
Program bohoslužeb velikonočního týdne 
1.4. Květná neděle  
V 8,00 hod. začátek mše svaté před kostelem a průvod s ratolestmi. Při mši svaté zazní pašije.  
Ve 14,00 hodin pobožnost křížové cesty.  
3.4. Úterý 
V 18,00 hod. mše svatá. 
5.4. Zelený čtvrtek 
V 18 hod. mše svatá na památku poslední večeře Pána Ježíše s apoštoly. Po mši svaté bude 
přenesena Nejsvětější Svátost z hlavního oltáře do Getsemanské zahrady.  
 6.4. Velký pátek – den přísného postu 
Dnes se nikde na celém světě neslouží mše svatá. V 17 hod. bude již tradiční pobožnost 
křížové cesty po obci, která bude ukončena v kostele, kde v zápětí začnou velkopáteční 
obřady k uctění Ježíšova kříže a připomínky Jeho umučení. V závěru bude podáno svaté 
přijímání. 
7.4. Bílá sobota 
Od 9 hodin bude otevřen kostel k soukromé adoraci u Božího hrobu. I dnešního dne se nikde 
na světě neslouží mše svatá. Ve 21,00 hod. začne slavení Kristova vzkříšení svěcením ohně 
před kostelem. Touto nocí vstupujeme do slavení největších křesťanských svátků vzkříšení 
Ježíše Krista. To je ta velká noc, podle které nazýváme celé období - velikonoce. Slavení této 
mše svaté patří již k neděli. 
8.4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční 
Mše svaté v 7,30 hod. a 11,00 hod. Při obou mších svatých budou na závěr žehnáni 
velikonoční beránci a pokrmy.  
9.4. Velikonoční pondělí 
V  7,30 hod. mše svatá v Protivanově. 
V  8,30 hod. mše svatá v Malém Hradisku 
V 10,00 hod. mše svatá v Bukové.                   
                                                                     

 
Křížovka 

 
1. Božské oficium 
2. Proměňuje se při pozdvihování v krev 

Kristovu 
3. Nezasloužený Boží dar 
4. Křest 
5. Místo odkud kněz zahajuje mši svatou 
6. Hora na které byl Ježíš ukřižován. 
7. Stvořitel 
8. Místo slavení mše svaté 
9. Jakou korunu dali vojáci Ježíši na 

hlavu? 
10. Nejvyšší církevní představený 

 
 

Dotazy, náměty či připomínky posílejte na adresu: vanek@farnostprotivanov.com     
                       

 
 
Milí farníci,  
 velikonoce v sobě skrývají něco velmi hlubokého a provokujícího. Myslím, že nám všem 
by mělo být jasné, že slovo velikonoce se skládá ze dvou slov „velká a noc“. O jakou 
velkou noc jde? Izraelité, když slavili velikonoce, tak si připomínali velkou noc, kdy byli 
Mojžíšem vyvedeni z otroctví Egypta na svobodu. Křesťané si o velikonocích připomínají 
také velkou noc vyvedení z otroctví. Z otroctví hříchu! Noc ze soboty na neděli je tou 
velkou nocí, kdy Ježíš překonává to nejradikálnější, co nás všechny skličuje. Je to smrt! 
Ježíšovým zmrtvýchvstáním dostává celé stvoření novou šanci být svobodno v Bohu. Zříci 
se toho špatného ve svém životě a plně se Bohu otevřít. Ježíš nabízí odpuštění a přislibuje 
věčný život těm, kdo o něj stojí a chtějí se měnit k dobru. Podobně jako kdysi Mojžíš 
nemohl nutit žádného Izraelitu, aby opustil otroctví a šel ke svobodě, podobně ani nás nikdy 
nebude Bůh nutit, abychom opustili otroctví hříchu. Záleží na nás! Není to jednoduché, ale 
o to více je to důležité. V Egyptě byla sice nesvoboda, ale určitá jistota jídla a bydlení. 
Záliba v hříchu a špatnosti v mnohých také vyvolává jistotu, kterou nechtějí opustit. Život 
mnoha křesťanů před námi ovšem dosvědčuje, že život s Kristem je opravdové 
dobrodružství. Vzkříšený Kristus nám chce připomenout, jak velkou hodnotu má život a že 
stojí za to jej prožít naplno! A to vám všem chci ze srdce popřát i já o letošních 
velikonocích: „Plný a radostný život ve svobodě dětí Božích!“         

     o. Pavel 
 

Opravy na kostele 
Zima, jak se zdá i po všech pochybnostech, zda-li vůbec přišla, už ustupuje do minulosti. 
Slunce, každý den zářivější a teplejší nás provokuje: Běž už něco dělat! A protože se 
začátek oprav našeho chrámu opravdu blíží, nejprve několik informací. Na přelomu dubna  
a května začne oprava střechy kostela. Bude nutné demontovat starou krytinu, laťování       
a stávající krov ošetřit proti hnilobě a nejrůznějším škůdcům. Dojde k postupnému 
zabednění střechy, položení difúzní folie a zalaťování. Pak necháme vyřádit klempíře          
a položí se nová krytina. Takto opravená střecha nás bude stát téměř 1 300 000,-Kč.           
Je ovšem nutno dodat, že díky zvolené technologii by nemělo již docházet k neustálému 
zafoukávání sněhu či jiné vlhkosti na půdu kostela. Ta, mimo jiné, byla také příčinou 
opakovaného prohnívání konstrukcí střechy. Již v roce 2001 musela být otcem Kohoutkem 
řešena poměrně rozsáhlá oprava pevnostních prvků střechy. Co by mělo následovat v zápětí 
a možná částečně i současně s opravou střechy je oprava pláště či fasády kostela.           
Dle odborného posouzení bude nutno dostat dolů téměř všechnu starou omítku. Bude 
zřízena nová fasáda, která bude ve spodní části ze sanační omítky a v části hořejší potom    
z omítky, která bude odolnější vzhledem k povětrnostním vlivům, kterým je náš kostel, 
díky k své poloze – téměř 700 m.n.m., vystaven. Před definitivním sundáním lešení dojde 
k výmalbě. Jsem přesvědčen, že drtivá většina z nás se těší na okamžik, kdy náš kostelík 
zazáří v plné kráse. Nutno ovšem dodat, že nás čeká nemalé úsilí a nemalé finanční 
zatížení. Bez obojího se nedočkáme toho krásného pohledu na opravený kostel.          
Přejme si navzájem, aby se nám to povedlo!                                                                                        

 
 
 



Život Jiří Maria Veselého - část II. : Válka si nevybírá 
      Minule jsme sledovali proměnu z rozdováděného mladíka na dominikánského novice. 
Klidnému životu v klášteře ale zabránily události, které změnily tvář celé Evropy. 
 Leopold, který přijal řádové jméno Jiří Maria, přišel k dominikánům v roce 1930. V té době 
v Olomouci u dominikánů dosahovala vrcholu kulturní činnost: vycházel zde časopis 
„Filosofická revue“, který otec po roce 1937 sám řídil, i další literární díla,  pořádaly se zde 
pověstné „Akademické týdny“. 
 Přišel rok 1933. Mladý nadaný Jiří Maria byl poslán do Říma, kde na univerzitě Angelicum 
studoval bohosloví a filozofii. V sousedním Německu se vlády ujal Adolf Hitler a nad Evropou 
se začala stahovat mračna fašismu. Tušil ale někdo z jejích obyvatel, že zanedlouho přijde 
nejhorší válečný konflikt v historii?  
 Student Veselý chodil na přednášky a věnoval se studentským povinnostem.  
17. prosince 1934 se mu přihodila zvláštní příhoda: stál u brány chrámu, kde mělo proběhnout 
uložení ostatků otce Hyacinta Marie Cormiera, dominikána, který se zasloužil mimo jiné           
o obnovení české provincie dominikánů a blahoslavení Zdislavy z Lemberka. 
 Kousek od něj se dohadovali tři dominikáni, kteří měli nést rakev s ostatky – neměli 
čtvrtého – prý se mu udělalo nevolno. Kostel nacpaný k prasknutí, obřad měl začít, chyběl 
čtvrtý a Jiří stál opodál. Stačilo pár slov: „Odkud jste?“ „Z české provincie!“ a rozhodnutí:  
„Tak pojďte s námi – za Slovany!“ 
 „Přišel jsem tam tak trochu z české ironie vůči „římským pompám“, ale spíše proto, že 
jako pozdní povolání jsem si věci prověřoval, než jsem je přijal. Tiskl jsem však pevně a 
radostně dřevo nosítek na svém rameně: najednou jako by z rakve do mně začal přitékat proud 
neodolatelné síly a nevýslovné radosti; cítil jsem, jak mě to proměňuje v cosi lepšího a jak ve 
mně vzniká neomezená důvěra v mrtvého tam uvnitř.“ 
 Byla to drobná události, snad náhoda, ale Jiřímu se vryla pevně do paměti. Do vlasti          
se vrátil v roce 1936. 2. května roku 1937 přijal v Olomouci kněžské svěcení. O rok později     
se na dva roky stal magistrem noviců a studentů – novicmistrem. 
 Tak ho zastihly tragický osud naší země: mnichovský diktát na podzim 1938, o pár měsíců 
později vyhlášení protektorátu, v září 1939 začátek války. 
 Přišel rok 1941. Do kláštera v Olomouci je hlášena návštěva gestapa. Řeholníci očekávají 
prohlídky jako už tolikrát. Místo toho gestapo odvádí jednoho z nejlepších studentů                              
a nejhorlivějších řeholníků, Patrika Maria Kuželu. Z dopisů a motáků pak o. Veselý skládá jako 
střípky jeho další osud: obvinění z protifašistické činnosti, samotka, vězení, těžká práce                 
a konečná stanice: Osvětim. Smrt se stává každodenní realitou. 
 Otci Veselému se podaří odjet do Itálie – jeho cílem je Milán. Věnuje se studiu a také boji 
proti fašismu. Stává se vedoucím československého odboje, majorem zahraniční armády, 
partyzánem. Je od exilové vlády v Londýně pověřen, aby chránil asi 5000 českých vojáků, 
vyvezených k vyvraždění do Itálie. 
 Blížil se konec války, bylo jaro 1945. Otec Veselý je prozrazen a za svou činnost v odboji 
odsouzen k smrti. Výkon trestu v poslední chvíli, se spojeneckými vojsky na doslech, odvolán. 
 Válka skončila. Vzala s sebou milióny mrtvých. Patřili k nim i blízcí přátelé a spolubratři 
otce Veselého. Patrik Kužela – plynová komora v Osvětimi. Otec Benedikt, spolužák z dob 
studií – Terezín, smrt následkem bití, hladu a mrazu. Dominikánka Marie – umučená 
v koncentračním táboře v Ravensbrücku.  
 „Ze žádného závěru, ze žádné myšlenky však nehoří nenávist, ani touha mstít se. Vždycky 
jenom touha zbavit se starých omylů a chyb, začít znovu, lépe, začít v lásce: trpět za sebe,       
ale i za své pronásledovatele.“   
                                                                                                                                                   JaV. 

 
 

Rekonstrukce ozvučení protivanovského kostela 
    Již delší dobu bylo při mši svaté slyšet, že ozvučení kostela není ideální. Někdy se ozývalo 
pískání, občas chrčení, hlas z reproduktorů byl mnohdy nesrozumitelný a někdy z reproduktorů 
nešel žádný zvuk vůbec. Naposledy se to stalo při pohřbu protivanovského rodáka R.D.        
Otce Vítězslava Grmely. V kostele bylo tehdy veké množství našich, suloveckých i 
nyklovických farníků, 15 kněží i generální vikář P. Jiří Mikulášek a při čtení svatého slova 
nebylo v zadní části kostela slyšet, protože ozvučení vůbec nefungovalo. Během smuteční mše 
svaté se sice podařilo rozhlas zprovoznit, ale po takovém problému bylo jasné,                          
že to tak dál už není možné.  
    S panem farářem bylo dohodnuto, že po zajištění prostředků od sponzora bude dobré provést 
rekonstrukci ve dvou etapách. První etapa obnášela demontáž stávajících nevyhovujících  
plastových  reprosoustav, dále montáž nových reprosoustav se změnou místa instalace, úpravu 
koncového zesilovače a nakonec změnu propojení s mixážním pultem.  
    Prostředky se podařilo zajistit, materiál se objednal a tak se na sobotu 24. března naplánovala 
1.etapa rekonstrukce ozvučení. Na montážní práce bylo nutné zajistit cca 6 lidí. Po oslovení 
techniků v oblasti elektro z řad našich farníků s tím nebyl vůbec žádný problém. Tím pádem 
mohly v sobotu ráno 24.března práce začít. Před vlastní demontáží byla provedena 
fotodokumentace stávajícího stavu umístění reprosoustav. Postupně byly demontovány plastové 
reprosoustavy z roku 1981. Po 26 letech udělala vlhkost s papíry v reproduktorech své a proto   
se není čemu divit, že jejich funkce byla špatná. 
    Kvůli celkové akustice chrámu, která obsahuje zpoždění a odrazy a  navíc se mění při 
obsazení kostela lidmi, bylo nutné změnit typ a umístění nových reprosoustav. Jako 
nejvhodnější z hlediska citlivosti, výkonu, vzhledu i ceny byl vybrán model SHOW CS 220WP 
od zahraničního výrobce. Jde o hliníkovou skříňku bílé barvy s kovovou mřížkou s rozměry  
619 x 106 x 75 mm. Frekvenční rozsah reprosoustavy je 250 – 16 000Hz a citlivost 94 dB. 
Tento typ je pro mluvené slovo v kostelích ideální. Pro ozvučení hlavní chrámové lodi kostela 
bylo použito 6 ks těchto reprosoustav. Ozvučení kúru je zajišťováno pomocí 2 ks reprosoustav 
umístěných na třetím pilíři - opěrném oblouku, cca 6m nad podlahou. Zadní část kostela u 
vchodových dveří je řešena pomocí dvoupásmové reprosoustavy PHONIC. Celkový řetězec, 
tvořený mikrofony Senhaiser, mixážním pultem Behringer a reprosoustavami SHOW je 
vyrovnaný. Mluvené slovo je po rekonstrukci ozvučení čisté, příjemné a srozumitelné.  
     Na závěr je důležité říci, že montážní práce na rekonstrukci ozvučení v kostele proběhly bez 
problémů, omítky ani žádné sochy a obrazy poškozeny nebyly. Za zmínku stojí snad jediné, že k 
malé škodě došlo pouze u židle, kde její noha nevydržela tíhu montujícího technika. 

( fotodokumentace je k nahlédnutí na webu farnosti – www.farnostprotivanov.com ) 
 

 
Vtipy 

Řemeslník zemře na vrcholu tvůrčí síly. Stěžuje si svatému Petru na předčasný odchod. Petr 
otevře velkou knihu života a zeptá se s údivem: „Co? Ty si myslíš že jsi starý 44 let? Podle 

hodin, které sis nechal zaplatit od svých zákazníků, je ti nejméně 92 let, tak si nestěžuj!“ 
 

Muž říká v rozhovoru panu faráři:“ A taky jsem řekl tchýni co si o ní myslím.“  Pan farář ho 
přeruší: „Synu, v tomto okamžiku mluvíme o Tvých chybách, ne o hrdinských činnech.“ 

 
VánekTeam 

 


