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VVVV    Á N E KÁ N E KÁ N E KÁ N E K    
 
 
 
 
Milé farnice a milí farníci, 
 
  srdečně Vás vítáme u prvního čísla Vánku v letošním roce.  
Společně začínáme už 8. ročník našeho farního časopisu. Jak běží čas, 
tak i náš časopis roste. Byli bychom rádi, aby se letos stal Vánek 
z občasníku pravidelným měsíčníkem. Bude vycházet každou poslední 
neděli v měsíci. Vznikne tím víc prostoru nejen pro aktuality, 
pozvánky a ohlasy, ale také pro vaše postřehy a poznámky.  
  
  Pokud tedy budete mít něco na srdci, ať už pozvánku na zajímavou 
pouť,  koncert nebo setkání, nebo se budete chtít podělit o pěkný 
zážitek, můžete tak učinit ve Vánku.  
 
  Příspěvky by měly mít rozsah maximálně stránky A5 a poslat je 
můžete nejlépe elektronickou poštou na adresu 
   vanek@farnostprotivanov.com  
 
Budeme se na vaše postřehy těšit. 
 
VÁNEK TEAM 
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Historie naší farnosti a kostela – 3. část: interiér kostela 
 
 Interiér kostela se vyznačuje pruskými klenbami na pasech 
spočívajícími na plochých pilastrech s nevýraznými římsami. 
Z vnitřního zařízení je původní pouze mramorová křtitelnice.  
Do konce 19. století vypadal vnitřní prostor kostel zcela jinak než dnes. Hlavní 
oltář ve stylu klasicismu měl prý svatostánek se dvěma adoranty (klanějící se 
andělé) a masivní kříž. Ten byl později umístěný na jižní straně kostela.  
 Kostel měl dva menší oltáře: sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého. 
Stávaly nejprve v bočních obloucích lodi, v roce 1852 byly přemístěny na 
strany vítězného oblouku. V roce 1969 byly údajně pro hnilobu odstraněny. 
Pseudorenesanční retabulum (oltářní nástavec obsahující sochy, reliéfy či 
obrazy) u Panny Marie Lurdské a obraz Svaté rodiny, práce od Šichana z roku 
1896, byly rovněž odstraněny. 
 Hlavní oltář pseudorománské tyrolské práce se datuje k roku 1894. 
Velký obraz uprostřed znázorňuje narození Panny Marie (ano, to děťátko 
uprostřed je Maria, a ne Ježíšek, jak se mnozí mylně domnívají.) Byl 
namalovaný ve Vídni roku 1854 a je kopií italské předlohy. Na hlavním oltáři 
jsou také sochy svatého Josefa, pěstouna Páně (drží v ruce lilii) a svatého 
Aloise, patrona mládeže. Svatého Aloise poznáte podle jáhenského (nebo 
ministrantského) oděvu, v rukou drží kříž. U svatostánku jsou sochy dvou 
adorantů, jsou to kopie pořízené jako náhrada za anděly uloupené v roce 
2002. 
Dva malé reliéfy v dolní části oltáře představují biblické příběhy: Abrahámovo 
obětování syna Izáka a oběť kněze Melchizedecha. 
V horní části oltáře je socha Krista. 
 Obětní stůl je zdoben reliéfem poslední večeře. Byl pořízen v 60. 
letech 20. století, kdy bylo po 2. vatikánském koncilu doporučeno sloužit mši 
směrem k lidu. Do té doby kněz proměňoval chléb a víno na hlavním oltáři 
před svatostánkem,  zády k lidem. 
 K zařízení presbytáře patří také ambon – pultík na čtení Písma 
svatého, který je ozdoben plastikou ve tvaru otevřené knihy s biblickým 
textem.  
 Kazatelna byla zhotovena žďářeňským stolařem Markem v roce 1888.  
Sochy sv. Cyrila a Metoděje byly kostelu darovány roku 1863. Stály nejprve po 
stranách hlavního oltáře, pak byly přemístěny k pilastrům presbytáře a od 
roku 1969 stojí tam, kde je známe dnes. 

Pokračování příště 
JaV 



- 3 - 
 

Duchovní úkony:  
 
Mše svaté nedělní všední 

Protivanov 86 231 

Bukové 14 44 

Malém Hradisku 51 - 

 

 
 * Letos jsme v naší farnosti pokřtili celkem 21 dětí (loni 26), z toho 13 

chlapců a 8 děvčat.  
Tomáš Pospíšil 
Filip Učeň 
Eva Martina Učňová 
Marie Ludmila Sedláková 
Emma Anna Komárová 
Lucie Anežka Hrudová 
Barbora Marie Hrudová 

Iveta Lucie Ondroušková 
Adam Popelka 
Martina Abrlová 
Jiří Gabriel Hanák 
Tomáš Svozil 
Patrik Tomáš Cetkovský 
Luboš Urban 

Ondřej Havelka 
Tomáš Ošlejšek 
Šimon Mikeš 
Martin Švécar 
Michael Janeček 
Jáchym Dolák 
Antonie Kotková 

Dva dospělé jsem pokřtil na Bílou sobotu, a to Helenu Fichtenerovou z Protivanova    
a Josefa Fréhara z Alojzova. 
  Jistě alarmující je, že jenom 10 dětí bylo z naší farnosti. Velmi alarmujícím je, že 6 
manželských párů má uzavřeno manželství pouze civilně, 4 rodičovské páry dokonce 
neměly uzavřené manželství vůbec!!!  
 

Přeji všem pokřtěným do života Boží požehnání, darů Ducha svatého 
a ochrany Panny Marie. 

 
* V naši farnosti letos uzavřelo manželství 12 snoubeneckých párů (2010- 5). 

10 párů v kostele Narození Panny Marie v Protivanově, 2 snoubenecké páry pak 
v kapli svatého Josefa v Bukové 

29.1. Karel Abrle a Martina Pokorná 
30.4. Michal Majtán a Kateřina 
Pospíšilová 
28.5. Rudolf Haluza a Lenka Blatnerová 
4.6. Pavel Navrátil a Eva Nejedlá 
2.7. Jakub Trnečka a Kateřina Vávrová 
23.7. Dalibor Nejedlý a Martina Špidlová 

27.8. Ivo Doležel a Lenka Rosová 
3.9. Zdeněk Pavlů a Zdenka Kolářová 
24.9. Jan Golis a Veronika Šíblová 
1.10. Patrik Cetkovský a Věra Gabrielová 
22.10. Martin Vodička a Jaroslava 
Švecová 
19.11. Michal Páleníček a Eva Pořízková

 
Vyprošujeme jim hojnost Božích milostí na společné cestě. 

  

Svaté příjímání 2011 

Protivanov 11.828 

Buková 1.522 

Malé Hradisko 660 

Celkem 14.010 
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 * V letošním roce odešlo ke svému Otci na věčnost 18 lidí, 8 mužů a 10 žen 

(v roce 2010 16 farníků) 
Marie Vašků z Bukové-89 let 
František Sekanina-63 let 
František Marek-53 let 
Zdenka Pavlů-87 let 
Marie Sychrová-82 let 
Marie Šustrová-92 let 
Marie Trunečková z M.H.-93 let 
Josef Novotný z M.H.-67 let 
Zdeněk Ondroušek-78 let 
Hedvika Marková-61 let 

Josef Rus z Malého Hradiska-80 let 
Karel Trunda 
Věra Matoušková z Repech-82 let 
Jaromíra Krátká-75 let 
Jan Bouda z Bukové-54 let 
Josef Pavlů-zemřel den před svými 84. 
narozeninami 
Eliška Trnečková-82 let 
Marie Ptáčníková-79 let 

  Z toho více jak polovina - 10 bratří a sester bylo na svou smrt připraveno, přijali 
svátost nemocných a svátost oltářní-viatikum.  
 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať 
odpočívají ve svatém pokoji.  Amen 

 

13. února v našem kostele přijalo svátost nemocných 2011 2010 

Celkem 80 75 

soukromě 33 31 

 
* U prvního svatého přijímání bylo letos 10 dětí (v roce 2010 14) 
 

Tomáš Crhonek z M. Hradiska 
Karolína Čechová 
Mária Drmolová z Nivy 
Kateřina Geršlová 
Jaroslav Jančík 

Tereza Janíčková 
Adam Kala z Bousína 
Kateřina Koledová 
Eva Krejčířová 
Petr Ptáčník 

Kéž jim stále svítí Kristovo eucharistické světlo v životě. 
 
 * Do školního roku 2011/12 se přihlásilo 88 dětí (loni 85). Od letošního 
školního roku už se učí náboženství i v posledním, devátém ročníku základní školy. V 
první třídě je 9 dětí; ve druhé 16; ve třetí 15; ve čtvrté 10, v páté 13; v šesté 8; v 
sedmé 3 děti, v osmé 5 dětí a v deváté úctyhodných 9. 
 

* Svátost křesťanské dospělosti přijalo 45 převážně mladých lidí. 
 

* Návštěvy u Nemocných:  
- každou první středu v Malém Hradisku (3/na konci roku 2 babičky) 
- ve čtvrtek odpoledne staroušky v Bukové 9/na konci roku 8 nemocných 
- v pátek v Protivanově (18/na konci roku 13 staroušků) 
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Pozvánky na akce 
 
2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu 
 Lidově se nazývá Hromnice. Dříve tímto dnem končila doba vánoční, 
schovávají se jesličky a vánoční výzdoba. Při mši svaté se žehnají svíce = hromničky, 
které spolu s modlitbou chrání domovy před bouří. 
 
3. února – svátek sv. Blažeje  
 Svatý Blažej patří mezi nejznámější světce, i když historicky zaručených 
informací je poskrovnu. Jisté je, že byl biskupem v Sebastě v Arménii (jde o dnešní 
Sivas v Turecku) a v době uskutečňování příkazů císaře Licinia byl krutě umučen. 
Ostatní životopisné informace se opírají o vyprávění z legend. Světec se stal 
ochráncem nemocných krčními chorobami a církev tuto tradici potvrdila liturgickým 
obřadem, který se koná v dnešní den s názvem "svatoblažejské požehnání".  
 
6. – 12. února – jarní prázdniny pro základní a střední školy 
7. – 11. února – dovolená pana faráře 
 
8. února – jarní tvořivá dílna nejen pro děti 
 Až se vaše děti a vnuci budou o prázdninách nudit, pošlete je do Hasičského 
domu na tvořivou dílnu a klidně přijďte s nimi. Podrobnosti hledejte na plakátech. 
 
11. února – svátek Panny Marie Lurdské 
 Tento den je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni 
Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi 
mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy podnítily v 
církvi péči o trpící a nemocné. Není proto náhodou, že tento den se stal zároveň i 
Světovým dnem nemocných. Svátost Pomazání nemocných se bude v našem kostele 
udělovat při mši svaté následující den, tj. v neděli 12. února. 
 
22. února – Popeleční středa 
 Začíná doba postní. Tento den je dnem přísného postu. Všichni se máme zříct 
pokrmů z masa, pro dospělé od 18 do 60 let platí navíc půst újmy – jen jednou za den 
úplné nasycení. Výjimkou jsou nemocní, zvláště diabetici a jiní nemocní s dietou.Již 
od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo      
(= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), 
nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti 
převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky 
se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, 
své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh 
odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a 
olivových ratolestí (ev. "kočiček" - v našich krajích) posvěcených v předešlém roce na 
Květnou neděli. 
  



- 6 - 
 

Biblický kroužek  
 
 Zajímá vás Písmo svaté? Rádi jej čtete, nebo se naopak děsíte velké knihy 
tak, že jste ještě nenašli odvahu ji otevřít a začít číst? Jste na rozpacích, pokud se vedle 
vás mluví o biblických příbězích a vy nevíte, o čem je řeč? Pokud se o Bibli chcete 
dovědět něco nového, jste srdečně zváni na setkání Biblického kroužku. Nečekejte 
žádné přednášky ani pouhé čtení Bible. Půjde spíše o společné výpravy za 
dobrodružstvím Písma. Na jaře se uskuteční 6 setkání, každé úterý v lichém týdnu 
vždy po mši svaté. Tématem budou knihy Mojžíšovy. Z organizačních důvodů je 
vhodné přihlásit se v sakristii nebo u pana faráře. Začínáme 14. února v 18.00 na 
školce. 
 
 

Křížovka 
 
Výsledek křížovky zašlete na adresu krizovka@farnostprotivanov.com do 15.02.2012.  
Vylosovaný výherce obdrží sladkou výhru. 
 

1. Královský nástroj 
2. Věřím 
3. Sanktuárium 
4. Jedna ze svátostí 
5. Televize dobrých zpráv 
6. Duchovní správce farnosti 
7. Český světec, zavražděný 28.září r.935 
8. Část Božího lidu, svěřená do pastýřské péče Biskupovi  

  

1
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UsměVánek - Příhody o. Zdeňka 
 
 
 V neděli na cyklovýletě na Macoše 

Jedna slečna viděla v ruksaku Beníčka a říká: „Jéééé, von má 

ale hezkou opici!“ 

 

 V sobotu ráno při výstupu na rakouský Similaun 

Při výstupu na Similaun se najednou udělala silná vichřice a 

Zdenda Chalupa, vedoucí výpravy to komentuje: „Nésme blbý, 

přece se nenecháme sfóknót do Itálie“. 

  

 Na hodině náboženství s těmi nejmenšími ve středu 23. 

září 

Probíráme stvoření od prvního dne. Po chvilce vše opakujeme 

ve formě otázek. Ptám se: „Děti, kde se vzali ptáci?“ Přiletěli z 

teplých krajin, pane faráři“, klidným hlasem říká Terezka z 

druhé třídy. 
 

Lukáš jednou za mnou přišel na návštěvu na školku 

„Pane faráři, já asi budu taky farářem!“ „Luky, a co Tě k 

takovýmu rozhodnutí dovedlo?“, ptám se. „Vám pořád někdo 

nosí cukroví!“, říká Lukáš 
           oZF 

 
 

CHYBA TISKU VYHRAZENA 
 
 
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROTIVANOV 
FARÁŘ FARNOSTI 
 ZDENEK FUČÍK +420 723 246 237; 
 farar@farnostprotivanov.com www.farnostprotivanov.com 
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