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O poutích 
 

Poutní cesty na různá místa jsou v dnešní době velmi 
rozšířené a můžeme říct i velmi oblíbené. Jsou-li správně konané, 
přinášejí duchovní užitek a prohlubují život církve, společenství 
farnosti. Žehnání poutníků pomáhá každému účastníku pouti 
pochopit vnitřní zaměření a smysl poutní cesty. Na začátku si 
vždy a každý musí uvědomit, proč chce pouť konat. Jsou různé 
důvody, proč putovat. Samozřejmě existuje mnoho míst, kam se 
putuje. 

V naší farnosti chodíme na tři tradiční pěší pouti – Sloup, 
Jednov a Vranov. Dvě novodobé pouti směřují do Okluk a 
Repech. A také několikrát do roka jezdíme na farní poutě, a to na 
různá místa republiky. Tato místa jsou vybírána podle aktuálnosti 
toho kterého roku. Např. v roce svatého Pavla jsme jeli na farní 
pouť do brněnské katedrály svatého Petra a Pavla, či do jediného 
farního kostela našeho děkanství zasvěcenému svatému Petrovi a 
Pavlovi. Víte, kde je? 

 No přece v Lysicích, a celé děkanství se tam sešlo 18. 
dubna 2009. 

Všechny poutě svědčí o živé tradici církve a poutní místa 
zase svědčí o zbožnosti lidu. Věřící přicházejí na tyto „svatá“ 
místa, aby načerpali sílu k životu podle víry a k ochotnému plnění 
Kristova přikázání lásky. Každá pouť přináší vnitřní obnovu těch, 
kdo se jí účastní a také samo sebou prohlubuje intenzitu setkání 
s Bohem. 

A tak přeji vám i sobě, aby každá pouť byla odrazovým 
můstkem do dalších dní všedního života.   

     oZF 



2 
 

Světec Vánku  - sv. Jakub starší  - apoštol, mučedník 

 

narozen:  kolem Kristova narození 
zemřel:  kolem Velikonoc r. 44 
v Jeruzalém ě, Izrael 
patron  Špan ělska, vále čník ů, d ělník ů, 
kameník ů, klobou čník ů, vozka řů, ková řů 
řet ězů, poutník ů,  Lidí - prodávajících 
drogistické zboží 

 Jakub Starší, který se tak nazývá k rozlišení 
od apoštola Jakuba Mladšího, byl synem rybáře 
Zebedea a Salome, jeho bratrem byl Jan, apoštol 
a evangelista.  

 Spolu s Petrem a Janem patřil Jakub ke Kristovým oblíbeným 
učedníkům a doprovázel Ježíše do olivové zahrady. Pro jejich bouřlivý 
temperament dal Syn Boží oběma bratrům Jakubovi a Janovi 
mnohoznačné přízvisko „synové hromu“. Po Ježíšově Nanebevstoupení 
hlásal Jakub Starší dále evangelium. Jedno podání říká, že působil 
v Jeruzalémě a v Samařsku, jiné vypravuje, že Jakub odešel do 
Španělska a tam kázal. Kolem Velikonoc r. 44 zatkli apoštola vojáci 
Heroda Agrippy I. a sťali ho na příkaz krále mečem. Jakub byl prvním 
ze dvanácti Kristových apoštolů, který podstoupil mučednictví.  

 Legenda vypráví, že cestou šel průvod na popraviště kolem 
domu, kde seděl muž nemocný dnou; neschopný chůze, a prosil Jakuba 
o pomoc. K smrti odsouzený řekl nemocnému: „Ve jménu mého Pána 
Ježíše Krista, vstaň zdráv a chval svého Spasitele.“ Muž se zvedl a mohl 
zase chodit. Jeden z katů padl na kolena a vyznal se z křesťanské víry. 
Byl pak spolu s Jakubem sťat. Podání vypravuje, že křesťané postavili 
na místě v Jeruzalémě, kde vytrpěl apoštol Jakub mučednictví, kostel 
svatého Jakuba. Mučedníkovy ostatky přenesli prý kolem r. 70 na Sinaj, 
kde postavili klášter svatého Jakuba, dnešní klášter sv. Kateřiny.  

         DAK  
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Ahoj lidi čky, dětičky i babičky a my všichni! :-) 
 
Letošních poutí bylo požehnaně. Myslíte, že ne? Poutí nemusí 

být jen výšlap do Sloupu, Jednova či na Vranov! Co každodenní 
pouť do práce či školy? A co teprve, když někdo z nás dostane 
bojový úkol, jako třeba oprava fary, kostela či kapličky - to je teprve 
cesta a pouť, bezesné noci, kdy se člověk doslova pere s památkáři 
nebo stavebním úřadem nebo dokonce i s lidmi, kteří nedodají včas, 
co slíbí, anebo s těmi, co jen kritizují. Tak pro nás všechny je toto 
každodenní pouť.  

 
A pak je další pouť, ta duchovní, kdy se můžeme každou mši 

svatou sejít nejen spolu, ale hlavně s našim Tátou a s Pánem Ježíšem 
v Eucharistii, zde můžeme čerpat sílu do každodenního života, zde 
můžeme pocítit sílu, jak nám Pán Ježíš pomáhá nést tíhu našeho 
kříže. On je totiž stále s námi a je mezi námi. Jen si vzpomeňme, 
kolikrát nám letos poslal své pomocníky, ať už do zpovědnice ke 
svátostí smíření, nebo ke svátosti křtu. A co teprve příprava na 

biřmování - to byla pouť 
pro některé z nás dlouhá a 
možná i namáhavá, kdy se 
nám honili hlavou 
myšlenky při přípravě, 
jestli vůbec dojdeme do 
cíle, jestli jsme i my ti 
vyvolení, kteří mohou 
přijmout svátost 
biřmování?! Jak bylo 
úžasné vidět všechny ty, 
co došli až před Boží oltář, 
za zády se svými kmotry 
každý postupně sám za 
sebe přijali tuto svátost a 
odpověděli „staň se“ a 
vnitřně přijali posilu od 
Ducha svatého.  
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A teď když si vzpomenu, jak jsme putovali pěšky, tak 
všechny tyto poutě měli jedno společné! Víte co? Je to cíl pouti, 
místo zasvěcené Panně Marii, kam můžeme přijít kdykoliv a s 
čímkoliv, ať už je to radost či strach, nemoc, bolest, láska, slzy, 
smích či jakýkoliv kříž, který nás v životě potkává, a my máme 
obavu, že jej nemůžeme unést, ale zde jej můžeme donést a složit ho 
k nohám naší milované Mamince - nebeské Mamince Panně Marii a 
zde můžeme prosit o pomoc a posilu, kterou dostaneme.  

Zde se můžeme doslova svěřit se vším, vysypat ze sebe vše, 
co nás tíží, ať už ve svátosti smíření či před Božím oltářem a 
obrazem Panny Marie. A je úžasné se dívat, jak pomalu a jistě z 
našich tváří odchází obavy a bolesti a objevuje se úsměv a světlo, jak 
někteří z nás září, protože ví, že se jim zde dostává za důvěru 
všechno!!! Děkujme za všechny milosti a také za lásku - nekonečnou 
Boží Lásku!  

 
Tak, ať všichni doputujeme do Božího království a tam se 

všichni společně sejdeme a obejmeme:-) To nám Všem od srdce 
přeje a modlí se jedna poutnice :-) 

Poutnice 
 
 
Lurdy  

 
Ve dnech 10. – 18. července 2011 se uskutečnil poutní 

zájezd do Lurd. Z naší farnosti nás jelo 12 včetně našeho 
duchovního otce Zdeňka Fučíka. Po první noci probdělé 
v autobuse jsme dorazili do italského poutního místa Mantichiari. 
Zde se zjevovala Panna Maria – Rosa Mystica. Bylo to místo 
velmi příjemné. Hned v ranních hodinách sloužili mši svatou oba 
kněží zájezdu, o. Zdeněk Fučík a vedoucí zájezdu o. Marian 
Pagáč. Odjížděli jsme s velmi dobrými pocity. Odpoledne bylo 
příjemné, odpočinek u moře a koupání nás osvěžilo před další 
noční jízdou do Lurd. 
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Bydleli jsme v areálu „Cité Saind Pierre“, tamtéž byl i 
oběd, a po procházce areálu i mše svatá v Bernadetině chýši, která 
je pro bohoslužby upravena. Z celého areálu čiší klid a pohoda, 
setkávají se tu lidé různých národností a barvy pleti při stravování 
i zábavě, plni úsměvů a vstřícnosti. 

 
Další den jsme navštívili celý komplex lurdského poutního 

místa, nadšeni ze všeho, co jsme viděli, co jsme prožívali. 
Každý večer se konal světelný průvod. Účastní se ho na 

tisíce lidí včetně nemocných na invalidních vozíčcích, zpívá se 
„Ave Maria“ a je to velmi působivé. Bylo úžasné, že jsme tam 
byli, byli v průvodu a zpívali a děkovali Panně Marii za toto 
setkání. 

 
 Hned následující ráno jsme měli opět velký zážitek. Měli 
jsme pobožnost při jeskyni v místě, kde se zjevovala Panna Maria 
Bernadetě. 

Poprvé to bylo 11. února 1858, celkem 18x viděla 
Bernadeta Pannu Marii na tomto místě v jeskyni. A tady se koná 
mnoho pobožností a tady sloužil mši svatou i náš duchovní otec 
Zdeněk Fučík. Byly to chvíle plné dojetí. 

 
A jaké poselství nám dává Panna Maria v Lurdech? 

- Čiňte pokání. 
- Modlete se za obrácení hříšníků. 
- Pijte vodu z pramene, který vám dávám, a myjte se v něm. 
- Ať zde kněží postaví kapličku. 
- Přeji si, aby sem chodila procesí. 

 
A to vše bylo splněno prostřednictvím Bernadety. 

Skvělý zážitek pro oči i pro duši nabízí bazilika Panny 
Marie Růžencové. Je třeba podotknout, že o jeden oltář 
růžencových tajemství – „Nanebevzetí Panny Marie“ se zasloužili 
kněží rodáci z Protivanova bratři Kolískové. 
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Výše položená a prvně postavená je bazilika 
Neposkvrněného početí. Nejnovější je bazilika sv. Pia X., která 
pojme až 30 000 poutníků. Vlevo do kopce vede cesta na Kalvárii. 
Jednotlivá zastavení křížové cesty jsou tvořena zlatými sochami 
v životní velikosti, což je neobyčejně působivé, nutící 
k zamyšlení. 

 
V celém areálu jsou i další stavby charakteristické pro toto 

poutní místo. Jsou to lázně, lurdský farní kostel, kostel sv. 
Bernadety a místa ze života Bernadety Soubirusové. 

 
Prožít tato místa je opravdu záležitost několika  dnů. Nám 

se to podařilo mírou vrchovatou. 
Zážitkem pro nás bylo i to, že zde v době naší poutě 

projížděl cyklistický závod Tour de France. 
V místě ubytování jsme prožívali úžasná setkání s cizími 

lidmi. Zpěv i tanec i srdečný rozhovor rukama. 
Rozloučili jsme se s úžasným poutním místem Lurdy. Po 

noci v autobuse jsme strávili den v Padově, kde jsme v bazilice sv. 
Antonína slavili poslední mši svatou. Před další noční jízdou jsme 
prožili odpoledne s koupáním v moři na italském pobřeží. Co 
dodat. Měli jsme dost času a přesto ještě málo, abychom to 
všechno plně prožili. 

 
Pouť není jen projevem soukromé zbožnosti, ale je také 

způsobem života ve společenství a možností setkávání s lidmi 
všech národností. 

 
Díky za to Panně Marii, svaté Bernadetě a otci Marianovi, 

který tuto pouť organizoval. 
A.T. 
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Pozvánky na akce 
 
 Dnes odpoledne ve 14:00 hodin bude svátostné požehnání a 
po něm tradiční burčákový košt v pohostinství Alfa. 
 
 V sobotu 29. října se uskuteční poslední pěší pouť naší 
farnosti. V 12:30 odcházíme od kostela. Cílem jsou Repechy, kde 
bude 14:00 slavena mše svatá. 
 
 V neděli 23. října ve 14:00 hodin zveme všechny děti ke 
kostelu. Místo tradičního zahájení školního roku letos přivítáme 
zimní čas. Nezapomeňte si sebou vzít oblečení na hry a špekáček. 
 

  DAK 
 
 
 

UsměVánek - Příhody o. Zdeňka 
 
 
 Před pěší pouti na Vranov v roce 2011 
Rozhovor v jedné rodině: „Bábo, vobliké se, dem na Vranov. Seš 
blbé, tam bech nedošla!“ 
 
V Medugorje 
 Před jednou mší svatou se za mnou ozývá hlas: „Tys moj 
brat“. Nechápavě se otáčím a tam nějaký kněz říká: „Ja polák, ty 
čech, my bratia, slovani.“ 
 
Na pouti do Jednova 
 Michal Hanák nabízí bonbóny. Jeho táta si vezme dvě, 
hned je rozbalí a dá do pusy. Michal mu říká: „To bereš po 
dvóch?“ Pan Hanák mu odpovídá: „No ja, mám velkó hobo.“ 
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 Ve čtvrtek na dětském výletě v Brně jim jedna slečna 
představuje „něco“ ze života svatého Norberta. Mluví o 
monstranci. A ptá se: „Děti, co vám připomíná monstrance?“ 
Místo sluníčka zaznívá: „Mně to připomíná lupu!“ 
 
V neděli 28.8.2011 po ranní mši svaté 
 V ohláškách jsem oznámil, že v pondělí odjíždím na 
dovolenou. Po mši svaté mě v sakristii Vojtík Havelka zatahal za 
rukáv a říká: „A ať se nám vrátíš!“ 
 
Na papežském vlaku v Olomouci 
 Jeden z ministrantů mně ještě na nádraží říká: „Pane faráři, 
až vy budete papež, taky se podívám do vašeho vlaku.“ 
 
Na cyklovýletě s dětmi v Baldovci 
 Při jedné atrakci na lanech. „Teda já jsem se tak lekl, že už 
mám v gatich hnědý!“ 
  
             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;  farar@farnostprotivanov.com 
www.farnostprotivanov.com 
ROČNÍK 07, ČÍSLO 04 - Vychází v počtu 150ks  16. 10. 2011 


