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Ročník 09, číslo 8, 6.10.2013                   Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

       V Á N E K 
 

 
VOLBY 2013 

 

Milí farníci, bratři a sestry, z tisku, rozhlasu a televize dobře 

víme, že v tomto měsíci budou předčasné volby do Poslanecké 

sněmovny. Bude to ve dnech 25. a 26. října. A možná právě tyto 

volby mohou být důležitým mezníkem nejen našeho života, ale také 

celé české společnosti. Proto bychom jim měly věnovat mimořádnou 

pozornost. Omrzelost lidí a nechuť jít volit je velká. Snad 

každodenně se setkáváme s nespokojeností, často jsme přítomni 

reptání na všechny, kteří mají politickou moc. Možná i my občas 

zanadáváme a zabrbleme. A přitom jsme to právě my, kteří za to 

můžeme. Jednak tím, že k volbám nechodíme, anebo také tím, že 

vybíráme špatné a neosvědčené lidi. 

Pokud chceme změnu, a o tom nepochybuji, máme ne 

jedinou, ale jedinečnou šanci. Začněme u sebe. A čím dříve 

začneme, tím dříve se dočkáme!! Dobře sledujme strany, co nabízí a 

jak se chovají k druhým. Dívejme se na osobnosti, které politické 

strany reprezentují. Vnímejme i jejich minulost. Jak se chovali a o co 

usilovali, když nesli politickou moc. Nezkoušejme nějaké 

experimenty a nedávejme hlas těm, kteří demokracii jen předstírají. 

Nehlasujme pro ty, kterým jde jen o své blaho. Můžeme je poznat 

podle toho, jak se chovají k druhým. Pak také podle hodnot, které 

mají ve svém volebním programu a které se snaží prosadit. Nevolme 

ty, kteří slibují nesplnitelné. 

Pro nadcházející volby vám všem přeji moudrost Ducha 

svatého.      o.ZF 
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Modlitba za národ a jeho představitele 

 

Všemohoucí věčný Bože, 

na přímluvu svatého Václava, dědice české země, 

přijmi naše prosby za ty, 

kteří nám vládnou: 

dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; 

ať respektují Tvůj spravedlivý řád, 

hájí lidskou důstojnost a život každého člověka 

od početí až do přirozené smrti; 

ať podporují zdravou rodinu 

založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy; 

ať poctivě spravují svěřený majetek 

a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti; 

ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, 

probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově. 

Nás pak naplňuj Svatým Duchem 

a veď ke svědomitosti, 

abychom svým životem přispívali 

ke šťastné budoucnosti národa 

a zodpovědně rozhodovali. 

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. 

 

Amen. 
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Co nás čeká  
 

JUBILEJNÍ 10. POUŤ DO OKLUK 

Na letošní rok připadá desáté výročí obnovení poutí v Oklukách. Bude to  

v sobotu 12.10.2014. Od kaple v Malém Hradisku odcházíme přesně ve 

14:00 hodin. Na začátku Okluk se setkáme s farníky ze Ptení, Stínavy a 

dalších farností. Společnou modlitbou svatého růžence se připravíme na 

slavení bohoslužby, která bude v 15:00 hodin u kapličky. Po mši svaté se 

můžete těšit nejen na poutní oplatky (máme nové dvě příchutě: vaječný 

koňak a tiramisu), ale třeba taky na nějaké pouťové hopsání pro děti. 

 

POUŤ DO REPECH 

O týden později, v sobotu 19.10. ukončíme celou pěší poutní sezonu 

poutním výšlapem do Repech. I zde bude mše svatá v 15:00 hodin u 

kapličky. Před kostelem v Protivanově se také sejdeme ve 14:00 hodin. I 

zde vám budou k dispozici farní oplatky. A protože v Repechách je 

kaplička zasvěcena Panně Marii Královně, kterou nám církevní liturgický 

kalendář připomíná 22.8., pouť se v příštím roce s největší 

pravděpodobností uskuteční hned po tomto svátku, tedy v sobotu 

23.8.2014. 

 

MISIJNÍ NEDĚLE 

Tradičně si každý říjen v církvi připomínáme „misijní neděli“. Letos to 

bude u nás ve farnosti v neděli 13.10. Tento den máme v kostelích a ve 

svých modlitbách zvláště pamatovat na lidi v misijních oblastech, na 

misionáře a všechny, kteří v misiích působí. Místo kázání bude přečten 

misijní dopis, ve kterém nás seznámí otec Jiří Šlégr, ředitel papežských 

misijních děl v České republice, s novými projekty podporovanými se 

sbírek na Misijní neděli. V modlitbě přímluv i netradičním obětním 

průvodu budeme pamatovat na misie ve všech kontinentech celého světa. 

Mše svaté budou v obvyklých časech, tedy v 8:00 a v 11:00 hodin. 

 

CÍSAŘSKÉ HODY 

I letos třetí neděli v říjnu (20.10.), poděkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu. 

Tento den bude v našem kostele sloužena jenom jedna mše svatá, a to 

v 9:00 hodin. Pokud chcete, můžete své výpěstky ze zahrad a zahrádek 

donést do kostela na tradiční výzdobu. Odpoledne ve 14:00 hodin bude 

svátostné požehnání. Po něm v Pohostinství Alfa farní burčákový košt. 

 



 4 

10 otázek pro... nejstaršího vranovského poutníka, pana 

Ladislava Dvořáka 
 

 

1. Snad každého nemůže napadnout aktuálnější otázka: pokolikáté už jste 

na Vranov šel? Kdy a v kolika letech to bylo poprvé? 

 

Musím vás trošku zklamat, protože nejsem žádný rekordman. Snažím se 

jen dohnat, co jsem v mládí zameškal fotbalem a úrazem kolena – v 35 

letech jsem prodělal dvě operace. Na Vranov jsem šel asi 28x, z toho 20x i 

zpět, 8x jenom na Vranov. Poprvé jsem šel v 21 letech, ale jen z Adamova, 

kde jsem 7 roků pracoval a bydlel. Potom jsem začal až před důchodem. 

 

2. Co Vás vedlo k pěšímu putování do Sloupa, ke kapli a na Vranov? 

 

Od mala jsem byl veden k mariánské úctě a rád jsem zpíval písně k její 

oslavě, které provázeli každou pouť a všechny její svátky a pobožnosti. 

Mnoho jich mám v paměti a rád je zpívám doma i v kostele. 

 

3. Vaše životní vitalita je obdivuhodná. Sdělíte čtenářům Vánku nějaký 

recept? 

 

Žádný recept nemám. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš!! 

 

4. Asi všichni ví, že jste fotbalový fanda. Je ještě nějaký sport, který si 

nenecháte ujít? 

 

Hokej v televizi. Rád jsem taky lyžoval a bruslil. 

 

5. Váš život je jistě velmi bohatý. Vzpomenete si na nějakou událost, která 

se Vám hluboko zapsala do paměti? 

 

V roce 1970 se nám narodil syn Tomáš. Ve dvou letech pak dostal astma a 

záchvat. Jak je bezmocné dívat se na trpící dítě, které se dusí a vy mu 

nemůžete pomoct! Díky ochotnému šoférovi L.S. jsme ujížděli do 

boskovické nemocnice. Já nesl syna do ordinace, manželka běžela pro 

primáře MUDr. Jimramovského. Když uviděl syna, vytkl doktorce a sestře, 

že měl být již nahoře, že jde o život. Čekali jsme půl hodiny, než přišel 
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primář, že už je vše dobré, ale já mu nevěřil, až nám syna ukázal. Tohle se 

nedá zapomenout. 

 

6. Jaká byla vaše nejoblíbenější hračka v dětství? 

 

Balónek a plátěný míč na volejbal a pucka z maminčiny punčochy. Vše 

bylo pro kopání. 

 

7. Rádi bychom věděli něco o Vaší rodině. Můžete nám sdělit, jaké bylo 

Vaše dětství? Někteří možná ani neví, že jste pan Dvořák, ale dobře ví, že 

jste Laďa Baťu. Můžete všem vysvětlit, jak jste k tomu přišel? 

 

Můj otec byl obuvník a zaměstnán jako vedoucí prodejny do roku 1938 

v Protivanově, v Baťově prodejně. Potom dále pracoval u Bati, ale 

v Boskovicích. Tak jsme získali jméno „u Baťů“. 

 

8. Jistě má člověk spoustu přání. Můžete nám sdělit, čím jste chtěl v životě 

být? 

 

Přání je sen. Vyučil jsem se krejčím. 

 

9. Představte si, že byste chytil zlatou rybku, která by Vám splnila jedno 

jediné přání. Co by to bylo? 

 

Skončit šťastně tuto životní pouť a jít do věčné blaženosti! 

 

10. Změnil se Protivanov hodně od vašeho mládí do dnešní doby? 

 

Zmizely stodoly, chlévy a ze střech došky. Upravil se hřbitov i kostel. Co 

se hodně změnilo a dělá mně to starost, že se kostel čím dál víc 

vyprazdňuje a přibývá papírových, vlažných křesťanů.  

 

Děkujeme za  rozhovor :) 

L. Lachmanová, I. Vybíhalová 
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Křížovka 

 

 
   
  1. Příbytek kněze 

  2. Hora, na které přistála Noemova archa 

  3. Místo, kde byl letos farní tábor 

  4. Farní časopis 

  5. Původní jméno Svatého Cyrila 

  6. Rodné jméno Jiří Maria Veselého 

  7. Učedník Ježíše 

  8. Období příprav na Vánoce 

  9. Kolikrát navštívil naši zemi Jan Pavel II.?  

10. Příjmení našeho biskupa Vojtěcha 

11. Král, jenž vyvraždil v betlémě chlapce do 2 let 

12. Píseň z kancionálu 802 

13. Obdoba ranní mariánské mše v Adventu 

14. Nádoba, ve které je uchováván popel zesnulého 
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Tajenka z minulého Vánku byla: JEREMIÁŠ 

 
Tentokrát se losovalo z osmi úspěšných luštitelů. Dana Hýblová na páteční 

dětské mši svaté vylosovala Pavla Dostála z Protivanova. Takže tentokrát 

bude mlsat Pavel, možná i Šárka, rozdělí-li se. 

  

Aktuální tajenku posílejte na mail nebo jako SMS na mobil pana faráře. A 

protože druhého října nám církevní kalendář připomíná anděly strážné, 

vylosovaný výherce dostane řetízek s andělem strážným. 

 

 

 

POZOR  POZOR  POZOR  POZOR  POZOR  POZOR  POZOR  

 

 

Nezapomeňte, že poslední neděli v říjnu - tj. letos 27. října - končí 

letní čas a my se vracíme k našemu středoevropskému. Znamená to, 

že si hodinky zase posuneme o hodinu zpět, ráno bude dřív svítat, ale 

večer se bude dřív stmívat. 

Z toho důvodu se od 28. října začátek pravidelných večerních mší 

svatých posouvá z 18:00 na 17:00 hodin. 
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Usměvánek 

 
 

Z návštěv u nemocných 

Ptám se: „Mužo dál stréčko?“ A hbitá odpověď: „No tož ba že ja, 

dyť dete dom!“ U stejného starouška mně zvoní mobil a stréček to 

komentuje: „To je ale věda ten čtvereček, zavoláte a ste na druhý 

straně světa.“ 

 

Na jiné návštěvě mně zvoní telefon, už několikátý a píplo pár 

SMSek. A babička to komentuje: „Pane Bože, ani tade vám nedají 

pokoj.“ 

 

O nějaký měsíc později 

Teda, já néso nemladší, ale ve ste sakva mladé hřébek. 

 

Jindy na návštěvě 

Mluvím s jedním dědulkou o mrazech. Ptá se: „A čém na školce 

topite?“ Odpovídám mu, že plynem. On na to: „Je to dobrý ten plen, 

votočim knoflíkem a hned je teplo, žádné bordél z toho néni.“ 

 

Jeden staroušek se ptá: „Pane faráři, co ovečky, jak se mají?“ Já 

myslím, že dobře, dneska ráno jsem jim nasepál květáček a sochý 

rohlike. To mají moc rády. Voni to zkóšó jak topinke.“ A dědoušek 

odpovídá: „Mají dobrý zobe.“ 

 

V květnu u nemocných 

„Tak nám na horách nasněžilo“, říkám. „Ja, divál sem se včera na 

televizo a nekde si nemohle autečka na silnici ani štychnót.“ 

 

 

*** 
 

VYDÁVÁ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PROTIVANOV, www.farnostprotivanov.cz 
FARÁŘ  P. ZDENEK FUČÍK +420 723 246 237  farar@farnostprotivanov.cz  

ROČNÍK 09, ČÍSLO 8 - Vychází v počtu 140 ks  6.10. 2013 

uzávěrka dalšího čísla koncem října; vychází pár dní po uzávěrce.  
CHYBA TISKU VYHRAZENA 


