
 1 

Ročník 12, číslo 4, 27. 11. 2016        Zpravodaj farnosti Protivanov 
 

    V Á N E K 

 
 

Milí bratři a sestry, 
 dnešní nedělí vstupujeme do nového liturgického roku. 
Začíná adventní doba. 
 Slovo advent je odvozeno od latinského slova 
„adventus“ - příchod nebo „advenio“ - přicházet, přiblížit se, 
nastávat. Adventní doba nás tedy vybízí, abychom se pečlivě 
připravili na to, že milující Bůh dá všem lidem zaslíbený dar, 
totiž slíbeného Mesiáše. 
 Symbolem adventní doby je věnec. Je zelený - barva 
naděje, kulatý - nemá začátek ani konec, což má být symbolem 
společenství. Čtyři svíčky na něm každému připomínají čtyři 
adventní neděle, ne čtyři týdny. 
 Proč jednotlivě zapalujeme svíčky a ne všechny naráz? 
Každou neděli neustále přibývá světla, které pohlcuje temnotu. 
To je pro nás připomínkou, že Kristus je světlem světa, světlem 
i našeho života. 
 Proč kněz slouží ve fialové liturgické barvě? Fialová 
barva je barvou pokání, usebrání. Pouze o třetí neděli adventní 
(neděli nazýváme „Gaudete“ - radost, tedy radostná neděle) je 
výjimka, to kněz slouží mši svatou, pokud má, v růžové barvě, 
která je symbolem radosti z blížícího se vykoupení. Hlavní pilíře 
adventu jsou modlitba, sebezápor a almužna neboli dobrý skutek 
či jiné milosrdenství. 
        o.ZF 
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Co nás čeká 
 
 
Návštěva nemocných 

Otec Zdeněk navštíví naše nemocné v Protivanově v úterý 
(29.11.) dopoledne, v Bukové pak ve čtvrtek (1.12.) dopoledne. 
 
 
Sobotní mše svaté - roráty pro děti  

Každou adventní sobotu srdečně zvu všechny děti z celé 
farnosti na „jejich“ rorátní mši svatou. Společně v šeru kostela za 
úžasného zpěvu „Ejhle, Hospodin přijde“ budeme přinášet před obětní 
stůl ve svých lucerničkách světlo. Utvoříme konečně rekord a 
přineseme aspoň 50 lucerniček? Jsem zvědav.  Po této mši 
svatou společně posnídáme na faře. Rorátní mše svaté začínají v 7:00 
hodin. Těšme se, že aspoň jedenkráte za rok můžeme společně 
posnídat!!! Rorátní mše svaté v Bukové budou každý čtvrtek v 6:00 
hodin. 
 
 

Nebeská vizitace 
V den, kdy nám církevní liturgický kalendář připomíná 

nezávaznou památku svatého biskupa Mikuláše, přijde nebo přijede i 
do našeho kostela. A kdo byl celý rok hodný, doma poslouchal a 
uklízel si pokojíček, pěkně se do školy připravoval nebo ve školce 
nezlobil, každý den se modlil, konal dobro, o sladkosti se dokázal 
rozdělit se sourozenci a kamarády, ten je zapsán ve svaté nebeské 
knize dobra a svatý Mikuláš na něj nezapomene!!! Mše svatá bude 
v 18:00 hodin v kostele. 
 
 

8.12. Slavnost PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY 
PRVOTNÍHO H ŘÍCHU  

Mše svaté v tento den slavnosti budou slaveny takto: 6:00 
Buková; 17:00 Protivanov a 18:00 Vysočany. 
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8. farní ples 
Předprodej lístků na farní ples bude zahájen v pondělí po druhé 

neděli adventní, tj. 5.12. Předprodej bude odstartován úderem sedmé 
hodiny samozřejmě ranní. Mobil, na kterém si můžete vstupenky 
zamluvit je: 725 253 021. 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 18.1.2017. Pán Bůh zaplať za ceny. Už 8. farní ples se 
uskuteční v sobotu 21.1.2017 od 20:00 hodin v sále KD Malé 
Hradisko. Těšit se můžete na vše, na co jste na farním plese zvyklí, 
plus zvláštní půlnoční překvapení. Výdělek z farního plesu půjde na 
pastorační aktivity v naší farnosti popřípadě na úpravu prostranství 
farního dvora, opravu fasády garáže a zídky mezi kostelem a farou. 
 
 

Popelka Nazaretská - recitační pásmo prokládané zpěvy 
Na třetí neděli adventní (11.12.) v 16:00 hodin představí 

v našem kostele Divadelní spolek ze Slavkova u Brna dílo od Václava 
Renče: Popelka Nazaretská. Je to pohled na Ježíšův život skrze život 
Panny Marie. Zajímavostí bezesporu je, že Václav Renč psal Popelku 
v komunistickém vězení a ven za mříže ji pašovali propuštění vězni. 
 
 

Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí 
Letos vychází adorační den naší farnosti na úterý. Nejsvětější 

svátost tedy bude vystavena od 9:00 hodin. Tentokrát se do žádného 
adoračního archu v kostele nepište. Nejsvětější svátost vystavím na 
faře v multifunkčním sále. Kdokoliv, kdykoliv přes den může přijít a 
adorovat. Celý adorační den ukončíme mší svatou v 17:00 hodin opět 
na faře v sále. 
 
 
Školení řidičů 

Po úspěšném kurzu milosrdného Samaritána se připravuje 
další „odborné“ posezení. Tentokrát bude určeno řidičům. Termín 
zatím nebyl stanoven. Školení povede zkušený řidič autoškoly pan 
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Veselý z Protivanova. Každý z účastníků se může těšit na drobný 
dárek. 
 
 
Vánoční svatá zpověď 

Velký předvánoční duchovní úklid v lidských duších ve formě 
svátosti smíření začne v Protivanově v sobotu 17.12. od 13:00 hodin. 
Ve Vysočanech pak v pondělí 19.12. od 14:00 hodin. 
 
 
Betlémské světlo 

Již v neděli 11.12. skauti dovezou do Brna Betlémské světlo a 
předají ho při mši v brněnské katedrále otci biskupovi Vojtěchovi. V 
sobotu 17.12. pak bude toto světlo rozváženo vlaky po České 
republice. Motto letošního ročníku Betlémského světla zní: „Odvážně 
vytvářet mír“. Je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze 
těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze 
těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je 
království nebeské.“ (Mt 5, 9-10). V naší farnosti bude umístěno na 
tradičních místech, tedy v Prodejně COOP a v předsíni kostela. Našim 
nemocným bude přineseno v pátek 23.12. v dopoledních hodinách. 
 
 

Koncert „20 let Kamínků“  
Na Boží Hod vánoční (25.12.) se v našem kostele od 17:00 

hodin uskuteční úžasný a všemi očekávaný megakoncert Kamínků při 
příležitosti jejich dvaceti let existence v dějinách spásy. Jste srdečně 
všichni zváni!!! 
 
 

Obnova manželských slibů 
Stejně, jako každý rok na svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie 

a Josefa letos mimořádně v pátek (protože nemůže tento svátek být 
v neděli) na dětské mši svaté obnoví přítomné manželské páry své 
manželské sliby. 
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Vánoční pořad bohoslužeb 
 

 

 
Den 

 

 
Církevní kalendář 

 
Čas a místo 

So 24.12. ŠTĚDRÝ DEN 16:00 Protivanov 
21:30 Vysočany 
23:00 Protivanov 

Ne 25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 
(Boží Hod vánoční) 

  7:00 Malé Hradisko 
  8:15 Protivanov 
  9:30 Vysočany 
11:00 Protivanov 

Po 26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka   8:00 Protivanov 
  9:30 Vysočany 
11:00 Buková 

Út 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 17:00 Protivanov 
St 28.12. Svátek Mláďátka Betlémská 17:00 Vysočany 
Čt 29.12. Svatého Tomáše Becketa, mučedníka 17:00 Buková 
Pá 30.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a 

Josefa 
16:30 Vysočany 
18:00 Protivanov 

So 31.12. Svatého Silvestra I., papeže 17:00 Protivanov 
18:00 Vysočany 

Ne 1.1.2017 Slavnost                                    MATKY 
BOŽÍ PANNY MARIE 

  7:00 Malé Hradisko 
  8:15 Protivanov 
  9:30 Vysočany 
11:00 Protivanov 
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V Roce diecéze při příležitosti  
240. výročí založení brněnské diecéze  

(1777-2017) 
 

 
Modlitba za diecézi 

 
Všemohoucí Bože, 

děkujeme ti za všechny dary a milosti, 
kterými jsi zahrnul nás  

i předcházející generace naší diecéze. 
Prosíme tě, pomáhej nám, 

ať v rozdílnosti našich služeb 
zůstaneme věrni svému poslání  

stávat se uprostřed dnešní společnosti  
znamením a darem tvé lásky. 

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem 
i navzájem mezi sebou,  

aby tě skrze nás ostatní poznávali - 
jako Otce a záruku naplnění smyslu života. 
Na přímluvu Panny Marie, Matky církve, 

patronů svatého Petra a Pavla,  
i všech dalších světic a světců  

spojených s brněnskou diecézí i s celou církví 
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 
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Usměvánek 
 
 

Blíží se výročí nastěhování kněze do fary (12.12.2012): 
 

- „V práci trnu a čekám, jestli to klapne a vono joooo. 
Hurá, huráá, hurá, na faře je zase farář!!!“ 

 

- „Jeee, super, díky Bohu. Tak vám za všecky přeju, ať se 
vám na faře bydlí krásně, ať Vám do oken stále svítí 
sluníčko a žádný černý mrak, a samé prima sníčky noc. 
Tak má knihovna nového souseda!!“ 

 

- „Mám obrovskou radost, že se vám to vše povedlo a 
povede určitě dál i s přízemím fary. Ať Vám k tomu 
stále Bůh žehná.“ 

 

- „Vše NEJ k novému bytu, ať se Vám tam dobře a 
dlouho bydlí …“ 

 

- „Wau!!! Gratuluju!! Tak ať se hezky bydlí a v noci 
dobře spinká!“ 

 

- „Super! Jistě máte dobrý pocit, tak ať se zdají krásné 
sny!“ 

 

- „Tak pěkné bydlení!!!“ 
 

- „To je super zpráva, zdravíme do nového bytu. Jsme 
moc rádi, že je znovu kněz na faře. Moc Vám to 
přejeme, za Vaši vytrvalost si to zasloužíte.“ 
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