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V Á N E K 
 

 

Nejsvětější srdce Ježíšovo 
 
 Na den 15. června letos připadá slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. 
Tajemství Ježíšova srdce není složité, o tom nás přesvědčil samotný Kristus, 
který děkoval svému Otci na nebesích:  
 

„Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před 
moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo.“ 

(Jan 11,25) 
 
 Ale svým významem nás naprosto přesahuje. Jde o zjevené tajemství, 
které se pro nás může stát zdrojem obrovské radosti a naděje. Slavnost 
Nejsvětějšího Srdce a smysl jeho slavení je pro nás velmi aktuální. Je 
příležitostí uvědomit si nesmírnou lásku, kterou k nám chová Bůh.  
 Ve vztahu muže a ženy v manželství, ve snoubeneckém vztahu, 
v přátelství se může pěstovat opravdová láska nebo jen pouhá její hořká 
napodobenina. Jaká je takováto láska? Odpovědí je Kristus. Láska, jenž 
nečeká na odpověď, která se plně daruje a obětuje.  
 Toto tajemství, které nám odhalil Kristus, je prosté, pochopitelné pro 
všechny lidi na světě. Napodobovat Krista – učit se milovat – je hlavní smysl 
lidského života. Ježíš hledal a prosazoval Otcovu vůli, nikdy ne svoji, svůj 
život nežil pro sebe, ale pro druhé, jeho život byl naplněný opravdovou láskou.  
 Kéž nás Ježíšovo srdce a hluboká meditace a modlitba nad ním 
promění, ať jsme schopni jej napodobovat. 

„Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha 
nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho 

láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, 
poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho Ducha. My jsme očití 

svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako spasitele světa.“  (z 1Jana 4,7-16) 

převzato z http://www.farnostslusovice.cz, redakčně upraveno - zkráceno 
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Historie naší farnosti a kostela – 7. část: závěr 

 
 Dostali jsme se až k samému závěru našeho seriálu o kostele. Nyní je čas 
napravit některé omyly, které se do Vánku dostaly. 
 Ten nejdůležitější se týkal obětního stolu. Nebyl pořízen v 60. letech, ale až o 
20 let později.  
 2. vatikánský koncil sice probíhal v 60. letech, ale novinky se prosazovaly 
pozvolna. První novinkou byla změna liturgického jazyka. Do té doby se mše sloužila 
výhradně v latině, koncil však doporučil pro větší srozumitelnost používání národních 
jazyků. V Protivanově poprvé zazněla při mši čeština v roce 1965. S pořízením 
obětního stolu to bylo složitější. Nakonec jej z vlastních úspor zakoupil kolem roku 
1984 P. Oldřich Burda. Podle pamětníků za oltář a ambon zaplatil 40.000,- korun. 
Nutno podotknout, že o tom v kronice není zaznamenáno ani slovo. Jistě to není 
nedbalostí, ale velkou skromností pana faráře. 
  Doplnit také můžeme informaci o oltáři Panny Marie Bolestné. Socha byla 
zakoupena v Brně v roce 1944 a dřevěný oltář zhotovil místní truhlář A. Sedlák. 
 Bohužel pečlivé záznamy ve farní kronice jsou mnohdy přerušovány kratšími 
i delšími odmlkami. V mnohých chybějících letech tušíme nemoci duchovního 
správce, přílišné starosti nebo i obavu z písemných záznamů té doby. Chybí například 
léta 1937 – 1940, potom léta 1986 – 1988. Těžko vzpomínat a pátrat po tom, jak naše 
farnost tehdy žila. 
 Po smrti pana faráře Burdy jsou v kronice další vynechávky. Přitom se nedá 
říct, že by se kolem kostela a fary nic nedělo. Chybí záznamy o svěcení nových zvonů, 
stejně tak o opravách kostela za působení o. Kohoutka. Protože se jedná o minulost 
poměrně nedávnou, napadlo nás, že by bylo dobré tyto stránky kroniky dopsat. Proto 
vyzíváme a prosíme všechny, kteří se podíleli na opravách nebo mají dobrou paměť či 
si vedou domácí kroniku nebo deník, aby přišli na malé posezení a doplnili informace, 
které v kronice chybí. Zároveň prosíme ty, kteří mají doma staré fotografie kostela, ať 
už zvenčí nebo z interiéru, aby nám je zapůjčili. Po pořízení kopií budou veškeré 
materiály vráceny!!! Předem všem děkujeme. 

 
 
 
Zveme všechny pamětníky na malé setkání, které se uskuteční 

dne 29. května 2012 po mši svaté. 
 

Rádi bychom zaznamenali vaše vzpomínky týkající se 
minulosti naší farnosti. 

 
Těšíme se na Vás! Redakce farního zpravodaje Vánek 
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Co nás čeká v červnu 
 
1. června – Noc kostelů 
Letos poprvé se v našem kostele Narození Panny Marie pod záštitou pana starosty 
Karla Trnečky uskuteční Noc kostelů. Je připraven bohatý program. Celý večer 
otevřou fanfáry z věže kostela. V kostele pak na vás čeká vzpomínka na farní pouť v 
roce 2010 v Medugorji a zajímavé podání modlitby „Otče náš“.  
Určitě se dozvíte něco nového z historie kostela. Vystoupí ZUŠ s malým koncertíkem. 
Znáte svaté? To si můžete ověřit malou zábavnou soutěží. Během večera si budete 
moci prohlédnout i liturgickou módu 20. století, staré kalichy a misky ke mši svaté 
nebo naopak zcela moderní kalich a misku otce Zdeňka, s kterými sloužil mši svatou v 
Pyšele v roce 2006. Pokud někdo ještě nikdy nebyl na půdě a věži kostela, má 
jedinečnou příležitost. Na závěr snad potěší malinká ochutnávka mešních vín a drobné 
agapé před kostelem. Závěrečné fanfárky z věže ukončí první Noc kostelů 
v Protivanově. 
 
2. června – Pouť na Turzovku  
V sobotu 2. června se koná pouť na Turzovku. Autobus odjede z Náměstí v 5:45 
hodin. 
 
3. června – První svaté přijímání  
Při slavnostní mši svaté v 11:00 hodin přijmou poprvé svátost eucharistie děti ze třetí 
třídy. 
 
10. června – Slavnost těla a krve Páně 
Slavnost lidově zvanou „Boží tělo“ zahájíme mší svatou v 9:00 hodin. Poté bude 
následovat eucharistický průvod po obci, tentokrát po horním konci. Krátké 
pobožnosti u oltáříků tradičně doprovází zpěvem chrámový sbor. Prosíme rodiče a 
prarodiče, aby do průvodu připravili děvčata za družičky. Družička nemusí mít dlouhé 
bílé šaty, ale měla by si připravit košíček s kvítky na sypání cesty před Eucharistií. 
 
13. června – Fatimská slavnost u Panny Marie Matky církve v Březině u K řtin  
Program poutě začne v 17:30 modlitbou biblického růžence s fatimskou prosbou, 
bezprostředně po něm následuje mše svatá na uvedené úmysly. Nebude chybět 
příležitost ke svátosti smíření. Při cestě zpět vystoupíme před Křtinami z autobusu, 
projdeme radostnou cestu s krásným výhledem na večerní Křtiny (cca 1000 m) a 
vyjdeme u studánky, kde podle legendy křtili svatý Konstantin a Metoděj. Po krátké 
modlitbě se vrátíme k poutnímu chrámu. Na zpáteční cestě je možnost návštěvy 
kostela v Rudici. 
 
15. června – Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
 
24. června – Slavnost Narození Jana Křtitele 
 
29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla, hlavních patronů naší diecéze 
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Křížovka 
 
Křížovka z minulého čísla: FARNÍ DEN, výherce:  NELA MIKEŠOVÁ 
Výsledek křížovky zašlete na adresu krizovka@farnostprotivanov.com do 15.06.2012.   
 
Vylosovaný výherce obdrží sladkou výhru. Každá správná odpověď je zařazena do 
velkého slosování. 
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1. při eucharistii se mění v Kristovu krev 

2. základ státu 

3. symbol Ducha Svatého 

4. Křesťanská náboženská společnost, 

shromáždění lidí se stejným vyznámín 

5. kalvárie 

6. sakrální stavba, sloužící k motlitbě či 

bohoslužbě 

7. hlavní diecézní kostel, sídelní kostel 

biskupa 

8. malý kostelní zvon sloužící k vyzvánění 

při úmrtí 

9. vonná pryskyřice, používaná při 

slavnostních obřadech 

10. překlad slova Deus z latiny do češtiny 

 
UsměVánek - Příhody o. Zdeňka 
 
 V pátek 23. října na dětské mši svaté opakujeme poslední povídání o Poslední 
večeři. Ptám se dětí na apoštoly, konkrétně, kterého si vybraly jako svůj vzor. Jedno 
z nich pohotově odpovídá: „Filips“ (Philips). Jak moc jsme všichni ovlivnění značkou 
současné elektroniky.         oZF 
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