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Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012                   Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

       V Á N E K 
 

 

Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti 

 

Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém 

roce, a tento čas je nahlédnutím do toho, co nás čeká po smrti. Moc hezky 

o této chvíli vypovídá tento příběh:  

Mniši se ptali starého opata, jak si představuje posmrtný soud. A 

on jim odpověděl: „Když člověk předstoupí ve své nahotě před soudce, 

zalije ho světlo. V tom světle bude vše jasné, odhalené a nic nepůjde skrýt. 

A celý jeho život se odehraje znovu, se všemi podrobnostmi na obrovském 

jevišti, kde získá každý čin novou velikost. I úplně malé hříchy nabudou 

obludných rozměrů a i drobné skutky lásky se stanou velkými a 

nepřehlédnutelně krásnými. Najednou člověk pochopí, že i malý hřích je 

veliké zlo, protože musí být smyt Ježíšovou krví a bude ho bolestně 

litovat.“ „To je hrozné“ vydechli mniši. „Myslím, že je tu ještě jedna 

skutečnost, která je nejhorší ze všech.“ Povídá na to opat. „A co může být 

horšího, než vidět na soudu obludnost svých hříchů?“ Divili se mniši. „To, 

že člověk bude bezmocný. Nebude moci žádný hřích ubrat, ani dobrý 

skutek přidat. Bude plakat nad zlem, které spáchal, a nad tím, že nevykonal 

více dobra, že nevnesl do života více krásy a lásky.“ „Tak to u toho soudu 

nikdo neobstojí“, posteskli si zoufale mniši. „Ano, zní to beznadějně“, 

pravil opat, „budeme prolévat hořké slzy nad svým bídným životem, ale 

v tu chvíli k nám přijde Kristus, aby nás utišil. A my konečně pochopíme, 

co pro nás vykonal a co pro nás stále koná a začneme ho konečně milovat 

láskou, která mu od věků náleží. A to je naše spása, to bude naše 

záchrana“, dokončil svou řeč opat. 

Tento příběh nám připomíná, že čas, který dostáváme ke konání 

dobra je ohraničen. Dobře ho tedy využívejme.    

       o.ZF
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Roráty 

K adventní době neodmyslitelně patří také rorátní mše svaté. Čím jsou tak 

specifické? 

Roráty jsou ranní mariánské mše svaté, které se konají v adventní 

době. Název je odvozen od vstupního zpěvu čtvrté neděle adventní, který 

začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte, nebesa, shůry). Původ 

rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi 

votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice 

liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.  

Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené nádhernými 

liturgickými zpěvy se u nás před koncilní obnovou konaly denně v průběhu 

celého adventu prakticky ve všech farních kostelech. Přestože žádný jiný 

národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. 

století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však probíhají 

snahy o obnovu této tradice. 

V naší farnosti budou probíhat roráty vždy ve středu v 6:00 hodin 

v Protivanově a ve čtvrtek v 6:00 hodin v Bukové. Na koho je to příliš 

brzy, v sobotu budou roráty v Protivanově v 7:00 hodin. Po této mši 

svaté bude připravena adventní snídaně na faře.  

Na všech rorátních mších budeme přinášet k oltáři světlo. Dětem 

tedy opět připravte lucerničky. 
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POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR POZOR 

 

Byl zahájen provoz nového webu!!!!!!!!! 

 

Od poloviny listopadu je vám všem k dispozici nový farní web. Najdete ho 

na adrese: www.farnostprotivanov.cz. Na první pohled zjistíte mnoho 

nového a zajímavého. Po prvním rozkliknutí různých podsekcí ale zjistíte, 

že některé nejsou ještě plně funkční. Nabídka totiž není úplně hotová a 

některé podsekce jsou zatím prázdné. Prosím vás všechny o shovívavost a 

trpělivost. Zároveň slibuji, že postupně, a snad to nebude dlouho trvat, 

budou zaplněny. Fotogalerie by měla být v době vydání nového Vánku už 

plně funkční. Navíc bude doplněna o nové foto ze zářijového 

svatováclavského cyklovýletu s dětmi. Také poutní foto bude doplněno a 

vy sami si můžete spočítat, zda byl rekord v počtu poutníků do Okluk a 

Repech překonán. A koneckonců císařské hody jsou posledním novotou 

v naší fotogalerii. S konečnou platností a trváním si tuto novou webovku 

můžete s klidem Angličana dát do svým oblíbených internetových záložek. 

 

 

 

 

 

 

 

Začíná předprodej vstupenek na ples!!!! 

 

Už o týden dříve než loni zahajujeme předprodej vstupenek na 4. farní ples. 

Těšit se můžete na tradiční: 

úžasný TamDem / skvělé míchané nápoje / chutné jídlo / zajímavé 

předtančení / bohatá tombola / cimbálová muzika / moderátor Luděk 

Strašák z Proglasu.  

Půlnoční překvapení bude možná i překvapením pro mě samotného. Svoz 

už je samozřejmostí. Věřím, že tombola bude minimálně taková jako loni, 

snad i bohatší. Aby to tak skutečně bylo, záleží také na vás, na všech 

farnících a dobrodincích naší farnosti. Každému se tak nabízí možnost 

přispět a udělat radost jinému. Jestli bude potřeba potvrdit dar k odepsání z 

daní, rád to udělám. Vše se začne shromažďovat letos už na faře, a to od 

15. prosince, nejlépe do Vánoc. 

http://www.farnostprotivanov.cz/
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 Adventní  pozVánek 

 

 

pátek 30. listopadu – Adventní tvoření v hasičském domě 

Nejen děti jsou zvány od 13.00 do hasičského domu, kde si všichni mohou 

zkusit vyrobit adventní věnec, vánoční přáníčko a další zajímavé výrobky. 

S sebou si vezměte 50,- na materiál. 

 

neděle 2. prosince – První adventní neděle 

O první adventní neděli se tradičně žehnají adventní věnce, takže 

nezapomeňte na mši svatou přinést i ten váš! Třeba zrovna ten, který si 

vyrobíte v pátek na hasičáku:-) 

 

pátek 7. prosince – Mikuláš 

Po dětské mši svaté dorazí svatý Mikuláš se svým nebeským doprovodem i 

do našeho kostela. Hodní farníci od něj jistě obdrží nějaký dáreček! 

 

sobota 8. prosince – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu. 

Rorátní mše svatá bude tento den v 7.00 v Protivanově. 

  

čtvrtek 13. prosince – památka sv. Lucie (adorační den ve farnosti) 

Zahájíme jej vystavením Nejsvětější svátosti v 8:00 hodin. Zakončena bude 

v 17:00 hodin slavením mešní oběti. 

 

pátek 14. prosince – pouštění balónků s přáníčky Ježíškovi 

Již potřetí máte možnost zúčastnit se i v Protivanově této celorepublikové 

akce, která podporuje tradiční české pojetí Vánoc. Sejdeme se na Náměstí 

v 15. 00. Každý příchozí obdrží létací balónek s přáníčkem, který potom 

pustí Ježíškovi. Možná se tak konečně letos staneme přímými účastníky 

světové rekordu  v největším počtu letících balónků. 

Pro zahřátí jste potom zváni do Pohostinství Alfa – děti na čaj a dospělí na 

svařené víno. 

 

sobota 22. prosince – vánoční svatá zpověď 

Duchovně se  očistit na Vánoce můžete v Protivanově v sobotu  22.12 od 

13.00 do 16.30 hodin. K dispozici bude i cizí zpovědník – boskovický 

kaplan P. Martin Kohoutek. 
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Vánoční  pozVánek 

 

pondělí 24. prosince – Štědrý den 

Při půlnoční mši svaté uslyšíte naprostou vánoční klasiku: Vánoční mši 

„Hej mistře“ od Jakuba Jana Ryby. Chrámový sbor s doprovodem 

hudebníků mši zopakuje ještě 1. svátek vánoční na hrubé mši svaté. 

 

čtvrtek 27. prosince – svátek sv. Jana 

Pokud chcete oslavit svatého Silvestra s požehnaným vínem, máte 

příležitost. Žehnání vína proběhne při mši svaté v Bukovské kapličce. Proč 

církev nechává žehnat v den svátku svatého Jana víno? Podle křesťanské 

tradice Ježíšovi nepřátelé usilovali o smrt apoštola Jana. Proto mu 

namíchali do vína i jed, aby ho otrávili. Svatý Jan tento pohár požehnal a 

zbavil tím jed jeho účinku. Žehnání vína v den svátku světce připomíná 

tuto událost a zdůrazňuje i přikázání lásky zaznamenané v jeho spisech. 

 

neděle 30. prosince – svátek Svaté Rodiny 

Na svátek svaté rodiny se tradičně při každé mši svaté obnovují manželské 

sliby. 

 

Tříkrálová sbírka 2013 

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká 

republika.  Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. 

Komu sbírka pomůže? 

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, 

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

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

Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární 

pomoc do zahraničí.  

V roce 2013 proběhne sbírka v Protivanově během prvního lednového 

týdne. Zveme i nové koledníky!!! 

 

neděle 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně 

Mše svaté budou podle běžného nedělního pořádku. 

 

 

http://www.charita.cz/
http://www.charita.cz/
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                          Pořad bohoslužeb o Vánocích 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Den 

 
 

 

Církevní kalendář 

 

 

Čas a místo 

 

Po 24.12. ŠTĚDRÝ DEN 16:00 Protivanov 

23:00 Protivanov 

Út 25.12. Slavnost                           

NAROZENÍ PÁNĚ 

  8:00 Protivanov 

  9:15 Malé Hradisko 

11:00 Protivanov 

St 26.12. Svátek sv. Štěpána   8:00 Protivanov 

11:00 Buková 

Čt 27.12. Svátek sv. Jana 17:00 Buková 

Pá 28.12. Svátek sv. Mláďátek 17:00 Protivanov 

So 29.12. Pátý den v oktávu Narození Páně 17:00 Malé Hradisko 

Ne 30.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, 

Marie a Josefa 

  8:00 Protivanov 

11:00 Protivanov 

Po 31.12. Sv. Silvestra I. 17:00 Protivanov 

Út 1.1.2013 Slavnost                                    

MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

  8:00 Protivanov 

  9:15 Malé Hradisko 

11:00 Protivanov 
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Křížovka 

 

Správné odpovědi můžete psát nejen na mobil pana faráře, ale i na: 

vanek@farnostprotivanov.cz 

Tentokrát je křížovka opravdu jednoduchá, proto očekáváme spoustu 

správných odpovědí!!! 

 

 

 
 

1. Božské oficium, nebo také liturgie hodin 

2. Jeden z darů, které přinášeli Ježíškovi 3 králové 

3. Král, který vyvraždil betlémské děti 

4. Oslava narození Ježíše Krista 

5. Křesťanský chrám, hlavní chrám diecéze 

6. jedna z osob Boží trojice (Bůh - ) 

 

 

 

 

 
 

 

Z třinácti správných luštitelů byl na dětské mši svaté v pondělí  

19. listopadu Martínkem Trundou vylosován sedmý šťastný křížovkář: 

Michal Šmída. Těšit se může opět na tabulku čokolády. A vy všichni na 

příští losování. Výherce bude moci zase mlsat. 

mailto:vanek@farnostprotivanov.cz
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UsměVánek   

 
Opět pár zážitků z návštěvy pana probošta (pokračování z minulého čísla) 

 

Před zpovědí 

Chvilku si jen tak povídáme. Pak kříž a vyznávám své hříchy. Po mém 

vyznání, hned pan probošt přidává své vyznání hříchů. Říkám mu, že 

nejprve chodím ke zpovědi já, pak až on ke mně. S úsměvem konstatuje: 

„Tak teď vidíš, kam až může dojít moje skleróza.“ 

 

Po zpovědi 

- pan probošt s ledovým klidem říká: „Já asi zahynu na nepořádek. Právě si 

dělám pořádek ve svých kázáních za 62 let kněžství, a nějak to 

nezvládám.“ 

- o chvilku později: „Kolik máš křtů?“ Odpovídám, že jsem právě dnes 

pokřtil 7 dítě. On říká, že je na tom stejně. A prý kolik mám svateb? Říkám 

jednu. Tak i na tom jsem stejně, takže jsme stejní flákači, uzavírá naši 

statistiku. Říkám, že on je menší flákač, protože já mám mnohem živější 

farnost, než je Mikulov. A pan probošt zase odpoví, že většina dětí je 

„ukradených“ (pochází z jiné farnosti). 

- další hovor byl o volbách. Říkám, že lidová strana na Brněnské 

kandidátce má prvních deset míst obsazené lidmi, kteří nikdy 

nekandidovali do poslanecké sněmovny. On se po chvilce ptá: „To 

znamená, že máme nový manšaft? No to je dobře, ten se dá aspoň nově 

oškubat!“  

 

U další zpovědi 

Přišel jsem těsně po obědě a otec Stanislav leží a odpočívá. Jemně ho 

zdravím. Když mně odpovídá, tak mu říkám, že si na něj posvítím. Byla u 

něho totiž tma. A on mně s tím svým humorem říká: „Posviť si na 

podvraťáky.“ 

A před vyznáním svých hříchů mu říkám, že tentokrát nemám vůbec čas, 

že ve tři hodiny je v Protivanově pohřeb a tudíž ho musím stihnout. On 

mně znovu s tím svým typickým humorem říká: „Jsem rád, že seš jako 

blesk. Ten udeří tvrdě, nečekaně a má to někdy katastrofální důsledky.“ 
 

 
VYDÁVÁ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROTIVANOV, www.farnostprotivanov.cz 

FARÁŘ  P. ZDENEK FUČÍK +420 723 246 237  farar@farnostprotivanov.cz  

ROČNÍK 08, ČÍSLO 11 - Vychází v počtu 140 ks 25. 11. 2012 
uzávěrka dalšího čísla 2.1..2013, vychází k datu 6.1.2013 -- CHYBA TISKU VYHRAZENA 

http://www.farnostprotivanov.cz/

