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VÝZNAM ADVENTU - ADVENT V

 
Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákup
především svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! 
Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním život
připravuje nás na jeho slavný druhý příchod. 

  
Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který 
nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená 
vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k n
smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou 
zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách…

Jak jen toužím,  
abys prožil advent.  

Jak jen toužím u tebe 
bydlet,  

žít důvěrně s tebou  
a sdílet všechna tvá 

břemena.  
 

Vždyť ti jdu vstříc  
ve všech tvých přáních.  

A přece jsem ti ještě 
nikdy  

nesměl žádné splnit.  
Já, tvůj Bůh. 

 
 

Jak jen toužím, abys 
prožil advent. 

Jak jen toužím znovu se 
zrodit 

ve tvém městě, tvé ulici, 
ve tvém domě a ve tvém 

srdci.  
 

Vždyť ti jdu vst
od věčnosti k věč
Ale hledám jen tebe. 

Já, tvůj Bů

ADVENT V NÁS 

čných nákupů. Má 
říprava na Vánoce! 

Kristem v našem každodenním životě a 

 se setkávat s Bohem, který 
ijmout výzvu adventu znamená 
mu, pozvedat k němu své oči, 

mi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou 
cestách…  

Jak jen toužím, abys 
prožil advent.  

užím znovu se 
zrodit  

ě, tvé ulici,  
ě a ve tvém 

 

 ti jdu vstříc  
nosti k věčnosti.  

Ale hledám jen tebe.  
ůj Bůh.

Převzato z www.vira.cz  

JaV 
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SVĚTEC VÁNKU – SVATÁ LUCIE 

 

Možná málokdo ví, že toto jméno je odvozeno od slova „lux“-
světlo. Lucie tedy znamená „zrozená za denního světla“, nebo ještě 
lépe „za prvého jitřního rozbřesku“ nebo konečně a jednoduše 
„nositelka světla“. Tyto významy a symboly vyjadřované jménem 
světice pocházejí z lidové etymologie. Jisté ale je, že svatá Lucie 
zemřela mučednickou smrtí v Syrakusách na Sicílii. Její úcta se 
rozšířila do celého světa a jméno „Lucie“ se stalo v různých jazycích 
velmi oblíbeným. V naší vlasti je toto jméno desáté nejrozšířenější a 
k 1.5. roku 2009 u nás žilo 103 702 Lucií. Také legenda o této světici 
je velmi rozšířená. A jak zní? Lucie byla krásná dívka ze Syrakus. 
V mládí se zasnoubila s mladým a bohatým mužem z téhož města. 
Po zázračném uzdravení své matky se ale Lucie rozhodla, že své 
zasnoubení zruší. Její snoubenec se ale s tímto rozhodnutím 
nedovedl smířit. Po mnoha domluvách Lucii udal u prokonzula, 
protože se stala křesťankou. Dívka po tomto udání byla předvolána 
k výslechu, který se proměnil v opravdovou věroučnou diskuzi. 
Když ale už prokonzul nevěděl, jak zlomit její víru, rozhodl se, že 
k tomu použije hříchu. Lucii pohrozil, že ji zavře do nevěstince. Na 
to mu odvětila s takovou věroučnou jasností, že svatý Tomáš 
Akvinský o několik století později její výpověď citoval. V jedné ze 
svých knih píše: „Tělo se nemůže nakazit hříchem, jestliže s ním 
nesouhlasí. Jestliže mě donutíš, abych hřešila proti své vůli, moje 
čistota si pak zaslouží dvojí korunu.“ Po této výpovědi byla Lucie 
podrobena krutému mučení a nakonec skonala zraněním na hrdle. 
Proto je vzývána všemi lidmi, kteří trpí nemocemi krku a hrdla. 
Dalšími, kteří se ke svaté Lucii utíkají, jsou všichni, kteří trpí nemocí 
očí. Pozdější legendy totiž vypovídají o tom, že ještě než zemřela, 
byly jí vyloupnuty oči. 

Jistě znáte lidové pořekadlo „Lucie noci upije a dne nepřidá.“ 
V dnešní době není tak úplně pravdivé, protože svátek sv. Lucie 
slavíme už 13. prosince, kdežto ve starším liturgickém kalendáři 
připadal právě na období zimního slunovratu (21. prosince). 

oZF 
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Pozvánky 

 
Adventní koncerty 

Všichni jste srdečně zváni na adventní koncerty, které se 
budou konat v našem kostele. Nepromeškejte tuto mimořádnou 
kulturní a duchovní událost! Rozpis koncertů je na plakátech. 

 
Přednáška 

 V pondělí 29. listopadu se uskuteční ve škole přednáška 
ThDr. PhDr. Radka Mezuláníka, Ph.D., na téma „Úloha médií 
v dnešní době“. Přednášející je členem Rady pro rozhlasové a TV 
vysílání, také působí jako trvalý jáhen v brněnské diecézi. Můžete se 
těšit i na to, že s námi bude tento den slavit mši svatou a zpestří mši 
svatou promluvou. 

 
Adventní odpoledne pro malé děti a rodiče 

 Mateřské centrum Protivánek vás srdečně zve v úterý 30. 
listopadu od 15:30 hodin do obřadní síně úřadu městyse. Pro děti 
budou připravené soutěže, hry a hračky, pro rodiče malé 
občerstvení. Zvláště zveme maminky, které by chtěly v budoucnu 
chodit mezi nás, všechny rodiče na MD a děti do 6 let, ale přijít 
mohou i ostatní. 

 
Výlet do Hodonína 

Ve středu 1. prosince se uskuteční celodenní výlet pro děti, 
které letos chodí do hodin náboženství. Společně v Hodoníně 
navštívíme 9. výstavu betlémů a ZOO. Odjezd je v 7:30 hodin 
z Náměstí, návrat je naplánován kolem 17:45 hodin. Cena je 150,- 
Kč a přihlásit se můžete do 26. listopadu včetně, a to osobně otci 
Zdeňkovi. 

 
Mikuláš 

 Do kostela přijde v pátek 3. prosince po dětské mši svaté. 
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Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi  
9. prosince od 15.00 hodin na farním dvoře 
 

Vánoční svatá zpověď bude letos v sobotu 18. prosince od 
13:00 hodin 

Vycházka s dětmi 
Na Štědrý den se uskuteční tradiční krmení zvířátek. 

Z Náměstí odcházíme v 9:00 hodin. Samozřejmě nezapomeňte na 
pochutiny pro zvířátka!!! 

 
Tříkrálová sbírka  
 Počátkem ledna tohoto roku proběhla v naší republice 
tříkrálová sbírka. Připomenu jen, že se v naší republice do této akce 
se zapojilo okolo 50 000 dobrovolníků a celkem se získalo více jak 
67 000 000,- Kč.  Naše farnost, tedy Protivanov, Buková a Malé 
Hradisko, se na této částce podílí 35 292,- korunami.  Získané 
prostředky byly využity například na výstavbu a rozvoj center pro 
rodinu a mládež, zkvalitnění služeb a péče seniorům, pomohli lidem 
bez domova nebo v nouzi, nemalou mírou také pomohli postižným 
letošními povodněmi a podpořili desítky dalších lokálních i 
globálních projektů. Naše peníze pomohly tam, kde bylo právě 
třeba. I v nastávajícím roce vyrazí do našich ulic skupinky 
tříkrálových koledníků, u nás to bude 7. a 8. ledna, termín bude 
ještě upřesněn. Tříkrálová sbírka u nás bude i letos spojena se 
sbírkou na podporu našich místních projektů, hlavně tedy na 
opravu protivanovské fary. Pamatujte, prosím, již teď na to, že po 
Vánočních svátcích, plných radosti a pohody, přijde chvíle, kdy 
bude moci každá námi darovaná koruna přispět k radosti a pomoci 
těm, kteří takové štěstí jako my nemají a naši pomoc teď potřebují. 

 
2. farní ples 

V sobotu 22. ledna 2011 se uskuteční v KD Malé Hradisko 2. 
farní ples. Těšit se můžete na výbornou hudbu v podání skupiny 
TamDem, bohatou tombolu, příjemné prostředí a dobrou zábavu. 
Svoz z Protivanova a zpět bude zajištěn. 
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Zprávy z církve 

Mezi oceněnými lidmi v den státního svátku 28. října bylo i 
několik katolíků. Řád Tomáše Garigua Masaryka obdržel Josef 
Vlček, dlouholetý předseda Matice cyrilometodějské. Medaili za 
zásluhy o stát v oblasti výchovy dostal P. František Fráňa, bývalý 
spirituál Biskupského gymnázia v Brně. Dalším oceněným byl 
šestadevadesátiletý Jan Haluza, který se zasloužil o obnovení 
křesťanské sportovní organizace Orel. 

Koncem října bylo v kostele v Bagdádu zavražděno kolem 
čtyřiceti věřících. Tato tragická událost se stala při slavení mše 
svaté. Útok na katolický kostel provedli teroristé napojeni na Al-
Kaidu. 

Asi největší událostí posledních dní v církevním světě se 
stala návštěva Svatého otce ve Španělsku. Při této pastorační 
návštěvy navštívil dvě města: Santiágo de Compostela a Barcelonu. 
V katalánském městě požehnal chrám Sagrada Familia (Svatá 
rodina) významného architekta Antonia Gaudího, který se staví 
s přestávkami od roku 1882. Tento skvost umění má být dokončen 
až v roce 2026. Zajímavostí je, že celé dílo je financováno pouze 
z darů věřících. Zde také podpořil Dobročinné dílo Nen Déu, ve 
kterém je sdruženo 250 dětí postižených epilepsií a autismem. 

V polovině měsíce listopadu odjeli z mnoha českých a 
moravských měst stovky poutníků se svými biskupy do Říma, aby 
poděkovali Svatému otci za loňskou pastorační návštěvu České 
republiky. 

Inzerce 

Hledáme kytaristu či kytaristku pro hraní při pátečních 
dětských mších. Kdo se cítíte k tomu nesnadnému úkolu povoláni, 
přihlaste se komukoliv z redakční rady Vánek teamu. Zn. spěchá, 
jinými slovy: včera už bylo pozdě. 
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Vánoční bohoslužby 

24. 12. 2010 
16:00 - dětská mše svatá

23:00 „půlnoční“ 
25. 12. 2010 08:00, 11:00 / 09:15 Protivanov / 
26. 12. 2010 08:00, 11:00 / 09:15 Protivanov / 
28. 12. 2010 17:00 Protivanov 
29. 12. 2010 17:00 Protivanov 
30. 12. 2010 17:00 Buková 
31. 12. 2010 17:00 Protivanov 
01. 01. 2011 08:00, 11:00 / 09:15 Protivanov / 
02. 01. 2011 08:00 / 11:00 Protivanov / Bukov

 

Usměvánek 

V náboženství s nejmladšími vybarvujeme pracovní listy a 
jeden prvňáček mně říká: „Mně se zlomila pastelka, pane, Ježíši; 
teda pane faráři“. 

V kázání se ptám, kde Mojžíš obdržel od Hospodina 
Desatero. Rychle hledám na mapě a napovídám, že to 
písmeno S. Jeden žák pohotově odpovídá. „Nebylo to na Sněžce.“

Bavím se s nejmladšíma v pondělním náboženství, proč Ježíš 
uzdravoval nemocné, nebo s kým to dělal. Odpověď: „S kozlem, 
pane faráři“. 

 
Na závěr se Vám všem chceme omluvit za chyby v minulém 
Příspěvky, které jsme neotiskli z kapacitních důvodů

internetu farnosti. 
 
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROTIVANOV 
ADMINISTÁTOR FARNOSTI ZDENEK FUČÍK 
+420 723 246 237;  zdenekfucik@centrum.cz 
www.farnostprotivanov.com 
ROČNÍK 06, ČÍSLO 03 - Vychází v počtu 150ks  21. 11. 2010 

dětská mše svatá 

Protivanov / M. H. 
Protivanov / M. H. 

Protivanov / M. H. 
Protivanov / Buková 

nejmladšími vybarvujeme pracovní listy a 
jeden prvňáček mně říká: „Mně se zlomila pastelka, pane, Ježíši; 

V kázání se ptám, kde Mojžíš obdržel od Hospodina 
Desatero. Rychle hledám na mapě a napovídám, že to začíná na 

. „Nebylo to na Sněžce.“ 

Bavím se s nejmladšíma v pondělním náboženství, proč Ježíš 
uzdravoval nemocné, nebo s kým to dělal. Odpověď: „S kozlem, 

minulém čísle. 
ůvodů, najdete na 


