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Co dělat, když nám vládnou ti, kteří se dívají jen na svů

 
Kdysi jsem četl jeden článek a vybavil se mi právě

kdy v některých evropských státech, a koneckonců i u nás vidíme, jak 
se lidé bouří proti různým nepopulárním krokům vlády v
utahování opasků. Autor Timotejových listů říká: „Na prvním m
žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny 
lidi, za vládce a za všechny, kteří mají moc, abychom mohli žít tichým a 
klidným životem.“ (1Tim 2,1-2) 

Jistě je správné, když nás nenechává v klidu a pohod
zneužívání moci. Je zcela pochopitelné, když se člově
uskupení lidí ozve k situaci, která není správná. Mimo jiné práv
zářijovou neděli tematická homilie byla o těchto situacích, konkrétn
bratrském napomenutí. Když někdo zneužívá svého postavení 
k osobnímu prospěchu a neusiluje o dobro všech, nesmí nám a nikomu 
to být jedno. Je ale velký rozdíl v tom, jak na to můžeme reagovat. Za 
prvé: můžeme nadávat a lamentovat – ovšem to nikomu nepom
spíše naopak – velmi přispějeme k všeobecné naštvanosti ostatních.
druhé: můžeme v modlitbě vše svěřit Pánu. Právě modlitbou lze 
dosáhnout všeho. Svatý Pavel nás vybízí, abychom se modlili, a to 
zvláště za ty, kteří vládnou. Někdo se ale zeptá: „A je v
modlit se za ty, kteří dělají podvody a nespravují dobře to, co jim bylo 
svěřeno v úřadě?“ Je to sice velmi těžké, ale naprosto správné. Jak je 
jednoduché pohoršovat se nad někým a hned ho odsuzovat! Pokušení 
zneužívat moc je velká. Když člověku „prošla“ malá věc, dostane kuráž 
i na větší. Kolikrát i okolnosti mohou znásobit odvahu. 

Je tedy velmi prospěšné a nutné vyprošovat lidem, kte
odpovědni za druhé, sílu a odvahu odolávat nástrahám a pokušením 
různých lobistů či jiných osob. Svolávejme na tyto lidi Boží moudrost. 
Aby správně rozhodovali a dobře jednali. Nepochybně
velmi potřebují!! 
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Světec Vánku  - sv. Kvido, Guido, peregrinus (12.
 
Postavení: poutník  
Úmrtí: asi 1012  
Patron: kostelníků, poutníků, zvoníků, zemědělců; vzýván p
onemocněních hospodářských zvířat 
   
 Zdroje o svatém Quidovi se rozcházejí. 
 
 Jeden pramen uvádí, že se narodil v Anderlechtu, což je 
Bruselu. Chtěl být poustevníkem a putovat. To byl ještě

putoval po bruselských kostelích. Pan farář z jedné farnos
nabídl místo kostelníka. To mu bylo patnáct let. 
Začal si tak šetřit na cestu do Svaté zem
které snil. Také pomáhal v přístavu posunovat 
nákladní lodě. Pak přišel ten báje
Cesta začala. A Quido navštívil nejen 
Jeruzalém, ale celou Svatou zemi. Na 
cestě potkal v Římě krajany, vrátil se s nimi a 
provázel je znovu všemi tě
místy. Quido pak byl kostelníkem 
anderlechtským až do smrti a dnes je tento 

kostel zasvěcen svatým Petru a Quidovi. Jmenuje se po ně

stanice metra. 
 
 Druhý pramen uvádí, že  Quido pocházel z italských šlechtic
byl rozmařilec, který se z ničeho nic obrátil. Po tajném odchodu do 
Říma se stal knězem. Tři roky žil s poustevníkem Martinem, potom se  
stal představeným benediktinského kláštera. 
 V čem je nám Quido příkladem? Ve všech svých v
velice pořádek a dodržoval na minutu přesně všechny termíny. Jestli 
častěji nestíháme doporučuji  modlit se k tomuto světci. 
 
Osobně se z rozdílnosti a přitom detailnosti obou životopis

že byli Quidové dva. Nejméně. 
 

Svatí Quidové, orodujte za nás! 
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Farní tábor Svitávka 2011 
 

Do Svitávky jsme odjížděli v sobotu 30. července
tábora bylo Co se děje v trávě aneb nech brouka žít. Proto byly d
rozdělené do skupinek s názvy mravenci, kobylky, berušky, motýlci a 
včelky.  

Každý den byl pro děti připraven zajímavý program. D
vymýšlely pokřiky svých družstev, vytvářely vlastní erby, ú
olympiády s hmyzími disciplínami, za které vítězové získali krásné 
medaile, batikovaly trička, mohly si pomalovat hrníč
sádrové odlitky. Nechyběla pořádná vodní bitva, výlet do nedalekých 
Boskovic na zámek a hrad, táborák, u kterého se zpíva
konzumovaly dobroty opečené na ohni, a samozřejmě stezka odvahy, 
kterou všechny děti nebojácně zvládly. Poslední večer dě
překvapení, pořádná hostina, na které nechyběl ani 
s beruškami a broučky (samozřejmě z marcipánu), tak nejr
pochutiny a dárečky, speciálně připravené pro děti. Nelze se nezmínit o 
výborné kuchyni, kterou si nás rozmazloval kuchař Michal.

Celý tábor jsme si všichni užili, děkujeme za ty nejhodn
Slova díků jsou věnována také našemu panu faráři Zdeň
bez jehož ochoty a zapálenosti v celou akci by se tento tábor nemohl 
konat, hlavní vedoucí Martině Šmídové, která všemu velela, všem 
táborovým vedoucím, a to Magdě Dvořákové, Petře
Ptáčníkové, Helči Fichtnerové, Kláře Mnichové, Davidovi Kubart
Radkovi Šustrovi, Lujzovi Kolářovi a zároveň také Janě
byla duší celého tábora. Díky patří také ostatním, kteří se na zdárném 
průběhu tábora jakkoliv podíleli, ať už dary nebo modlitbami. 

 
Táborům zdar! 
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Farní tábor Svitávka 2011 
 
Tématem každého tábora je celotáborová hra, jejímž 

vyvrcholením je většinou nalezení nějakého pokladu.  
 Ten konečný poklad, který děti na táboře nalézají, ale nejsou jen 

sladkosti, čokoládové tyčinky nebo pamětní trička, i když hmotně právě 
tento poklad děti někde v truhlici poslední den tábora opravdu nalézají.  

Celotáborové zápolení je ale hlavně hledání pokladu, který 
máme každý z nás uvnitř, každý z nás jsme pokladem někomu 
druhému. V tom týdnu společného táborového života nacházíme nové  
kamarády, učíme se naslouchat druhým a být jim nápomocní, učíme se 
společně žít a vycházet spolu, řešit problémy a rozepře, ale také si 
vzájemně důvěřovat, respektovat potřeby druhých,  mít rádi svoje 
bližní, také sebe sami a hlavně Pána Boha…  

Ten týden žijeme jako rodina, a když se nad tím zamyslíme, tak 
jako pravá Boží rodina, kde bratři a sestry jsou naši kamarádi, staršími 
sourozenci a opatrovníky naši vedoucí, a našim Otcem je sám Bůh.  

Pokud by si dítě, vracející se z tábora, mělo vybrat mezi 
balíčkem čokolády a nebo kamarády, které získalo, co myslíte, co by 
udělalo? Vybralo by si raději týden zábavy ve skupince kamarádů i bez 
čokolády a sladkého „pokladu“, nebo by raději sedělo týden o samotě 
na hromadě bonbónů a nudilo se?  

Bez pokladu čokoládového a pomíjivého zůstane tábor táborem, 
ale bez pokladu, kterým jsme my sami pro druhé, by tábor nebyl ničím. 
Hledání táborového pokladu není hledání materialistického podkladu, 
ale duchovního bohatství. Pomíjivý poklad dřív nebo později sníme, 
rozbijeme nebo někde ztratíme a zapomeneme, ale poklad, ten pravý 
poklad, ten zůstane vždycky zaryt v našich srdcích.  

Mnoho z našich dětí si to možná neuvědomuje, ale takový 
poklad se jim hledat daří nebo alespoň podařilo na táboře.  Ale co my?  

Daří se nám správně nalézat ten náš poklad životní? Hledáme ho 
vůbec správným způsobem? Nebo máme vůbec snahu, ten náš vlastní 
poklad nabídnout lidem kolem nás? Dítě na táboře je mnohdy ochotné 
se vzdát svého podílu sladkostí ve prospěch kamaráda, jsme my ochotni 
vzdát se vlastních podílů ve prospěch někoho jiného?   

LoK 
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Biřmování 2011 
 

 „Tak je to za mnou,“ pomyslel jsem si, když nade mnou 
vztáhl otec biskup ruku a udělil mi svátost biřmování.  Stál jsem v radě 
biřmovanců a hlavou se mi honily různé myšlenky.  „ Tak, a je to, na 
tohle jsem se tak dlouhou dobu připravoval, cítím tu změnu nebo ne?  

Budu se cítit jinak hned nebo až časem to třeba poznám? Co se 
změní v mém životě? Budu dost silný a ve víře pevnější?  Nezklamu 
Pána Boha? Nebudou mě tížit moje hříchy a nebudou mít moje pády 
vliv na pohled jiných lidí na věřící?  

Jak poznám, že si mě Pán Bůh k něčemu vybral? Připravoval 
jsem se opravdu poctivě? Nemohlo to být lepší?...“  

Hlavou se honily pochybné myšlenky a to mě svým způsobem 
mrzelo... Podíval jsem se kolem sebe a pomyslel si, na co asi myslí 
ostatní, všichni vypadali tak vyrovnaně a spokojeně, proč já uvnitř nic 
nepoznávám?  

Z myšlenek mě probudilo vyznání víry. Neodříkával jsem pouze 
slova, ale více nad nimi přemýšlel. „Věřím“ hřmělo kostelem. Věřím i 
já, napadlo mě, věří všichni kolem mě, Pán Bůh věří mně, kdyby 
nevěřil, že jsem připraven být správným křesťanem, nedovedl by mě až 
sem.  

Pán Bůh věří, že to zvládnu, povede mě, a já zase budu věřit mu. 
Uvědomoval jsem si, že jsem vlastně v životě spoléhal doposud spíše na 
sebe, na vlastní síly, na rodiče, kamarády, ale bál jsem se více nechat 
důležité věci na Bohu.  

Jako první krok jsem se rozhodl více si s Bohem povídat, 
svěřovat se mu, nechávat se více vést, ale nebylo mi zatím jasné, jak vše 
poznám..  

Následovalo společné focení a tam mi to začalo docházet. Nebýt 
biřmování, nemám kolem sebe teď tolik lidí, se kterými se znám, 
nezažil bych tolik zábavy a společných večerů a ten čas bych nejspíš 
promrhal, neměl bych na tolik věcí takový pohled jako teď, neznal tolik 
názorů, nevěděl  bych, jak se k věcem staví církev a celkově přemýšlet 
nad takovými věcmi by mě bez přípravy na biřmování asi nenapadlo...   

Cestou domů jsem potkával skupinky dětí a pochopil jsem, že 
tohle je to, co po nás Pán chce, posílá nám do cesty spousty kamarádů a 
známých, skupinky dětí na ulici, ale i úplně náhodné lidi, spolucestující 
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autobusem, sousedy, spolužáky a spousty dalších, kteří mají různá 
trápení ať více či méně viditelná... 

Pán Bůh nám tyto lidi posílá do cesty a nechává na nás, jak se 
zachováme. Je naše rozhodnutí, zda svoji víru budeme šířit dál a nebo 
ne. Když nenajdeme odvahu dnes, Pán Bůh nám pošle do cesty dalšího 
člověka, až budeme více připraveni.  

Biřmování nám má dodat odvahu, sílu a hlavně nám má 
vysvětlit, co nám v otázkách víry není příliš jasné.  

Po pravdě, když jsme začínali s přípravou, z počátku jsem 
nechápal, k čemu je nutná tak dlouhá příprava, ani jsem netušil pořádně, 
co to svátost biřmování znamená, ale týden po týdnu mi bylo najednou 
všechno tak nějak blíž. Když se řešila nějaká otázka víry, a to nejen v 
kruhu biřmovanců, měl jsem k odpovědím najednou tak blízko, měl 
jsem na věci jiný názor a uměl jsem třeba věci lépe podat.  

Čím více příprav bylo za námi, tím více jsem měl otázek a nad 
věcmi jsem přemýšlel. Příprava mi pomohla urovnat si vlastní myšlenky 
v hlavě a uvědomit si, jaké místo má v mém životě Bůh a jak můžu vše 
zlepšit.  

A teď, téměř 2 měsíce potom, mi dokonce společné večery 
začínají chybět. A tak přeji nám všem, biřmovancům letošním i všem 
předešlým, mějme sílu a odvahu svoji víru dál prohlubovat a buďme 
prospěšní okolí. Je to strašně těžké, ale nejsme na to sami, a když 
budeme věřit a prosit Pána o pomoc, pomůže nám, jenom si musíme 
všímat věcí kolem sebe a opravdu chtít. 

Biřmovanec 
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Historie naší farnosti a kostela – 2. část 
 
 V roce 1771 propukl požár v domě č. 31 rolníka Vybíhala. Požár 
se rychle rozšířil a za oběť mu padl kostel i nedávno vybudovaná fara. 
Podle pověsti se z hořícího kostela podařilo zachránit jedinou památku: 
pozdně gotickou plastiku zobrazující svatou Annu s Ježíškem v náručí a 
před ní klečící postavu P. Marie. Obraz se však do nového kostela 
nevrátil, ve svém domě jej přechovávala jedna protivanovská rodina. 
 V roce 1772 už měl Protivanov nový kostel i faru. Je 
pravděpodobné, že obojí bylo vybudováno na místě původního kostela a 
fary, neboť církevní budovy zpravidla respektovaly původní umístění.   
Kostel má pravoúhlý presbytář se zaoblenými rohy. Presbytář neboli 
kněžiště je přední část kostela vyhrazeného kněžím (kněz lat. 
presbyter), s oltářem, obětním stolem a pulpity, tzn. pulty ke čtení 
písma. Presbytář je od hlavní lodě kostela oddělen tzv. vítězným 
obloukem a schůdkem, dříve zde bývala i mřížka oddělující oba 
prostory. 
 Po severním boku presbytáře je přistavěna stará sakristie, která 
se nyní používá jako Boží hrob, na jižním potom nová sakristie, která 
vznikla roku 1853. Nad oběma sakristiemi jsou oratoře. Oratoř znamená 
v češtině vyvýšené a oddělené místo k modlitbě v kostele, určené 
především pro šlechtu. S presbytářem jsou oratoře spojené okny. 
Zvenčí mají kostelní loď i presbytář vpadlé pravoúhlé výplně, rámy 
ústící do podstřešní římsy. 
 Původní kostel měl jen věž nad průčelím kostela, s bočním 
točitým schodištěm po severní straně. Pro havarijní stav musela být věž 
v roce 1905 zbořena a místo ní byla vystavěna nová. Zároveň vznikly 
boční patrové prostory, jež jsou kryté pultovými střechami. V severní 
prostoře je točité schodiště na kůr a půdu, jižní prostora vytváří boční 
síňku a v poschodí rozšířený kůr. 
 Zvoniční patro má protaženou jehlancovou střechu, která mívala 
eternitový kryt, roku 1992 byla nově osazena měděným plechem. 
Zvenčí jsou ciferníky hodin. 
 Menší vížka na kostele, tzv. sanktusová, je čtyřbokého tvaru. 
Měděný plášť má od roku 1984. 
 Interiér kostela se vyznačuje pruskými klenbami na pasech 
spočívajících na plochých pilastrech s nevýraznými římsami. Hudební 
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kůr s prohýbaným plným parapetem spočívá na třech obloucích 
nestejného rozpětí. 
Okna kostela jsou obdélná, jetelově zaklenutá. 
 O tom, jak vypadal a jak se změnil interiér kostela, zase příště. 
Ale na závěr ještě jedna perlička, týkající se nejstarší části kostela. Tou 
je renesanční ostění dveří staré sakristie (čili lidov ě řečeno „futro“ 
Božího hrobu). Řekneme-li renesanční, znamená to, že může pocházet 
přibližně z let 1600 – 1609, je tedy až o 170 let starší, než základní 
kámen kostela. Na ostění jsou patrná písmena V M Z K K, která 
znamenají monogramy šlechtice Václava Morkovského ze Zástřizlí a 
Kunky z Korotína, majitele boskovického panství a jeho ženy. Václav 
Morkovský zemřel v roce 1609 a vyznáním byl český bratr, tedy 
protestant. Neví se zcela jistě, jestli bylo ostění přeneseno ze starého 
kostela nebo odjinud. Nejpravděpodobněji se však jeví domněnka 
Josefa Sedláčka (současného ředitele školy), kterou uvedl ve své 
diplomové práci o dějinách Protivanova (1977).  
 Z důvodů úspor bylo ostění přemístěno z boskovického hradu, 
který byl od roku 1733 rozebírán na stavivo. Tak se stalo, že v našem 
katolickém kostele máme věčnou památku na protestantského šlechtice.  

  JaV 
 
 
 
 
 

Zprávy z církve 
 
 V srpnu se uskutečnilo v Madridu další světové setkání 
mládeže se Svatým otcem. Z naší země do Madridu dorazilo na 3000 
poutníků, celkem se setkání zúčastnilo více než milion mladých lidí. 
Přesto bylo pro média zajímavější sledovat asi 4000 obyvatel Madridu, 
kteří proti setkání protestovali, hlavně kvůli výdajům na organizaci. 
Vrcholem setkání byla sobotní vigílie, která ovšem musela být zkrácená 
kvůli nenadálé prudké bouři. „Pevní ve víře jste odolali dešti,“ pochválil 
poutníky Svatý otec. Příští setkání se uskuteční v roce 2013 
v brazilském Rio de Janeiru.  
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 Český filozof a katolický kněz Tomáš Halík získal cenu za 
nejlepší teologickou knihu Evropy za roky 2009 a 2010 za publikaci 
Vzdáleným nablízku. Kniha nabízí pohled na vztah náboženství, víry a 
spirituality ke kultuře a dnešní společnosti. Knihy Tomáše Halíka byly 
dosud přeloženy do devíti jazyků a získaly několik domácích i 
zahraničních literárních cen. 

 

 Církve souhlasí s majetkovým narovnáním, zákon má být za 
dva roky . Církve přijaly návrh vládní komise na majetkové vyrovnání. 
Nyní budou chtít jednat o délce přechodného období, řekl po schůzce 
komise a zástupců církve pražský arcibiskup Dominik Duka. Vedle 
navrácení 56 procent majetku vládní komise navrhla finanční 
kompenzace ve výši 59 miliard korun. Podle arcibiskupa se bude 
vyplácet 20 let, nebo méně. Zákon by mohl platit od roku 2013. 

 

 Hladomor v Somálsku. OSN oficiálně vyhlásila část jižního 
Somálska za oblast hladomoru. Podle 
oznámení Mezinárodního výboru Červeného 
kříže jednomu z deseti dětí v regionu hrozí 
smrt hladem. Dárci z Česka mohou trpícím 
pomoci prostřednictvím sbírky, kterou 
vyhlásila Charita ČR na čísle účtu 
55660022/0800, variabilní symboly pro 

Somálsko 103 pro Etiopii 146. OSN oficiálně hovoří o hladomoru, 
pokud je více než 30 procent dětí v postižené oblasti podvyživených a 
umírají v ní dva lidé na 10.000 obyvatel denně kvůli nedostatku 
potravin. V jižních oblastech Somálska Bakool a Lower Shabelle je to 
již šest lidí. Kvůli zřejmě nejhoršímu suchu za posledních 60 let trpí 
nedostatkem potravin více než deset milionů lidí ve východoafrických 
zemích, především ve státech takzvaného Afrického rohu. Na špatné 
situaci se podepsaly také vysoké ceny komodit na světových trzích a 
dlouhotrvající konflikty.  

  JaV 
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Inzerce 
 
 Pokud jste si nestačili zakoupit farní kšiltovky a klíčenky či jiné 
farní předměty, můžete tak stále ještě učinit. Máme na letošní POUTI 
vlastní stánek, kde také najdete letos poprvé „ PROTIVANOVSKÉ 
OPLATKY“. Koupí těchto výrobků přispějete na opravu farní budovy. 
Nebo se hlaste u otce Zdeňka. 

 
 

 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. 
 
 Stále hledáme řemeslníky (elektrikáře, topenáře, vodoinstalatéra, 
zedníka), popřípadě jiné řemeslníky, kteří by pomohli při opravě naší 
farní budovy. 
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Pozvánky na akce 
 
 Nenechte si ujít mimořádnou příležitost dalšího letního pěšího 
putování. Po svatoanenské pouti do Sloupa, kam došlo 55 poutníků se 
uskutečnila pouť k Panně Marii Andělské do Jednova.  
 Počet pěších poutníků byl překvapivě také 55!! V sobotu 17. září 
tedy otevřeme třetí pěší putování do mariánských svatyní. Čeká nás 
mimořádně náročná, ale krásná pouť na Vranov.  
 Pro ty, kteří absolvují všechny tyto pěší pouti, tzn.Sloup-Jednov-
Vranov dostanou od otce Zdeňka odměnu.  
  
 */* Půjde nás stejně jako do Sloupa či Jednova ? */* 
- Můžete si tipnout a do sobotní ranní mše svaté poslat otci Zdeňkovi 
SMSku (+420 723 246 237).  
 
Nejpřesnější odhad bude taktéž odměněn. 

  DAK  
 
 
 

UsměVánek - Příhody o. Zdeňka 
 
 
 V pátek 15. května jdu s dětmi z kostela a Taďa se mě ptá: 
„Pane faráři, vy budete panem farářem pořád? Nebudete dělat 
žádnou jinou práci?“ Odpovídám mu: „Táďo, já mám toho pana 
faráře na doživotí, pokud se nestanu papežem.“ 
 
 
 V poslední hodině náboženství s šesťáky a sedmáky. 
Na jedné hoře se Pán Ježíš před třemi učedníky proměnil. Ti 
učedníci, apoštolové se jmenovali: Petr, Jakub a Jan. Má otázka 
zní: Jak se ta hora jmenovala? Začíná na písmeno „P“. Je to 
Praděd? 
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 V nemocnici na vrátnici: úterý 28. července Prost
Já se ptám: „Kde leží pan Dvořák?“ 
Odpověď informátora: „Odkud je?“ 
Já: „Z Protivanova.“ 
Ona: „Kolik je mu roků.“ 
Já: „Letos rovných 80.“ 
Ona: „Jste jeho příbuzný?“ 
Já: „Ano, taťka.“ 
Ona: „Vy ste ale vtipálek.“ 
Já: „Nejsem, já jsem jeho duchovní taťka! Já jsem totiž jeho fará
farář z Protivanova.“ 
Ona: „Dneska byl propuštěn.“ 
Já: „Dobře, děkuju a přeju hezký den.“ 
 
Na farním táboře v Bedřichově 
 Filip Kovář zlobí malého Davida z Bukové a David úpí: 
„Pane faráři, zavolej Boha, ty to umíš!“ 
 
 Po svatbě Lenky Kubartové a Davida Stříže vezu babi
Lenky na hostinu, která je na Kořenci. Když projíždíme kolem 
golfového hřiště, babička říká: „Tade só te dulke na to hro, pane 
faráři.“ 
 
 Na jednom záchodě čtu na vstupních dveřích:

„Nejenom v hrobě, ale i zde, uleví se tobě
          
 

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 
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