
 

Vánek - VELIKONOCE 2010 
Milí bratři a sestry, 

 prožíváme postní dobu a právě ona je velikou a jedinečnou příležitostí k 

uvědomění si toho, co pro nás Pán Ježíš vykonal. Pro mě konkrétně, pro každého člověka! 

Bůh je naše spása. On nás svým láskyplným dotykem mění a my můžeme tuto podobu, 

kterou nám vtiskuje Bůh, přenášet do svého okolí. A to je obrovská výzva do toho 

zbytečku postní doby, který nás ještě čeká. Boží láska - odměna a úkol zároveň!! V jedné 

z postních mešních orací se modlíme: „Bože, veď nás, ať prožíváme postní dobu s 

opravdovou zbožností, abychom byli připraveni přijmout velikonoční poselství o našem 

vykoupení a vydávat o něm svědectví. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, neboť 

on s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje po všechny věky věků.“ Kéž tedy dokážeme s 

opravdovou zbožností toto světlo Boží lásky přijmout a vnášet do svého každodenního 

života.          oZF 

 

 

Vánoční koncert skupiny TAMDEM a jejich hostů 

 

Když jsem dostal úkol napsat tento článek, říkal jsem si: to není problém, koncert byl 

krásný, vydařený, strašně moc se mi tam líbilo, ale chyba! Jak se vlastně popisuje taková 

krása? Mrazí mě z toho v zádech …  

Ihned po příchodu do kostela na mě plně sálala ta pravá vánoční atmosféra, to očekávání, 

a při pohledu na přeplněný kostel jsem tušil, že svojí účasti nebudu litovat.  

Koncert začínal opravdu netradičně, celý kostel se rozsvítil do krásných barev, které se 

měnily a vytvářelo to krásný dojem. Skupina nás přivítala moc pěkně českou koledou, 

kterou všichni dobře známe, a když jsem se podíval kolem, zjistil jsem, že spousta lidí si ji 

pobrukuje a to bylo úžasné. 

Poté promluvil náš pan farář, který nás provázel celým večerem. Postupně nám vyprávěl 

tři vánoční příběhy.  

Následovaly známé i méně známé vánoční melodie. Kromě výjimečně kompletní kapely – 

po delší době nám zazpívala i Lenka Kitnerová, která na chvíli odložila mateřské 

povinnosti – jsme mohli slyšet i hlasy Zdenky a Katky Kolářových a také hudební nástroje 

v rukách manželů Holubových. Koncertu předcházely téměř půlroční přípravy, a musím 

uznat, že to byla výborně odvedená práce.  

Snad se nebude zlobit jedna protivanovská rodačka (toho času v Belgii:-)), že si 

k hodnocení vypůjčím její slova z internetové diskuze: „Já měla dojem, jakoby se 

najednou na hodinu a půl zastavil čas, všechny starosti hozeny za hlavu a my se nechali 

unášet melodiemi časů přítomných i dávno minulých. Moc oceňujeme vaše výkony a naše 

hodnocení jde do superlativů. Ať i v nastávajícím roce pokračujete a podáváte stejné 

výkony a vaše láska k muzice dále zasahuje naše vědomí. Jsem na vás moc hrdá!“ 

Na závěr, kdo si chcete připomenout tento koncert, tak na internetových stránkách farnosti 

je k dispozici krátký video sestřih a fotky z koncertu.                                                  Dawe 

 

  



 

První farní ples 

 

 „Dnes je dnes a dnes je ples,“ mohl si každý farník prozpěvovat v sobotu 23. ledna. 

Letošní plesovou sezónu totiž obohatil i První farní ples. Každého, kdo si koupil 

vstupenku, mohl hřát i dobrý pocit, že udělá něco užitečného pro protivanovskou faru. Na 

její opravy byl totiž výtěžek z plesu věnován. 

Ples přilákal do kulturního domu v Malém Hradisku na 300 návštěvníků. Na každého 

z nich čekalo milé uvítání v podobě sklenky „něčeho ostřejšího“ a potom už taneční 

parket a melodie v podání výborné hudební skupiny Tamdem. 

Příjemným zpestřením plesu bylo vystoupení dětí z folklórního souboru Skaláček i 

strhující výkon tanečníků  Zuzany Kindermannové a Pavla Koutného, kteří předvedli 

ukázky standardních i latinsko-amerických tanců. Každý návštěvník plesu jistě ocenil i 

dobrou večeři. K ochutnání také lákaly krásně vyhlížející míchané nápoje 

s podivuhodnými názvy. 

Jedním z vrcholů večera bylo bezesporu losování hlavních cen bohaté tomboly a malé 

divadelní překvapení pro pana faráře k svátku. 

Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu tohoto 

mimořádně zdařilého večera a společně se těšit na příští farní ples, který je plánován na 

22. ledna 2011.                                                                                                                    Jav 

Tříkrálová sbírka 

 

Historie této dobročinné akce, organizované Českou katolickou charitou, je v naší 

republice krátká. První Tříkrálovou sbírku uspořádala olomoucká arcidiecéze v roce 2000 

podle vzoru podobných sbírek v Německu a Rakousku. Protože akce měla velký úspěch, v 

dalším roce byla již organizována v celostátním měřítku. Sbírka navazuje na tradici 

koledování na Tři krále a jejím hlavním účelem je získat finanční prostředky na pomoc 

nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně 

potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Přibližně desetina 

výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.  

    V letošním roce proběhl 10. ročník sbírky. Do průběhu se aktivně zapojilo více jak 50 

tisíc dobrovolníků a výtěžek sbírky činil 67 557 908,-Kč. Na této částce se podílela i naše 

farnost. V Protivanově koledníci vybrali 15.357,-Kč v Malém Hradisku 11.880,-Kč a v 

Bukové 8.055,-Kč. Jelikož spadáme do Boskovického děkanství, byla sbírka v 

Protivanově a Malém Hradisku pořádána pod záštitou oblastní Charity Blansko. Bukovská 

sbírka probíhala již předchozí léta pod  záštitou Charity Konice, proto i letos peníze 

z bukovských kasiček putovaly opačným směrem. V Protivanově proběhla sbírka v pátek 

8.1. a následující den byly pokladničky rozpečetěny a přepočítány za přítomnosti zástupců 

Úřadu městyse, osoby pověřené Charitou Blansko a dvou nezávislých pozorovatelů. Celá 

částka pak byla předána pracovnici Charity. 

 

V Protivanově  sbírka začala po mši svaté žehnáním koledníkům v kostele. Poté již do ulic 

vyrazily čtyři skupinky. Každou skupinku tvořily tři, (jednu dokonce čtyři) děti-koledníci, 

přestrojení za mudrce z Východu, a dospělá pověřená osoba, která zajišťovala jak 

bezpečnost koledníků, tak řídila trasu a pomáhala, když bylo třeba. Skupinky koledovaly 

od domu k domu, žehnaly lidské příbytky a na oplátku za vaše finanční dary vás 

obdarovávaly tříkrálovým cukrem a perníčky. Koledníci to neměli jednoduché, obejít 

každý čtvrt vesnice, u každého domu zazvonit, koledovat, a pak běžet zase k dalšímu 

domu, znovu zazvonit a čekat, zda někdo otevře. Do toho psí počasí, tuhý mráz, mrholení 



 

a sníh. Kostýmy na nich doslova přimrzaly. Pokrytí vrstvou ledu vypadali jako vojáci 

svázaní brněním. V takovém počasí je potěšil teplý čaj od vás,  nějaký pamlsek nebo něco 

k zakousnutí. Výjimečně dostali koledníci také nějaký ten drobný peníz pro sebe. Když už 

to bylo po několikáté, vzal jsem si svou skupinku bokem a povídám jim: „Hoši, zase jste 

dostali peníze, začínají se vám hromadit, měli byste se rozmyslet, co s nimi uděláte.“ A 

kluci mně na to jednohlasně řekli: „Máme už dost kokin, ty prachy dáme do kasičky.“ V tu 

chvíli jsem měl strašnou radost. Chtěl jsem, aby se kluci domluvili a peněz se vzdali, ale 

že se rozhodnou sami a tak okamžitě, to jsem nečekal...  A od té chvíle všechny peníze, 

které dostali pro sebe, hned jak se vydali na cestu k dalšímu stavení, vhodili do jedné z 

kasičky. Možná si ani neuvědomili, že se na samotné sbírce ve výsledku podíleli navíc 

nejen svou pomocí, ale také nemalou částkou, kterou si odmítli ponechat.   

   Nemějte koledníkům za zlé, že možná nějaké stavení vynechali, či vám dali rozmočený 

cukr neb perníček. Po bezmála 4 hodinách koledování v nepřízni počasí jsme byli rádi, že 

jsme vůbec všechno v jeden den zvládli. Všem koledníkům za to patří velké díky. Na 

sbírce se podílí darem stejně hodnotným, jako jsou finanční dary, svojí osobní účastí. 

Další poděkování je také pro dospělé, kteří obětovali svůj čas a pohodlí a doprovodili 

malé tři krále. Jaké bylo naše překvapení, když jeden z našich dospělých průvodců byl 

vylosován v losování mezi dozory koledníků a obdržel od Charity malý dárek v podobě 

přívěšku a kreditu na mobilní telefon.  

Osobně hodnotím letošní Tříkrálovou sbírku za velice přínosnou a těším se, až se vydáme 

s koledníky a kasičkami v roce 2011.                                                                            Lujz 

 

Kam se chystáme 

 

 V pátek 26. března se koná hlavní pouť u Bolestné Panny Marie ve Sloupě 

v Moravském krasu. Mše svaté jsou jako obvykle už od 5.00 hodin. Během celého 

dopoledne bude na kaplance příležitost ke slavení svátosti smíření. Před večerní mší 

svatou a během ní se bude zpovídat v kostele. Bližší informace v ohláškách. 

 V sobotu 27. března bude v Brně v katedrále Diecézní setkání mládeže s otcem 

biskupem Vojtěchem. Začátek je v 8.30 hodin. Můžete se těšit na katecheze, 

dopolední skupinky na různá témata a samozřejmě animovanou mši svatou. Téma 

setkání: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ (Mk 10,17) 

Zájemci hlaste se u otce Zdeňka. 

 Na Zelený čtvrtek bude v 9.00 hodin v brněnské katedrále na Petrově sloužena tzv. 

Missa Chrismatis, při níž budou svěceny oleje (olej katechumenů, nemocných a 

Křižmo). Všichni lidé jsou na tuto mši svatou srdečně zváni. 

 V sobotu po Velikonocích (10. dubna) se uskuteční výlet s dětmi. Pojedeme do Brna. 

V hale Bongo je pro děti všech věkových kategorií připravena nekonečná šňůra her a 

radovánek. Odjíždět se bude v ranních hodinách, návrat domů ve večerních hodinách. 

Podrobné info ve farních ohláškách. 

 Na konci května, přesněji řečeno 23. se na farním dvoře uskuteční už druhý farní den. 

Program ještě nemá finální podobu, už teď se ale můžete těšit na pásmo říkánek a 

písniček dětí z Mateřské školky i na divadelní scénku na pohádkové téma. Složky 

záchranného systému (Policie, hasiči, záchranáři) nám ukážou něco ze své činnosti – 

budou zde psovodi, potápěči a další. Pro děti bude na zahradě připravena spousta her 

a zábavy, včetně skákacího hradu. Celé odpoledne hudebně doprovodí skupina 

Tamdem. K dispozici bude i občerstvení: z rožně se na vás bude smát opečené selátko 

a z půllitrových kelímků něco chlazeného; pro starší třeba pivo, pro -náctileté nealko. 



 

Vrcholem bude (za příznivého počasí) vzlet horkovzdušného balónu. Pro 

nejodvážnější a nejpoctivější děti, které se pravidelně účastní pátečních a nedělních 

bohoslužeb, bude možnost podívat se z proutěného koše na Protivanov z ptačí 

perspektivy. Začínat budeme zřejmě ve 13.00 hodin mší svatou. 

 V neděli 6.června nás čeká Slavnost Božího Těla. Po mši svaté půjdeme průvodem v 

čele s Nejsvětější svátostí po vesnici. 

 V průběhu června pojedeme společně na farní pouť. S největší pravděpodobností 

navštívíme mariánské poutní místo v Hlubokých Mašůvkách. 

 Také se můžeme těšit na první svaté přijímání. Připravuje se 14 dětí. 

 

Děti se také můžou těšit na farní tábor. Termín ještě nemáme pevně stanovený, nicméně 

dobře víme, že během první poloviny července se jistojistě farní tábor uskuteční. Letos 

pojedeme do dalekého Cizkrajova, který se nachází v okresu Jindřichův Hradec, nedaleko 

pohraničního městečka s Rakouskem, Slavonic. 

 
UsměVánek 

 

První náboženství mezi prvňáky a druháky 6. října 

V přestavování jeden žáček povídá: „Nemám sourozence. Mám jen bratrance a sestřenici, 

takže jsem uprostřed.“ 

 

27. října (pondělí) 

Při první všední mši svaté po změně času jdu ze zpovědnice v zimní albě (medvídkovi). 

Na albě se nenosí pásek (paní švadlena říkala, že se tam nehodí). Po projití z předsíně 

kostela kolem posledních lavic slyším babičky. „To je ale škaredý, že?“ V duchu 

odpovídám: „Možná škaredý, ale velmi teplý.“ 

 

20. listopadu (čtvrtek) 

Když jdu z náboženství, potkám jedno děvče a ptám se: „Jak se máš?“ Odpoví: „Dobře a 

vy?“ Říkám, že taky dobře, ale mohlo by to být lepší. Ptám se jí, jestli přijde zítra do 

kostela. A ona říká, že chodí jen v neděli, a někdy i v pátek. Tak jí říkám, že když přijde v 

pátek, může dostat Beníčka. A ona pohotově říká, že jí rodiče zakázali Beníčka, že by se o 

něho musela týden starat! 

 

Na závěr se Vám všem chceme omluvit za chyby v minulém čísle. 

Příspěvky které jsme neotiskly z kapacitních důvodů budou na internetu farnosti. 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ  FARNOST PROTIVANOV 
ADMINISTÁTOR FARNOSTI  ZDENEK FUČÍK 

+420 723 246 237;  zdenekfucik@centrum.cz 

www.farnostprotivanov.com 

ROČNÍK 06,ČÍSLO 01 - Vychází v počtu 300ks  

21.03.2010 

  



 

 

FINANCE FARNOSTI PROTIVANOV 
 

 

Příjmy celkem:                            694.980,- Výdaje celkem:                               612.802,- 

Nájemné 308,- Bohoslužebné potřeby 36.954,- 

Sbírky 511.787,- Režije 192.943,- 

Dary 182.579,- Opravy památek (kostel) 280.784,- 

Úroky 306,- Odeslané sbírky 102.121,- 

 

Vyúčtování   + 84.277,- kč   

Dluh 390.000,- kč, který vznikl generální opravou kostela v minulých letech byl splacen. 

V současné době nemáme žádný dluh. 

 

 

Účetnictví na konci roku 2009 

- pokladna  63.900,- 

- účet    76.268,- 

 

Režie (elektřina): 

- Protivanov 103.818,- 

- Malé Hradisko     2.560,- 

- Buková    17.842,- 

 

Pojištění: 2.240,- kč 

 

 

Odeslané sbírky: 

 Na bohoslovce 7.378,-  

 Na misie 9.338,-  

 Na charitu 3.981,-  

  „Svatopetrský haléř“ 7.297,-  

 Na potřeby diecéze ( desátek) 51.209,-  

 Na televizi NOE 7.819,-  

 Na návštěvu svatého Otce v ČR 12.999,-  

  



 

 

 

 

Pořady bohoslužeb svatého týdne 
 

 

 

 KVĚTNÁ NEDĚLE: 

 8.00 hodin Protivanov 

 9.30 hodin Malé Hradisko 

 11.00 hodin Protivanov 

 

 ZELENÝ ČTVRTEK: 

 18.00 hodin Protivanov (po mši svaté bude adorace v Getsemanské 

zahradě) 

 

 VELKÝ PÁTEK: (den přísného postu) 

 17.00 hodin křížová cesta po vesnici. Začátek křížové cesty bude na 

dolním konci u kříže Na Křivdě; na horním pak tradičně u kříže na 

Boskovické ulici. Budeme se modlit a zpívat křížovou cestu č. 073 

z Kancionálu - „Rozjímej křesťane“. U sochy svatého Jana 

Nepomuckého se společně všichni setkáme a poslední zastavení 

bude tradičně před kostelem. 

 v 18.00 hodin pak začnou v kostele velkopáteční obřady 

 

 BÍLÁ SOBOTA: 

 celý den bude otevřen kostel k uctění svatého kříže a soukromé 

adoraci v Božím hrobě. Čestnou stráž budou držet hasiči. Čas 

velikonoční vigilie zatím není pevně stanovený. Podrobnosti budou 

v ohláškách. 

 

 NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ: 

 8.00 hodin Protivanov 

 9.15 hodin Malé Hradisko 

 11.00 hodin Protivanov 

 

 PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM: 

 8.00 hodin Protivanov 

 11.00 hodin Buková 

 

 

 

 

Velikonoční svatá zpověď bude v pondělí 29.03.2010 od 13.00 hodin. 
 


