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Ročník 15, číslo 2, 14.4.2019              Zpravodaj farnosti Protivanov 
 

 

V Á N E K 

 
Věřím v tebe, ukřižovaného, který žije, 

ve ztroskotaného, který proměňuje svět, 

v bezbranného, kterého Bůh opustil,  

v milujícího, jehož věc Bůh přijal za svou. 

Tebe bezbranného Bůh potvrdil, přijal, miloval 

- vzkřísil z mrtvých. 

 

Věřím v tebe - dej, ať jdu s tebou tvou cestou. 
 

Alfonso Pereira: Myšlenky a modlitby 
 
 

 
 
 
 
Co nás čeká 

 
POZOR změna-velikonoční svatá zpověď 

Velikonoční svatá zpověď byla naplánována na úterý 27. března. 

Ale protože bych se rád zúčastnil pašijí ve Žďáře nad Sázavou, tak 

velikonoční zpověď bude o den později, tedy ve středu od 14:00 do 17:00 

hodin. Protože už je poměrně teplo, tak zpovídat se bude v kostele. 

Velikonoční zpověď je příležitostí pro všechny pokřtěné, aby 

největší svátky celého liturgického roku prožili s čistým srdcem. 

Samozřejmě se na vás budu těšit nejen já, ale také cizí, v naší farnosti ale 

už dobře známý zpovědník, otec Vincenc Svák, farář z Drahan. 
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Pašije ve Žďáře nad Sázavou 
Tradiční pašijové hry „Co se stalo s Ježíšem“, které se každoročně 

konají ve Žďáru nad Sázavou, připravuje více než dvě stě žďárských 

farníků. Letos se hry uskuteční v úterý 16.4. ve 20 hodin v dětském areálu 

na sídlišti Libušín. 

 
14. dubna - Květná neděle  

Události svatého týdne otevřeme slavením bohoslužeb na Květnou 

neděli. Na tyto bohoslužby si nezapomeňte vzít svoje kočičkové ratolesti. 

Rád vám je v úvodu mše svaté na liturgický průvod požehnám. Právě 

průvod s ratolestmi nám připomíná slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. 

Mše svaté budou jako každou neděli, tedy v 8:00 a v 11:00 hodin (v sobotu 

bude mše svatá v Malém Hradisku v 18:00 hodin). Bude-li pěkné počasí, 

liturgii začneme před kostelem. Odpoledne ve 14:00 hodin bude křížová 

cesta, kterou povedou naše děti. Bezprostředně po ní vyjdeme průvodem 

do polí s prosbou o požehnání pro letošní úrodu. Pak bude na faře otevřena 

kavárna. Ve farním kávovaru se bude připravovat kávička, kterou jsem 

dovezl z Bruselu. Na Květnou neděli se bude vařit káva z Mexika, příště 

z Kolumbie. Máme se na co těšit!! Také se můžeme těšit na film Chatrč. 

 

Zelený čtvrtek 
V brněnské katedrále svatého Petra a Pavla při MISSE 

CHRISMATIS v 9:00 hodin otec biskup Vojtěch posvětí oleje 

katechumenů, nemocných a Křižmo. Při této mši svaté také přítomní kněží 

obnoví své kněžské sliby. Večer pak v našem kostele bude slavena mše 

svatá na památku Večeře Páně (18:00). Po této mši svaté se připravte na 

společnou adoraci v „Getsemanské zahradě“. 

 
Velký pátek 

Velký pátek je den přísného postu. Všichni jsou vázáni dodržet 

půst od masa. Ti, kteří jsou mezi 18ti a 60ti lety věku života jsou navíc 

povinni dodržet „půst újmy“. V tomto případě je dovoleno se najíst jen 

jedenkrát za den dosyta. Kromě toho je možné ještě dvakrát za den něco 

pojíst. Vážný důvod, jako nemoc či těžká tělesná práce osvobozují od této 

povinnosti. 

V 17:15 hodin začne křížová cesta po obci. Horní konec vyjde od 

kříže na Boskovické ulici, spodní konec od kříže na Křivdě.  

V 18:00 hodin pak začnou v kostele velkopáteční obřady. 
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Bílá sobota 
Na Bílou sobotu bude kostel otevřený od 9:00 hodin. „Hasičská 

stráž“ a možnost adorace bude až do 18:00 hodin. Poté se kostel uzavře a 

připraví na obřady velikonoční vigilie, které letos budou už ve 20:00 hodin. 

Při nich přijme náš katechumen Petr všechny tři iniciační svátosti, tedy 

křest, biřmování i Eucharistii. 

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně bude obvyklý nedělní program 

bohoslužeb, a to v 8:00 a v 11:00 hodin. Na všech bohoslužbách Božího 

hodu velikonočního budou požehnány velikonoční pokrmy. A protože 

nesloužím mši svatou ve Vysočanech, nabízím po ranní mši svaté na faře 

společnou „BOŽÍHODOVOU“ snídani. Na ranní mši svaté budou hrát 

Kamínky. 

 
Velikonoční pondělí 

Na velikonoční pondělí pak mše svaté v naší farnosti budou jako 

každý rok: v 8:00 hodin Protivanov a v 11:00 hodin v Bukové. 

 
Květen-měsíc Panny Marie 

V měsíci květnu budou bývat tradiční májové pobožnosti ve všední 

den, a to každé úterý (7.; 14.; 21.; 28.) od 17:30 hodin. 

 

5. května - mše svatá ke cti svatého Floriána 
I letos bude ve farním kostele Narození Panny Marie v Protivanově 

sloužena mše svatá jako dík a zároveň prosba pro ochranu a pomoc 

hasičům z Protivanova, Malého Hradiska, Bukové a Stínavy a taky za 

všechny zemřelé hasiče. V letošním roce bude tato „hasičská“ mše slavena 

na první neděli v květnu, tedy 5.5. Na znamení, že jsme jedna farní rodina, 

včetně hasičů, bude v tento den sloužena jenom jedna mše svatá, a to 

v 10:30 hodin. 

 

8. května - farní pouť 
 Tak jako každý rok, tak i v roce 2019 se vydáme na památku 

Panny Marie, Prostřednice všech milostí na farní pouť. Tentokrát 

navštívíme mariánské poutní místo Štípa u Zlína a Provodov. Obědvat 

budeme v záhlinickém pivovaru. Pak nás spolumajitel pivovaru pan 

Přinosil zve do na prohlídku pivovaru a do pivovarského muzea. Domů se 

vrátíme ve večerních hodinách. Přihlásit se můžete do Velikonoc. 
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19. května - první svaté přijímání 
První svaté přijímání v naší farnosti bude v neděli 19.5. v 9:00 

hodin. Při této příležitosti se bude v kostele konat mimořádná účelová 

sbírka spojená s výmalbou kostela. Svatá zpověď prvokomunikantů bude 

v sobotu ve 14:30 hodin. Slavnostní posezení na faře bude v pátek 17.5. po 

dětské mši svaté v multifunkčním sále. 

 

9. června - 11. farní den 
V neděli 9.6. bude na farním dvoře a zahradě už 11. farní den. 

Program začne jako vždy mší svatou ve 13:00 hodin. I letos při této mši 

bude mimořádná sbírka spojená s výmalbou kostela. Program na zahradě: 

skákací hrady, tvarování balónků, soutěže a výtvarné dílny pro děti. 

Program na dvoře: na podiu opět vystoupí MŠ z Protivanova a Malého 

Hradiska. Taky nám zatančí Skaláček. Vystoupí žákyně ZUŠ. K tanci a 

poslechu bude hrát TamDem a Holóbkova mozeka. A i letos přijde mezi 

nás kouzelník. V multifunkčním sále bude výstava obrazů. Těšit se zcela 

pochopitelně můžete i na dobré občerstvení a nápoje, včetně farního piva 

„Vašik“ a bohatou tombolu. Modleme se, aby bylo dobré počasí a Bůh 

nám požehnal!!! 

 

23. června - slavnost Těla a Krve Páně 
V neděli 23.6. bude v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. 

Bohoslužba v Malém Hradisku bude v sobotu večer v 18:00 hodin. Nedělní 

mše svatá v Protivanově bude jen jedna, a to v 9:00 hodin. Po této mši 

svaté bude průvod s NSO po návsi k připraveným oltářům. V případě 

nepříznivého počasí bude „malý“ průvod v kostele.  

 
 
Usměvánek 

 

V úterý 12.3., když mně sejmuli sádru se mě pan doktor ptá: „Vy 

ste tělocvikář?“ Odpovídám mu: „I tak se to dá říct“. 

Stejný den pomocník, když viděl pomalovanou sádru se mně ptá: 

„Vy děláte ve školce?“ 
 
Vánek, zpravodaj farnosti Protivanov, občasník 
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