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Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014                     Zpravodaj farnosti Protivanov 
 

V Á N E K 
 

 

Vánoce v srdci 

 
Blíží se Vánoce 

a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, 

o kterých se tak často vypráví dětem. 

Slyším jen těžké kroky 

těhotné ženy. 

Obchází mé nitro 

a já si uvědomuji, 

že ta lepší místa ve mně 

jsou už obsazena. 

Snad by nepohrdla kůlnou, 

ale i ta je plná harampádí, 

válí se tam všechny mé 

touhy, obavy a sny, 

přání a zapomenutá radost, 

a tady předsevzetí, 

tu leží pohozena 

pod závojem prachu a pavučin – 

promiň, 

ještě jsem neuklízel. 

Víš co? 

Běž do chléva, 

ten zůstal prázdný, 

prázdný a vzdálený, 

jakoby ani nebyl náš... 

A až se narodí, 

rozsviť hvězdu. 

Budu se večer dívat na oblohu. 
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Co nás čeká  
 

3. prosince 
První ranní roráty v 6:00 hodin. Děti si mohou přinést lucerničky. Další 

roráty v 6:00 hodin budou v našem kostele ještě dvě následující středy, tj. 

10. a 17. prosince. 

 

4. prosince 

Ranní roráty v 6:00 hodin v Bukové. I zde budou ranní roráty i další dva 

adventní čtvrtky. 

 

5. prosince - možná přijde i Mikuláš 

Po dětské mši svaté, která začíná jako obvykle v 18:00 hodin, nás navštíví 

tento světec i se svým doprovodem.  

 

6. prosince 
Sobotní ranní roráty v 7:00 hodin se snídaní na faře. Hrníčky na čaj si 

sebou nemusíte brát, protože jich máme dvě fůry ve farní kuchyni!  

 

12. prosince - vypouštění balónků s přáním Ježíškovi a slavnostní 

otevření nových prostor Mateřského centra na faře. 

 

13. prosince - adorační den ve farnosti 

Po celý den, tedy od 9:00 hodin až do 16:00 hodiny bude v našem kostele 

vystavena Nejsvětější svátost. 

 

Sobota 21. prosince - vánoční svatá zpověď v naší farnosti. 

V Protivanově bude vánoční svatá zpověď v sobotu od 13:00 hodin. Na 

výpomoc přijede otec Josef Pejř z Horního Štěpánova. Ve Vysočanech pak 

bude velká zpověď před Vánocemi v pondělí 15.12. od 14:00 hodin. 

 

Čtvrtek 25. prosince - Boží Hod vánoční 

Divadelní představení Legenda o Vánocích v nebi a zpívání koled. 

 

28. prosince - svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 

Na všech nedělních bohoslužbách obnoví manželé své sliby. 
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Předprodej vstupenek na 6. farní ples 

Předprodej lístků na farní ples bude zahájen v pondělí po třetí neděli 

adventní, tj. 15.12. Zároveň vás tímto prosíme o dary do tomboly. Pokud 

chcete udělat druhému radost prostřednictvím štěstěny v plesové tombole, 

máte příležitost. Shromažďovat ji budeme na faře do 15.1.2015. Bude-li 

třeba, farní úřad vám vystaví potvrzení o daru.  

 

Vánoční pořad bohoslužeb 

 
 

Den 

 
 

 

Církevní kalendář 

 

 

Čas a místo 

 

St 24.12. ŠTĚDRÝ DEN 16:00 Protivanov 

21:30 Vysočany 

23:00 Protivanov 

Čt 25.12. Slavnost                           

NAROZENÍ PÁNĚ 

  7:00 Malé Hradisko 

  8:00 Protivanov 

  9:30 Vysočany 

11:00 Protivanov 

Pá 26.12. Svátek sv. Štěpána   8:00 Protivanov 

  9:30 Vysočany 

11:00 Buková 

So 27.12. Svátek sv. Jana 17:00 Malé Hradisko 

Ne 28.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, 

Marie a Josefa 

  8:00 Protivanov 

  9:30 Vysočany 

11:00 Protivanov 

Po 29.12. Pátý den v oktávu Narození Páně 18:00 Vysočany 

Út 30.12. Šestý den v oktávu Narození Páně 17:00 Protivanov 

St 31.12. Sv. Silvestra I. 17:00 Protivanov 

23:00 Vysočany 

Čt 1.1.2015 Slavnost                                    

MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

  7:00 Malé Hradisko 

  8:30 Protivanov 

10:00 Vysočany 
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Pátek 9. ledna 2014 

Po dětské mši svaté se uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka po obci. 

 

Sobota 24. ledna 2015 - farní ples 

6. farní ples se uskuteční v sobotu 24.1.2015 v sále KD Malé Hradisko. 

Všichni jste srdečně zváni! 

 

 

 

 
 

 

 

 

Deset otázek pro varhaníka a sbormistra 
Zdeňka Pavlů ml. 
 

 

1. Když jste byl malý, nutili Vás hrát na nějaký hudební nástroj nebo 

jste začal sám od sebe?  

Od mala jsem byl vychovávaný v rodině, kde hudba měla 

svoje místo. V rodině prakticky nebyl nikdo, kdo by aspoň nezpíval. 

Dost často mi doma říkali, že když jsem křičel v kočárku, stačilo mi 

zapnout rádio a bylo po křiku. Hrát na hudební nástroj mě nemuseli 

nutit. Pamatuji si, že jsem jako kluk u prababičky po ranní mši svaté 

skládal na stůl stoličky, pokládal knížky, opíral je o dřevěné prkýnka 

a tak napodoboval tehdejšího pana varhaníka, pana Koláře st. 
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2. Na jaké všechny hudební nástroje dokážete zahrát? Chtěl byste se 

ještě naučit na nějaký hrát?  

No většinou se snažím ovládat klávesové nástroje. Varhany, 

klávesy, akordeon. Na základní škole jsem se s bratrem učil hrát na 

bicí a na ně hrál i v tehdejší dětské dechovce. Umím i pár akordů na 

kytaru, ale co bych chtěl, tak se pořádně naučit hrát na foukací 

harmoniku. Ovšem co mi jde bravurně, je hra na nervy. Ta mi jde 

opravdu skvěle . 

 

3. Kolik členů je tak přibližně ve Vašem sboru? Kdyby se chtěl někdo 

připojit, co pro to musí udělat? 

Chrámový sbor čítá zhruba 27 členů. Je to seskupení lidí 

různých věkových kategorií. Zkoušky jsou často dřina na obou 

stranách, jak u zpěváků, tak i u mě, ale výsledek pak stojí za to. I 

když se to někdy nepovede, sem tam něco zaskřípe, přesto vím, že to 

děláme všichni, jak nejlépe dovedeme a že to zpívání mnohé baví. A 

všem za tohle patří veliký dík. Musím také říct, že většinou na 

Vánoce povoláme posily z řad muzikantů i zpěváků.  

A kdyby se chtěl někdo připojit? Vítám každý projevený 

zájem o tuhle službu, o to si zazpívat, prožít někdy dřinu na 

zkouškách, ale v hodně případech nemalou legraci při zpívání. 

Prostě pokud někdo má zájem a umí zpívat, přijďte to zkusit. 

 

4. Co připravujete na letošní Vánoce se sborem, se scholou a 

s kapelou? 

Na letošní půlnoční mši chystáme Vánoční mši Máchovu. 

Zazní i na Slavnosti narození Páně,  tj. 25.12. na hrubé mši svaté. 

Schola pak zazpívá asi na dětské vánoční mši svaté a kapela? Kapela 

se pomalu chystá na tříměsíční plesové turné. 

 

5. Jak snášíte vstávání a hraní na mši, když noc předtím někde 

hrajete s kapelou? 

Někdy je to krušné vstávání. Pak už jen uvést do chodu 

unavený hlas a jde se. Ovšem není málo situací, kdy člověk sedí za 

varhanami, hledí do not a říká si: „Člověče co ty tady děláš, tobě to 

zase dnes jde “. 
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6. Od kolika let veřejně hrajete a zpíváte se svým bratrem? 

Začátky byly někdy na základní škole, kdy jsme pořádali 

Vánoční besídky ve školní družině: dělali jsme různé soutěže, hráli 

jsme a zpívali. Pak v pozdější době, někdy po střední škole v roce 

1998, jsme založili kapelu, která převážně hrávala na svatbách. No a 

krátce po roce 2001 jsme založili kapelu Tamdem, tak, jak nás znáte 

dnes. 

 

7. Obtěžuje Vás popularita? Oslovují Vás třeba lidé na ulici? 

Popularita . No je to slovo, které nemám moc rád. Je 

příjemné a hřeje to, když někdo pochválí to, co člověk dělá, ale moje 

odpověď vždy zní: „Dělám - děláme co můžeme, víc asi už nejde.“  

 

8. Když jste byl malý, chodil jste „do hasiče“ , nebo jste měl jiného 

koníčka? 

Když jsem byl malý, tak jsem asi hlavně tíhnul k muzice, 

hrál, zpíval, co to dalo. Až v pozdějším věku jsem, jak se říká, 

přičichnul k hasičině. Ta mě oslovila a práce mě baví. 

 

9. Máte čas ještě na jiné koníčky kromě hudby a hasiče? 

No moc toho času už nezbývá. Snažím se ještě chodit hrát 

florbal. 

 

10. Co se Vám vybaví, když se řekne Vánoce? 

Abych byl upřímný, tak stres, shon, nervozita, plánování. Je 

toho docela hodně, co se týče akcí o Vánocích. Ať už jsou to 

soukromé akce či zkoušky s chrámovým sborem či jiné aktivity. 

Ale jinak samozřejmě Vánoce jsou nejhezčí svátky. Mám je i 

tak velmi rád. 

 

Děkujeme, že jste si právě v tak nabitém čase našel chvíli a 

odpověděl na naše otázky. 

 

Lul+Ivev+JaV 
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Mateřské centrum konečně na faře 
 

Všechno to vlastně začalo na jaře v roce 2010. V té době jsem měla 

dvě malé děti, se kterými jsme krásné jarní dny často trávili na 

procházkách: jedno dítě v kočárku, druhé na odrážedle. Samozřejmě jsme 

velmi často narazili na jiné maminky a při společné procházce probrali 

všechno, co nás těší a trápí. A tehdy mi jedna z nich, která měla už tři malé 

děti, řekla: „Proč zde není nic pro maminky s malými dětmi? Proč taky 

nemáme mateřské centrum, proč se zde nepořádají burzy, abych nemusela 

kočárek prodávat až v Lysicích?“ „Mateřské centrum bude přece na faře!“ 

řekla jsem jí, ale ona zase na to: „A kdy? Za pět let? To už nebudu 

potřebovat, to budou děcka ve škole a já v práci. Já je potřebuju hned!“ 

A tak se stalo, že vzniklo Mateřské centrum Protivánek. Díky 

podpoře pana faráře jsme pořídili nějaké hračky, díky vstřícnosti pana 

starosty Trnečky jsme je nastěhovali do obřadní síně úřadu. Scházely jsme 

se vždy v úterý dopoledne, vypily kávu, nechaly jsme děti pohrát, probraly 

jsme slasti a strasti mateřství, poradily jsme si, svěřily se s problémy. Pro 

děti jsme začaly pořádat uspávání broučků a vypouštění balónků Ježíškovi. 

Čas běžel, z batolátek, která zkoušela přejít na vratkých nožkách 

po místnosti, se stali školáci, z miminek „holky z naší školky“. A občas si 

posteskli: „škoda, že už nemůžeme do centra.“ Maminky v centru se 

měnily, jak se jedny vracely do práce a jiným se narodily děti. A 

přiznávám, že na naši původně domluvenou místnost na faře jsme 

zapomínaly, už jsme ani nevěřily, že se jí dočkáme. 

A přece se tak stalo. V srpnu nám pan farář oznámil, že místnost už 

má nová okna a omítku, že se právě pokládá podlaha, a že se letos 

nastěhujeme. 

Ten slavný den přijde 12.12.2014. Mimo to, že je to vskutku 

krásné datum, je to také přesně dva roky, co na faře bydlí pan farář. 

Odpoledne od 15.00 hodin budeme na farním dvoře pořádat tradiční 

vypouštění balónků a poté jste všichni zváni na slavnostní otevření nového 

mateřského centra. Zveme zvláště děti a maminky, kteří s námi v roce 2010 

začínali, ale i všechny ostatní. Připraveno bude malé občerstvení a 

především krásné prostory pro setkávání především dětí a rodičů. Těšíme 

se na vás!!! 

 

za celé MC Protivánek Jana Veselá 
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UsměVánek 
 

Jedu na návštěvu nemocných do Malého Hradiska. Za Protivanovem 

stopuje mladý muž. Vezmu ho a ptám se, kam jede. Odpovídá: 

Prostějov a pak Olomouc. Říkám: jen Hradisko. Bere to. Všímám si, 

že se křečovitě drží dveří. Asi po kilometru se chystám k předjetí 

autobusu a pozoruju ho, jak se silně drží dveřního madla. V Hradisku 

pak říká: „Tak jsem rád, že vystupuju.“ 

 

Při pití z farních štamprlat, na kterých je kresba kostela 

Jeden muž při nalívání říkal: „Neblázni, jenom po věžičku, nebo 

budu našrot ....“ 

 

Na adventních koncertech v roce 2010 

Sedím na žebrácké a přemýšlím nad úvodním slovem. Taky se 

modlím, aby se naplnil kostel. Když se pomalu lavice naplnila, tak 

slyším. „Laďo, nic nehovidiš.“ A Laďa odpovídá: „Stačí, kdež bodo 

slešet.“ 

 

Jeden pán z Letovic mně říká: „Tak si tak nedávno vyjíždím z Brna 

směr Svitavy. Jedu tak akorát a říkám si: „Teď už mě nikdo 

nepředjede“. A najednou se kolem mě prosmýkla stříbrná oktávka. 

Podívám se na číslo a vidím: 3J8 4482. Ty jo, Protivanov. No teda.“ 

 

Jedu si to po naší ulici a děti od jedné maminky jdou kousek před ní. 

Zastavil jsem před školkou a říkám: „Nebojte, já bych vás, své 

farníky nepřejel. Zabrzdil bych a jel pomale“. A ta maminka říká: 

„No, nevím, jestli byste zrovna tohle dokázal, jet pomale.“ 

 

 

*** 
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