
Ročník 08, číslo 06, 01.07.2012   Zpravodaj farnosti Protivanov

V Á N E K 
 

 
 
Moji milí, 

nastávající léto nabízí dětem dlouho očekávané prázdniny, nám dosp
příležitost k odpočinku. Ať už je člověk mladý nebo starší, prázdniny a 
dovolená je čas k duševnímu i tělesnému odpočinku. A ten každý z
potřebuje. Volný čas, který se nabízí, může být vyplněn různou neplánovanou 
činností. A přesto všechno, že člověk nic nemusí, nezapomeň
rad, které se jistě do každého prázdninového batohu velmi 
prázdninové desatero: 

 
 

- Rozluč se se svými, ale ne s Bohem. 
- Nezapomeň si vzít nejen všechny potřebné věci, ale i n

duši. 
- Obuj si boty, které ti vydrží na cestu do kostela. 
- Choď po všech křižovatkách a cestičkách, ale nezapome

Boží. 
- Smetí dávej pod kameny a do odpadkových košů, ale ne do své duše.
- Na cestě neházej kameny, ale úsměvy. 
- Až si nasadíš barevné brýle, ať ti nezacloní Boha. 
- Nasyť žaludek, nenech však hladovět duši. 
- Choď nejen podle turistických značek, ale i podle Božích p
- Vrať se z prázdnin nejen zdravý, ale i lepší. 

 
 

Pane, díky za volno, které nám dáváš. Je to vzácný dar od Tebe, který 
můžeme různým způsobem využít. Otevři náš zrak, abychom vid
kolem sebe, otevři nám sluch, abychom uměli naslouchat svému okolí. Nau
nás využívat tento čas pro sebe, pro tebe i pro všechny kolem nás. Dej, a
pro druhé radostí a pokojem. Amen. 
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Světec 
sv. Maxmilián Kolbe | Maximilianus Maria /Raimundus/; Kolbe 

Maxmilián se narodil v roce 1894 v Polsku. Původně se jmenoval Rajmund 
Kolbe. Jméno Maxmilián dostal, když ve svých 17 letech vstoupil do františkánského 
řádu. Studoval v Římě, kde také přijal kněžské svěcení. Ačkoliv trpěl těžkou nemocí, 
která ho velmi vyčerpávala, dokázal nejen v Polsku, ale také v Japonsku, kde působil 
šest let jako misionář, založit a vydávat několik křesťanských časopisů. Jeden z nich 
vycházel každý měsíc v nákladu milionu výtisků.      
 
 V roce 1939 vypukla druhá světová válka a Hitler obsadil Polsko. Statečný 
Maxmilián se nezalekl ani toho, že byl brzy po obsazení Polska německými vojáky 
krátce vězněn. Vytrvale kritizoval nespravedlivý hitlerovský režim a pomáhal 
pronásledovaným. V průběhu necelých dvou let našlo v jeho klášteře pomoc a útočiště 
přes tři tisíce lidí. V roce 1941 byl znovu zatčen a uvězněn v koncentračním táboře v 
Osvětimi, kde dostal pruhovaný trestanecký oděv s číslem 16 670. Zděsil se, když 
viděl, kolik nevinných lidí tu ve strašných podmínkách trpí a umírá. Přepadl ho 
nesmírný smutek, ale říkal si, že nesmí ochabnout, protože je kněz a jeho posláním je 
být nablízku těm, kteří trpí a dodávat jim odvahy. Mnozí jeho spoluvězni skutečně po 
válce s vděčností vzpomínali na to, kolika lidem v koncentračním táboře pomohl, 
často za cenu vlastních velkých obětí.  
 
 Jednoho dne se stalo něco strašného. Velitel tábora se domníval, že při práci 
uprchl jeden z vězňů, a vybral proto deset mužů, kteří měli být pro výstrahu ostatním 
popraveni. Čekala je krutá a pomalá smrt hladem a žízní v podzemním bunkru. Jeden 
z nich, polský otec dvou synů František Gajowniczek, začal plakat a naříkat: "Co bude 
s mojí ubohou ženou a s mými malými dětmi!! Maxmilián zaslechl jeho nářek, 
odhodlaně vystoupil z řady a nabídl za něj svůj život. Všichni, kdo stáli okolo, strnuli 
hrůzou. Báli se, že velitel tábora nechá zabít oba. Ten se však pouze opovržlivě zeptal: 
"Co chce to polské prase?" Maxmilián odhodlaně zopakoval: "Jsem katolický kněz a 
nabízím za něj svůj život. Má ženu a děti, kteří ho potřebují." Po chvíli napjatého ticha 
velitel tábora přikývl. Snad byl zaražen Maxmiliánovou odhodlaností, možná si 
myslel, že mladší Gajowniczek odvede více práce. Nejspíš mu však bylo úplně jedno, 
koho vybere. Maxmiliána odvlekli. Gajowniczek byl zachráněn.   
 
Deset mužů pak bylo uvězněno celé dva týdny bez jakéhokoli jídla a pití v temném 
bunkru, dokud jeden po druhém neumřeli. Svědkové líčili, jak bylo z hladomorny 
slyšet po celé dny modlitby a zpěv. Maxmilián dodával svým spoluvězňům odvahu, 
aby si nezoufali. Nakonec dal jeden osvětimský dozorce na kost vyhublému knězi 
smrtící injekci. Bylo to 14. srpna 1941. Maxmiliánu Kolbemu bylo čtyřicet sedm let. 
  
 V roce 1982 prohlásil papež Jan Pavel II. Maxmiliána Kolbeho za svatého. 
Slavnosti v Římě se zúčastnil také téměř osmdesátiletý František Gajowniczek se svou 
ženou. Po vrásčité tváři mu tekly slzy.   http://www.catholica.cz/ 
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Farní poutě 
 
 Nastává léto, čas dovolených a čas poutí. Pojďme se tedy společně podívat do 
minulosti našich farních poutí a poutních míst, která navštěvujeme. 
 U našich předků bylo pěší putování na některé poutní místo nedílnou součástí 
roku. Kromě Sloupu, Jednova a Vranova, kam putuje naše farnost dodnes, 
navštěvovali naši dědečkové a babičky také například Křtiny, Kalvárii u Jaroměřic 
nebo Svatý Kopeček u Olomouce. Mimo to se konaly poutě do vzdálených poutních 
míst, jako jsou Čenstochová v Polsku, Vambeřice – známé z povídky Boženy 
Němcové Babička – nebo Mariazell v Rakousku.  
 

Poutní místo Jednov – „U kaple“ 

Do Jednova chodíme vždy 1. neděli v měsíci srpnu, na tzv. Porcinkule. 
Porcinkule je výroční církevní slavnost konaná 2. srpna (svátek Panny Marie 
Andělské) ve františkánských kostelech, spojená s udílením tzv. plnomocných 
odpustků a doprovázená lidovou poutí. Název je zkomolením italského místního 
jména Porzioncula. Jde o kapličku v Assisi, která se dnes nachází uvnitř baziliky 
Panny Marie Andělské. Je považována za kolébku františkánského řádu.  
     Jak souvisí františkáni s Jednovem? 
Původní kaple totiž byla postavena olomouckými klariskami, ženskou větví 
františkánů. Ty měly v blízkém Ptení velkostatek. Krajem se tehdy začaly šířit zbožné 
pověsti o studánce zvané Svatá voda, kde prý docházelo k zázračným uzdravením. Z 
vděčnosti za vyslyšené prosby byla na dubě v blízkosti studánky umístěna dřevěná 
socha Bolestné Panny Marie - pieta - ke které začali přicházet poutníci ze širokého 
okolí se svými prosbami. Církev chtěla dát těmto lidovým shromážděním řád, proto 
byla socha přenesena do nejbližšího kostela – do Ptení. Ovšem tam zůstala socha 
opuštěná a poutníci stále mířili do lesa ke studánce. Klarisky tedy nad studánkou roku 
1766 nechaly postavit kapli, která se měla později stát součástí velkého kostela. Do 
kaple byla vrácena Pieta z ptenského kostela. Ke stavbě poutního chrámu už nedošlo, 
protože za josefinských reforem byl olomoucký klášter klarisek zrušen (r. 1782). 
Dokončení druhé etapy výstavby kostela se uskutečnilo až v letech 1807-1810.  Do 
dnešní podoby byl kostel zkompletován v letech 1905-1910, kdy byla přistavěna věž a 
průčelí chrámu se sochami sv. Františka z Asissi a sv. Benedikta, spolupatrona 
Evropy. Původní pramen vyvěrá pod hlavním oltářem a je vyveden mimo kostel do 
vodní kaple s přístupem od silnice.  

Při vstupu do chrámu upoutá poutníka neobyčejně světlý interiér jasných 
barev, sladěný s vnitřní výzdobou. Hlavní oltář má nad svatostánkem původní 
dřevěnou sochu Bolestné Matky Boží. Na farním pozemku byla nedávno vybudována 
Mariánská zahrada jako místo pro ztišení, meditaci i odpočinek v pěkném prostředí. 

zpracováno podle http://ado.cz/poutni/suchdol/suchdol.htm 
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Poutní místo Sloup 
 

Do Sloupu naši farníci putovávali vždy přesně v den svátku svaté Anny. 
Poutní tradice byla přerušena za komunistického režimu a obnovena byla roku 1994. 
Od té doby chodíme vždy v neděli kolem svátku svaté Anny, obvykle poslední neděli 
v červenci. 

 
  Historie poutního místa je spjata s hraběcími manželi Karlem Ludvíkem a 
Karolinou z Roggendorfu. Hrabě Karel Ludvík z Roggendorfu ve 20. letech 18. století 
objevil v brněnském klášteře minoritů dřevěnou sochu Panny Marie Bolestné. Socha 
pocházela z Itálie, kde byla vytvořena neznámým umělcem v polovině 15. století. 
Hrabě si sochu vyžádal pro svoji manželku Karolinu. Protože pomohl bratřím 
minoritům s opravou jejich kláštera, bylo jeho žádosti vyhověno.  
 

Manželé, kteří měli ke Sloupu zvláštní vztah, uložili sochu Panny Marie ve 
sloupské, mlýně Vavřince Severy. Socha se stala předmětem úcty jak mlynářovy 
rodiny, tak dalších obyvatel Sloupu i těch, kteří přijížděli do mlýna kvůli mletí. Brzy 
došlo k zázračnému a jinak nevysvětlitelnému uzdravení nemocné mlynářovy dcery. 
Poutníků přibývalo a stále potřebnější se jevila stavba kostela. Záměr jeho postavení 
ohrozila smrt hraběte Karla Ludvíka. Ujala se jej ale manželka zemřelého hraběnka 
Karolina. Projekt kostela dala vypracovat vídeňskému architektu Isidoru Marcellu 
Canavale, který později projektoval stavbu zámku v Rájci. Stavební práce řídil 
boskovický stavitel Vavřinec Merta. Stavba byla zahájena v r. 1751. Veškeré náklady 
hradila hraběnka Karolina. Jak se traduje, nikdo nepracoval na stavbě v rámci robotní 
povinnosti, ale všichni dostávali za svoji práci mzdu. Z toho důvodu byl kostel 
postaven v poměrně krátké době, ovšem hraběnka upadla do velkých dluhů.  

 
Sloupský barokní chrám patří k významným architektonickým památkám. V 

průčelí mezi věžemi je vysoký přes 30 m, chrámová loď ve tvaru želvy symbolizující 
ochranu Panny Marie je široká 30 m a dlouhá 40 m, dvě věže s oplechovanými báněmi 
jsou vysoké 40 m. Cestou k hlavnímu oltáři vidíme na podlaze chrámu náhrobní 
desku. Je to vstup ke kryptě, v níž je pochována hraběnka Karolina zemřelá ve Sloupě 
v r. 1759.  
 
zpracováno podle http://www.sloup.info/turista/historie/ 

JaV 
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Co nás čeká o prázdninách 
 
4. – 5. července: Dny lidí dobré vůle Velehrad 
Letošní Dny dobré vůle jsou generálkou pro příští rok, kdy oslavíme 1150. výročí 
příchodu soluňských bratří na Moravu. Program je tradičně nabitý, doporučujeme 
například: pro rodiny s malými dětmi hry a soutěže s Dádou, pro pubertální slečny 
odpoledne s časopisem IN, pro hudební nadšence tradiční Večer lidí dobré vůle 
s neméně tradičním Hradišťanem, dále např. Annou K. a Chinaski a dalšími a pro 
všechny slavnostní mši svatou 5. července v 10.30, kterou přenáší i Česká televize. 
 
14. - 22. července: farní tábor v Hrušce 
Tradiční farní tábor už má připravený program, přihlášené děti, řádně nachystané 
vedoucí... teď už jen všichni prosí o modlitby, aby vyšlo počasí, nikdo si neublížil, 
všichni si to pěkně užili, zotavili se na těle i na duchu a získali spoustu krásných 
zážitků a nových přátelství.  
 
29. července: pouť do Sloupu  
5. srpna: pouť do Jednova 
Obě poutě začínáme mší svatou v 6.30, poté odcházejí pěší poutníci tradičně 
doprovázeni hudbou. Mše svatá na poutních místech bude sloužena v 10.30 hodin. 
Vydejme se pěšky a překonejme loňský rok, kdy se na obě poutě vydalo 55 poutníků! 
   
14. – 19.srpna: celostátní setkání mládeže ve Žďáře nad Sázavou 
Opět po několika letech mají mladí od 14 do 30 let možnost prožít několik dní na 
celorepublikovém setkání. Program bude velmi pestrý a bohatý, takže si v něm může 
najít každý něco zajímavého: např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá 
témata přednášek, kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé 
katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá hudba, sport, kreativní dílny,… Pokud tě 
pozvánka alespoň trochu zaujala, neváhej! Určitě nebudeš litovat. Více informací 
najdeš na webu. 
 
18. srpna: Pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou 
V rámci celostátního setkání proběhne také tradiční pouť rodin. Na programu bude 
katecheze a mše sv., odpoledne bude speciální poutní program plný zamyšlení, 
kultury, umění, výstav, ovšem také program pro menší i větší děti. Připraveny jsou i 
místnosti, kde je možné malé děti přebalovat či kojit, během programu je zajištěno 
hlídání dětí od 3 do 14 let. Z důvodu lepší organizace je vhodné se na pouť přihlásit. 
Bližší informace a přihlášky na  
https://zdar2012.signaly.cz/1204/pout-rodin-podevate-a-zase.  
Na tuto pouť se chystá z naší farnosti minimálně jedna rodina, takže jestli se chcete 
přidat, kontaktujte Janu Veselou:-) 
Zveme všechny rodiny! 
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Výsledky ankety o Vánku 
 
Vrátilo se nám 169 vyplněných anketních lístků. Mezi nimi jednoznač
jejichž autoři si přejí Vánek každý měsíc se všemi rubrikami, tak jak je. Za vaše 
ohlasy vám děkujeme a slibujeme, že se budeme snažit úroveň

zpravodaje neustále zvyšovat.  
 
Jak často by měl vycházet Vánek ?  

Rubriky, které vás zajímají 
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Křížovka 
 
Křížovka z minulého čísla:  NOC KOSTELŮ,  výherce:  Havelkovi - Buková 
 
Výsledek křížovky zasílejte do: 15.07.2012 
e-mail: krizovka@farnostprotivanov.com 
sms: 732 261 277 ( V případě že nevlastníte PC + Internet ) 
 
Vylosovaný výherce obdrží sladkou výhru. Každá správná odpověď je zařazena do 
velkého slosování. 
 

1       

2             

3         

4                 

5       

6               

7           

8       

9         

10           
 

 

1. apoštol a evangelista 

2. předvánoční období církevního roku 

3. zkratka nápisu na Ježíšově  kříži 

4. nádoba na svědcenou vodu 

5. město, uprostřed kterého je Vatikán 

6. Velikonoční chvalozpěv při vigílii 

7. Kniha knih 

8. jeden ze světců, kterým je zasvědcena Pražská katedrála 

9. kolik je ve věži Protivanovského kostela zvonů? 

10. kniha s mešními texty
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UsměVánek - Příhody o. Zdeňka 
 
Jak děti přemýšlejí 

V náboženství s nejmladšími mluvíme o stvoření. Ptám
jak vznikl svět. Pak rozšiřujeme vědomosti o zahradu Eden. 
že vlastní pýchou museli první lidé opustit vše, co jim Bů
tuto pýchu přišla na zem smrt. Jeden chlapec říká: „No, kdyby nep
tak by svět byl přelidněný.“ Pak ještě opakujeme, a když jsme došli k 
Adamovi a Evě, tento chlapec se otočil na Adama a Evku a hodil k nim 
zamračený pohled. Říkám mu, že Adam se mohl jmenovat t
on, nebo jakkoliv jinak. A on říká: „Klidně se mohl jmenovat t
farář!“ Říkám si, tomu klukovi to neuvěřitelně pálí. 
 

O hodinu později v náboženství s těmi staršími jsem zabavil 
vzkaz, který putoval z jedné strany na druhou. Na něm bylo: „Bacha na 
Kláru a varáře.“ Takže ve farnosti není farář, ale varář. V
si vybavil jednu paní a jí vyřčenou větu: „Sme topani, pane fará
 
22. října přijel ke mně knihkupec Josef Novák 

Vidí, že mám v kuchyni umyté letní pneumatiky a 
„Čoveče, ty už máš přezuto.“ A já mu na to odpovím: „No jasn
víš, jak dobře to teď sedí na tý silnici.“ On na to: „Já mám lepší recept, 
jak to udělat, aby auto sedělo. Pořádně je naložit.“ 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROTIVANOV 
FARÁŘ FARNOSTI 
P. ZDENEK FUČÍK +420 723 246 237; 
farar@farnostprotivanov.com www.farnostprotivanov.com 
ROČNÍK 08, ČÍSLO 06 - Vychází v počtu 200 ks 01. 07. 2012 
Další číslo: uzávěrka 22.07.2012, vychází k datu 29.07.2012 -- CHYBA TISKU VYHRAZENA

ření. Ptám se jich, 
domosti o zahradu Eden. Říkám jim, 

že vlastní pýchou museli první lidé opustit vše, co jim Bůh dal. A skrze 
říká: „No, kdyby nepřišla, 
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tu: „Sme topani, pane faráři.“  

Vidí, že mám v kuchyni umyté letní pneumatiky a říká: 
ezuto.“ A já mu na to odpovím: „No jasně, včera, 

na tý silnici.“ On na to: „Já mám lepší recept, 

  oZF 

CHYBA TISKU VYHRAZENA 


