
 

 

Milí farníci,  

po několika letech bych chtěl obnovit a oživit náš farní časopis Vánek. Jistě to 

nebude jednoduché, ale pokud je to Boží vůle a je to v Božím plánu, jistě se to 

podaří. Chtěl bych, abyste se i Vy svými příspěvky zapojili. Abyste Vy sami, 

skrze svoje šikovné ruce a nápadité způsoby myšlení ho sami tvořili. Tím 

vším můžete nesmírně obdarovat druhé, potěšit je a udělat komukoliv radost. 

Toto číslo vánočně-silvestrovské bude spíše jen informativním, co se v naší 

farnosti událo. Na konci každého kalendářního roku je zvykem bilancovat, 

takže tady je letošní farní statistika. 

 

V roce 2009  bylo v naší farnosti pokřtěno celkem  23 dětí (loňský 

rok 15), z toho 12 chlapců a 11 děvčat: 

 
 Daniel Minařík z Protivanova, narozen 16.1.2009, pokřtěn 19.4. 

 Sofie Kolářová z Protivanova, narozena 9.2.2009, pokřtěna 3.5. 

 Tomáš Beníšek z Protivanova, narozen 26.1.2009, pokřtěn 3.5. 

 Dominik Ptáčník z Protivanova, narozen 22.1.2009, pokřtěn 17.5. 

 Michal Sekanina z Malého Hradiska, narozen 16.12.2008, pokřtěn 31.5. 

 Ema Kitnerová z Protivanova, narozena 16.4.2009, pokřtěna 28.6. 

 Tobiáš Dolák z Říčan, narozen 27.10.2008, pokřtěn 28.6. 

 Miroslav Nejedlý z Protivanova, narozen 3.5.2009, pokřtěn 9.8. 

 Martina Anna Sekaninová z Protivanova, narozena 26.4.2009, pokřtěna 9.8. 

 David Martin Pospíšil z Bukové, narozen 4.6.2002, pokřtěn 29.8. 

 Jan František Kovář z Bukové, narozen 30.1.2008, pokřtěn 29.8. 

 Ondřej Petr Ošlejšek z Bukové, narozen 2.2.2009, pokřtěn 30.8. 

 Zdeněk Obr z Bukové, narozen 14.7.2009, pokřtěn 13.9. 

 Victoria Izabela Hanáková z Protivanova, narozena 21.6.2009, pokřtěna 13.9. 

 Dominik Štefke z Protivanova, narozen 26.6.2009, pokřtěn 25.10. 

 Nikola Trnečková z Prostějova, narozena 22.7.2009, pokřtěna 1.11. 

 Elena Anna Janíčková z Protivanova, narozena 7.8.2009, pokřtěna 15.11. 

 Michal Josef Veselý z Protivanova, narozen 17.9.2009, pokřtěn 15.11. 

 Valérie Anna Marková z Protivanova, narozena 19.10.2009, pokřtěna 29.11. 

 Natálie Marie Halečková z Protivanova, narozena 18.10.2009, pokřtěna 13.12. 

 Veronika Terezie Hrubá z Bukové, narozena 8.10.2009, pokřtěna 26.12. 

 Patrik Petr Pospíšil z Bukové, narozen 9.11.2009, pokřtěn 26.12. 
 Eliška Marie Krejčířová z Bukové, narozena 22.10.2009, pokřtěna 26.12. 

 

Přejeme všem pokřtěným do života Boží požehnání, hojnost darů 

Ducha svatého a ochrany Panny Marie. 



 

U prvního svatého přijímání bylo 15 dětí (loňský rok 11) :  
 

Lukáš Hanák, Tereza Kuncová, Štěpánka Kovářová, Barbora Lachmanová, 

Gabriela Nejedlá, Kateřina Nejedlá, David Nejedlý, Marie Pořízková, 

Monika Pořízková, Petr Sedlák, David Sekanina, Jonáš Stara, Edita 

Šustrová, Pavla Závodná, Martin Zrůstek. Letos tímto slavnostním dnem 

byla neděle 7. června – Slavnost Nejsvětější Trojice. 

 

Kéž jim stále svítí Kristovo eucharistické světlo v životě. 

 

V našem kostele si udělily svátost manželství celkem 14 

snoubeneckých párů, (loňský rok 9): 

 
 Sobota 18. dubna: Petr Šimek & Veronika Nejedlá 

 Sobota 2. května: Jan Marek & Petra Vinklerová 

 Sobota 6. června: Jaromír Havelka & Dušana Midriaková 

 Sobota 6. června: Michal Pavlík & Tereza Pavlů 

 Sobota 20. června: Jíří Paděra & Hana Blatnerová 

 Sobota 27. června: Josef Krejčíř & Jana Straňáková 

 Sobota 8. srpna: David Stříž & Lenka Kubartová 

 Sobota 22. srpna: Ivo Znojil & Eva Kolaříková 

 Sobota 22. srpna: Kamil Sedláček & Jana Baráková 

 Sobota 29. srpna: Daniel Basjuk & Jitka Nejedlá 

 Sobota 29. srpna: Jan Kovář & Kateřina Pospíšilová 

 Sobota 19. září: Lukáš Pospíšil & Jana Smékalová 

 Sobota 19. září: Miroslav Klement & Kateřina Grmelová 

 Sobota 26. září: Michal Komár & Jana Grulichová 

 

Vyprošujeme jim hojnost Božích milostí na společné cestě. 

 

Z naší farnosti odešlo na věčnost k Nebeskému Otci a mělo církevní 

pohřeb nebo rozloučení 24 lidí-12 mužů a 12 žen (loňský rok 16): 

 
 Marie Trundová, narozena 10.9.1931, zemřela 18.1., pohřbena v MH 23.1. 

 František Cetkovský, narozen 8.10.1912, zemřel 25.1., rozloučení v MH 31.1. 

 Marie Kopecká, narozena 1.12.1934, zemřela 7.2., rozloučení v MH 16.2. 

 Jiří Novotný, narozen 21.2.1979, zemřel 7.3., pohřben v MH13.3. 

 Eva Kubartová, narozena 1.11.1961, zemřela 14.3., pohřbena v Protivanově 18.3. 

 Marie Růžičková, narozena 7.10.1929, zemřela 16.3., rozloučení v MH 19.3. 

 Vladimír Ptáčník, narozen 23.3.1934, zemřel 20.3., pohřben v Protivanově 27.3. 

 Jitka Tomášková, narozena 25.2.1931, zemřela 27.3., pohřbena v Protivanově 30.3. 



 

 Miroslav Kolář, narozen 25.11.1961, zemřel 30.3., pohřben v Protivanově 4.4. 

 Stanislav Zemach, narozen 6.8.1956, zemřel 16.4., rozloučení v Protivanově 20.4. 

 Antonín Drábek, narozen 1.10.1944, zemřel 9.5., pohřben v Protivanově 14.5. 

 František Slepánek, narozen 19.9.1921, zemřel 15.5., pohřben v Protivanově 23.5. 

 Magdalena Baráková, narozena 8.11.1958, zemřela 22.5., rozloučení v MH 1.6. 

 Věra Klíčová, narozena 7.3.1942, zemřela 31.5., rozloučení v MH 5.6. 

 Miloslava Marková, narozena 8.2.1914, zemřela 16.6., pohřbena v Protivanově 19.6. 

 Josef Komár, narozen 11.11.1929, zemřel 7.7., pohřben v Protivanově 11.7. 

 Jarmila Kolářová, narozena 27.5.1920, zemřela 1.8., pohřbena v Protivanově 8.8. 

 Bohumil Ondroušek, narozen 14.12.1937, zemřel 3.9., pohřben v Protivanově 8.9. 

 Jiří Jurníček, narozen 29.4.1965, zemřel 17.10., rozloučení v MH 23.10. 

 Alois Vyskočil, narozen 10.9.1946, zemřel 30.10., pohřben v MH 5.11. 

 Marie Starova, narozena 8.12.1935, zemřela 10.11., pohřbena v Protivanově 15.11. 

 Alois Cetkovský, narozen 22.6. 1921, zemřel 19.11., pohřben v MH 27.11. 

 Marie Sekaninová, narozena 2.3.1921, zemřela 28. 11., pohřbena v Protivanově 5.12. 

 Květoslava Milarová, narozena 1.8.1936, zemřela 15.12., pohřbena v MH 19.12. 

 

Z toho 5 farníků bylo připraveno na svou smrt, přijalo svátost nemocných a 

svátost oltářní-viatikum. 

 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať 

odpočívají ve svatém pokoji. Amen 

 

Co se týče pastoračních aktivit, tak každý první čtvrtek a 

první pátek navštěvuji naše nemocné. V Protivanově jich mám 

celkem 15, v Bukové pak 7 babiček a dědečků. Na dětské mše svaté 

každý pátek přijde 15-30 dětí, na mikulášskou nadílku v pátek 4. 

prosince jich přišlo 99! Až na pár vyjimek jsme měli každé pondělí v 

Protivanově ministrantské schůzky, do Bukové za ministranty už 

bohužel nejezdím. V roce 2010, někdy po 1. farním plese zahájíme 

přípravu na svátost biřmování. Zatím se přihlásilo 27 zájemců. 

 Náboženství navštěvuje 65 dětí. Vyučování probíhá ve 

čtyřech hodinách. Děti jsou rozděleny stejně jako v loňském školním 

roce: první + druhá třída; třetí třída samostatně kvůli prvnímu 

svatému přijímání; čtvrtá + pátá třída a poslední společnou hodinu 

mají šesťáci a sedmáci. Co se týče počtů, tak v první třídě je 12 dětí; 

ve druhé 10; ve třetí 14; ve čtvrté 10, v páté 6; v šesté 4 a v sedmé 9 

dětí. V dalších ročnících nikdo. Přesto, že z loňských dětí jich 

přestalo několik navštěvovat výuku náboženství (největší úbytek 

jsem zaznamenal u dětí ze čtvrté třídy, tedy u loňských třeťáků; těch 

dětí, kterým se možná první svaté přijímání zároveň stalo 



 

posledním), přesto chodí do hodin náboženství o 2 děti více jak 

minulý školní rok. 

 V letošním roce jsme uskutečnili farní pouť do brněnské 

katedrály ke svatému Pavlovi. Pak jsme se přesunuli do Mikulova a 

odtud jsme navštívili naše známé, starečka a starenku z Hlohovce. 

Celou pouť jsme zakončili u příjemného posezení a dobrého vínka. 

Na pěší pouť do Sloupu se vydalo 43 farníků. Do Jednova byl počet 

účastníků překvapivě 34. Hned po naší, protivanovské pouti jsme se 

vydali pěšky na Vranov. Rekord to nebyl, ale k Panně Marii 

Vranovské doputovalo 41 lidí! Podzimní pouť k Panně Marii 

Růžencové v Oklukách se uskutečnila v sobotu 10. října. I když bylo 

nevlídné, sychravé počasí, přišlo spoustu věřících ze širokého okolí. 

Hezkým poutním zvykem u nás je chodit pěšky. Ze „západní“ poutní 

větve přišlo šest lidí. Jednou z poutí, a to celého děkanství, bylo 

Lysické „Petropavlovské“ setkání 18. dubna. I když byly obavy snad 

ze všeho, pouť se podařila. Určitě krásné odpoledne zpestřily 

zabíjačkové pochutinky a živá kapela. 

 Asi nezapomenutelným okamžikem v letošním roce byl první 

farní den. Asi beznadsázky můžeme říct, že se za výrazného přispění 

mnoha lidí podařil. Nesmíme zapomenout ani na Pána Boha, protože 

to On je původce a Dárce veškerého úspěchu. Na farní den přišlo 

kolem 120 dětí; počet dospěláků se odhadl na zhruba 300. BOHU 

DÍKY! 

 Při výčtu akcí nesmíme zapomenout na farní tábor v 

Bedřichově. Toho se účastnilo 32 dětí. Už teď můžu každému slíbit, 

že i příští rok počítáme s farním táborem. 

 Co se týče stavební činnosti, byl jsem moc rád, že se podařilo 

pořídit nový kabátek kapli svatého Josefa v Bukové. Tisíceré díky 

všem, kteří pomohli se škrabáním omítky. Nebylo to jednoduché, 

nicméně jsme téměř vše udělali sami. A zase nesmíme zapomenout 

na motto: „Bez Božího požehnání marné lidské namáhání“. Opravdu 

skrze Boží dobrotu se vše podařilo. Skrze štědrost farníků se téměř 

podařilo zaplatit celou opravu. Celkem se uskutečnily v Bukové tři 

sbírky. V lednu se vybralo 14.838,- kč; v den svatého Jana 

Nepomuckého 16. května se posbíralo 71.000,- kč; a 17. října 

57.852,- kč. Nynější dluh na kapli je zhruba 50 tisíc. Celá oprava pak 

stála 430 tisíc. 



 

 Podrobnosti ohledně farní budovy jsem podal v prosincovém 

Protivanovském zpravodaji. Pro zapamatování zopakuji, že jsem 

podal několik žádostí o příspěvek na opravy. Také jsem zamýšlel 

dokončení opravy bočního portálu kostela. Bohužel musím 

zkonstatovat, že letos jsme nedostali vůbec nic. Věřím, že příští rok 

se najde nějaká finanční cesta, která by nám v opravách výrazně 

pomohla. Jistě to bylo v Boží režie, že jsme nic nedostali, protože 

jsme se alespoň mohli soustředit na doplacení dluhu, který zůstal po 

generální opravě střechy a fasády kostela. Abychom mohli říct, že 

nemáme žádný dluh, musíme našetřit 190 tisíc. A to v našich silách 

je! To sami uvidíte v dalším čísle Vánku, kde Vás seznámím s 

hospodařením farnosti. 

 Také nesmím zapomenout na výlety s dětmi. Na první jsme 

jeli pouze s ministranty. Navštívili jsme model železničního kolejiště 

ve Křetíně u otce jáhna Františka Bačovského. Potom jsme si zahráli 

a doslova vyřádili na bowlingu v Letovicích. Další výlet byl s 

prvokomunikanty; dětmi, které letos poprvé šly ke svatému 

přijímání. Hrad Bouzov s výstavou kostýmů z Arabely byl nesmírně 

zajímavý. Srpnového cyklovýletu na Macochu se zúčastnilo osm dětí 

a sedm dospěláků. Členitost terénu a 45 kilometrů udělalo své, takže 

jsme se večer doplahočili domů. Koruna výletů asi přišla v sobotu 14. 

listopadu. Se 42 dětmi a 10 dospělými jsme navštívili rádio Proglas. 

Asi největším dopoledním zážitkem se stala polední modlitba „Anděl 

Páně“ do éteru a pak také vstup do živého vysílání kolem půl 

jedenácté. Odpoledne jsme se „vyvětrali“ v Olympia centru kousek 

od dálnice D2 na Bratislavu. Celý výlet jsme zakončili pokoukáním 

na hvězdnou oblohu na Kraví hoře, jak se říká v brněnském hantecu 

„Monte Bú“. Škoda, že bylo nad Brnem zataženo, protože jsme měli 

slíbenou i podzimní oblohu „na živo“. Určitě posledním výletem s 

dětmi byl nedávno uskutečněný výlet s „divadelníky z Bukové“ do 

už odzkoušeného bowlingového centra v Letovicích. Své divadelní 

umění nám ukázali v představení „Poslední večeře“ a „Ráno 

zmrtvýchvstání“ v předvelikonočním čase. BOHU DÍKY! 

 Dlouho plánované znovu posvěcení kříže v Bukové se 

uskutečnilo 10. května.  

 Také je třeba zmínit zimní vzdělávací přednášky ve škole. 2. 

února vyprávěl vysokoškolák Petr Hladík z Osové Bítýšky o 



 

Světovém setkání mládeže se Svatým otcem v australském Sydney. V 

pátek 27. února k nám přijel vojenský kaplan P. Martin Vařeka.. 

Poutavě a živě vyprávěl o své kaplanské misi v Iráku. V tomto čase 

se otec Martin pohybuje v Afganistáně, tak na něho můžete všichni 

vzpomenout v modlitbě. Nyní na podzim k nám přijel otec Jan ze 

Křtin, pěší poutník do Říma a Cách. Koncem listopadu jinou pouť, 

na kole do Itálie, působivě představila paní Anna Liebigerová ze 

Znojma. 

 Týden po jednovské pouti přijel do naší farnosti Sbor 

Bohuslava Martinů z Letovic a sbor Vlastimil z Vanovic. Hrubou 

mši svatou doprovázeli svými hlasy a ještě po mši svaté přezpívali 

několik písní. Moc děkujeme za pěkný zážitek. 

 Koncem června jsme začali připravovat farní zahradu pro 

ovečky. Pro tyto vlněná zvířátka se 24. července rozsvítila zelená a 

stromy i trávu začaly spásat dvě ovečky. Od 19. srpna se nám chov 

rozrostl o beránka ze Záborné u Jihlavy. Také na začátku školního 

roku dostaly ovečky jména: Beruška, Izabela a Cyril. Někdy v 

listopadu se chov znovu rozrostl, a to o dalšího beránka, který patří 

paní Hlouškové. 

 Letošní Protivanovská pouť byla 6. září. Pozvání na poutní 

mše přijal otec David Ambrož, kněz t.č. studující morální teologoii v 

Římě. Naopak, z Říma k nám koncem září přijel Svatý otec Benedikt 

XVI. Mše svaté v Brně Tuřanech se zúčastnil plný autobus věřících z 

naší farnosti. BOHU DÍKY! 

 Třetí neděli v říjnu, na císařské hody jsme poděkovali Pánu 

Bohu za letošní úrodu. Děkuji všem za přípravu slavnosti, která se 

stala opravdovým vděkem. Příjemným posezením u burčákového 

koštu jsme zakončili tento nedělní den. BOHU DÍKY! 

 Myslím, že nebude novou informací když napíšu, že se naši 

lektoři, sice v nepravidelných intervalech, začali setkávat. BOHU 

DÍKY! Bezesporu velkým přínosem se stala návštěva lektorky 

Martiny Pavlíkové z Olomouce. Její profesionální přednesové 

zkušenosti se staly přínosem pro každého, kdo čte v liturgii mše svaté 

Boží slovo. 

 Jednou z bolestí naší farnosti určitě je, že nemáme žádného 

kandidáta kněžství. Možná o to víc, bychom v roce kněžství měli 

pamatovat na tento úmysl a vyprosit si u Pána Boha kněze-rodáka. 



 

 Také je mou milou povinností představit Vám nové logo 

farnosti. Během roku jsem oslovil několik lidí.  

Také mé výzvy na webových stránkách se všimlo několik lidí.  Po 

zvážení farní pastorační rada rozhodla, že nové farní logo bude takto 

vypadat: 

 
 

 

Jedna z nových rubrik: --- UsměVánek --- 

 

Zde bych chtěl postupně zveřejňovat překlepy a různé „hlášky“, které jsem 

slyšel. Takže: 

 

1. srpna 2008 – první den v novém působišti 

Když jdu z kostela, zastaví mě dvě babičky a jedna mně povídá: „Já sem si 

řikala, že až hovidí ten nové panáček votlučené kostél a rozbitó fáro, 

hoteče“. Tak babičce říkám: „Nehoteče, nebojte“. A ta druhá ji pohotově 

odpovídá: „Nehoteče, protože me ho nepostime“. 

 

Někdy na konci srpna 

Jedna starší babička mně říká: „Pane faráři, přestáváte se nám líbit“! 

Ptám se: „A proč?“ A ona: „No, ste nějakej víc fousatej!“ 

 

V nedělních ohláškách 21. září 

„23. září budeme slavit památku svatého piva, pardon Pia z Pietrelciny“. 

 

Tak takový byl začátek překlepů v novém působišti. V dalších číslech 

se můžete těšit na další, úsměvné historky z naší farnosti. 



 

Bohoslužby o Vánocích 2009: 

 

24.12. Štědrý den 16.00 hodin mše svatá pro děti a pro mládež 

23.00 hodin „půlnoční“ mše svatá 

25.12. Boží hod vánoční 8.00 Protivanov 

9.15 Malé Hradisko 

11.00 Protivanov 

26.12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 8.00 Protivanov 

11.00 Buková 

Ne 27.12 svátek Svaté Rodiny: Ježíše, Marie a Josefa 8.00 Protivanov 

9.15 Malé Hradisko 

11.00 Protivanov 

31.12. poslední den občanského roku 17.00 Protivanov 

1.1. slavnost Matky Boží Panny Marie 8.00 Protivanov 

9.15 Malé Hradisko 

11.00 Protivanov 

Ne 3.1. „Druhá neděle po Narození Páně“ 8.00 Protivanov 

9.15 Malé Hradisko 

11.00 Buková 

 
 

 

 

 

Na závěr Vám všem chci popřát milostiplné vánoční svátky. Kéž světlo 

z Betlémské jeskyně osvěcuje a prostupuje každý okamžik našeho 

života. 
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