně tři tisícovky věřících. 

 

„Se všemi se loučím a těším se nashledanou,“ píše kardinál 

Miloslav Vlk ve své závěti; zemřel dne 18. března 2017 ve věku 

nedožitých 85 let a na poslední cestu jej vyprovodil Svatováclavský 

chorál…                                         převzato z https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/17032 
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Co nás čeká 

 

9. dubna - Květná neděle  
 Začíná Svatý týden. Bohoslužba začíná venku svěcením 

kočiček. Během obou mší svatých zazní Pašije podle svatého 

Matouše v podání chrámového sboru. Odpoledne bude křížová cesta 

ve 14:00 hodin. Po ní již tradičně vyjdeme do polí s požehnáním. 

 

Velikonoční zpověď 
 Velikonoční svatá zpověď bude v úterý 11. dubna od 13:00 

hodin. Vypomoci přijede otec Vincenc Svák z Drahan. Celé 

zpovědní odpoledne bude zakončeno slavením mše svaté v 18:00 

hodin. 

 

13. dubna - 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. Večer pak v kostele v Protivanově 

bude slavena mše svatá na památku Večeře Páně (17:00). Po této mši 

svaté se připravte na společnou adoraci v „Getsemanské zahradě“. 

 

14. dubna - Velký pátek 
 Den přísného postu! V 16:15 hodin začne křížová cesta po 

obci. Z dolního i z horního konce vyjde modlící se průvod křížovou 

cestu. V 17:00 hodin pak začnou v kostele obřady Velkého pátku. 

 

15. dubna - Bílá sobota 
 V kostele se neslouží žádné bohoslužby, ale po celý den 

(od 9:00 do 18:00 hodin) bude příležitost k adoraci v Božím hrobě. 

Direktář nařizuje, aby obřady Vigilie Velké noci začali po západu 

Slunce, což je v Protivanově v 19:46 hodin. Velikonoční vigilie pak 

tedy začne ve 20:00 hodin. Obřady začínají letos poměrně brzo, tak 

využijte tohoto brzkého času a vezměte sebou na bohoslužbu i děti. 

Je vhodné si na obřady vzít svoji křestní svíci k obnově křestního 

slibu. 
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16. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
 Velikonoční bohoslužby budou v 7:00 hodin v Malém 

Hradisku a v 8:00 a 11:00 hodin v Protivanově. Při těchto 

bohoslužbách budou požehnány velikonoční pokrmy. 

 

17. dubna - Velikonoční pondělí 
 Mše svatá bude v 8:00 hodin v Protivanově a tradičně v 11:00 

hodin v Bukové. 

  

17. - 24. dubna 
 Na Velikonoční pondělí odlétám do Svaté země, tak si na mě 

prosím vzpomeňte ve svých modlitbách. Já budu zase rád pamatovat 

na vás. 

 

30. dubna - mše svatá ke cti svatého Floriána 
 Už v neděli 30. 4. bude tradiční mše za živé a + hasiče. 

Bohoslužba začne v 10:30 hodin průvodem z hasičské zbrojnice. 

 

7. května - první svaté přijímání 
 První svaté přijímání v naší farnosti bude v neděli 7. 5. Svatá 

zpověď prvokomunikantů bude kvůli Ministrantskému dni 

v olomouckém semináři (6.5.) s největší pravděpodobností už 

v pátek 5. 5. v odpoledních hodinách. 

 

8. května - farní pouť do Hlubokých Mašůvek 
 

11. června - 9. farní den 
 V neděli 11. 6. bude na farním dvoře a zahradě už nebo teprve 

9. farní den. Program začne jako vždy, mší svatou ve 13:00 hodin. 

 

18. června - slavnost Těla a Krve Páně 
 Tradiční „božítělový“ průvod po návsi s Eucharistií bude 

v neděli 18. 6. Mše svatá bude jako loni v 9:00 hodin. V případě 

příznivého počasí bude po ní následovat průvod po návsi 

s požehnáním Protivanovu. 
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Aktuality ze života v církvi 
 

Roste pronásledování křesťanů, alarmující je situace v Asii 

 

 Ve světě roste pronásledování křesťanů, alarmující je nárůst 

náboženského nacionalismu v jižní a jihovýchodní Asii. V padesátce 

zemí, kde je situace nejhorší, je vážně pronásledováno 215 milionů 

následovníků Krista (tedy každý třetí). Vyplývá to ze zprávy, kterou 

publikovala ve středu organizace Open Doors.  

 

TOP 10 
Na prvním místě žebříčku World Watch List – tedy zemí 

s nejhorším pronásledováním – je již 15. rok Severní Korea. Církev 

zde působí zcela v podzemí. Vlastnit Bibli nebo klanět se Bohu 

znamená ohrozit život sebe nebo vlastní rodiny.  

Druhé místo zaujímá Somálsko se svým kmenovým systémem; kdo 

se obrátí z islámu na křesťanství, může čelit smrti. Církev je zde 

téměř kompletně v podzemí.  

V první desítce zemí se dále nacházejí Afghánistán, Pákistán, 

Súdán, Sýrie, Irák, Írán, Jemen a Eritrea. V Sýrii a Iráku bylo 

zaznamenáno oproti předchozímu roku méně případů útlaku, což je 

ale z velké části způsobeno útěkem křesťanů před Islámským státem. 

Kdo v oblasti zůstal, čelí vysokému tlaku. Jemen postoupil na  

9. místo: křesťané se zde ocitli uprostřed občanské války mezi 

sunnitskými skupinami loajálními k Saúdské Arábii a rebely 

podporovanými Íránem.   

 

Klesl počet mučedníků, avšak vzrostlo pronásledování 
Ve zkoumaném období bylo pro motivy spojené s vírou 

zabito 1.207 křesťanů, 1.329 kostelů pak bylo napadeno. Počet 

mučedníku oproti předchozímu roku klesl, což je způsobeno třemi 

faktory: (1) je stále obtížnější získat údaje z některých oblastí 

(Barma, Irák, Sýrie, Súdán, Nigérie); (2) Vojenská reakce nigerijské 

vlády proti sektě Boko Haram omezila vyvražďování křesťanských 

vesnic, k němuž docházelo častěji v roce 2015; (3) Islámský stát je 

na ústupu a mnoho křesťanů z oblasti uprchlo. 

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/
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Ačkoliv však počet mučedníků v některých zónách klesá, 

v týchž oblastech roste útlak, zneužívání, diskriminace a vytěsňování 

namířený proti křesťanům. Uprchlíci v Nigérii, Sýrii a Iráku jsou 

často bez prostředků. 
 

Open Doors je nezisková organizace, která pomáhá 

pronásledovaným křesťanům. Vznikla v roce 1955 jako pomoc při 

dodávání Biblí do zemí střední a východní Evropy. V současnosti 

pomáhá věřícím v 60 zemí. 

 
Více naleznete na webu http://www.odusa.org/wwl. 
 

 
 

Velikonoční přání 
 

„Zpívejme Aleluja zde na zemi, 

kde jsme ještě plni starostí, 

abychom je jednou mohli zpívat  

´tam´ v jistotě... 

Zpívejme Aleluja dnes ne proto, 

abychom se radovali z klidu, 

ale abychom našli útěchu v trápení. 

 

Tak jako zpívali poutníci: 

Zpívej, ale kráčej dál! 

Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý! 

Zpívej a kráčej dál“! (Sv. Augustin) 

 

 

Požehnané Velikonoce  

Vám přeje redakce Vánku! 
  

http://www.odusa.org/wwl
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Ahoj děti, 

 ani nevíte, jak jsem se nemohl dočkat, až si s vámi budu moci zase 

na těchto stránkách zafičet. A už je to tady, huráá!! 
Chci vám vyprávět, co se mi nedávno stalo. Foukám a poletuju si 

to tak po celé naší farnosti a najednou jsem uviděl nějakého kluka, jak 

frčí na kole z kopce dolů urputnou rychlostí. Hned jsem mu začal 

foukat do tváře, abych ho upozornil, že má zpomalit, nebo že si namele 

kokos. Ale klukovi se to líbilo snad ještě víc, že mu vítr fičí kolem uší, 

a přidal znovu do šlapátek. No a stalo se to, co jsem předpokládal. Kolo 

zavanglovalo, kluk spadl i s kolem do prašné 

silnice a odřel si při tom pořádně koleno. Tekla 

mu krev a ten nezbeda začal brečet a naříkat. 

Přispěchal jsem mu rychle na pomoc a foukal ze 

všech sil na jeho bolístku. Ale vůbec to 

nepomohlo a kluk plakal dál a dál. V tom ho 

však uslyšela jeho maminka, přiběhla k němu, 

vzala do náruče a poraněné koleno mu pofoukala sama. Už ho to tolik 

nebolelo, přestal plakat a utíral si poslední slzičky do kapesníku.  

          Já, malý vítr, jsem si v tom okamžiku vzpomněl na Pána Ježíše. 

Taky měl bolístky, když ho přibili na kříž. Byly stokrát, tisíckrát 

bolestivější a větší než jedno odřené kolínko malého kluka. Dokážete si 

to, moji malí přátelé, představit? Do rukou a do nohou Pánu Ježíši 

vrazili velké hřeby a přibili jej ke dřevu. Kříž s ním postavili na horu 

Golgotu. Na hlavě měl korunu upletenou z velkých trnů, které ho moc 

píchaly a působily mu obrovskou bolest. To bolelo mnohem, mnohem 

víc než jedno rozbité kolínko. A co Pán Ježíš? – Neplakal! Myslel při té 

veliké bolesti na nás, na každičkého člověka a modlil se k Bohu Otci.  

 Víte, co mě teď napadlo, děti? Pofoukáme společně Kristovy 

rány, přesně tak, jak to udělala maminka malému klukovi. Jistě pak 

Pánu Ježíši přestanou bolet!  A jak to uděláme? Úplně jednoduše… 

sepni teď ruce k modlitbě, udělej kříž a modli se se mnou: „ Otče náš, 

jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď v království Tvé, buď 

vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes  
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Pán Ježíš Tě má moc rád! 

Dostaň se bludištěm 

přímo k Jeho srdci. 

 

Tak ahoj, já zase fičím ven. 

 A vy se, děti, běžte taky  

proběhnout na čerstvý jarní vzduch. 

A nezapomeňte se veselit, protože 

náš společný kamarád, Pán Ježíš, 

vstal z mrtvých a to je pro nás 

všechny obrovská radost!!! 

 

Váš Váneček. 

 

a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď 

nás v pokušení, ale zbav nás ode všeho zlého. Amen.“  

 Tak, teď jsme spolu pofoukali modlitbou Kristovy rány!  
 

A rovnou fičíme na luštění…:-) 
 

V době po Ježíšově ukřižování učedníci byli ze strachu schovaní za 

zamčenými dveřmi. Jednoho dne k nim přišel vzkříšený Ježíš. V tu 

dobu tam nebyl jeden z učedníků. Jeho jméno zjistíš, když najdeš 

domeček, který jako jediný není na obrázku dvakrát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

převzato: www.deti.vira.cz 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vezmi si lupu, čti a směj se: 
O Velikonocích říká Pepíček: „Teto, ta vajíčka se ti asi 

nějak srazila, ne?” 

„Kdepak vajíčka, ty zdražily,” vysvětluje teta, „to jsou 

obarvené ořechy!” 
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Usměvánek 

 
Tentokrát je velmi aktuální!!!! 

 

 

Na náboženství ve Vysočanech 27. 3. 2017 

 

Dětem ve škole říkám, že v pondělí 24. 4. nebudu učit 

náboženství, protože tou dobou se budu vracet letadlem z týdenní 

pouti po Svaté zemi. Snad poprvé za tu dobu je vidím takové smutné 

(vždycky se totiž radují, když jim náboženství odpadne). Tak jim 

vysvětluju, že další pondělí už náboženství bude////nebude jedině 

tehdy, kdyby náhodou to letadlo se mnou spadlo. A dodávám, aby se 

v tom případě za mě pomodlili. A jedno děvče se pohotově ptá: 

„Pane faráři, a jaké květiny si přejete?“ Tak ji odpovídám, že žádné 

květiny ani věnce na pohřeb nechci, ale přeju si, aby lidé za všechnu 

tu květinovou nebo věncovou parádu věnovali ušetřené peníze do 

říjnové sbírky určené na misie. Mám to tak i v poslední vůli.  

Tak vida, jak prozíravé ženy ve své farnosti mám.  
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