
Ročník 08, číslo 04, 29.04.2012   Zpravodaj farnosti Protivanov 

V Á N E K 
 
KVĚTEN - měsíc Panny Marie 
 

Když se řekne slovo růženec, lze si představit dvě věci. Jednak 
ten řetízek, na kterém jsou navlečeny korálky, druhou je smysl růžence. 
Co růženec obsahuje? Jakou roli hraje v životě křesťana? Panna Maria 
je královnou tohoto nádherného obsahu. Povídání o růženci by si 
zasluhovala samozřejmě víc, než jenom jeden úvodník ve Vánku, ale 
aspoň trošku se dotkněme této modlitby. Modlitba růžence je asi 
modlitba lehká, protože se stále opakují tytéž slova. Ale vžít se a vcítit 
se do obsahu slov, to už tak jednoduché a lehké není. I když tedy při 
modlitbě růžence stále opakujeme stejné prosby a zvolání, vše má být 
postaveno na rozjímání o jednotlivých tajemstvích. Můžeme říct, že 
modlitba růžence je modlitba tajemná. Vztahuje se totiž k řadě tajemství 
ze života Panny Marie. Právě ona se tak stává královnou nejen těchto 
tajemství, ale také celé modlitby svatého růžence. Tato modlitba nás učí 
rozjímat a meditovat, dokonce nám umožňuje vstup do těchto velkých 
tajemství. Modlitba růžence není a nesmí být jenom odhrkáváním slov, 
ale má se stát cestou od něčeho k Někomu. Jednotlivé zdrávasy tak 
mohou být schůdky k pochopení tajemství, o kterých rozjímáme. 
Modlitba růžence je oslava Panny Marie, protože skrze ni jsme vedeni 
k Bohu. 
 Vůbec není pravdou, když někdo vytýká, že modlitba se 
soustřeďuje na osobu Panny Marie. Člověk, který dobře chápe modlitbu 
svatého růžence, vidí Pannu Marii jako prostřednici k tajemstvím, která 
do jejího života vložil Bůh. Je potřeba skrze Pannu Marii vstupovat do 
tajemství Božích a v nich poznávat milujícího Boha. Berme tedy, 
zvláště teď v květnu, do ruky růženec a modleme se ho. Obraťme svou 
pozornost k Panně Marii, kterou můžeme prosit a skrze její přímluvu 
hledat a poznávat Boha. 
                  

 oZF 
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Historie naší farnosti a kostela – 6. část: významné opravy chrámu 
 

Nejvýznamnější změna ve vzhledu kostela se udála roku 1905. Původní věž 
byla v havarijním stavu a hrozila zřícením, proto byla stržena a vystavěna nová. 
Současně s věží se vybudovalo nové průčelí kostela: vstup na kůr na levé straně a 
síňka na pravé straně.  

Kostel se opravoval zevnitř i zvenčí r. 1928. Byly pořízeny nové okapy a 
kostel byl celý nově vymalován. 

Roku 1932 nastala pro naše předky významná událost. „Byl to ten slavný 
den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud, byl to ten slavný den, kdy k nám byl 
zaveden elektrický proud! Střídavý, střídavý, silný elektrický proud...“ zpívá Zdeněk 
Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Bohužel z kroniky není zcela jasné, kdy došlo k elektrifikaci 
kostela. P. V. Grmela uvádí ve své publikaci rok 1930, to je ovšem mylný údaj. 

Střecha kostela se obnovovala několikrát. V roce 1852 dostal kostel novou 
šindelovou střechu. Tato byla nahrazena v roce 1949 a to 24 000 kusy bobrovky. V té 
době za ni farnost i s dovozem zaplatila 66 000 Kčs. Poslední oprava střechy proběhla 
v roce 2006. 

V roce 1957 se farnost pustila do další velké opravy: bylo třeba vyrovnat 
kamennou podlahu v kostele a vyřešit problém s velkou vlhkostí. Tehdejší farář P. 
Josef Klíč si v kronice postěžoval, že vlhkost v kostele byla taková, že v létě teklo ze 
zdí a hostie proměněné při nedělní ranní mši při požehnání odpoledne byly zkroucené 
vlhkostí.  

„Nevím, kde jsem to slyšel, že v takových případech je nejlepší podlaha 
parketová,“ zapsal P. Klíč do kroniky. Proto byla původní kamenná podlaha zalita 
betonem, na něj byla položena asfaltová vrstva a izolační papír, druhá vrstva betonu a 
poté položeny parkety. Kostel byl zevnitř vymalován, opravila se křížová cesta a na 
novou podlahu byly postaveny nové lavice. Vyrobila je chrámová služba v Račicích u 
Vyškova.  

„V krátké době se ukázalo, jak se udělalo dobře. Konec vlhka, sucho 
v kostele a v době zimní hodně tepleji. Dnes takový kostel mnozí návštěvníci závidí a 
bylo jich hodně i z řad kněžských. A každý to obdivuje.“  

Památkáři už z toho takovou radost neměli.  
V předsíni kostela však parkety velmi trpěly, proto byly později nahrazeny 

dlažbou. 
V roce 1968 nastoupil do farnosti jako farář P. Oldřich Burda. Jeho největší 

starostí bylo zabránit tomu, aby se kostel nezbořil. Klenba se trhala, zdi se vychýlily. 
Proto musel být kostel stažen, klenba upevněna na betonovou skořepinu a střecha věže 
zakotvena. Práce stály celkem asi 220 000 Kčs, ale jak pan farář zapsal do kroniky: 
„Kdyby se počítala práce brigádníků, byl by účet do miliónu.“ Práce se dokončila roku 
1969. 

Do kostela se zavedla akumulační kamna, která prostor kostela ovlažila.  
Kostel byl zevnitř i zvenčí opraven a vymalován. 

Významná oprava vnitřku kostela proběhla v 90. letech za P. Kohoutka. 
Provlhlá vnitřní omítka byla nahrazena sanační a kostel byl celý vymalován. Oprava 
venkovní fasády pak proběhla v letech 2006- 2008. 
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Světec - sv. Florián S LÁSKOU HASÍ I OHEŇ ZLOBY 
 
Připomínka: 4. května Postavení: mučedník Úmrtí: 304 
Patron: hasičů, hrnčířů, kovářů, kominíků, sládků, bednářů, zedníků, horníků; vzýván 
je jako ochránce proti suchu, ohni, povodním a neúrodě 

 Dle některých údajů se narodil v Cetii u dnešní 
Vídně. Florián se stal významným důstojníkem římské 
armády a prý i správcem provincie. V Římě tehdy vládl 
Dioklecián, známý a krutý pronásledovatel křesťanů, k nimž 
Florián patřil.  

 Do Lorch mělo být nebo už bylo uvězněno asi 40 
křesťanů. Florián je chtěl zachránit a skončil u soudu, kde 
neohroženě vyznal svou víru. Císařský náměstek  Akvilín ho 
odsoudil k smrti. Tomu prý řekl: „Sloužíce u vojska klaněl 
jsem se Bohu skrytě. Poslechnu ve věcech vojenských, ale 
jako křesťan se nedám nikým přinutit, abych zapřel 
Krista a klaněl se mrtvým modlám. ‟  

 Legendární pojednání hovoří o jeho dvojím bičování, kterým se nepodařilo 
zlomit jeho věrnost ani oslabit jeho lásku. Proto mu pak prý ještě ze zad kleštěmi 
odtrhávali maso, někde se hovoří o stažení z kůže. Nakonec byl usmrcen tím 
způsobem, že mu k hrdlu byl uvázán těžký kámen, většinou se uvádí mlýnský, a byl 
shozen do řeky Emže, v níž se utopil. Dle legendy voda poponesla tělo ke skále, kde 
na ně upozornil orel. Uvádí se také, že tělo bylo nalezeno křesťankou Valerií, která se 
postarala o pohřeb na území svého statku. Později došlo k přenesení ostatků. Nad 
hrobem sv. Floriána u Lince postavili pasovští biskupové v VIII. stol. kanonický 
klášter s kostelem sv. Floriána a pak byly kosterní ostatky mučedníka přeneseny do 
Říma a odtud je pro Krakov v roce 1183 dostal Kazimír II. s krakovským biskupem 
jako záštitu proti Rusům. Část ostatků z Polska získal také Karel IV. do chrámu sv. 
Víta v Praze. Části relikvií sv. Floriána se nacházejí i v jiných našich městech, např. v 
Olomouci u sv. Václava a v Havlíčkově Brodě. V kryptě klášterního kostela sv. 
Floriána u Lince je snad dosud vystaven mlýnský kámen vytažený z Emže jako 
relikvie.  

 K prvním jeho atributům patří palma a meč, pak se přidávaly další: kříž na 
prsou a praporec. Nakonec se nejčastějším ztvárněním stal římský voják s korouhví v 
ruce, jak z nádoby v druhé ruce hasí hořící dům, hrad nebo kostel. Jako patron proti 
požárům a vodě představoval v dřívějších dobách častý námět pro výklenkové plastiky 
venkovských usedlostí. Legendární pojednání směřující k hasičství je prý ale 
výsledkem pozdních legend, např. že modlitbou v mládí zachránil hořící dům. První 
nádoby v jeho ruce prý měly obsahovat vodu života, která má hasit vyprahlost a zlo.  
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Co nás čeká 
 

  

Májové pobožnosti 
 Májové pobožnosti, nejrozšířenější a nejoblíbenější mariánská oslava, se 
konají na počest Matky Boží v nejkrásnějším měsíci v roce. Již středověcí básníci 
zdobili Pannu Marii obrazy rozkvetlé jarní přírody a vili věnce květů z chvalozpěvů a 
modliteb k její cti a chvále. Ve 13. století složil kastilský král Alfons X. ke cti Panny 
Marie oslavnou píseň, která byla pokládána za počátek pozdějších májových 
pobožností a mariánských májových zpěvů. Za skutečného tvůrce těchto pobožností je 
ve starší duchovní literatuře považován sv. Filip Neri (1515-1590), apoštol mládeže v 
Římě a ctitel Panny Marie. V 18. století šířili májové pobožnosti zejména jezuité. 
Podporovali rovněž rozvoj mariánských družin a bratrstev. V Čechách se první májová 
pobožnost konala roku 1850. Mariánským družinám žehnal kardinál Karel Kašpar, 
kardinál Josef Beran i věhlasný kazatel řádu premonstrátů Metod Josef Zavoral.  
 V našem kostele budou májové pobožnosti probíhat po celý květen vždy před 
pondělní a úterní mší svatou v 17:15 hodin. Čeká vás modlitba růžence a litanií 
loretánských a májová četba. 
 
6. května - hasičská mše svatá v 10.30 
 
13. května – Den matek 
 
17. května - výlet pro děti do Brna. 
 Římskokatolická farnost Protivanov pořádá jako odměnu pro děti, které v 
letošním školním roce navštěvují výuku náboženství, výlet do Brna. Akce se ponese v 
podobném duchu jako v roce 2010. Omluva dětí z vyučování je předběžně domluvena 
s ředitelem školy. Garantem programu v Brně je Katechetické centrum při brněnském 
biskupství, které tuto akci nazvalo „Jeden den na Petrově“. Podrobné organizační 
informace dostanou přihlášené děti těsně před výletem. 
 
20. května - 4. farní den 
 Letos se už po čtvrté na farním dvoře uskuteční farní den. Snad si pro letošní 
rok vymodlíme dobré počasí. Těšit se můžete na spoustu úžasných písniček v podání 
skupiny TamDem. Na zahradě bude tradičně dětský program, mimo jiné skákací hrad, 
výtvarná dílna s balónky a zajímavé soutěže. Na dvoře pak zazpívají děti z mateřské 
školky, zatančí nám Skaláček, zahraje se divadlo. Venku před farou bude koňský 
povoz s bryčkou a čtyřkolky. Samozřejmostí je dobré jídlo a pití. Hned za vraty bude 
stánek, ve kterém si budete moci koupit drobnosti, týkající se farnosti (oplatky, 
hrníčky, klíčenky, kšiltovky, …). Taky je pro vás připravena tombola. Mottem celého 
odpoledne je: „Čas a místo pro setkání s druhými“. Prvně se ale setkáme s Bohem. 
Takže mše svatá začne tradičně ve 13:00 hodin a tentokrát ji bude sloužit novokněz o. 
Jiří Jeniš, rodák z Újezdu u Brna, kaplan v Hodoníně. 
 
26. května - ve 21:00 hodin svatodušní vigílie. 
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Pozvání na setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou 

 Od 14. do 19. srpna 2012 se ve Žďáře nad 
Sázavou bude konat už páté Celostátní setkání 
mládeže (CSM). Čeká tu na Tebe velmi bohatý a 
pestrý program, ve kterém si budeš moct najít „to 
své“: poutavé katecheze, slavení eucharistie, celodenní 
adorace, zajímavé přednášky, dobrá hudba, výstavy, 
workshopy a semináře, poznávací výlety, diskusní 
skupinky, sportovní vyžití nebo kreativní dílny. Budeš 
mít také možnost zúčastnit se školy modlitby, prožít 
v klidu svátost smíření nebo si popovídat s knězem.  
Celý týden budou na setkání přítomni biskupové a 
bude příležitost se s nimi setkat a popovídat. Součástí 
programu bude i Pouť rodin, která se bude konat v 

sobotu 18. srpna 2012. Žďár ale bude především místem osobních setkání - s přáteli, s 
novými lidmi, s biskupy, s kněžími, zasvěcenými osobami ... a hlavně s Kristem. 

 CSM je určeno pro všechny mladé lidi od 14 do 30 let. V programu se bude 
myslet jak na středoškoláky, tak na vysokoškoláky a mladé pracující. Přednášky 
budou proto děleny podle věku. Podle možností a svých schopností se také můžeš 
zapojit do některé z přípravných skupinek. 

 Hlavním tématem letošního CSM je Duch svatý a jeho mottem je citát z listu 
sv. Pavla: „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj...“ (Gal 5,22). S mladými lidmi 
z celé České republiky se tak zapojíme do oslav Roku biřmování, který vyhlásili naši 
biskupové na rok 2012 v souvislosti s tříletou přípravou na oslavu 1150. výročí 
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.  

 Vydej se do Žďáru a pozvi na cestu i mladé ze svého okolí včetně 
hledajících! I na ně čeká na CSM zajímavý program a kdo ví... Třeba právě ve Žďáře 
najdou odpovědi na své otázky týkající se víry. 

  

 Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku, kterou najdeš na webu 
setkání www.dozdaru.jdem.cz Cena za celé setkání je 1 100,-Kč. Kdo se přihlásí a 
setkání uhradí do 31. května 2012, zaplatí pouze 950,- Kč.  

Více informací najdeš na: https://zdar2012.signaly.cz/. 
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Křížovka 
 
Křížovka z minulého čísla: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, výherce:  Michal Lachman 
 
Výsledek křížovky zašlete na adresu krizovka@farnostprotivanov.com do 15.05.2012.   
 
Vylosovaný výherce obdrží sladkou výhru. 
 
 
 
 

1. Postní barva 
2. Ježíšův přítel, onemocněl a zemřel, ale Ježíš ho zázračně vzkřísil z mrtvých 
3. Spodní součást liturgického oděvu kněží a ministrantů 
4. Řád bratří kazatelů (členem řádu byl i sv. Dominik) 
5. Zvonění zvonu, vybízející 3x denně k motlitbě Anděl Páně 
6. Izraelská posvátná řeka, "křestní" řeka 
7. Nauka o Bohu 
8. Praktická pomůcka sloužící k počítání jednotlivých opakovacích motliteb 

 
 
 
 

1               
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4                     

5               

6             

7                 

8               
  



- 8 - 
 

UsměVánek - Příhody o. Zdeňka 
 

  

 Na podzim pracuju na zahradě u oveček. Palubky jsem ještě 
nestačil namontovat, tak stříhám koberec a zatloukám ho kolem 
ovčína, aby tam ovečkám netáhlo a nepadal sníh. Pak se na to dílo 
dívám a říkám si, že to vypadá jak u menšinové skupiny obyvatel. 
Místo palubky nebo nějaké dřevěné stěny koberec a ještě k tomu 
na ruby. Za chvilku přišel jeden ministrant a nabízí pomoc. Když 
jsem se vším hotovi tak říká: „Pane faráři, to vypadá jak domeček 
Svaté Rodiny v Betlémě, že?“ 
 
 Na jedné nedělní mši svaté ministrantům říkám, že jsem byl 
včera na svatbě a vrátil jsem se dost pozdě v noci. Zdůrazňuju, že 
když jsem odjížděl, tak nikdo nebyl nijak unaven, zvlášť 
společensky. A jeden ministrant, se kterým jsem se na jedné 
místní svatbě viděl, mně říká: „Pane faráři, to se o naší svatbě říct 
nedá, že?“ 
 
 V pondělí, když jdeme z ministrantské schůzky, tak Jenda 
Šmída dělá sněhové koule a hází je všude. Pak jednu hodí na 
Svobodovu střechu. Jarek Šustr mu říká: „Pokud to rozbiješ, tak 
vyletí paní Svobodová, naseje se a budeš muset číst i čtení!!!“ 
 
           oZF 
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