
                                                                                   

Adventní koncert 
 žáků ZUŠ bude 20. prosince v našem kostele 

 
Křížovka 
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1.   Konec modlitby, staň se      8.   Bible jinak 
2.   První člověk   9.   Zvíře které zahřívalo Ježíška v Betlémě 
3.   Křest je …. 10.   faráři 
4.   Mesiáš jinak 11.   Ráj 
5.   Kdo je mocnější než Bůh? 12.   Velikonoční chvalozpěv 
6.   Nevěřící apoštol 13.   Ježíš o sobě řekl: “Já jsem ….“ 
7.   Opak dne  

 

Vtipy 
 

V kostele byla vyloupena pokladnička. Po několika dnech obdržel pan 
farář obálku s dvacetikorunou. Na přiloženém lístku bylo napsáno: 

„Otče, ukradl jsem ve vašem kostele 100,-Kč. Protože mě trápí 
svědomí, posílám tímto 20,-Kč zpět. Bude-li mě trápit svědomí i 

nadále, můžete počítat s dalšími splátkami.“ 
 

Při manželské hádce říká muž ženě: „Co, že tě nemám rád? Já tě 
mám raději než Pán Bůh, já jsem si tě vzal, ale on ještě ne!“ 

 
„Děti, vždycky se řiďte zásadou, že je lepší dávat než dostávat,“ 

poučuje katechetka. „Náš tatínek to taky vždycky říkává,“ přikývne 
Slávek. „A čím je Tvůj tatínek?“ „Boxerem.“   

                                                                                                                    Vánek team 
Dotazy, náměty či připomínky posílejte na adresu 

 vanek@farnostprotivanov.com                          
www.farnostprotivanov.com    

                                                                                                                                         
  

 

 
Přátelé z naší protivanovské farnosti, 

 

    život má ve svých proměnách spoustu zajímavého a překvapujícího. A možná i 
v tom je krása či dobrodružství života samotného. Vedle proměn přírody se mění i 
lidé kolem nás. Jak jsem se díval do historie, v naší farnosti už pamatujete docela 
dost kněží. A od tohoto roku opět nová tvář. Kněz někdy přiroste k srdci více, 
někdy méně, ale jedno mají všichni kněží společné. Po tu dobu, co jsou ve farnosti, 
mají, společně s Vámi, růst k Bohu. Kněz má vést a povzbuzovat ve víře, ale určitě 
tomu má být i opačně. Je křesťanem a člověkem, jako každý jiný, a proto i on se 
nechává povzbuzovat a vést. Byla mu ovšem navíc svěřena určitá tajemství víry – 
svátosti, kterými má sloužit lidem ve farnosti.  
    Zažili jste už kněze, který zde byl  několik let, i kněze, který zde byl jen několik 
měsíců. Jak dlouho tady budu já, nevím. Vyšší moc i naše nedokonalé lidství 
nejsme schopni prohlédnout do budoucna, ale jsem si 100% jistý, že pokud 
budeme chtít, tedy já i Vy, tak můžeme udělat, byť za krátký čas, spoustu 
užitečných věcí. A to jak pro svou duši, tak i pro druhé nebo pro kostel či faru.  
    Chci popřát sobě i vám, abychom se nenechali znechutit a nezlenivěli, ale 
naopak, dali ruku k dílu pro dobro nás všech. 
                                                                                                        o.Pavel 

Adventní zamyšlení 
 

      Přemýšleli jste někdy nad tím, co nás na adventu nejvíce přitahuje? Určitě se 
nemýlím, když řeknu, že to, k čemu advent směřuje! Příprava na narozeniny Pána 
Ježíše, takzvané Vánoce! Z vlastní zkušenosti víme, že když chceme slavit, musíme se 
na to nejprve dobře připravit. Nakoupíme nejrůznější ingredience, ze kterých pak 
tvoříme dobrůtky, které nám pomůžou lépe oslavit třeba narozeniny nebo svatbu či jiné 
společné chvíle. I my budeme slavit, a proto se musíme připravit. Nikdy ovšem 
nesmíme zapomenout na podstatu. Ježíš Kristus se narodil pro nás. Jestliže od samého 
začátku se slavil tento den jako významný, tak je jasné, že už naši předkové vnímali, že 
je to veliký dar od Boha. Dokonce tak významný, že se od jeho narození počítá 
letopočet.  
     Určitě budeme péct cukroví, uklízet, vše pucovat a potají si představovat nebo i 
psát, co bychom si od Ježíška přáli. Je ovšem potřeba, abychom nezapomněli, že 
symbol dárků pod stromečkem nám ukazuje na ten nejvzácnější dar a tím je samotný 
Ježíš darovaný Bohem pro každého z nás.  
     Je velmi zajímavé si všimnout, že čím jsme starší, tím více nám záleží na tom, od 
koho jsme dárek dostali, než to, co jsme dostali? Myslím, že je to velká moudrost 
života. Děda se už pátý rok za sebou raduje z nových papučí! Jak je to možné? Podstata 
dárku není  ta věc, ale milující osoba, která mi dárek dala.  Dar je často i prostředkem 
vyjádření něčeho, co kolikráte neumíme popsat slovy. Tím více a intenzivněji můžeme 
i v moudrosti života vnímat, že ta spousta každodenních dárků od Boha, jako že žiji, 
mám rodinu, střechu nad hlavou, žiji v míru apod., jsou výrazem Božího zájmu o nás a 
Jeho vztahu k nám. A stejně jako u stromečku o Vánocích i v každodenním setkávání 
se s Bohem můžu prožívat štěstí, že je a že s ním můžu v životě počítat. 



 
Život Jiří Maria Veselého 
část I.: Za štěstím modrých očí 

 

       15. listopadu by se dožil 98 let náš rodák Dr. Leopold Jiří Maria Veselý. Jak už 
jsme slibovali minule, budeme vás na stránkách zpravodaje seznamovat s jeho 
zajímavým životem. 
  
      15. listopadu 1908 se v Protivanově narodil malý Leopold Veselý. V té době se 
Protivanovu přezdívalo „Svatá vesnice“, protože odsud za posledních padesát let 
vzešlo přes 30 kněží. Patřilo k nim také osm Leopoldových příbuzných. Ale tyto 
okolnosti jej ke kněžství nepřivedly, jak později sám přiznával. 
 Leopold byl velmi talentovaný. Po obecné škole začal studovat na gymnáziu. A málem 
nedostudoval. 
 

    „Ve třídě jsme měli dva Židy. Ještě s dalšími spolužáky jsme se domluvili, že je 
pokřtíme. Vyčkali jsme na vhodný okamžik, chytili jednoho z nich a šup s ním pod 
vodovod. Postižený ale začal tak strašně řvát, že přivolal školníka a ze křtu sešlo. Byl 
to nakonec tentýž školník, na jehož přímluvu jsme ve škole směli zůstat.“ 
 

      Podle vlastních slov svůj volný čas během studia trávil s přáteli při tancovačkách, 
při víně a s děvčaty. 
 

     „Ale kdykoliv jsem se vrátil ve tři ráno domů, mé srdce se naplnilo vědomím 
prázdnoty a neuspokojení. Další hodiny do svítání jsem pak prožil ve vnitřních 
mukách.“ 
  
    Zlom v životě mladého Leopolda měla účast na sjezdu katolické mládeže 
v Olomouci. 
 

   „Ubytovali nás u dominikánů a dodnes si vzpomínám na první dojem po příjezdu 
k nim – smrad spálené zasmažené polévky. Uvnitř to nebylo o nic lepší. Ponuré 
mnišské kobky s dřevěným lůžkem a s kusem tvrdého žvance pod hlavu. 
     Ukončení onoho sjezdu jsme oslavili s přáteli v hospodě. Když jsme ve tři ráno stáli 
před bránou kláštera, uvědomil jsem si, že budeme muset vzbudit některého z bratří. 
Bylo nám to nepříjemné a báli jsme se. K našemu údivu nám však okamžitě po 
zazvonění otevřel dominikán, který na nás čekal: „Pojďte dál, pánové. Jistě je vám 
chladno. Mám pro vás připravený horký čaj.“ Zmohl jsem se na jen na to, že jsem 
vytáhl peněženku a chtěl jsem mu zaplatit. Podíval se na mě svýma modrýma očima, ve 
kterých nebyla ani stopa po zlobě, jen pokoj a vnitřní štěstí. Klidně a bez mentorování 
mi odpověděl: „Pane, já to dělám z lásky k Bohu...“ 
      Následující tři hodiny jsem prožil v mukách pochybností. Proč mě můj život 
neuspokojuje a on tady, v klášteře, našel takové štěstí? Jeho oči se svým tajemstvím se 
mi nepřestávaly vracet.“ 

 

      Po maturitě, po nocích bojů a přes nesouhlas matky nakonec Leopold do řádu 
dominikánů v Olomouci vstoupil a začal to štěstí hledat. Tam také přijal nové jméno 
Jiří Maria. O sedm let později, v roce 1937, byl během vysokoškolských studií 
vysvěcen na kněze. 

                                                                                                                       JaV. 

Rok 2006 v naší farnosti 
     Blíží se Vánoce a konec občanského roku, proto určitě není na škodu 
zavzpomínat,  co se  vlastně v naší farnosti letos dělo. 
 

     Rok začal v bílé sněhové peřině a asi se mu to zalíbilo, protože v ní vydržel až do 
dubna. V lednu  podruhé proběhla Tříkrálová sbírka, během které se vybralo 
19 305,50 Kč. Z toho jsme 3000,- poslali na konto Charity a zbylé peníze byly 
použity při opravě kostela. Sbírky se zúčastnily 4 skupinky koledníků. 
    První den v březnu jsme vstoupili do doby postní, kterou nás provázely i 
pobožnosti křížových cest v pátek a v neděli. 
    Postní doba vyvrcholila tradiční poutí do Sloupu, setkáním mládeže v brněnské 
katedrále s otcem biskupem a potom Svatým týdnem. 
    Na Velikonoce konečně i k nám do Protivanova přišlo jaro. 
    28. dubna se na farní dvůr opět, jako každý rok, slétly čarodějnice. Společně 
namíchaly kouzelný lektvar a zvolily si svoji Miss. 
    V květnu proběhlo 1. svaté přijímání dětí ze třetí třídy. 
    Jaro se pomalu překulilo v léto. Kolem kostela vyrostlo lešení a začalo se pracovat 
na opravě domu Páně. 
    Přišly prázdniny a nezvykle horké počasí, které nás doprovázelo i během farní 
poutě do Sloupu. O dva týdny později jsme putovali do Jednova. 
     Důležitou událostí v letošních prázdninách byl pro 23 dětí a 7 vedoucích farní 
tábor. Táborovou základnou se na 10 dní stala fara ve vesničce Gruna kousek od 
Moravské Třebové. Přestože nám počasí příliš nepřálo, patřily dny strávené v Gruně 
k nejhezčím z celých prázdnin. 
    V září začala pro děti škola a pro nás všechny ve farnosti nová etapa. Otec Vít 
Rozkydal odešel do farnosti Rakvice a naším novým farářem se stal o. Pavel 
Holešínský.  
    S přicházejícím podzimem se zazimovalo lešení u kostela i fara. Proběhlo jednání 
s úředníky z Památkové péče ohledně oprav kostela a fary. 
    A jak se blíží zima, všichni doufáme, že nebude tak krutá jako loni. 
        
 

Co nás čeká: 
 

Svátost smíření:  13. a 22. prosince  
       8. prosince:  na dětskou mši svatou přijde Mikuláš 
     13. prosince:   je ve farnosti adorační den a bude  
                                  vystavená Nejsvětější svátost 
     22. prosince:   po večerní mši sv. bude možnost odnést si betlémské světlo      
     24. prosince:   mše svaté ráno v 7.30, Půlnoční mše svatá ve 22.00 hodin 
     25. prosince:   mše svaté v 7.30 a v 11.00 hodin 
               na půlnoční a hrubé mši svaté 25. prosince zazpívá  
                          chrámový sbor Máchovu vánoční mši 
     26. prosince:   mše svaté v 7.30 ráno a v 11 hodin 
            6. ledna :  Tříkrálová sbírka 
         11. února :  Světový den nemocných ( svátek Panny Marie Lurdské )                  
              Při této příležitosti bude při mši svaté udíleno pomazání nemocných 


