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Ročník 09, číslo 4, 12.5.2013                   Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

       V Á N E K 
 

 

 

Měsíc květen – měsíc Panny Marie 

 
Každý člověk více či méně touží, aby byl alespoň v něčem 

úspěšný, aby byl třeba renomovaným odborníkem v nějaké oblasti, zkrátka 

aby něco velikého dokázal. A jistě je to tak v pořádku. Touhu po takovéto 

velikosti do každého člověka vložil Bůh Stvořitel. Ale pozor, bez Jeho 

pomoci by se to nikomu nepodařilo. Bůh nám chce pomáhat, abychom se 

velicí stali a to tak velicí, jak bychom to sami nikdy nedokázali. Jak je to 

s lidmi, kteří si od Boha nechají pomoci, vidíme na Panně Marii, určitě 

největší ženě v celých lidských dějinách. 

 Než se tak ale stalo, Maria byla docela obyčejnou venkovskou 

dívenkou, jakých bylo v Izraeli tisíce. Žila stejný život, jakou spousta 

jiných děvčat. Jistě počítala, že se vdá, jako jiná děvčata. A pak ji Bůh 

nabídl velikost. Nabídl ji svůj plán, aby pomáhala, aby se podílela na 

záchraně lidstva, přímo na spáse člověka. A Maria souhlasila. A nejen to, 

ona totiž svůj souhlas nikdy neodvolala, i když mnohé chvíle pro ni nebyly 

vůbec jednoduché. 

 A Bůh z této obyčejné dívky udělal velikou ženu. Matku 

Vykupitele, Matku celé církve. A teď si představte, že Bůh chce každého 

udělat velikým. V lidských dějinách nejsme a nikdy nebudeme velicí. 

S velkou pravděpodobností se o nás nebudou učit třeba v dějepise či fyzice. 

Nebude se o nás číst v čítankách. Ale Bůh vidí věci jinak. Pro Boha je 

každý důležitý. Přímo nepostradatelný. Bůh stojí o každého. Bůh chce 

z každého z nás udělat velikého světce, velikou osobnost. Nechme se tedy 

vést, stejně jako Panna Maria, kterou v tomto měsíci budeme zvlášť uctívat 

a prosit o přímluvu. 
 

o.ZF 
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Co nás čeká  
 

POUŤ DO ŘÍMA 

Od neděle 12. května do neděle 19. května se někteří farníci 

vypraví na pouť do Říma. Čeká nás spoustu památek. Mše svaté v neděli 

19.5., na slavnost Seslání Ducha svatého, budou ve 13 hodin v Malém 

Hradisku, ve 14 hodin v Protivanově a v 15 hodin v Bukové. 

 

pátek 24. května  – NOC KOSTELŮ 

Po loňské zkušenosti se i letos v našem kostele Narození Panny 

Marie uskuteční Noc kostelů. Zahájíme ji dětskou mší svatou v 18:00 

hodin. Těšit se můžete na výstavu růženců a mešních oděvů pro 

ministranty. Stejně jako minulý rok i letos budou vystaveny různé 

liturgické předměty. Určitě se něco zajímavého dozvíme ze života svatého 

Cyrila a Metoděje. Letos to je 1150 let od jejich příchodu na Velkou 

Moravu. Na své si přijdou ti, kteří se těší na nějaké tajemství a hádanky. 

Velmi zajímavé a hezké jsou obrázky na různá témata, které namalovaly 

děti v družině. V programu by se měl uskutečnit varhanní minikoncertík a 

koncert Kamínků. Dále „Biblická hodina“, nějaké zajímavé 

videoprezentace a jistě i nějaká poučná zábava. Závěrečná adorace před 

vystavenou NSO uzavře celý večer.  

 

neděle 26. května  –  5. FARNÍ DEN 

V neděli 26. května se uskuteční na dvoře a zahradě fary další farní 

den. Letos už pátý, jubilejní. I když květnové počasí je nestálé a 

přeháňkové, jistě si v modlitbách vyprosíme pěkně, tak jako loni. Díky, že 

na to budete pamatovat ve svých modlitebních úmyslech. Začneme mší 

svatou ve 13:00 hodin. Snad i letos přijede novokněz. Pokud ano, po mši 

svaté bude možnost přijmout novokněžské požehnání. Asi není třeba 

zdůrazňovat, že odpoledne bude plné zábavy, jako každý rok. Těšit se tedy 

můžete na písničky od skupiny TamDem, děti z mateřské školky a 

Skaláček. Letošní farní den se ponese v duchu starých řemesel, takže 

uvidíte kovářskou dílnu a mistra kovářského; řezbáře – pana Kejdu ze 

Skřinářova, který vyřezal betlémek do kapličky v Malém Hradisku. Jistě s 

sebou přiveze i další svá řezbářská díla. Bezesporu velmi zajímavý je 

betlém s nejznámějšími českými osobnostmi. Rozdělení Československa 

v roce 1992 zachytil pan Kejda na řezbě, kde pan Klaus spolu s panem 

Mečiarem pilou rozřízli česko-slovenské pomezí. Na hrnčířském kruhu si 

zájemci budou moci vyzkoušet svou šikovnost. U dráteníka pak dostanete 
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návod, jak tento svůj hrníček odrátkovat. Paní Fiedlerová z Bukové vám 

zkusí poskytnout minikurz, jak si vyrobit slaměné ozdoby na vánoční 

stromeček. Dalším šikovným člověkem na našem farním dnu bude paní 

Dražilová z Blanska, která už přes padesát let zdobí slámové kraslice. Její 

dílo je zvěčněno i ve věčném městě Římě. Papež Jan Pavel II. totiž několik 

kraslic od paní Dražilové obdržel při jedné z návštěv České republiky. 

Možná uvidíte i jak se vyrábí krajka paličkováním. A zajímá vás, jak se 

dělají kartáče? To tedy budete koukat, jak se dají využít koňské houně. 

Plumlovští nadšenci připravují k těmto starým řemeslům písničkový 

doprovod. Skákací hrad a různé soutěže budou připraveny pro děti na 

zahradě. Protože prožíváme letos v naší církvi „Rok Eucharistie“, zájemci 

si budou moci vyzkoušet pečení hostií. Další radostí bude jistě malování na 

obličej. Pokud vše dobře dopadne, v jedné části zahrady budou výtvarné 

dílny. Jinak je zajištěno chutné občerstvení a dobré nápoje. Mezi nimi 

možná budou i míchané nápoje a ovocné koktejly. Malá tombola bude jistě 

příjemným poškádlením štěstěny. Prodej losů bude ve farním obchůdku za 

vraty. Zde budou také další farní drobnosti, které si budete moci zakoupit 

(oplatky – tentokrát i konopné!!, hrníčky, klíčenky, kšiltovky, DVD,…). 

Naprostou mimořádností bude soutěž během celého odpoledne, do které se 

budou moci zapojit úplně všichni. Od září letošního roku bude naší zahradu 

obývat další zvířátko. A to vskutku exotické. Vymyslíme mu jméno? Záleží 

taky na vás. Rozluštění této hádanky přijde večer. Všichni se dozvědí, kdo 

oním zvířátkovým tajemstvím je. Každý účastník soutěže bude odměněn. 

Před farou bude opět koňská bryčka. 

Mottem letošního farního dne je: 

JUBILEJNÍ 5. FARNÍ DEN – „radost pro farnost“ 

 

neděle 2. června – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 

O slavnosti Těla a Krve Páně, lidově Božího těla, bude mše svatá 

v 9.00 hodin. Poté vyjde z kostela průvod k připraveným oltářům. 

 

neděle 9. června –PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

 V třetí třídě se na tuto slavnostní chvíli připravuje 16 dětí. 

 

FARNÍ TÁBOR 

Od soboty 13. července do soboty 19. července bude probíhat letní 

farní tábor. Tentokrát jedeme na Fryšavu pod Žákovou horou – nejvýše 

položené místo brněnské diecéze. Je toho spoustu připraveno a tak se máte 
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na co těšit. Vyplněné přihlášky odevzdejte nejpozději do farního dne 

(neděle 26.5.) Petře Krejčí. Celý tým farního tábora už se moc těší. 

 

KEFASFEST 2013 

Pastorační centrum ve spolupráci mládežnického centra 

brněnského biskupství zvou všechny na druhý ročník letního křesťanského 

hudebního festivalu Kefasfest, který se uskuteční v přírodním areálu 

kláštera v Dolních Kounicích o víkendu od 28. června do 30. června 2013. 

Nad festivalem převzal záštitu brněnský biskup Vojtěch Cikrle. V 

různorodosti hudebních a divadelních žánrů chtějí organizátoři představit 

moderní křesťanskou kulturu a její radostné poselství. Festival je otevřen 

pro všechny, kdo chtějí prožít na zajímavém místě první prázdninové dny. 

Pátek večer bude na hlavní scéně patřit divadelnímu Příběhu o Zuzaně, a 

poté světelnému průvodu z kláštera Rosa Coeli na poutní místo ke kapli 

svatého Antonína. V sobotu dopoledne vystoupí scholy a skupiny z farností 

brněnské diecéze. Ve večerním programu se představí skupiny Win XP, 

Obzzor, Prague Cello Quartet, Timotej a jako hlavní host skupina Out of 

Control ze Slovenska.  Kromě hudby mohou účastníci vyzkoušet práci na 

hrnčířském kruhu, obdivovat výtvarné inspirace Jitky Musilové na 

tématiku biblických žalmů, prohlédnout si výstavu kostel365.cz – dvanáct 

příběhů o kostelích a jejich obnově. Výstava představuje také osud kostela 

v Dolních Kounicích. Vstupenky lze zakoupit se slevou v předprodeji do 

konce května 2013 na internetových stránkách festivalu. Program a více 

informací na http://www.kefasfest.cz 

 

 

 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww.kefasfest.cz
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10 otázek pro... o. Zdeňka Fučíka 

 
Rád bych uvedl novou rubriku, které se ujaly naše nové Vánkové 

spolupracovnice - Lucka Lachmanová a Ivetka Vybíhalová. Tímto jim moc 

děkuji. Prvním, koho vyzpovídali, jsem se stal já. 

 

Co vás vedlo k tomu, abyste se stal farářem? 

Pokud budu konkrétní, tak zvláštní hlas někde uvnitř nitra, který mě někam 

zval, který mně něco krásného ukazoval a směřoval mě někam, co jsem 

postupem času jasněji poznával. Samozřejmě, tak jak to v životě bývá, někdy 

to volání bylo silnější, někdy naopak velmi slabé. Přesněji řečeno, vždycky 

záleželo na mně, jak to bylo vnímatelné nebo ne. Když jsem byl ještě „malé 

fagan“, jak se tady na horácku říká, volání bylo nejasné. Když jsem byl puboš, 

nechtěl jsem je slyšet, protože jsem chtěl založit rodinu. Jasno mně bylo až na 

BiGy, kdy cesta zřetelně směřovala ke svátosti kněžství. 

 

Jste spokojený s tímhle povoláním? 

Určitě jsem a nikdy bych s nikým neměnil. Nedávno mě tady navštívila jedna 

paní z mé rodné farnosti a ptala se, jak jsem spokojený. A já jsem ji odpověděl 

toto: „Páji, ja su šťastnej jak blecha. Kdybych neměl na krku tuhle barabiznu 

(fara), tak nemám nijak svázaný ruce a nohy, a skáču tak 10 metrů vysoko. 

Jelikož ale musím tuhle budovu spravit, skáču jen metrů pět.“ Zkrátka dělám 

to, co vnímám jako Boží vůli.  

 

Líbí se vám v Protivanově? 

Už mockrát jsem řekl, že se mně tady velmi líbí. Je to podobný kraj, jako na 

Vysočině, tedy jako na mé rodné hroudě. Není vůbec zvláštní pak to, že jsem 

zhruba po dvou měsících pastorace v Protivanově začal říkat, že jsem tady 

doma a na Vysočinu jedu k rodičům. Dokonce jednou u rodičů v Pyšele se mě 

mamka zeptala, kdy musím zase odjet dom. Možná to cítíte i vy, že jsem tady 

rád. 

 

Jaké jste měl první pocity, když jste sem poprvé přišel? 

Že to bude náročná služba. Protivanovská fara byla velkým strašákem. Jinak 

když mně otec generální na Vranově řekl (27.5.2008), že s největší 

pravděpodobností půjdu do Protivanova, tak mě napadlo, že rozhodně nejdu 

do cizího. Některé osoby jsem už znal z doby zastupování, když jsem byl 
jáhnem v Letovicích. Navíc, manželé Trnečkovi (Štafovi) se stali pro mě 

velmi, velmi příjemnou zastávkou z „jáhenských školení“ v Olomouci. 

 

Co myslíte, je zde alespoň polovina věřících? A jestli ne, kolik byste řekl % ? 
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Polovina určitě ne. To bychom si tedy moc fandili. Ale v mezích norem si 

fandit můžeme, protože skoro čtvrtina farnosti do kostela chodí. A kolik je 

sympatizantů ve farnosti radši rozvádět nebudu, protože by se někteří velmi 

divili. Trošku konkrétně: v celé farnosti se nachází cca 1700 lidí. Z toho při 

posledním sčítání, které se uskutečnilo v roce 2009, bylo v kostele 365 lidí. 

Pokud budeme mluvit o polovině, tak více jak polovina dětí chodila loňský rok 

do náboženství. Ze 170 žáků jich navštěvovalo náboženství rovných 90. Což je 

opravdu bezva číslo. To, že neklesá prvokomunikantské číslo každý rok pod 

deset je zásluha určitě těch, kteří žijí v manželství. Takže i děti-

prvokomunikanti jsou taky krásnou vizitkou farnosti. A to, že jeden rok tady 

v kostele bylo 14 svateb je snad naprosté unikum tak malé farnosti, jako je 

naše. 

Možná bych ještě jen upravil, že kvantita neznamená kvalitu. Modleme se, aby 

vždy kvalita tuto kvantitu předčila. 

 

Kde je lepší bydlet: ve školce nebo na faře? 

Určitě na faře. Farář patří na faru. Mám to do kostela jenom skok. Navíc je 

potřeba, aby někdo hlídal Protivanov od východu, ne? 

 

Necítíte se na faře sám? 

Možná někdy ano. Je to velká budova a jeden člověk by se v ní mohl i ztratit. 

Na druhou stranu jsem ale stále obklopen spoustou lidí, takže se sám určitě 

necítím. 

 

Nejlepší místo, kde jste kdy byl? 

Těch míst je velmi mnoho. Z duchovních je to Svatá zem a určitě všechna 

poutní místa v zahraničí, za všechny bych zmínil Medugorje. Z těch 

„domácích“ všude tam, kde je cítit radost, štěstí, pokoj, … 

 

Vaše oblíbené koníčky? 

Jednou jeden kněz řekl, že farnost se nesmí stát koníčkem faráře. A já můžu 

říct, že mám i další: občas sednu na kolo, tu a tam vyjedu s kamarádama na 

nějakou horskou expedici, … 

 

Co si myslíte o dnešní mládeži? 

Že je to obrovský potenciál budoucnosti. Pokud se někde neztratíte, tak toho 

hodně dokážete. Vkládám do vás velkou naději. A modlím se, aby to dobře 
dopadlo! 

 

Děkujeme za  rozhovor :) 

L. Lachmanová, I. Vybíhalová  
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Křížovka 

 
 

1. Kolik dnů trvají křesťanské Velikonoce? Slovy 

2. Název písně kancionálu 401 

3. Místo, určné k sezení lidu v kostele 

4. Služebník, který je v prvním stupni svátosti kněžství 

5. Beatifikovaný, učiněný blaženým... 

6. Liturgická pokrývka rukou a ramen kněze při adoraci 

7. Tam kde strmí církve skála je označována jako papežská … 

8. První týden velikonoc se nazývá velikonční … 

9. Svatý, kterého slavíme 30. září 

 

Tajenka z minulého Vánku byla: VIGILIE 

 

Škoda, že opět bylo málo luštitelů. Tentokrát jen šest! Lojzík Kolář 

určitě neměl radost. Na páteční dětské mši svaté vylosovala Zuzka 

Šustrová rodinu Havelkovu z Bukové. Je pro ně připravený 

čokoládový mls. Příští výherce dostane ještě něco navíc!!! 

 

Aktuální tajenku posílejte na mail nebo jako SMS na mobil pana 

faráře. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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 Usměvánek: 

- z ministrantských schůzek 
 

Na ministrantské schůzce se ptám kluků, kde je obětní stůl a co se 

na něm dělá. Jeden z nich říká, že je to věc, u které piju to pivo. 

 

V úterý přede mší svatou v kostele zkouším kluky ministranty z 

ministrantského oblečení. Ptám se jich: Co je to dlouhý bílý, co mám teď 

na sobě? Místo alby se dozvídám, že mám na sobě košulu. Pak jsme přešli 

na biskupské oblečení. Po tomto zkoušení musím říct otci Vojtěchovi, že 

nenosí mitru, ale klobouk. 

 

Po jednom pohřbu, kdy si kluci ministranti hodně nahlas v sakristii 

povídali, říkám po mši: „Kluci, chcete peníze za pohřeb?“ Bylo ticho.  

Jeden z nich si ale dodal odvahy a říká: „Já so vescané, takže ja!“ 

 

Jednou se mě na školce zeptal jeden z ministrantů: „Pane faráři, 

proč se faráři nemůžou oženit a mít rodinu?“ Tak jim to co nejlíp 

vysvětluju. Na to mně ten ministrant znovu říká: „Asi zajedu za papežem, 

abych si s ním promluvil, že by ten celibát měl zrušit!“ 

 

Jdu z jedné mše svaté se všemi ministranty. Kluci se ptají: „Pane 

faráři, jdeme se podívat na ovečky?“ Odpovídám jim, že jo. Potkáváme 

babičky a ony nám říkají: „Nějak se nemůžeme dopočítat oveček.“ Otočím 

se k nim a říkám: „Myslím, že půjdete znovu do školy, protože neumíte 

počítat.“ Jeden ministrant k tomu jen tak polohlasem dodává: „Anebo byste 

si měli zajít k očnímu.“ 

 

Při jednom pohřbu (19.9.), když se vracíme do sakristie, 

zastavujeme u kněžského hrobu a modlíme se. Po modlitbě jeden 

ministrant říká: „Pane faráři, doufám, že jednou tady budete ležet. To 

proto, abyste v naší farnosti zůstal co nejdýl.“ 

 

*** 

 
 

VYDÁVÁ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROTIVANOV, www.farnostprotivanov.cz 

FARÁŘ  P. ZDENEK FUČÍK +420 723 246 237  farar@farnostprotivanov.cz  
ROČNÍK 09, ČÍSLO 4 - Vychází v počtu 170 ks  12.5. 2013 

Uzávěrka dalšího čísla někdy v červnu; vychází pár dní po uzávěrce. CHYBA TISKU VYHRAZENA 


