
 V Á N E K 
Postní doba 
 Ani jsme se nenadáli, a stojíme na prahu dalšího liturgického období, které je 

velkou příležitostí ke změně. K té vnitřní, o které mluvil prorok 
Joel na Popeleční středu. Obrácení je tedy tím hlavním prvkem 
v nastávajícím čase. Popelec, který je udělován první den postní 
doby, je symbolem obrácení. Prý kdysi dávno, za časů našich 
prababiček, se popel používal také jako čistící prostředek. Tedy 
právě toto nám může připomenout, že je čas vnitřní očisty a 
změny smýšlení. 
 Ve svatebních homiliích využívám mimořádných 

vlastností zvířátek, na kterých si ukazujeme cestu dalším životem. Přišlo na řadu už 
mnoho našich i cizokrajných, větších či menších zvířecích mazlíčků. Gepardova 
rychlost či hroší velikost je opravdu obdivuhodná. Stejně tak ježčí obezřetnost či želví 
hibernace. I pro tuto dobu jsem našel zvířátko, které nás svou vlastností může 
motivovat v jakémsi svatopostním úsilí. Tím zvířátkem je Tučňák královský. Co je na 
něm tak pozoruhodného? Tento druh prý může za svého života přivést na svět jen 
jednoho potomka. A probíhá to tak, že se tučňák i s tučňáčicí vydají na cestu, která 
trvá dlouho, protože za hodinu ujdou jen kolem 1-2 km, ale za to umějí jít vytrvale. 
Zhruba za těch 80 dní putování se zastaví na místě, kde paní tučňáková naklade 
vajíčko a tučňák si ho přikryje svoji kůží a zahřívá ho. Mezitím se tučňácice už vrací k 
moři, aby se mohla najíst, jelikož oněch 80 dnů byla bez jídla. Tučňák ještě čeká, než 
se narodí mládě a pak také odchází k moři pro potravu. Během této cesty ztratí 
tučňáci až 1/4 své hmotnosti a kolikrát tu zpáteční cestu ani nepřežijí, protože zemřou 
hladem. A v čem nás tedy motivují? V půstu. Tučňáci se tak jako křesťané postí. 
Dokonce jednou tolik, co my. A to nejhlavnější: oni ví, proč to dělají, ví, oč běží. Ví, že 
tím, že se budou postit a půjdou vytrvale dál, vznikne nový život. A to jim stojí za 
to!!!! Nedělají to jen tak, protože to dělají i ostatní tučňáci. A stejně tak by to mělo 
být i u nás. V době postní dbáme zvláště o půst, modlitbu a almužnu, kde: 

- půst - musíme si uvědomit, o co běží, proč to děláme. Stejně jako tučňáci. 
- almužna - ta by neměla být o tom, že někam půjdu a dám peníze, ať je 

pošlou na potřebné; ale že půjdu přímo za nimi, za potřebnými. A nejde o to, že tam 
půjdu s penězi, ale jde o to, že tam půjdu já, který se chci s nimi setkat, tváří v tvář, 
udělat si na ně čas. Doba postní má být právě i dobou setkání se s ostatními a ukázání 
jim, že jsou pro nás důležití. 

- modlitba - nezapomenout, že Pán je tu s námi, že má na nás čas a čeká, že i 
my si ho uděláme na něj. 

Postní doba je dobou Božích milostí, tak si je vyprosme, a kdyby se nám zdála 
moc dlouhá, tak si vzpomeňme na tučňáka, který se postí jednou tak dlouho. Kéž se 
nám podaří prožít tuto postní dobu s podobnou odvahou a obětavostí jakou mají 
tučňáci.                           oZF 



- 2 - 
 

Valentýnská dílna 

 
 Abychom nebyly peciválky během prázdnin, sešli jsme se dne 8. února 2012  
v hasičském domě a připravili pro děti Valentýnskou dílnu. Sešlo se tu asi dvacet pět 
dětí různého věku, pro každého se tu našla nějaká ta činnost. Vyráběli jsme 
valentýnská přáníčka, papírové misky, malovali obrázky, vyráběli papírové kytičky, 
kreslili na sádrové odlitky a v neposlední řadě jsme si vyzkoušeli i vytváření doplňků 
z modelovací hmoty fimo. Zajištěno bylo i pohoštění pro všechny, hlavní patron 
celého setkání, Martinka, dětem napekla výborné buchty a Honzík se Sebastianem 
zajišťovali přívaly čerstvého čaje na zahřátí. Poděkování patří taky Lojzovi a Dejvovi, 
bez kterých bychom zde umrzli a neměli tolik legrace. Jelikož se tu fantazii meze 
nekladly a materiálu bylo pro všechny dosti, každý si mohl vyrobit to, co ho zrovna 
napadlo. Všichni jsme si celou tuto akci náramně užili a strávili tak spolu velmi 
příjemné odpoledne.   

    Marťa, Peťa, Madlen 
 

 
 

Zážitek jedné účastnice 

 Koncem zimy vyvstává před mnohými matkami (nejen) malých dětí problém: 
Kam s nimi? Venku ve velkých mrazech vydrží jen chviličku, sáňkování už je stejně 
nebaví... V té chvíli se objevila nabídka tvořivé dílny. Ať už svátek svatého Valentýna 
uznáváte nebo vás popouzí, příležitost udat své děti někam, kde se dobře pobaví, ta 
se nesmí nechat ujít!!! Výsledek? Prostředí bylo příjemné, přijetí vlídné, organizátoři 
ochotní, buchty výborné, program pestrý, výrobky úžasné, děti nadšené, matka 
spokojená.  Tak tedy díky vám všem, kteří jste dílnu připravili, a příště zas!!! 
 

Vděčná matka dvou neposedů. 
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Světec Vánku 
 
KLEMENT MARIA HOFBAUER  
15. březen 
*1751 Tasnovice u Znojma; +1820 Vídeň 
 
 Jeho otec byl Čech - změnil si jméno Dvořák na Hofbauer - matka Němka; v 
budoucím světci bylo tedy něco slovanského i germánského. Chtěl být knězem, ale 
nebylo na studie, a proto se učil ve Znojmě pekařem. Nakonec přece jenom s pomocí 
jednoho dobrodince vystudoval ve Vídni teologii a v Římě vstoupil do řádu 
redemptoristů. Po složení slibů a vysvěcení na kněze se pokoušel v josefínském 
Rakousku zavést svůj řád, ale na to nebylo v té době ani pomyšlení; nakonec mu 
bratrstvo svatého Bruna ve Varšavě přidělilo zpustlý kostel sv. Benna. Tam působil 
Hofbauer dvacet let. 
 Začátky byly těžké, chybělo téměř vše, a polský klérus a biskup sám mu v 
nejmenším nepomohli. Založil s velkými potížemi školu pro chudé, kde mohl brzy 
vyučovat tři sta padesát chlapců, a pro nadanější školu latinskou; zanedlouho k nim 
připojil dívčí školu. Chodil žebrat pro své malé svěřence, a jednoho dne zažil příhodu, 
která o něm říká vše. Když se na kohosi obrátil s prosbou, plivl mu ten člověk do 
obličeje. "To bylo pro mne," řekl na to Hofbauer. "Ted' mi dejte také něco pro mé 
chudé děti." A ten muž, celý ohromený i zahanbený, mu beze slova vyplatil velkou 
částku. Často přiváděl ze svých pochůzek po městě děti bez rodičů, jak je sebral na 
ulici, a sám je čistil od špíny i hmyzu. Začas se malý kostel sv. Benna stával stále víc 
náboženským střediskem nejen pro německé katolíky, ale pro celé město. Zavedl tam 
"nepřetržité misie"; v neděli a ve svátek začínaly bohoslužby už v pět hodin ráno, 
zpovídalo se, kázalo, a kde bylo třeba, nasadil "laické apoštoly". 
 Nové neštěstí: Napoleon zrušil 1808 klášter sv. Benna a řeholníci byli pod 
vojenskou stráží dopraveni do pevnosti Küstrin a teprve po čtyřech týdnech mohli 
odejít do svých zemí. Většinu z nich Hofbauer už nikdy nespatřil. 
 Vydal se s dvěma druhy do Vídně s úmyslem cestovat dál do Švýcar nebo 
Kanady, ale nakonec tam zůstal až do smrti. Měl sice jen skrovné místo zpovědníka 
uršulinek a správce kůru, ale vídeňská léta byla v jeho životě nejvýznamnější. Působil 
především ve zpovědnici a na kazatelně, byl duchovním správcem nejen sester, ale 
zakrátko i nesčetných obyvatel hlavního města.  
 V posledních letech svého života byl k cizím lidem nápadně zdrženlivý; měl k 
tomu důvod, nejeden z nich se vykuklil jako agent státní policie. Ukázalo se brzy, že je 
stále hlídán, občas mu zakázali kázat, a dokonce ho nutili, aby podepsal vypovězení ze 
země. Ujal se ho naštěstí císař František, a chtěje starému muži vynahradit policejní 
křivdy, splnil mu jeho nejvroucnější sen: podepsal roku 1830 dekret o připuštění 
redemptoristů do Rakouska. Jejich příchodu se však už "apoštol Varšavy a Vídně" 
nedočkal. Je pochován v kostele Panny Marie Na nábřeží ve Vídni.  

JaV 
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Historie naší farnosti a kostela – 4. část: interiér kostela 
 

 Minule jsme si psali o vybavení presbytáře, nyní vstupme dál do kostela. 
Nalevo od presbytáře se nachází Boží hrob. Původní, nevyhovující Boží hrob byl 
nahrazen novým, tedy současným, od firmy Riefessser v Tyrolsku roku 1892. Od 
stejné firmy je také současný hlavní oltář i oba bývalé boční oltáře, o nichž jsme již 
psali. 
 Křížová cesta byla zakoupena roku 1854, roku 1923 byla opravována. Roku 
1934 byla pořízena nová. Mnozí z vás si jistě vzpomenou, že do oprav kostela za 
působení o. Kohoutka visely obrazy křížové cesty jinde. V současnosti jsou umístěny 
tak, aby byly dobře viditelné z lavic. V roce 2002 zloději odcizili tři obrazy z této 
křížové cesty, později byly nahrazeny kopiemi.  
 Je zajímavé, že zastavení křížové cesty jsou uspořádána v kostele proti směru 
hodinových ručiček. Obvyklejší je opačné uspořádání, všimněte si toho například 
v kostele ve Sloupu nebo ve Žďárné. 
 Oltář Panny Marie Lurdské je z roku 1887 v empírovém slohu, dnešní podoba 
je doznala změn. Poslední výraznou změnou bylo vytvoření kamenného výklenku 
symbolizujícího jeskyni. Stalo se tak při velké opravě interiéru kostela v devadesátých 
letech. Růženec na soše je darem od někdejšího faráře p. Františka Kozára z jeho 
pouti do Lurd v roce 1992. 
O oltáři Panny Marie Bolestné jsme zatím nic bližšího nezjistili.  
 Varhany z původního kostela dosloužily v roce 1853 a byly pořízeny nové. Ty 
byly dost poničené za první světové války, kdy jim byly v roce 1917 odebrány píšťaly. 
Další nové varhany, pneumatické, byly v kostele posvěceny v roce 1944. V roce 1979 
byly vyměněny za jiné varhany, které v kostele znějí dodnes. Tyto varhany byly 
převezeny z jiného kostela. Přivezeny byly krátce před poutí a už se nestihlo provést 
ladění. Zněly tedy pořád provizorně a jejich naladění se provedlo až v roce 2010 při 
jejich generální opravě. 
 V kostele také visely některé další obrazy: vzadu u laviček byl obraz černé 
Madony z Čenstochové, u vedlejších dveří visel obraz svatého Maxmiliána Kolbeho. 
Také zde byly umístěny dvě malé sošky: svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svatého 
Antonína Paduánského. Tyto obrazy a sochy byly odstraněny při opravě kostela. Poté 
byly uschovány na faře. 
 Velký kříž, který visí v předsíni kostela, byl přemístěn při zmiňované poslední 
velké opravě vnitřku kostela. Jeho dřívější místo bylo na pravé straně presbytáře, kde 
si ho jistě mnozí z vás pamatují. 

 
Zpracováno podle knihy V. Grmely.        Pokračování příště. 

JaV 
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Co nás čeká v březnu aneb pozvánky na akce 
 
každý pátek a neděli – pobožnost křížových cest.  
Modlitba křížové cesty není jen příležitost, jak si uvědomit, že náš život je plný 
temných a bolavých skutečností; to víme i bez ní. Je to především jedinečný způsob, 
jak vědomě propojit to těžké v našem životě s Kristem a s mocí jeho lásky, jak si 
uvědomit a prožít, že na životní těžkosti nejsme sami (Vojtěch Kodet). 
Křížové cesty se konají vždy v pátek od 16.30 (přede mší svatou) a v neděli ve 14.00. 
 
19. března – slavnost sv. Josefa, pěstouna Páně. 
 
25. března – změna na letní čas.  
Nezapomeňte si posunout hodiny o hodinu dopředu, ať nepřijdete pozdě na mši!!! 
 
26. března – slavnost Zvěstování Páně 
Hledáme-li v evangeliu člověka, který může být ukazatelem pro náš křesťanský život, 
setkáme se s Marií. Máme ji před sebou v různých situacích, ve kterých se i my, lidé 
21. století, znovu nacházíme.  
Podívejme se například na Marii při zvěstování. Přichází k ní anděl, představuje se jí 
jako posel smlouvy, kterou s ní chce Bůh uzavřít. Maria svým „ano“ umožnila Bohu, 
aby se skrze ni mohl stát na zemi člověkem. Nestačí, že si ji Bůh vyvolil. Potřebuje i její 
souhlas. Teprve tímto „ano“ se uskutečňuje tajemství vtělení. Víra se zde mění na 
okamžitou připravenost.  
Také my prožíváme okamžiky „zvěstování“, okamžiky jasného Božího volání, chvíle, 
které od nás vyžadují životní rozhodnutí! Rozhodnutí, které nás vybízí všeho 
zanechat, všeho se odvážit a věřit, že krok, který se od nás požaduje, je přes svou 
možnou tvrdost výrazem Boží lásky, a že slouží k uskutečnění toho, co s námi Bůh 
zamýšlí. Jistěže takové pozvání mnohdy neodpovídá plánu, který jsme si snad pro svůj 
život udělali. Avšak vůle Boží má pro nás nakonec ve všech důsledcích větší cenu než 
naše plány.  
 
30. března – Květný pátek: pouť u Panny Marie Bolestné ve Sloupě 
Tradiční pouť ve Sloupě i letos nabídne pestrý duchovní program. První mše svatá 
bude sloužena v 5.00, další potom každou hodinu až do 9.00. Hlavní mše svatá začíná 
v 10.30. Po celou dobu pouti bude příležitost ke svátosti smíření. 
 
31. března – Jedeme „na biskupa“! 
Tradiční setkání mládeže brněnské diecéze s otcem biskupem Vojtěchem v Brně na 
Petrově. Program bude upřesněn, ale už teď je jisté, že nebudou chybět zajímavé 
přednášky, pestrý program, stovky mladých nadšených kluků a holek a jako vždy to 
určitě bude stát za to. Už teď se můžete hlásit u pana faráře. 

Zpracováno podle www.pastorace.cz.  
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Zprávy z církve 
 
Dominik Duka kardinálem 
 Pražský arcibiskup Dominik Duka OP 18. února 2012 v bazilice sv. Petra při 
dopoledním zasedání konzistoře kardinálů převzal z rukou papeže Benedikta XVI. 
kardinálský biret. Přítomno bylo také několik stovek poutníků z České republiky. 
Kromě kardinála Duky obdrželo během čtvrté veřejné konzistoře pontifikátu 
Benedikta XVI. kardinálský biret a prsten také dalších 21 nových členů kardinálského 
sboru. 
Zatímco purpurová barva kardinálského biretu je barvou krve mučedníků, prsten nese 
zobrazení apoštolů sv. Petra a Pavla. Reliéfy obou postav mají tvar soch, které stojí 
před bazilikou sv. Petra. Nad jejich hlavami je osmicípá hvězda odkazující k Panně 
Marii. Obruba prstenu napodobňuje sloupoví Vatikánské baziliky. Na vnitřní straně 
prstenu je vyryt papežský znak Benedikta XVI. Dekret obsahuje kromě jiného také 
jméno titulární baziliky kardinála Duky. Je jí kostel sv. Marcelina a Petra v Lateránu. 
V porevoluční historii naší země je Dominik Duka třetím kardinálem. V roce 1994 
získal tuto hodnost Miloslav Vlk a o devět let později Tomáš Špidlík, který před 
dvěma lety zemřel.  Kardinálové jsou nejvyšší hodnostáři katolické církve, které 
jmenuje papež. Zároveň jsou jeho poradním sborem. Pokud jsou mladší 80 let, musí se 
účastnit konkláve, která volí nového papeže. 
 
Politikové i zástupci církví mluvili o narovnání majetkových křivd 
 „Otázka majetkového vyrovnání s církvemi je pro nás zcela zásadní. 
Doufáme, že se projednávání zákona nezvrhne v předvolební kampaň před krajskými 
volbami. Odblokování církevního majetku je jediným řešením,“ vysvětlil výkonný 
místopředseda Svazu měst a obcí ČR Jaromír Jech po schůzce politiků, náboženských 
představitelů i odborníků v Praze. Pozvaní hosté si u kulatého stolu vzájemně 
vysvětlovali stanoviska ohledně nového zákona o majetkovém vypořádání státu 
s církvemi. Přítomni byli také zástupci sociální demokracie, která se obává, že 
díky novele zákona budou církve osvobozeni z nutnosti platit daň v případě, že státem 
navrácený majetek prodají. Nemovitosti by se tak mohly stát předmětem spekulací. 
Podle Jaromíra Jecha nelze mít jistotu, že by se takový případ nestal, obecně však 
místopředseda Svazu měst a obcí takový scénář nepovažuje za pravděpodobný. 
„Nemůžeme podezírat církve, že by byly hloupé. Jejich představitelé jsou vysoce 
inteligentní, vzdělaní lidé. Navíc je tam historická zkušenost se správou majetku,“ 
vysvětlil svůj názor Jech. 
 
Ve Žďáru nad Sázavou se připravuje Celostátní setkání mládeže 
Ve Žďáru nad Sázavou se sešli členové České biskupské konference a mladí, kteří 
jsou zodpovědní za jednotlivé pracovní týmy na letním setkání mládeže. Do Žďáru 
nad Sázavou se v srpnu sjede na 5000 mladých na 5. Celostátní setkání mládeže. O půl 
roku dříve se v prostorách tamního městského úřadu sešla asi setina tohoto počtu, 
která má na starosti přípravu této události.  
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Inzerce 
 
Nabízím litinové radiátory z topení na faře.  
 
 

Křížovka 
 
Křížovka z minulého čísla: HROMNICE, výherce: Renata Nejedlá 

 
Výsledek křížovky zašlete na adresu krizovka@farnostprotivanov.com do 15.03.2012.  
Vylosovaný výherce obdrží sladkou výhru. 
 
1. Svatý latinsky 
2. Velikonoční svíčka 
3. Symbol Křesťanství 
4. Bohoslužebná nádoba na víno 
5. Sbírka žalmů 
6. Kristův pěstoun 
7. Offertorium 
8. Kandidát kněžství 
9. Řeka, v níž křtil Jan Křtitel 
10. Kající skutek 
 
  1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Poděkování 
 
 Touto cestou bych chtěl upřímně poděkovat všem, kteří 
pomáhali zmírnit následky sněhové kalamity, která naši farnost 
v půli února postihla. Jmenovitě děkuji bratrům hasičům za jejich 
věrnost hasičskému heslu: „Bohu ke cti, bližním ku pomoci, vlasti 
k ochraně.“ Na všechny jsem myslel ve svých modlitbách. 
           oZF 

 
 
 
 
UsměVánek - Příhody o. Zdeňka 
 

 Na návštěvě nemocných 
Jeden staroušek mně platí velkou bankovkou jeden kalendář. 

Povídám mu: „Ale já nemám drobný na vrácení!“ On klidně 
odpoví: „Tak si kósek z toho papirko vodtrhnite“. 

 
 Stejný den mně jedna babička říká: „Důstojný pane, já 

mám záda úplně v kyblu“. 
 

 V pátek navštěvuji nemocné v Protivanově. Vzal jsem si 
na sebe nový svetr a jeden staroušek mně ho pochvaluje: 

„Teda důstojné pane, ve ale máte fešácké kacafírek“! 
           oZF 
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