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2/2020                Vychází 5. neděli velikonoční 10. května 2020 
 

 

          V Á N E K 

Zpravodaj farnosti Protivanov 

 
 

 
Královno pokoje, oroduj za nás! 
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 Odpovědi otce 

Zdeňka na 9 
palčivých otázek k 
současné situaci 

 

  
 
 

 

Otče Zdeňku, jak jste prožil letošní 

Velikonoce? 

Velmi zvláštně a zcela mimořádně. Stejně 

jako vy všichni. Krom osobního slavení 

velikonočního triduua jsem sledoval on-

line. Poprvé v životě jsem tak mohl nakouknout na slavení i jinam. Projel 

jsem se tak po celé republice a „zaskočil“ si i ke svatému Otci do Vatikánu. 

 

 

Jakým způsobem budou probíhat mše do úplného uvolnění zákazu 

shromažďování? Hrozí mi, že mě nepustíte do kostela, protože přijdu jako 

16. nebo jako 51.? 

 Už od prvního uvolnění restrikcí jsem se na mše svaté s lidmi velmi 

těšil. Věděl jsem ale, že to bude v omezeném počtu. Také jsem si řekl, že 

bych nikdy nechtěl být 16. či 51. nebo prvním dalším nad povoleným 

limitem. Kostel je tak veliký, že se tam v tomto případě rozprostře vícero 

lidí, kteří přijdou nad limit, tak jsem zůstal v klidu. Velmi dobře si 

vzpomínám, jak nám představení v bohosloveckém semináři připomínali, 

abychom byli „pastoračně moudří“, tzn. abychom vždy moudře poznali tu 

kterou přítomnou situaci a pastoračně  moudře rozhodli. Tedy když to 

připasuju této situaci, abychom toho prvního nad povoleným limitem 

neposlali pryč. Už v mnohých případech jsem slyšel při narozeninách přání, 

aby „tě Bůh na zdravém rozumu zachovati ráčil“. Tedy zachovejme zdravý 

rozum!!! Taky v jednom pastýřském listě otce biskupa Vojtěcha byla 

zmínka, že z pohledu lidí, ať to uděláme jakkoliv, bude to špatně, tedy lehce 

nadneseno, že se všem zavděčit nejde. A jak jsem tak kolem sebe slyšel, je 

to naprostá pravda!!! 
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Jak to bude s farní poutí do Neratova?  

 Farní pouť do úžasného neratovského kostela s prosklenou střechou 

byla přesunuta na pondělí 28.9., kdy máme slavnost svatého Václava, 

našeho národního patrona. Tedy vše, krom termínu v květnu platí. Se všemi 

přihlášenými počítám. Kdyby se přece jenom někomu tento termín nehodil, 

do konce června mně to oznamte. 

 

 

A co slavnost Těla a Krve Páně? Bude po mši tradiční eucharistický průvod 

po vesnici? 

 Tato slavnost je v církevním kalendáři naplánována na 11. červen. 

U nás ve farnosti je tradice přesunutí na neděli „po“, tedy Boží Tělo bude v 

neděli. Už od konce dubna víme, že po 8.6. nebude počet věřících při 

bohoslužbách omezen, tedy slavnost bude, včetně průvodu, bude-li příznivé 

počasí. 

 

 

Už víte, jak to bude se slavností prvního svatého přijímání dětí z naší 

farnosti, které se nemůže uskutečnit v původním termínu? 

 Před nějakým časem jsem dal rodičům prvokomunikantů návrh, že 

by se první svaté přijímání mělo určitě, jak jen to bude možné, uskutečnit. 

Byla by velká duchovní škoda, když jsou děti téměř připraveny, aby přijaly 

poprvé Eucharistii až na podzim. Společně jsme si odsouhlasili neděli 28.6. 

Děti si individuálně mimo školu dopřipravím a na poslední červnovou 

neděli je společně ke stolu Páně doprovodíme!! 

 

 

Uskuteční se letos farní den? 

 Farní den za současné situace a restrikcí, které byly nařízeny vládou 

ČR, se uskutečnit v plánovaném termínu nemůže. Pokud by se situace 

změnila a vláda by dále uvolnila epidemiologická opatření ohledně nákazy 

COVID-19, svolám si pastorační radu a zkusíme společně uvažovat, co a jak 

dál. Já osobně bych chtěl, aby se 12. farní den uskutečnil, protože jej 

považuju za „plusovou“ akci, tedy tu, která nám dává možnost společného 

setkání v radosti a vzájemného sdílení. 
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25. května by se děti měly vrátit do školy. Bude se vyučovat i náboženství? 

 Protože každý školní rok končíme s výukou náboženství na konci 

května, myslím, že výuka v letošním školním roce už de facto skončila. 

 

 

Proběhne farní tábor?  

 Vláda ČR avizovala, že letní tábory se budou moci konat od 1.7. S 

povděkem jsem tuto informaci velmi rád přijal. Termín týdenního farního 

tábora byl už v lednu vybrán od soboty 11.7. Po setkání táborové rady, která 

bude brzo, pozorně sledujte náš farní web a ohlášky v kostele, tam bude 

všechno zveřejněno. 

 

 
 

K narozeninám jste od nás farníků dostal nový ornát. Už jste ho vyzkoušel 

při mši? 

 Tak, jako všechny akce v měsíci květnu i oslava narozenin musela 

být posunuta. Takže nový termín oslavy mé „50“ (původně neděle 24.5.) se 

uskuteční poslední neděli v srpnu, tedy 30.8. Moc se na vás všechny těším! 

Právě tento den, při děkovné mši poprvé obléknu ten ojedinělý a krásný 

ornát od vás. Moc za něj děkuju, Pán Bůh zaplať. Je nádherný, přesně můj 

styl!! 

 A ještě před nedělní oslavou bych chtěl uspořádat akci pro děti. 

Nazval jsem ji „narozeninový vlak“. Objednal jsem si totiž historickou 

„mašinku“, kterou se společně projedeme. Pokud všechno vyjde dle mého 

plánu, tak s tím počítejte a nic si neplánujte na pátek 28.8. Informace 

zveřejním na webu, v ohláškách a na nástěnkách. 
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Z pastýřského listu o. biskupa Vojtěcha 
 

  

Milé sestry, milí bratři,  

 tento list jsem začal připravovat ještě před vypuknutím pandemie 

COVID-19 a přál jsem si vás v něm pozdravit na začátku velikonoční doby 

a povzbudit k radostnému a důvěrnému životu ve vzájemném společenství s 

Kristem, vítězem nad smrtí a zlem i v našem životě. Mezitím se udály věci, 

které si vynutily mnohé zásadní změny v prožívání každodenních zvyklostí. 

Jak budou tyto změny trvalé a jestli se vše po čase vrátí k původnímu stavu, 

ví jen Bůh.  

 Po letošní zvláštní postní době a neobvykle prožívaných 

velikonočních svátcích, kdy jsme zůstali ve svých domovech spojeni pouze 

prostřednictvím sdělovacích prostředků, si možná více než kdy předtím 

klademe podstatnější otázky o hodnotě a smyslu našeho života a o tom, co 

je v něm důležité. 

 Podobné otázky mohou vést věřícího člověka ke dvěma současným 

a správným postojům: k prosbám o odpuštění, a také k díkům. Velikonoce, 

jako největší křesťanské svátky, jsou velkým rozhraním. Na jedné straně 

utrpení, ponížení, prohra a smrt, na druhé straně radost vítězství, sláva a 

život. Ale týká se toto rozhraní i nás? 
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 Zde je třeba vycházet z toho, že Ježíšovo zmrtvýchvstání je sice 

událostí našich dějin, která se stala v konkrétním čase a na konkrétním 

místě, ale určitým způsobem právě tyto dějiny převyšuje. Svědectví Nového 

zákona nepodávají zprávu o samotné události, ale o setkáních a 

rozhovorech, které naprosto zřetelně vyplývají a odkazují na zmrtvýchvstání 

jako na událost, k níž muselo dojít. Z toho pramení i námitky a pochybnosti. 

Některé vyvrací už Písmo, ale existují i další. Nebyla Ježíšova smrt jen 

zdánlivá? 

 Faktem je, že všichni, a to nejen pod křížem, ale i ti, kteří umučené 

tělo připravovali k pohřbu, byli zcela přesvědčeni o Ježíšově smrti. Proto lze 

s jistotou tvrdit, že jeho smrt byla skutečná.  

 Pochybnost další: Nemohli být učedníci obětí sebeklamu 

vycházejícího z jejich víry a fantazie? Pravdivě řečeno, oni něčeho takového 

ani nebyli schopni. Neočekávali zmrtvýchvstání, a stejně tak ani 

neočekávali smrt svého Pána, protože nerozuměli Písmu. (Lk 24, 25) Oni 

uvěřili, protože se opět setkali s živým Kristem. 

 Víra ve zmrtvýchvstání je od počátku přesvědčením založeným na 

faktu reálné události. Není to mýtus ani halucinace nebo nějaká fantazie, 

ani výmysl prvních křesťanů. Zmrtvýchvstání tedy rozhodně není 

„výtvorem víry“. Naopak, setkání se zmrtvýchvstalým Kristem se stalo 

základem víry prvních křesťanů.  

  

 Biskup ve jménu Krista říká: 

„Pokoj vám.“ Naplnění slov „pokoj vám“ 

(šálóm) stále nově objevujeme. Řekl bych, 

že jejich význam objevujeme právě 

uprostřed všech možných nejistot. A právě 

do našich každodenních obav a nejistot 

zaznívá velikonoční poselství, že Ježíš 

zvítězil. Proto se nebojme. Jeho vítězství 

sice ještě není v mnoha ohledech zřejmé, 

ale už nyní je zde přítomné.  
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 Rozlučme se s myšlenkou, že na všechno v životě budeme tak 

připraveni, že nás nic nepřekvapí. Naopak. Posilněme v sobě jistotu, že 

pokud přijmeme poslání být svědky Božího království vždy a všude tam, 

kde žijeme, on bude s námi. Ať tato jistota majáku nad rozbouřenými 

vodami, jistota pevného bodu, kterým lze pohnout zeměkoulí, proměňuje – 

stejně jako kdysi u apoštolů – naše nejistoty v radostnou důvěru.  

  

 O Velikonocích má být upevněna naše víra. A ta, i když je osobní, 

nikdy není jen soukromou záležitostí. Křesťany jsme se stali pro druhé. 

Společně s nimi žijeme víru a jdeme ke Kristu. Když si otevřeme Skutky 

apoštolů, můžeme se v určitém idealizovaném pohledu dočíst o tom, jak žilo 

první společenství církve. Tito věřící si silně uvědomovali, že patří k sobě, 

že tvoří jednu rodinu (4,32), vnímali potřeby druhých věřících – nikdo 

neměl nouzi (srv. 2,45; 4,34), „vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli 

spolu, lámali chléb a modlili se“ (srv. 2,42), pobývali v chrámě, společně 

chválili Boha. (srv. 2,46-47)  

 Nutno dodat, že „nejen“. Jistě měli své rodiny, svá zaměstnání, 

přání, obavy, své slabosti apod. A jak se na tyto křesťany díval svět? Je to 

možná překvapující, ale „byli všemu lidu milí“. (srv. 2,47) 

 Co to znamená? Že si máme navzájem pomáhat podle svých 

schopností, vzájemně se 

povzbuzovat k životu z víry, dělit 

se s druhými o svoje osobní 

zkušenosti s Bohem, svědčit o jeho 

kráse a dobrotě, společně se modlit 

a dělat to, co máme. A hlavně se 

nebát.  

   
Ze srdce žehná Váš biskup Vojtěch, 

8.4.2020 

 

upraveno, zkráceno.  

   Celý list najdete na www.farnostprotivanov.cz 
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Veřejné bohoslužby je možné slavit za 

dodržení těchto pravidel: 
 

V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi 

účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak 

propojených osob); 

 

Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce; 

 

Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí 

Eucharistie; 

 

Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou; 

Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před 

podáváním Eucharistie a po něm; 

 

Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní 

plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována 

mimořádná péče; 

 

Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní 

bohoslužebný prostor. 
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Není přijímání na ruku projev neúcty k 

eucharistii? 
 

 Na internetu můžete najít mnoho článků, které se týkají 

liturgie. V poslední době zde také koluje petice ke slovenským 

biskupům, která současné doporučení o přijímání Eucharistie na ruku 

označuje jako neúctu k Eucharistii. 

 Je vůbec vhodné přijímat Eucharistii na ruku?  

 Podávání na ruku u nás povolili biskupové pastýřským listem 

v roce 1998. Tento způsob přijímání byl povolen po 2. vatikánském 

koncilu, kde se vycházelo ze svědectví z dob prvních křesťanů. Také 

se opírá o slova z Bible: „Vezměte a jezte...“ (Mt 26, 26-28). 

 V naší farnosti je zvykem přijímat do úst, proto je důležité při 

přijímání na ruku znát a zachovávat určitá pravidla. 

 Smyslem je, aby i přijímání na ruku vyjádřilo respekt a úctu k 

Tomu, koho přijímám.  

 Věřící přistoupí s rozevřenými dlaněmi obou rukou, kde 

(alespoň u praváků) je pravá ruka dole a v dlani pravé ruky leží levá. 

Vytvoří tak společně jakousi kolébku nebo "trůn". 

 Při přijetí na levou dlaň, po výzvě „Tělo Kristovo" věřící 

odpoví „Amen". (stejně jako při přijímání do úst.) 

 S hostií na dlani udělá krok do strany, aby umožnil tomu, kdo 

je v řadě za ním postoupit na jeho místo 

 Ještě před podávajícím pak uchopí hostii z levé dlaně mezi 

prsty pravé ruky a vloží do úst. Během přijímání věřící dává pozor, 

aby nenechal upadnout žádný úlomek hostie (a při výrobě hostií se 

má dbát na to, aby drobily co nejméně). Dělávám to tak, že po přijetí 

hostie se vrátím na místo se zavřenou levou dlaní a na místě se pak 

ještě jednou přesvědčím a případně přijmu zbylé úlomky. 

 Dávejme také pozor, co čteme a čemu věříme. Porovnávejme 

zdroje informací a používejme selský rozum. A když něčemu 

nerozumíme, nebojme se zeptat! 

 

JaV, zpracováno pomocí www.katolik.cz 
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Svatá Korona 

 
 V současné situaci, kdy se koronavirus šíří po celém světě, je 

třeba si připomenout postavu mučednice z prvních staletí křesťanství 

- sv. Koronu, která byla uctívána dlouhou dobu jako patronka před 

epidemiemi. Ačkoliv kdysi patřila k oblíbeným svatým, o jejím životě 

a původu víme velmi málo.  

 

 

 
 

 

 Podle údajů, které jsou k dispozici, víme, že se jako velmi 

mladá stala manželkou Viktora - římského vojáka ze Sieny. Oba byli 

členy rané křesťanské komunity. Sám Viktor byl křesťanem, který se 

během pronásledování Kristových následovníků v Římské říši nechtěl 

vzdát své víry, za což byl popraven stětím. Korona zemřela jako 

mladá vdova také mučednickou smrtí během pronásledování císaře 

Antonia Pia nebo Diokleciána. Mladá dívka byla popravena 

roztrhnutím mezi dvěma palmami. Její tělo bylo uvázáno uprostřed 

dvou pevně ohnutých palem, po jejich uvolnění bylo její tělo 
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obrovskou sílou roztržené. Tento výjimečně krutý způsob popravy v 

panovníkovi podmínila odpověď dívky, která odmítla obětovat 

pohanským modlám: „Dali mi jméno Korona a ty chceš, abych byla 

zbavena své koruny?“  

 

 Uctívání sv. Korony, podobně jako koronavirus přítomný v 

mnoha zemích po celém světě, „překročilo hranice“. Legenda o této 

mučedníci z pozdního starověku je známá v Asii, Africe i Evropě. 

 První řecká legenda Viktora a Korony umisťuje jejich 

mučednictví do Damašku, později se však opakovala v různých 

variantách. Proto se vedle dnešního hlavního města Sýrie uvádí jako 

místo možného úmrtí Antiochie na jihu dnešního Turecka, Alexandria 

v Egyptě, Sicílie nebo Marseille. 

 

 V roce 997 přinesl císař Otto III. její relikvie do Cách a v 14. 

století je císař Karel IV. nechal umístit do chrámu sv. Víta v Praze. 

 Korona uctívána jako patronka, která chrání nejen před 

epidemiemi a nepříznivým počasím, ale je také symbolem vytrvalosti 

ve víře. 

 Rakouská média poukazují na to, že skutečnost, že mince 

ražené v letech 1892-1924 se nazývaly „korunami“ na památku 

světice, by se měla vysvětlit skutečností, že sv. Korona je také 

patronkou dobré investice, lovců pokladů a hráčů loterií. 

 Svátek svaté Korony si církev připomíná 14. května. 

JaV, převzato z cirkev.cz, upraveno, zkráceno 



12 

 

UsměVánek 
 

 

Zkouší katecheta žáka: „Kdo zabil Goliáše? No tak, končí to  - id!“ 

Žák se zamyslí: „Covid?“ 

 

Koronavirus stejně dlouho nevydrží, protože byl vyroben v Číně. 

 

Kvůli zavřené hospodě trávím už čtvrtý večer doma s manželkou. 

Zjistil jsem, že je to docela prima ženská s rozumnými názory. 

 

Koronavirus je mocnější než komunisti. Těm se zavřít kostely 

nepodařilo. 
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