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O svátosti biřmování 
 

Svátost biřmování, latinsky „confirmatio“ 
znamená upevnění, utvrzení, posílení, útěcha. 
Přijetím této svátosti se v člověku naplňuje 
křestní milost a stává se křesťansky dospělým. 
Zároveň je biřmovanec dokonaleji spojen s církví 

a obdařen zvláštní silou Ducha svatého. Křesťan je biřmováním 
označen pečetí Ducha svatého, která znamená, že patří Kristu, že se 
dává plně do jeho služeb a je pod stálou Boží ochranou. Svátostí 
biřmování si člověk hlouběji uvědomuje, že je milovaným Božím 
dítětem a pevněji je spojen s Kristovou církví. Dále tato svátost 
v člověku rozmnožuje dary Ducha svatého a dává sílu šířit Boží 
radostnou zvěst všem lidem prostřednictvím slov a svědectvím života.  

Duch svatý sestoupil i na Ježíše Krista. Bylo to v podobě 
holubice, když byl pokřtěn Janem Křtitelem v řece Jordánu. Touto 
skutečností mohli všichni poznat, že Ježíš je Mesiášem a Božím Synem. 
Ve knize Skutků apoštolských nám svatý Lukáš zaznamenal událost 
sestoupení Ducha svatého na apoštoly. Bylo to ve Večeřadle desátý den 
po Ježíšově nanebevstoupení. (Sk 2,1-13) Po tomto naplnění apoštolové 
začínají naplno hlásat velké Boží skutky. 

I my všichni, kteří už jsme svátost biřmování přijali, i ti, kteří se 
na její přijetí připravují, jsou pozváni k hlásání Božího slova. Svátost 
biřmování uděluje biskup, mimořádně kněz. Při udělování svátosti 
křesťanské dospělosti nejprve biskup vkládá ruce na biřmovance, pak je 
maže na čele svatým olejem (Křižmem) a říká: „Přijmi pečeť daru 
Ducha svatého.“ Při tomto úkonu stojí za biřmovancem jeho kmotr, 
který má svou pravou ruku na jeho pravém rameni. Tímto stvrzuje, že 
chce být svému biřmovanci duchovní oporou (KKC 1299). Pro zvláštní 
pečeť Ducha svatého se tato svátost uděluje jen jedenkrát za život. 
 A tak si přejme a vyprosme si po červnovém udílení svátosti 
biřmování v naší farnosti nové horlivé svědky Boží lásky.          oZF 
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Světec Vánku 
 

Do tohoto čísla jsem zařadil málo známého a přesto pro 
nás Čechy významného světce Jana Nepomuka Neumanna. 
Letos si připomínáme 200 let od jeho narození. Ale pěkně 
popořádku. Jednou ze zajímavostí života tohoto svatého je 
fakt, že ho „za svého“ považují tři národy - Češi, Němci a 
Američané. Narodil se 20. března 1811 v jihočeských 

Prachaticích. Jeho maminka byla Češka. Dokazuje to její jméno i rodné 
příjmení: Anežka Lepší. Tatínek byl Němec, Filip Neumann. Američané 
ho ctí především za to, že se stal čtvrtým filadelfským biskupem a 
požehnaně tam působil.  
 Povolání ke kněžské službě se v Janovi probudilo velmi brzo. 
V jeho životopise se vypráví, že jako školák velmi rád ministroval. 
Dokonce si i doma udělal malý oltáříček, u kterého se často modlil. 
Ovšem cesta ke kněžství nebyla vystlána růžemi. Naopak. Na cestě za 
svatostí bylo mnoho překážek, ale koho Bůh volá, tomu také dá sílu, 
aby všechny obtíže překonal. První nesnáze ho potkaly doma. Otec si 
totiž přál, aby se stal lékařem. On ovšem toužil stát se lékařem lidských 
duší. První léta bohosloveckých studií prožil v Budějovicích, ty další 
pak v Praze. Velkou ranou pro něj bylo, když těsně před kněžským 
svěcením ho biskup odmítl vysvětit. Jediným důvodem tehdy bylo 
nadbytek kněžských povolání. Toto nám, lidem moderní doby zní jako 
pohádka. Ale tenkrát byla naprosto jiná situace. V únoru 1836 tedy Jan 
odchází se svolením svého biskupa do Spojených států. Zde je pak 25. 
června téhož roku ve svých 25ti letech vysvěcen na kněze. Jelikož Jan 
uměl několik jazyků, kromě mateřštiny a němčiny znal francouzštinu a 
polštinu a v Praze v době studií se naučil základům angličtiny, byl dobře 
připraven působit mezi lidmi jiného jazyka. Prvním působištěm byla 
farnost Williamsville u Niagarských vodopádů. V roce 1840 vstoupil do 
řádu redemptoristů. 1. února 1852 byl papežem Piem IX. jmenován 
biskupem Filadelfie. Zde pak založil spoustu kostelů a škol. Zcela 
vyčerpán umírá 5. ledna 1860. Čtyři dny na to, 9. ledna, arcibiskup 
Kenrick nad jeho rakví prorocky prohlásil: „Tento biskup byl světec“. 
Jan Nepomuk Neumann se stal prvním americkým biskupem, který byl 
prohlášen za svatého. 
             oZF 
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Historie naší farnosti a kostela 
 

Lidská obydlí se na území Protivanova začala objevovat na 
přelomu 13. a 14. století, ale první písemná zmínka o obci se objevila 
až roku 1505, tedy za více než 100 let. O životě našich předků během 
těchto sta let  se tedy můžeme jen dohadovat. 

Připomeňme jen ze školních hodin dějepisu, že konec 13. 
století je označován jako vrcholný středověk, veškerá moc je v ruku 
šlechty a církve. V Čechách vládnou Lucemburkové, Karel IV. a po 
něm jeho syn Václav IV. (zemřel roku 1419). Vznikají známé 
církevní řády (dominikáni, františkáni). 13. a 14. století je v 
církevních dějinách ve znamení rozkvětu.  

Každá obec ve středověku měla také svého pána, šlechtice. 
Protivanov patřil do boskovického panství. Majitelem boskovického 
panství nebyl v té době nikdo jiný než právě rod pánů z Boskovic. 
Víra byla pro středověkého člověka nedílnou součástí života. Je tedy 
velmi pravděpodobné, že i Protivanov měl svoji kapli nebo kostel, 
zřejmě i faru a svého duchovního správce, faráře. 

První písemná zmínka o protivanovském kostelu a faře 
pochází až z roku 1547. Boskovický hrad a celé panství tehdy 
Kryštof z Boskovic prodal německému rodu Ederů. Novým 
majitelem panství se stal Šimon Eder ze Šťávnice. 

V té době byla situace církve v Evropě zcela jiná, než před 
150 lety. Rozkvět přešel v krizi. Proti velkému majetku církve, 
marnivému životu církevních hodnostářů a prodávání odpustků, ale 
také proti dalším nešvarům vystoupila řada kazatelů po celé Evropě. 
Vzpomeňme na našeho Jana Husa nebo německého Martina Luthera. 
Nastalo období reformace a vzniku nových, tzv. protestantských 
církví (luteráni, kalvinisté a další) 

Šimon Eder, nový majitel panství, byl luterán. Poddaní tedy 
museli přijmout jeho víru. Fara v Protivanově byla obsazena 
luteránskými pastory. Ve víře našich předků se zřejmě žádný zásadní 
obrat nekonal, hlavní rozdíl mezi katolíky a utrakvisty byl především 
ve způsobu svatého přijímání (utrakvisté přijímali podobojí, tedy 
chléb a víno, katolická tradice byla ustálená na přijímání chleba, jak 
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je to obvyklé i dnes), a dále v uznání či neuznání hlavy církve – 
papeže. 

Po Šimonu Ederovi zdědil panství jeho syn Vít. Ale už roku 
1567 se novým majitelem panství stává rytíř Jaroslav Morkovský ze 
Zástřizl. Jeho rod vlastnil hrad i panství 120 let. Na začátku 17. 
století se majitelem panství stal Václav Morkovský ze Zástřizl, který 
byl horlivým katolíkem. Na svém panství nesnesl jiné vyznání než 
katolické a luterány ze všech far v panství dal vyhnat. Jelikož ale 
neměl tolik katolických kněží, duchovní správa farnosti se 
vykonávala z Boskovic. V okolí začali působit jezuitští misionáři a 
v Boskovicích dokonce i svatý Jan Sarkander.  

Jenomže fara i kostel bez správce chátraly. Kostel měl podle 
písemných záznamů v roce 1672 jen jeden oltář, jeden stříbrný 
kalich, tři zvony a dva ornáty. Farní polnosti, z jejichž výtěžku se 
fara vydržovala, měla v užívání vrchnost. Fara byla na spadnutí.  
Po neustálých výtkách vrchnost obnovila v Protivanově samostatnou 
farnost r. 1706. Fara musela být v tak špatném stavu, že se zde 
nedalo bydlet, ovšem kde kněží bydleli nám není známo. 
(Nepřipomíná vám to něco? Historie se zkrátka opakuje. My jen 
můžeme s jistotou tvrdit, že tehdejší pan farář zcela jistě nebydlel ve 
školce:-)) 

Roku 1687 zemřel poslední z rodu Zástřizlů, Jan Bohuš. 
Panství přešlo na jeho padesátiletou vdovu Zuzanu a posléze je 
nerovným sňatkem získal vdovin druhý manžel, teprve 
čtyřiadvacetiletý Valter Xaver z Ditrichštejna. Jeho syn Leopold se 
poté stal významným patronem naší farnosti. 

Roku 1760 nechal postavit novou faru. Bohužel již v r. 1771 
propukl v chalupě vedle kostela požár a fara spolu s kostelem zcela 
shořela.  
Hrabě Leopold ovšem poskytl další prostředky, a tak byla fara i 
kostel znovu vystavěny už v roce 1772. 

  JaV 
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Zprávy z církve 
 

První květnovou neděli, v den svátku Božího milosrdenství, byl 
za účasti asi milionu poutníků v Římě blahořečen papež Jan Pavel II. 
Slavnostní beatifikační mši svatou sloužil na náměstí svatého Petra 
papež Benedikt XVI. Po této bohoslužbě celý kardinálský sbor, v čele 
s papežem uctili v basilice svatého Petra nově blahoslaveného. Rakev 
s ostatky Jana Pavla byla tedy vyňata z hrobu a po této slavnosti byla 
uložena v kapli svatého Šebestiána, vlevo od Michelangelovy Piety. 

 
Hlas papeže Benedikta XVI. zazněl ve vesmíru. Papež se na 

dvacet minut spojil s dvanáctičlennou mezinárodní posádkou kosmické 
lodi Endevour. Bylo to vůbec poprvé, kdy hlas papeže zazněl ve 
vesmírném prostoru. Papež posádce připomněl, že mají jedinečnou 
příležitost pozorovat svět z jiné perspektivy než lidé na zemi. Také 
zdůraznil, že můžou pozorovat a žasnout nad krásou a rozlehlostí 
vesmíru. Italský astronaut papeži odpověděl: „Život na kosmické lodi je 
velmi intenzivní. Když přichází čas k nočnímu odpočinku, může každý 
z nás pohlédnout nahoru do vesmíru a dolů na Zemi - na naši 
blankytnou překrásnou planetu. Tato krása promlouvá k mému srdci a 
tehdy se opravdu modlím: za sebe, za naše rodiny, za naši budoucnost.“ 
 

V pondělí 23. května v biskupské rezidenci v Hradci Králové 
zemřel arcibiskup a emeritní biskup královéhradecký Mons. Karel 
Otčenášek. Pohřeb se konal v pátek 3. června v katedrále Svatého 
Ducha v Hradci Králové. 

 
V pátek 27. května se uskutečnila v ČR, Rakousku i na 

Slovensku Noc kostelů. V České republice bylo celkově otevřeno asi 
920 kostelů. 

 
„Já jsem byl vždycky hodně věřící a věřím, že cokoliv se stane, je pro 
moje dobro“, prohlásil Jaromír Jágr po skončení mistrovství světa 
v Bratislavě. Také vyjádřil velkou radost nad tím, že svým výkonem i 
výkonem celého mužstva mohl udělat radost milionům hokejových 
fanoušků v České republice. Jaromír Jágr před lety přijal křest 
v pravoslavné církvi.          oZF 
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Inzerce 
 
 Po prvních opravách fary nabízíme zájemcům skleněná křídla ze 
starých farních oken. Také je k mání několik kamen značky Petra a použitá 
střešní krytina „bobrovka“. Zájemci se mohou hlásit u o. Zdeňka. 
 
 Dále hledáme řemeslníky (elektrikáře, topenáře, vodoinstalatéra, 
zedníka), popřípadě jiné řemeslníky, kteří by pomohli při opravě naší 
farní budovy. 
 

Pokud jste si nestačili zakoupit farní kšiltovky a klíčenky či jiné 
farní předměty, můžete tak stále ještě učinit. Hlaste se u o. Zdeňka. 
 
Poděkování 
 

Touto cestou bych chtěl poděkovat paní Daně Hýblové za 
kytarový doprovod a vedení malých zpěváků na pátečních dětských 
bohoslužbách. Kytara se stala zkrášlujícím prvkem dětských mší. 
              
 Také upřímně děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na přípravě a průběhu 3. farního dne. 

 
Poutní sezóna 
 

2. července: Pyšel 
Toto mariánské poutní místo bude místem konání 

děkovné mše svaté za dar kněžství o. Zdeňka.  
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4.–5. července:  Dny lidí dobré vůle Velehrad 
Velehrad je významné poutní místo spjaté s počátky 

křesťanství v naší zemi. Dny lidí dobré vůle spojené s národní poutí 5. 
července proto nelze opomenout. Program je tradičně nabitý, 
doporučujeme například: pro rodiny s malými dětmi hry, soutěže a 
Kouzelnou školku s Michalem, pro pubertální slečny odpoledne 
s časopisem IN a koncert finalistky loňské SuperStar Markéty 
Konvičkové, pro hudební nadšence tradiční Večer lidí dobré vůle 
s neméně tradičním Hradišťanem, Petrem Bende a dalšími a pro 
všechny slavnostní mši svatou 5. července v 10.30, kterou přenáší i 
Česká televize. 
 
24. července:  Sloup 

Tradiční pěší pouť naší farnosti k Matce Boží Bolestné. 
Kdo nezvládá pěšky, určitě dorazí autem na poutní mši svatou v 10.30. 
Pěší poutníci vyráží tradičně po ranní mši svaté, která začíná v 6.30. 
 
7. srpna: Suchdol - Jednov 

První srpnová neděle patří pouti do Jednova. Opět se 
vychází po ranní mši svaté, která začíná v 6.30. Trasa je dlouhá jen asi 
11 km a dá se zvládnout i s menšími dětmi a terénním kočárkem. 
 
16.-21. srpna: Světové dny mládeže Madrid 2011 

Přestože se letos světového setkání mladých katolíků se 
Svatým otcem nezúčastní nikdo z naší farnosti, tuto mimořádnou 
událost světové církve nelze vynechat. Připojme se alespoň modlitbou 
za účastníky. 
 
11. září: Protivanov 

Naše farní pouť.  
 
17. září: Vranov u Brna 

Namažte kolena a vydejte se na Vranov. 36 km náročné 
trasy má za cíl jedno z nejpůsobivějších poutních míst na Moravě. 
V 15.00 jede z Protivanova autobus, který pěší poutníky zaveze domů. 
Zájemci ale mohou také přespat v poutním domě a domů se pěšky vrátit 
v neděli.         Jav 
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UsměVánek - Příhody o. Zdeňka 
 
 

Na velikonoční pondělí se připravujeme na mši, někdo klepe 
u dveří do sakristie. Ještě než otevřu, tak na popud Michala Hanáka 
říkám: „Heslo!“ A z druhé strany se ozvalo: „Ti jednu fláknu!“  Tak 
jsem radši otevřel. 
 

Při návštěvě mých příbuzných na druhou neděli velikonoční 
jdeme na procházku k větrným elektrárnám. Oni obdivují to veliké a 
úchvatné dílo a říkají: „Vypadá to jak ruské kolo ve Vídni. Kdyby se 
na konec těch vrtulí přivařili koše, tak nejen, že by to vyrábělo 
elektřinu, ale taky by to byla docela hustá poutní atrakce.“ 
 

V nábožku s nejmenšími si vždycky sednu mezi děti, vezmu 
ukazovátko, abych mohl děti tu a tam pošťouchnout, pozlobit je, či 
být důraznější, a vyprávím jim. V pondělí 4. května jsem si sednul a 
zapomněl vzít ukazovátko. Jirka Grmela mi je podává a říká: „Pane 
faráři, tady máte jednu maličkost.“ 
 O týden později, 11. května jsem došel do hodiny opět o 
chvilinku později a na tabuli mě vítá velký nápis: „Farář přišel 
pozdě.“ 
             oZF 
 
 
 

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

internetu farnosti. 
 
 
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROTIVANOV 
ADMINISTÁTOR FARNOSTI ZDENEK FUČÍK 
+420 723 246 237;  zdenekfucik@centrum.cz 
www.farnostprotivanov.com 
ROČNÍK 07, ČÍSLO 02 - Vychází v počtu 200ks  08. 06. 2011 


