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Ročník 13, číslo 3, 2.7.2017        Zpravodaj farnosti Protivanov 
 

V Á N E K 

Milí farníci, 

přemýšlel jsem, co do úvodníku tohoto čísla. A protože jsem se 

v pár posledních dnech setkal se skepsí a negativním pohledem na určité 

věci, zvolil jsem příběh, který naopak vede hledat dobro, krásu a radost. 

Tento příběh četla má kamarádka a nám už známá malířka z letošního 

farního dne paní Jana Hejlová před mou primicí v roce 2006, když 

vysvětlovala smysl barev na mém primičním ornátu. 

Před branami jednoho města seděl poustevník. Přišel k němu 

pocestný a přisedl si vedle něj. Šel okolo jeden člověk a ptá se poustevníka 

- jací lidé žijí ve městě za branami? Poustevník se ho zeptal - a jací lidé žili 

ve městě, ze kterého přicházíš? „Žili tam zlí, závistiví a podlí lidé.“ „I v 

tomto městě žijí zlí lidé“. A člověk odešel. 

 Za chvíli šel tudy druhý člověk a opět se ptá poustevníka: „Jací lidé 

žijí za branami města?“ „A jací byli, odkud přicházíš?“ ptá se poustevník. 

„Žili tam dobří, veselí a skvělí lidé.“ „I tady žijí dobří lidé.“ odpověděl 

poustevník. 

 Když druhý člověk odešel, pocestný se postavil před poustevníka a 

ptá se: „Proč jsi odpověděl, že ve městě žijí zlí a pak dobří? Jací tam 

vlastně žijí?“ Poustevník odpověděl: „To záleží na tom, jaké je vidíš ty 

sám.“ 

 Přátelé, tento příběh je nejen moc hezký, ale také velmi poučný. 

Vidět svět kolem sebe můžeme ze dvou pohledů. Prvnímu nás učí a vyzývá 

Ježíš, je to pohled lásky. „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“. 

Ten druhý je sobecký, postavený jen na pýše. 

 A tak si můžeme položit otázku. Jak vidíme tento svět, v kterém se 

každodenně pohybujeme? Chceme mu zvěstovat evangelium a vydat 

pravdivé svědectví o Bohu nebo ne? 

Přeji vám i sobě, abychom měli vždy ty správné oči. 

 

o. Zdeněk 
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PULS v brněnské diecézi 
  

V loňském roce zahájil svou činnost fond PULS - Fond na podporu kněží 

a pastorace brněnské diecéze. Jeho správci R. D. Mgr. Pavlu Kafkovi jsme položili 

několik otázek. 

 

Mohl byste nám Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze, v jehož 

čele stojíte, stručně představit? 
Fond byl zřízen 1. srpna 2016 jako organizační složka brněnského 

biskupství. Řídí ho správní rada podle biskupem schválených stanov a je 

kontrolován ekonomickou radou diecéze. Jeho úkolem je shromažďovat 

prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace naší diecéze.  

Výdaje fondu směřují do tří oblastí: kněžím - jedná se o prioritní oblast, 

která pokrývá náklady na mzdy a výdaje spojené s formací a vzděláváním kněží, 

farnostem - náklady na zajištění technické a ekonomické agendy farností, tj. 

vedení účetnictví, administraci dotačních žádostí, zajištění stavebních akcí apod. a 

diecézi - každý rok je podpořen jeden vybraný projekt, který odpovídá na aktuální 

potřeby a výzvy v diecézi.  

Vznik fondu souvisí se změnou stávajícího způsobu přispívání věřících na 

potřeby diecéze. Do loňského roku přispívala každá farnost na potřeby diecéze 

deseti procenty ze svých příjmů, této praxi se říkalo „desátek“.  Nový způsob je 

postaven na vizi velké rodiny malých dárců. Právě k realizaci tohoto záměru byl 

zřízen fond, do kterého mohou dobrovolně podle svých možností přispívat i 

jednotliví dárci. Tyto dary jsou projevem spoluodpovědnosti za život brněnské 

diecéze. 

Z jakých zdrojů pochází finanční prostředky, kterými fond disponuje? 
Cílem je, aby většina finančních prostředků pocházela od dobrovolných 

dárců, kteří se registrují jako donátoři a svým pravidelným darem chtějí 

podporovat kněze a pastoraci v naší diecézi. Dalším příjmem fondu je účelová 

sbírka, která proběhne ve všech kostelích v neděli 24. září 2017. Poslední zdroj 

příjmů tvoří roční příspěvky farností. Ty jsou stanoveny částkou 280 korun za 

každou dospělou osobu ve farnosti a procenty z hospodaření s farním majetkem. 

Od ročního příspěvku farnosti je odečtena výše zářiové sbírky ve farnosti 

a všechny dary donátorů, kteří si při registraci přáli, aby jejich dar byl započten do 

zvolené farnosti. Smyslem tohoto na první pohled složitého způsobu započítávání 

darů donátorů je, aby každý donátor svým darem podpořil nejenom život v diecézi, 

ale i svou vlastní farnost. 

 Pro mnohé z nás je slovíčko „donátor“ zcela novým pojmem. Mohl byste 

nám ho přiblížit? 

Slovo donátor pochází z latiny (donum = dar, donator = dárce) a církevní 

tradice takto označovala dárce odedávna. Donátorem brněnské diecéze se může 
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stát každý, kdo se zaregistruje jako dárce a svým darem chce podpořit život církve. 

Ve mně osobně navíc slovo donátor evokuje pocit hrdosti na to, co podporuji a 

pod co jsem ochoten se podepsat.  Poprvé jsem se s tímto slovem setkal během 

studií v Římě, kdy jsme se každý den modlili za donátory naší české koleje 

Nepomucenum. Díky tomu mám donátorství spojeno s projevy duchovní 

vděčnosti. Proto je za všechny donátory fondu obětována mše svatá a jsou 

provázeni každodenní prosbou o Boží požehnání.     

Přiznám se, že mne velmi zaujalo slovní spojení „velká rodina malých dárců“. 
Velká rodina malých dárců je nosnou myšlenkou fondu. Stále jsou 

aktuální slova sv. Jana od Kříže, že dárce je víc než dar. Lidé ochotní se zapojit do 

života diecéze, a to třeba i prostřednictvím finanční podpory, jsou cennější než 

dary samotné.  Ochota stát se donátorem je především gestem, kterým dávám 

najevo, že mi záleží na budoucnosti církve.      

Jakou formou se do podpory fondu mohou zapojit jednotlivci nebo rodiny? 
Nejdříve bych zmínil podporu duchovní. Stále platí, že bez Božího 

požehnání marné lidské namáhání. Důležitá je rovněž podpora v podobě zpětné 

vazby na činnost fondu, šíření jeho dobrého jména, propagace fondu ve farnosti 

nebo nabídka profesní pomoci. Neméně důležitá je pomoc finanční. Každý je zván 

k donátorství a jeho prostřednictvím přispět k tomu, aby brněnská diecéze 

pulzovala životem.  Konkrétním krokem je výběr jednoho z dárcovských 

programů uveřejněných na webu nebo na letácích fondu, a následná donátorská 

registrace.    

Kam je možno se obrátit pro více informací o fondu, jeho aktivitách a také o 

možnostech zapojení se do jeho činnosti? 
Veškeré informace jsou dostupné na webových  stránkách 

fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.    

 

                                          Děkujeme za rozhovor. 

 www.biskupstvi.cz 

  

Usměvánek 
 

 

Jeden druháček mně v náboženství říká: „Pane faráři, víte, proč jsem měl 

zlomenou ruku? Protože su debil a jél jsem rychle na kole.“ 
 

U nejstarších v náboženství říkám, ať dají pozor o víkendu na cyklisty. Že 

budou cyklozávody. Taky jim říkám, že bych se zúčastnil, akorát tam nevidím 

kategorii „faráři“. A jedno děvče pohotově odpovídá, „že pro mě udělá na zahradě 

takovou trasu, že bych se klidně pokakal“. 
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Co nás čeká 

22. července - mše svatá pod širým nebem v Repechách 

Mše svatá za všechny tragicky zemřelé bude u Honzíkova kříže v 17:00. 

 

23. července - pěší pouť do Sloupa  

Tradiční první pěší poutí je Sloup. Ranní mše svatá bude v 6:30 hodin, ve 

Sloupě pak v 10:30. Soutěž pro pěší poutníky: kdo absolvuje všechny letošní pěší 

poutě (Sloup-Jednov-Repechy-Vranov-Okluky), může se těšit na dáreček. 

 

Farní tábor 

Letošní farní tábor se uskuteční netradičním způsobem. Rozhodli jsme se 

totiž, že to bude farní cyklotábor. Nikdo ale nemusíte mít strach 

z mnohakilometrových a „nekonečných“ výletů. Cyklovýlety budou tak dlouhé či 

krátké, abychom si je užili a měli dlouho na co vzpomínat. A ještě termín: od 24.7. 

do 1.8. Základnou nám bude fara ve Vysočanech. Termín informativní schůzky 

rodičů a vedoucích tábora bude v ohláškách. Už teď se těší vedoucí a otec Zdeněk. 

 

6. srpna - pěší pouť ke kapli 

Pochopitelně druhá pěší pouť je k Panně Marii v Jednově. Jak do Sloupa, 

tak do Jednova nás doprovodí Holóbkova mozeka. Ranní mše svatá v 7:00 hodin, 

v Jednově v 10:30 hodin. 

 

26. srpna - pěší pouť do Repech 

V sobotu po památce Panny Marie Královny půjdeme spolu do Repech. 

Farnost vás všechny srdečně zve na nejkratší a zároveň třetí díl pěšího putování. 

Mše svatá v Repechách v 15:00 hodin. 

 

10. září - pouť v Protivanově 

V neděli 10. září bude v Protivanově pouť. Mše svaté budou: v 7:00 / 

8:15 a 10:30 hodin. Mši v 8:15 doprovodí Kamínky, 10:30 hodin Holóbkova 

mozeka. Odpoledne ve 14:00 hodin bude Te Deum a svátostné požehnání. 

 

Výhled 

V sobotu 30.9 se uskuteční farní pouť do Hlubokých Mašůvek. Program 

bude upřesněn. Nabízí se k vidění nejen celý poutní areál v Mašůvkách, ale také 

třeba Loucký klášter či jiné pamětihodnosti ve Znojmě. 
 
Vánek, zpravodaj farnosti Protivanov, občasník, P.ZDENĚK FUČÍK +420 723 246 237; 

farar@farnostprotivanov.cz 

Redakce: P. Zdeněk Fučík, Jana Veselá, Eliška Trundová 

Vydává Římskokatolická farnost Protivanov, Náměstí 30, 798 48 Protivanov 

ROČNÍK 13, ČÍSLO 3 - Vychází 2.7.2017 v počtu 150 ks. Uzávěrka dalšího čísla v září 

CHYBA TISKU VYHRAZENA, VYCHÁZÍ VÝLUČNĚ PRO VNITŘNÍ POTŘEBU FARNOSTI 
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Váneček 
  

 

 

  
 

Ahoj kamarádi,  

těšili jste se na prázdniny, stejně jako já? Už jsou tady, jupíí! Je 

konec domácích úkolů a povinností do školy, konec písemek a 

zkoušení, čeká nás odpočinek, sluníčko a voňavé léto. Už se nemůžu 

dočkat, jak se budu prohánět po rybníku a čeřit vodní hladinu, až se 

budete koupat; jak vám budu pofukovat do tvářiček, až budete jezdit 

na kole, Penny Boardu a kolečkových bruslích, anebo až budu jemně 

foukat do táborového ohně, když si budete opékat buřtíky. Huráá 

léto!  
 

Taky cítíte tu vůni kolem sebe? Rozkvetlé zahrady s mnoha 

dobrotami – jahůdkami, malinami a rybízem, pole plné červených 

vlčích máků, všude švitoří ptáčci, do toho sluníčko a sem tam déšť 

s pestrou duhou. To je nádhera, že! A vy, děti, tu letní nádheru 

můžete vidět, slyšet, cítit a dotýkat se jí. Víte, jak obrovitánský dar 

od Pána Boha to je? Co všechno pro vás lidi, malé i velké, stvořil a 

co vám dal k tomu, aby jste všechno to veliké stvoření vnímali? To 

je prostě hustýýý !! (jak vy, kamarádi, říkáte). A za to patří Pánu 

Bohu moc poděkovat.  
 

Zkuste se během prázdnin, až budete někde v přírodě, běhat venku, 

nebo plavat v bazéně, na chvíli, malilinkou chvíli zastavit, zavřít oči 

a říct krátkou, střelnou modlitbu.  Že nevíte, co to je STŘELNÁ 

MODLITBA? No, to je kraťounká modlitbička, kterou “vystřelí“ 

naše pusa a ona letí raketovou rychlostí přímo k Pánu Bohu. Stačí 

jen říct: “Milý Bože, děkuji Ti za dnešní den, je tak krásný.” Nebo 

modlitbu: “ Jsem moc rád, že se můžu dívat na všecko, co jsi stvořil, 

Bože.“ A takových podobných modlitbiček je tisíce a tisíce.  Stačí si 

ji říci i potichu, úplně v duchu, aby ji nikdo z lidí neslyšel. Uslyší ji 
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jen Pán Bůh a věřte tomu, milé děti, že to je to nejkrásnější, co pro 

Něj můžete udělat. Tak “střílejte” modlitbičky  k Bohu, k Pánu Ježíši  

i Panně Marii každý den – a to nejen o letošních prázdninách.  
 

A teď už, holky a kluci, držte si klobouky, fičíme společně 

prázdninově  luštit!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najdi cestu doprostřed kříže – přímo k Srdci Pána Ježíše. 

Ježíši. 
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       Představte si, kamarádi moji, co jsem zažil. Ve středu 14. června 

jsem se probudil do sluníčkově rozzářeného rána. Hned jsem si řekl, 

že se trochu prolítnu po farnosti. Letím si tak okolo věže kostela, 

profičím mezi ovečkami na farní zahradě a rovnou si to mířím na 

náměstí. Uviděl jsem mnohé z vás, děti, jak tam stojíte na 

autobusové zastávce, povídáte si a smějete se a o chvilinku později 

jak nastupujete do autobusu. Maminky a babičky vám zamávaly 

a autobus se rozjel směrem na Boskovice. Já, Váneček, jsem jenom 

malý vítr a neumím rychle fičet za autobusem. Chtěl jsem letět  

s vámi, ale nešlo to! A tak jsem jen smutně koukal, jak mi odjíždíte 

pryč a ani jsem nevěděl kam.  

O pár dnů později jsem dostal dopis od jedné kamarádky. 

Píše v něm o tom, kde jste v tu sluníčkovou středu jeli a jak jste celý 

den prožili. No přečtěte si to sami... 

 

Ahoj Vánečku, 

 chtěla bych Ti napsat o krásném výletě s panem farářem do 

Boskovic.  

 Boskovické děkanství uspořádalo pro děti, které chodily 

poctivě po celý školní rok do náboženství, den plný soutěží, her a 

zábavy pod názvem „Jeden den se svatými“. Zúčastnilo se ho 400 

dětí z různých farností se svými kněžími a katechety. Celý den jsme 

zahájili mší svatou v kostele sv. Jakuba. Po mši svaté jsme obdrželi 

mapu Boskovic, rozdělili jsme se do menších skupinek a vydali se na 

cestu za svatými. Hned za kostelem nás čekal patron všech poutníků 

svatý Jakub, opodál svatý Marek, Marie Magdalská. Nedaleko stál 

svatý Antonín, který měl velikou Bibli a děti do ní umisťovaly 

obrázky k biblickým příběhům. Na dalším stanovišti na nás čekal 

poustevník svatý Prokop, který spoutal řetězy ďábla. Přesunuli jsme 

se ke stanovišti ke svatému Mikuláši, u Archanděla Michaela s jeho 

ohnivým mečem jsme dokázali, že se umíme modlit ke strážným 

andělům a u svatého Jana Křtitele jsme si vyzkoušeli křtění. 

Takových míst, rozprostřených v centru Boskovic, kde na nás čekal 

pokaždé jiný svatý se svým úkolem, bylo přesně 10. Úkoly nebyly 

vždy lehké: točili jsme obřím kolem, lovili pusou (ponořeni do vody) 
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jablka, krmili jsme lva, skládali lodičky, atd. Za každý splněný úkol 

jsme dostali korálek a na konci jej navlékali na šňůrku s křížkem  

a vyrobili tak desátek svatého růžence. 

 Po náročných, ale moc usměvavých a naučných soutěžích nás 

čekalo občerstvení, stolní fotbal na farní zahradě, nálet do 

hračkářství v Boskovicích a hurá domů.  

 To byl ale krásný den, Vánečku! Užila jsem si to já, všechny 

děti i pan farář.  

 Zdraví Tě.... 

   kamarádka Iv. 

 

 No, to tedy musel být ale krásný den! Až zase příště pojedete, 

děti, na takový pěkný výlet, rád bych vás poprosil, aby jste mě 

přibalili do vašeho batohu. Budete tam tedy mít nejen řízek od 

maminky, pitíčko a pláštěnku, ale také vítr! :-) 
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Malá stonožka přijde s maminkou do 

prodejny obuvi. A mrňous pláče: 

"Mami, prosím tě, nekupuj mi zase ty 

šněrovací.“ 

Něco pro zasmání o stonožkách: 

Zvířátka mají důležitou schůzku. 

Když je skoro u konce, vejde do dveří rozčilená stonožka a zařve:  

"Který blázen dal na dveře ceduli - Prosím před vstupem si očistěte 

boty?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víte, děti, co to jsou  ATRIBUTY? Atribut pochází z 

latinského slova ad-tribuere a znamená jakýsi znak, symbol dané 

věci nebo člověka. Jednoduše podle atributu (znaku) poznáte, oč se 

jedná. Třeba, když vidíte na obrázku člověka s fotbalovým míčem, 

tak je jasné, že je to fotbalista. Nebo když uvidíte dívku s korunkou 

na hlavě, je jasné, že je to princezna. To je atribut. A takové atributy 

– symboly mají i svatí.  

Urči, který atribut patří k těmto svatým.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panna Marie 

svatý Petr 
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Tak co, kamarádi, uhodli jste?  

Věřím tomu, že ano!  

Přeji vám krásné prázdniny, hodně sluníčka a úsměv na tváři, 

nezapomeňte na střelné modlitbičky každý den a po prázdninách se na 

vás budu těšit zase na těchto stránkách. Ahoooj!!                               

 Váš Váneček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svatý Jakub 

svatý Martin 

svatý František 


