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V Á N E K 
 

 
 

Milí farníci, drahé děti, jak ten čas letí. Kolikrát jsme tuto v
vyslovili anebo z úst druhých slyšeli. S blížícím se koncem letních 
prázdnin snad každodenně. A už je to tady: začal nový školní rok 
2012/2013. V roce biřmování, který nyní v celé církvi prožíváme, 
vyprošujme dětem, učitelům a všem pedagogickým pracovník
moudrosti. Aby učitelé děti, které jim byly svěřeny, dobř
vyprošujme, aby předkládané učivo co nejbystřeji vstř
čase co nejlépe prospívaly a neutrpěly žádnou újmu ani na zdraví, ani 
na své duši. 

 
Součástí zdravé formace k dobrému lidství jsou nejen školní 

informace, ale také informace o Bohu, o jeho Synu Ježíši Kristu a 
samozřejmě o církvi, velké rodině Božích dětí, do které jsme byli 
včleněni přijetím svátosti křtu. K tomu má dětem pomoci výuka 
náboženství, která opět na naší škole bude pevnou sou
hodin. V loňském roce se ze 179 žáků ve škole do náboženství 
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Co nás čeká v září 
 

 
3. září – začátek nového školního roku 
 
9. září – Protivanovská pouť 
Mše svaté v našem kostele budou jako při každé pouti, a to v 7:00; 8:15 a 
10:30 hodin. Těšit se můžete na nějakou novou kněžskou tvář. 
 
15. září – pouť na Vranov 
Jako každý rok, tak i letos v sobotu po naší pouti vyjdeme na pěší pouť 
k Panně Marii Vranovské. Mše svatá v našem kostele bude v 6:30 hodin. Pak 
nás muzikanti doprovodí ke garážím kde dostaneme požehnání na cestu. 
V 18:00 hodin pak bude mše svatá ve Vranovské basilice. Autobus s ostatními 
poutníky bude vyjíždět v 15:00 hodin. K pravé pouti patří i duchovní obnova. 
Proto se připravte a smiřte se s Bohem ve svaté zpovědi. S pěšími poutěmi 
byla položena už okřídlená otázka: překonáme rekord z loňska? V roce 2011 
se na Vranov vydalo 39 poutníků. Do Sloupa ani do Jednova rekord nebyl 
překonán, i když počet poutníků do Jednova se hodně rekordu přiblížil. Na 
všech poutích bude možnost podpořit veliké dílo opravy naší fary zakoupením 
oplatků. 
 
28. září – Slavnost svatého Václava, hlavního patrona naší země 
Ve Staré Boleslavi se při příležitosti této slavnosti uskuteční již 10. národní 
pouť. Na programu je slavnostní poutní mše svatá na Mariánském náměstí v 
10.00 hodin, kterou bude celebrovat Mons. Jan Graubner spolu s českými a 
moravskými biskupy. Již ve čtvrtek 27.9 od 18:00 hod (v hodinu, kdy budou z 
Prahy do Staré Boleslavi převáženy relikvie sv. Václava) se uskuteční ve 
všech farnostech na celém území ČR modlitební most za český národ a 
vyzvánění zvonů. V den slavnosti proběhne kromě dalšího bohatého programu 
ve Staré Boleslavi ve 13:30 modlitba za národ u Palladia země české. Pro nás, 
kteří to máme do Boleslavi trochu „z ruky“, připravila přímé přenosy Česká 
televize. 
 
Inzerce 
V souvislosti s novým topným systémem na naší faře nabízím měděné 
rozvody a litinové radiátory, popř.  jiné příslušenství z ÚT. 
 
Hledá se šikovný farník, který by uměl opravit rozbitý trezor. 
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Farní poutě – Vranov u Brna 
 
 Perlou v koruně poutních míst v českých zemích je kostel 
Narození Panny Marie na Vranově u Brna. Podle historiků postavil 
v roce 1240 moravský šlechtic Vilém dřevěný kostel, a to jako dík 
Panně Marii za zázračné vyléčení slepoty v roce 1240. 
 
 V krátké době se pověst o léčebných účincích spojených s 
uctíváním Panny Marie v tomto kostelíku tak rozšířila, že později byl 
pro péči o kostel a potřeby stále hojnějších návštěvníků zřízen u kostela 
malý klášter, snad františkánský. Podoba vranovského mariánského 
kostela a rozrůstajícího se klášterního komplexu se v průběhu staletí 
měnila. 
 
 Dnešní podoba vranovského kostela se datuje do let 1622-1633. 
V r. 1622 bylo započato Maxmiliánem knížetem z Liechtensteinu a jeho 
manželkou Kateřinou z Boskovic a Černé Hory se stavbou kostela. 
Staré budovy byly všechny zbořeny a na jejich místě vznikl nový kostel 
Narození Panny Marie jako projev mariánské úcty i jako trvalé umístění 
rodové hrobky Liechtensteinů. Kostel je však současně unikátní 
stavební památkou z hlediska českých dějin umění. Vznikem v letech 
1622-1624 je ojedinělou památkou raného baroka v době třicetileté 
války, kdy stavební činnost v českých zemích pochopitelně stagnovala. 
Jméno autora této kostelní architektury není dnes známo. 
Ke správě kostela a přilehlého kláštera byli povoláni mniši Pauláni 
z Francie. 
 
 Dominantou hlavního oltáře je uctívaná soška P. Marie 
Vranovské. Tato mariánská soška je prací dnes neznámého řezbáře z 
doby kolem roku 1500 a byla pravděpodobně přinesena Paulány z 
domovské Francie. Socha byla v r. 1645 ukryta před řádícími 
švédskými vojáky na Novém Hradě společně s uctívaným vranovským 
krucifixem, Zatímco soška byla nalezena nepoškozená, byl krucifix z 
doby gotické poněkud poškozen a z původního oltáře uprostřed hlavní 
lodi později přenesen.  

převzato z http://www.kostel-vranov.isidorus.net/hist.htm 
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Vzpomínky na tábor v Hrušce 

 Dne 14.7. 2012 jsme přijeli na farní tábor Hruška nedaleko Prostějova. Když 
jsme přijeli, spatřili jsme něco malého, ale když jsme vešli dovnitř, tak to bylo 
obrovské. Prvně jsme objevili dva pokoje, jeden pokoj byl strašně velký, a tak se 
v něm ubytovaly holky, v druhém spali kluci, neboť byl menší. A potom nám Pája 
uvařila skvělou večeři. (ZA TO JÍ PĚKNĚ DĚKUJEME). V deset hodin večer jsme se 
probudili a prošli strojem času. 

15.7. jsme vymýšleli jméno týmu a pak jsme kreslili znaky. Na oběd nám Pája uvařila 
zelí s knedlou a sekanou. Po odpoledním klidu jsme šli do Němčic nad Hanou. Po 
hodině, co jsme byli v Němčicích, jsme šli zpátky. Jak jsme přišli, tak jsme šli hrát 
hry. 

16.7. jsme měli rozcvičku v 7:30 hodin s Verčou. V 9:15 jsme odešli na místní hřiště. 
Tam jsme soutěžili mezi sebou. Ve 12:00 hodin jsme se vrátili z hřiště a šli na oběd. 
Pája nás překvapila čočkovou polévkou a boloňskými špagetami a začal odpolední 
klid. A po odpoledním klidu jsme šli zase na hřiště a večer jsme dostali diplomy. Na 
večeři jsme měli topinky ve vajíčku. 

17.7. jsme měli výtvarné dílny a dělali jsme: trička, sádrové odlitky, sádrovou masku, 
čelenku s květinou, náušnice a přívěsky. Na oběd jsme měli písmenkovou polévku a 
sladkou rýži s ovocem. A po odpoledním klidu jsme měli zapečené brambory. 

18.7. jsme šli do Kroměříže. Až jsme byli v Kroměříži, šli jsme na prohlídku věže a do 
Květné zahrady. Pěkně jsme to všechno prošli. Později jsme šli do Kroměřížského 
muzea. Jakmile jsme vyšli z muzea, měli jsme rozchod. Potom jsme šli na vlak a jeli 
jsme do Němčic n. H. Odtamtud jsme šli pěšky až do Hrušky. Dali jsme si večeři a 
měli jsme gulášovou polévku. 

19.7. jsme dělali soutěže a na oběd jsme měli písmenkovou polévku a rizoto. Bylo to 
moc dobré, Pája fakt umí moc dobře vařit. Odpoledne jsme šli do kostela zpívat. 
Vrátili jsme se a měli jsme večeři. 

20.7. jsme dělali soutěže a malovali jsme masky. Potom jsme šli do Němčic. 
V Němčicích jsme byli ve věži a v kostele. Na večeři jsme měli brambůrky, kofolu a 
buchty. Večer jsme měli stezku odvahy. 

21.7. ráno se VIP vedoucí stali vedoucími a vedoucí VIP. Takže vedoucí si pro nás 
udělali soutěže a na oběd čočkovou polévku a těstoviny. Odpoledne jsme šli na hřiště 
a hráli Člověče nezlob se. Potom přišli místní kluci a my jsme s nimi hráli fotbal a 
skončilo to 2:2. Na večeři jsme měli topinky s okurkem. 
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22.7. jsme hned od rána začali balit, protože jsme měli jít do kostela, ale až do 
Němčic, protože tam je pouť. Ale potom začalo pršet, tak že nepůjdeme nikam, ale 
místo toho budeme na faře zpívat a modlit se a můžeme jít do obchodu. Až jsme přišli, 
tak jsme s Pájou hráli Šly tři opice, a potom jsme zpívali z Koinonie. Až jsme 
dozpívali, tak jsme šli na oběd. Měli jsme krupicovou kaši, která byla výborná a za to 
děkujeme kuchtičce Páji. Odpoledne jsme šli na hřiště, protože vedoucí museli umýt 
podlahu. Hráli jsme fotbal a volejbal a vyvolávanou. A teď, ve dvě hodiny jedeme 
domů.  

Dne 14.7. se konal odjezd na farní tábor do Hrušky. Všichni jsme se hodně 
těšili. Z Protivanova jsme vyjeli v 14:00 hodin. Cesta byla veselá. Jakmile jsme přijeli, 
šli jsme se ubytovat a rozdělat spacáky a karimatky. První den jsme dělali binec, ale 
další dny jsme se uklidnili. Naše kuchařka Pavla Ptáčníková nám vařila výborná jídla. 
Někteří chodili ještě před snídaní běhat s Aloisem Kolářem. Když jsem přišla, tak 
rozcvička byla v 7:30 hodin. Vedoucí nám připravovali velice výborný program. 
Jednoho dne jsme šli do Kroměříže, ale cestu zpátky jsme jeli vlakem. Chodili jsme i 
do Němčic. Jelikož je tento tábor můj první, velice se mu líbil a myslím si, že pojedu i 
příště. 

V sobotu jsem jela na tábor. Je to tu skvělé. Dělali jsme lidskou pyramidu. 
Bylo to prima. Jo, a jsme hráli hru hod vajíčkem-byla to sranda. První noc nás vzbudili 
v noci a prošli jsme strojem času. Jídlo je tu dobré. Máme tu fakt dobrou kuchařku. 
Hrajeme tu míčové hry, soutěže. Jednou jsme měli výtvarnou dílnu. Ta byla fakt 
dobrá. 

Tábor byl fakt super. Byly jsme na mnoha výletech - v Němčicích a 
Kroměříži. V Němčicích jsme byly v kostele a ve věži. V Kroměříži jsme byly v muzeu 
hraček, v podzemí, kde byly zbytky kostí. Také jsme byly v Květné zahradě. Zde bylo 
mnoho krásných květin. Nejlepší den byl pátek, dostali jsme dárky, kofolu a chipsy. 

Pár vybraných postřehů z nekonečné řady krabičky díků, která se četla každý 
den po večerní modlitbě: 

• Děkuji za hezké chvíle na táboře 
• Děkuji za skvělý den 
• Díky, že třídíte odpad (tábor-popelář ☺) 
• Díky panu faráři za svátost smíření ☺ a potěchu duše 
• Děkuji vedoucím za super den 
• Děkuji panu faráři, že je takový, jaký je. A hlavně za jeho modlitby za 

nás všechny P.S. Máme vás rádi 
• Díky za vynikající jídla! 
• Díky stroji času za návrat do reality 
• Díky Pánu Bohu, že jsme se na výletě neztratili ☺ 
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Křížovka 
 
Křížovka z minulého čísla:  JAN KŘTITEL,  výherce:  David Ková ř 
 
Vylosovaný výherce obdrží sladkou výhru. Každá správná odpověď je zařazena do 
velkého slosování. 
 

1               

2                     

3                 

4         

5             

6                   

7           

8           

9               

10           

11                     

12               

13         

14                 
 

 

1- Archanděl 
2- místo, kde se uděluje svátost 
smíření 
3- Drobná stavba tvaru Sloupu 
nebo pilíře na nnávrších, 
rozcestích nebo v místech, kde 
někdo zahynul. (2 slova) 
4- základní symbol křesťanství 
5- místo farního tábora 2012 
6- patron ministrantů 
7- kněz v naší farnosti 1991 – 1994 
8- svatý, jehož socha je v pravé 
části oltáře v kostele Narození 
Panny Marie 

9- vonná pryskyřice, užívající se 
při průvodech a slavnostních 
mších svatých 
10- Zdrávas královno - .... 
REGINA 
11- světský služebník, pomáhající 
knězi při bohoslužbě 
12- matka představená 
13- zvíře, spásající trávu na našem 
farním dvoře 
14- prosby, které přednášíme Pánu 
Bohu při mši po vyznání víry

 
 
 
Výsledek křížovky zasílejte do: 15.09.2012 e-mail: krizovka@farnostprotivanov.com | sms: 732 261 277  
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UsměVánek - Příhody o. Zdeňka 
 
 
 V úterý 27. října jedu s Boženkou na technickou kontrolu. Po emisích 
jdu na přepážku a paní říká, že budu čekat zhruba 45 minut. Odpovídám ji, že 
mně to absolutně vůbec nevadí, protože mám knížku. Asi po p
najíždím na rampu. Celou proceduru kontrol absolvuju s Boženkou a asi po 15 
minutách vyjíždím z dílny ven. Jdu si pro doklady a paní říká: „Posa
chvilku, my totiž musíme dodržovat určitý čas práce! Aspo
Překvapeně sedám do křesla a čekám. Připadám si jako na č
kdy vlak přijel do stanice moc brzo a teď musí počkat na čas.
 
 V pondělí 2. listopadu jdu umravnit kostel, co pět minut houkal a 
jeden pán na zpáteční cestě mně řekl vtípek: Paní koupí s
puzzle. 3.000 dílků. Druhý den jde do obchodu vše reklamovat. 
můj vnuk ty puzzle poskládal během dvou hodin, co mám dě
koupit, abych od něho měla chvilku pokoj.“ „Vážená paní“, 
„kupte mu kilo stróhanke a ať z toho skládá rohlike.“ 
 

Ve středu 4. listopadu prohrnuju kolem fary chodník. Jeden pán jde 
kolem, zdravím a on mně odpovídá: „Zdar“. A dodává: „Kolik za to platí?“ 
Trošku mně to zarazilo, nicméně nevyvedlo z míry a říkám, že prohrnuju sv
chodník. On ve velkém údivu poznává faráře a omlouvá se tím, že všichni jsou 
dost zababušení a tak se nedají poznat. 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROTIVANOV 
FARÁŘ FARNOSTI 
P. ZDENEK FUČÍK +420 723 246 237; 
farar@farnostprotivanov.com www.farnostprotivanov.com 
ROČNÍK 08, ČÍSLO 08 - Vychází v počtu 200 ks 02. 09. 2012 
Další číslo: uzávěrka 23.09.2012, vychází k datu 30.09.2012 -- CHYBA TISKU VYHRAZENA
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