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Milí farníci 

a všichni, kteří vyuţíváte světla Ţárovky. Představte si, co se mi 

tento týden stalo: V pozdější večerní hodinu rozsvítím v koupelně  

ale rána, modrý záblesk, jako kdyţ někdo fotí, a všude tma. 

Potřeboval jsem nahodit proud a vsadit novou obyčejnou ţárovku.  

Pomineme-li vynálezce H. Davyho či H. Göbela, vděčíme 

patentu T. A. Edisona, který roku 1879 pomocí vlákna a elektřiny 

vyuţil oheň k umělému světlu a teplu. Vymyslel ţárovku. Stejně tak 

vděčíme farníkŧm, kteří před několika lety vymysleli Ţárovku. 

Rozţhaveným vláknem jsou následující listy; proudem pisatelé 

a všichni, kteří k její výrobě přispěli; oheň (ne-umělý)  kdo jiný…
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… neţ Duch; odběratel, který jejího světla a tepla vyuţívá  to jsme 

my čtenáři. 

Přeji nám všem, abychom pod světlem Ducha nepřehlédli 

mnoho dŧleţitých momentŧ, na které toto nové, obyčejné vydání 

vrhá světlo. Jinými slovy: Hlídejme si pojistky. 

Pozor! BLIK! 

Svítí. 

o. Pavel 
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Drazí bratři, drahé sestry, pojďme společně zavzpomínat  

na náš farní den spojený, jako jiţ tradičně, s turnajem ve hře 

petanque. Konal se opět na farní zahradě, a to dne 29. května. Počasí 

bylo přenádherné, aţ to bylo trochu podivné, jelikoţ den před nedělí 

a den po neděli pršelo. A to velmi. Inu, Pán Bŧh přál nám i tomuto 

dnu. 

Účast byla věru hojná. Mohlo to být díky tomu 

přenádhernému počasí, díky předem avizovanému překvápku,  

které si pro nás o. Pavel připravil, díky kulinářskému umu pana 

Homolky, který pro nás, se vší pečlivostí a láskou, připravil výtečnou 

pečenou zvířeninu nebo díky veliké konkurenci mezi petanquovými 

druţstvy samými. Kdo ví? Leč myslím si, ţe kaţdý z těchto aspektŧ 

hrál svou jistou roli na oné hojné, přehojné účasti.  

Pojďme se nyní podívat na turnaj samotný. Druţstev bylo 

opět 16. Byly mezi nimi výběry, jejichţ členy mŧţeme s čistým 

svědomím označit jako ostřílené, zkušené matadory. Přijeli ovšem  

i nováčci, světem sportu a vysokého nasazení neostřílení zelenáči. 

Všichni s napětím sledovali, obhájí-li druţstvo TriBit své vítězství 

z předchozích ročníkŧ a dosáhne tak zlatého hat-tricku. Měli to letos 

ale, oproti jiným ročníkŧm, nesmírně těţké. Přijelo totiţ naprosto 

neznámé, tím pádem i nevyzpytatelné muţstvo (resp. ţenstvo) 

z Dalečína s hrŧzou nahánějícím názvem  Zboţné blechy. To však 

nebylo to nejhorší. Na scéně se totiţ objevil výběr statných 

čtyřicátníkŧ, kteří si dali jméno, které jasně naznačuje to, ţe o vítězi 

není naprosto ţádného sporu. Totiţ „Ţelka a její tygři“. A vskutku. 

Svému bojovnému přízvisku dali za své a celý turnaj  
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bez sebemenších komplikací vyhráli. Sličné TriBitky a jiná druţstva 

jim tak museli gratulovat k tomuto úspěchu.  

Velikým hitem letošního farního dne byla i atrakce,  

která tu vloni, předloni ani předpředloni, zkrátka nikdy ještě nebyla. 

Totiţ, jak všichni jiţ tušíte, jedná se o trampolínu. Kdykoliv jste se  

na ní podívali, zjistili jste, ţe je plná hopsajících dětí, neposedných 

výrostkŧ, ale i teenagerŧ a dospívajících adolescentŧ. Kdyţ jste pak 

v pozdnějších večerních hodinách, kdy uţ bylo šero, trochu více 

zaostřili, mohli jste dokonce zaregistrovat skákající siluetu postavy 

dobře známé, na trampolíně však nečekaně viděné. Ano, k vidění tam 

byl o. Jakub, který se přijel podívat, zahrát si, dobrého jídla pojísti, 

s přáteli popovídati, jakoţ i na trampošce zahopsati si. 

A v pauze mezi duely základních skupin a vyřazovacími boji 

došlo na, v úvodě zmíněné, překvapení. Tím se stala rŧznobarevná  

a rŧznovelikostní trička s logem naší farnosti. Ta si mohl přímo  

na místě koupit, kdo chtěl. A vězte, ţe jich moc nezbylo. 

A jak se jiţ stalo tradicí, farní odpoledne se přeměnilo ve 

farní večer a na zahradě se zŧstalo sedět ještě dlouho po skončení 

oficiálního programu, ač všichni museli druhý den vstávat do svých 

škol a zaměstnání. 

Teď uţ mi nezbývá nic, neţ dodat: Takţe v květnu zas! 

/Adam Plecháček/ 
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Dne 13. 6. 2011 jsme v našem farním kostele proţili  

138. prosebnou mariánskou pouť Nový Jeruzalém. 

Hlavním celebrantem byl P. Ing. Mgr. Jiří Pospíšil, kaplan 

v Rajnochovicích, který se kromě tradiční pastorace věnuje mladým 

lidem olomoucké arcidiecéze, neboť na rajnochovické faře sídlí 

arcidiecézní centrum mládeţe. 

Mše svatá a modlitby byly obětovány na úmysly Nového 

Jeruzaléma. Prosby:  

 za nová a trvalá kněţšká a řeholní povolání, 

 za věrné a obětavé duchovní spolupracovníky, 

 za rŧst víry v našem kraji, 

 o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách, 

 za ţivot těla a duše pro všechny počaté děti, 

 na smír za hříchy celého světa a osobní prosby. 

 

Na tuto pouť dorazilo asi 500 poutníkŧ. Výtěţek ze sbírky byl 

9440 Kč a byl darován na cestu mladým putujícím s papeţem  

do Madridu. 

 

Při pouti Nový Jeruzalém se kaţdý měsíc 13. schází 

pravidelně kolem 500 poutníkŧ z širokého okolí k oslavě Panny 

Marie. S velkou pokorou společně prosíme o její ochranu. Síla těchto 

proseb je znásobena kaţdodenní modlitbou rŧţence ve farnosti,  

kde se pouť uskutečnila.  
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Duchovním otcem Nového Jeruzaléma je jáhen Ladislav 

Kinc. Příprava kaţdé pouti vyţaduje mnoho úsilí. Všem, kteří se  

na ní podílejí, patří velké PÁNBŦH ZAPLAŤ! 

/pí. Svobodová/ 

 

 

 

 
 

Jiţ první neděli v březnu byly při mši svaté představeny děti, 

které se začaly připravovat na přijetí hned dvou svátostí – svátosti 

smíření a eucharistie. Všichni farníci byli vyzváni, aby je provázeli 

svými modlitbami.  

Děti ze všech tří farností se pravidelně sjíţděly kaţdý pátek  

na faru v Jimramově a setkávaly se při získávání vědomostí, které by 

nejen „prvokomunikanti“ měli ovládat. Tato příprava byla většinou 

svěřena p. Bradáčovi.  

Otec Pavel zase děti povzbuzoval a vnášel do jejich duší 

touhu po tajemství svátosti, v níţ se na oltáři proměňuje chléb a víno 

v Tělo a Krev Pána Jeţíše. 

Ani na rodiče dětí nebylo zapomenuto a ve třech setkáních se 

nám o. Pavel snaţil prohloubit a prezentovat znalosti ţivota křesťanŧ 

a církve.  

 Kartička, do které se zaznamenávala účast na nedělních 

bohosluţbách, se zaplňovala, děti si také vyzkoušely potřebné 

praktické úkony „nanečisto“. 
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Sobota byla dnem vyznání dosavadních hříchŧ a prosbou 

Bohu o jejich odpuštění ve svátosti smíření.  

Slavný a slavnostní den „D“ nastal v Jimramově pro Petru 

Havlovou, Pavla Bojanovského, Marka Čupra, Josefa Homolku, 

Dominika Ondrŧcha a Davida Pumpince, v Dalečíně pro Jindřišku 

Kotovicovou a Jana Sedlera a v Sulkovci pro Davida Stránského  

a Jiřího Tomáška v neděli 19. června 2011. 

 /pí. Homolková/ 
 

Pane Ježíši, děkujeme Ti za to, že nám dáváš sám sebe –  

své Tělo a svou Krev – v podobě chleba a vína. 

Dej, ať toto Tvé pozvání nikdy neodmítáme 

a vždycky Tě přijímáme s opravdovou láskou. 
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Jako kaţdé léto jsme se vydali na tábor. Tentokrát  

na Fryšavu. Letošní tábor se odvíjel v indiánském duchu. 

 

Sobota – den smíření 

V sobotu jsme se rozloučili s příbuznými a odjeli na Fryšavu, 

která je celkem blízko, takţe cesta nebyla aţ zas tak dlouhá.  

Po příjezdu a vybalení jsme se navečeřeli a rozdělili do skupin – 

Jicarillové, Meskalerové a Čirikavové. 

 

Neděle – den slunce 

Kdyţ jsme se ráno vzbudili a nasnídali, proţili jsme mši 

svatou. Pak jsme hráli etapovku. Po obědě jsme  se šli k rybníku 

vykoupat a zajezdit si na kánoích. 

U vody jsme hráli i další hru. 

Jelikoţ jsme měli hlad, vrátili jsme 

se na místní faru a navečeřeli se. 

Potom bylo vyhlášení celého dne  

u indiánského totemu. 

 

Pondělí – den práce 

Po probuzení a hygieně jsme se šli nasnídat, abychom měli 

sílu na další hru, co nás hned po snídani čekala. Pírka na našich 

čelenkách jsme si museli zaslouţit, a tak jsme plnili bobříky – 

ZNALOST PŘÍRODY, INDIÁNSKÉ DOVEDNOSTI, LÉČBA, 

TICHOST, VODOMILNOS a NEBOJÁCNOST.  
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Úterý – den hádek 

V úterý jsme si udělali menší výlet po okolí. Podívali jsme se 

na Ţákovu Horu a Devět Skal. Po cestě jsme si zahráli Klíště. 

 

Středa – den volnosti 

Dnes byla opět mše svatá. Po ní jsme se trochu protáhli hrou  

a posilnili obědem. Po jídle následovaly další dvě hry. Potom jsme 

zasedli k táboráku a opékali párky.  Kdo chtěl, mohl si zahrát UFO.  

 

Čtvrtek – den hromů 

Tento den jsme chtěli jít hrát hru do lesa, ale nevyšlo nám to. 

Tak jsme si našli jiný program – scénky. Kaţdá skupina musela 

vymyslet a zahrát scénku o indiánech. Po splnění bobříka jsme šli 

unavení spát. 

 

Pátek – den slavnostní 

Po snídani jsme opět hráli hry. Následoval oběd a sportování. 

 

Sobota – den smíření 

Tento den byl opravdu náročný. Ve 4:00 nás vedoucí vzbudili 

a zavedli na „Stříbrné jezero“. To jsme museli přeplout na kánoích  

a najít poklad. Po návratu na faru jsme dospávali. Po obědě jsme 

vedoucím předali za odměnu diplomy, poděkovali za čas, který  

s námi strávili, sbalili jsme se, uklidili pokoj a HURÁ DOMŦ!!! 

/Lada Halvová/ 
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MODLITBA INDIÁNŦ: 

Velký Bože, jehož hlas slyším ve větru a jehož dech dává život 

celému světu, vyslyš mě. Předstupuji před tvou tvář jako jedno  

z mnoha dětí. Podívej se, jsem malý a slabý, potřebuji tvou sílu  

a moudrost.  

Dej, ať putuji v kráse, ať moje oči vidí purpurově rudý západ 

slunce. Ať si moje ruce váží věcí, které jsi stvořil, a mé uši slyší tvůj 

hlas. Učiň mě moudrým, abych mohl poznávat věci, kterým jsi naučil 

můj lid. Toužím po síle, ne proto, abych měl sílu nad svými bratry, 

ale abych dokázal zvítězit nad zlem. 

Učiň mě vždy ochotným, abych s čistýma rukama  

a upřímnýma očima přicházel k tobě, aby můj duch, až život zmizí 

jako zapadající slunce, mohl dospět k tobě a nemusel se stydět. 
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Léto je definitivně daleko za námi. I kdyţ je to uţ nějaký ten 

pátek, co jsme mu zamávali seifertovským bílým šátkem, jen 

málokdo z nás nevyuţije příleţitosti vystavit se slunečním paprskŧm, 

které ještě z posledních sil mohou něţně pohladit naši tvář. Šála, 

rukavice a teplé ponoţky se stávají 

nepostradatelnými prŧvodci mrazivými 

podzimními dny a praskání dřeva 

v kamnech nám začíná znít jako 

nebeská symfonie. I kdyţ já osobně 

podzim zboţňuji a ráda se s panem 

Werichem dívám, „jak listy na podzim 

překrásně umírají“, chtěla bych se 

někdy vrátit do jednoho z těch teplých letních dnŧ, i kdyţ jich, 

pravda, letos příliš nebylo, a vyhřát se tam jako ještěrka. Mohlo by se 

zdát, ţe takovéto cestování časem není tak úplně moţné, nicméně 

jeden zpŧsob bych měla: přivřete oči, začtěte se do následujícího 

rozhovoru a nechte se za našeho doprovodu odnést do horkého 

slunečného Španělska! 

Někteří z našich čtenářŧ měli tu moţnost se zúčastnit 

přednášky sester Magdy, Mery, Markéty a Lucie Čechových, která se 

týkala jejich výpravy právě do této jihoevropské země. Naše redakce 

by ovšem ráda rozšířila jejich dojmy a záţitky sršící sluncem také 

širšímu publiku. Vyuţili jsme tedy příleţitosti a poloţili jsme těmto 

slečnám několik otázek ohledně jejich cesty za Sluncem – tedy  

za Boţím sluncem, setkáním s papeţem Benediktem XVI. a mládeţí 

z celého světa.  
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Přeji Vám všem, abyste jako ta ještěrka naakumulovali tolik 

duševního tepla, kolik jen potřebujete na vyrovnání mrazivých teplot, 

a aby Vás tento španělský paprsek něţně pohladil nejen na tváři,  

ale i na srdci.  

 

1. Můžete našim čtenářům stručně představit, o jaké akci  

tu budeme mluvit (kdy, jak dlouho, kde a za jakým účelem se 

konala a jaká byla její náplň)? 

Jedná se o mezinárodní setkání se Svatým otcem, které je 

organizované katolickou církví, spojuje mladé lidi celého světa. 

Koná se kaţdé tři roky. Letos se uskutečnilo v Madridu  

od 16. do 21. srpna. Program byl velmi bohatý a rŧznorodý. Konala 

se řada kulturních a duchovních aktivit. V rámci festivalu mladých se 

pořádaly koncerty, výstavy, návštěvy kin, divadel či muzeí. 

Nechyběla ani večerní kříţová cesta ulicemi Madridu. Vrcholem byla 

vigilie se Svatým otcem a závěrečná mše svatá.  

 

2. Vyplývala pro Vás z programu nějaká povinnost – prezentace 

domácí země/rodného kraje, výpomoc při organizaci apod.? 

Někteří poutníci z ČR se přihlásili do organizačního týmu a pomáhali 

se zdravotní péčí a s organizací českého programu. Naší příjemnou 

„povinností“ bylo být hrdé na svoji zemi, nosit českou vlajku, zpívat 

národní písně a skandovat: „Kdo neskáče, není Čech.“  
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3. Mělo probíhající setkání nějaké ústřední téma, heslo  

či nosnou myšlenku? Pokud ano, mohly byste nám  

ho/ji představit, případně stručně okomentovat? 

Pro kaţdé SDM volí Svatý otec určité motto, které se stává hlavním 

tématem celého setkání. Letošním mottem byla výzva sv. Pavla: 

„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se drţte 

víry.“ (srov. Kol 2,7). Tato slova mají připomínat nutnost toho,  

aby celý náš ţivot byl pevně zakořeněn v Kristu, protoţe pouze skrze 

něj mŧţeme dojít naplnění.  

 

4. S jakým pocitem jste vyrážely do jižních krajů a jaká byla 

Vaše očekávání? 

Neměly jsme jasnou představu, co nás čeká. Těšily jsme se,  

ţe zaţijeme dobrodruţství, získáme povzbuzení v naší víře  

a poznáme nové lidi.  

 

5. Zaznamenaly jste za svého pobytu ve Španělsku nějaká 

nemilá překvapení či zklamání (oproti tomu, co jste 

očekávaly)? Co shledáváte jako záporné body své výpravy 

(zásadní nedostatky, problémy apod.)?  

Očekávaly jsme lepší organizaci ze strany španělských pořadatelŧ  

na vigilii a slavnostní závěrečné mši svaté na letišti Cuatro Vientos. 

Zásadním nedostatkem zde byla malá kapacita sektorŧ, velké 

mnoţství odpadkŧ, které zkrátka nebylo kam dát. Náročnost 

spočívala také ve vysokých teplotách, ale do ţádných váţných situací 

jsme se naštěstí nedostaly.  
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6. Byly jste naopak něčím mile překvapeny, okouzleny, 

uchváceny? Co bylo pro Vás zářivým a jasným bodem těchto 

dnů? 

Nejvíce se nám líbil program pro české poutníky, který zahrnoval 

katecheze, svědectví, mše svaté. Byly jsme mile překvapeny 

společnými diskuzemi, kterých jsme se nejdříve obávaly, 

ale nakonec jsme si z nich odnesly mnoho pozitivních myšlenek 

a záţitkŧ. Poutníci z ostatních zemí i místní obyvatelé se k nám 

chovali velmi přátelsky, usmívali se na nás a dávali se s námi do řeči. 

 

7. Bylo by možné popsat atmosféru na místě (atmosféru 

jižanského a temperamentního Španělska i atmosféru 

celosvětového multikulturního setkání mládeže)? 

Bylo úţasné sdílet naši víru společně s cca 1,5 milionovým davem 

mladých. Atmosféra byla plná radosti, lásky a nadšení.  

 

8. Co byl Váš nejsilnější zážitek?  

Velké společenství věřících lidí na jednom místě, kteří přijeli  

za stejným účelem – setkat se s Kristem. 

 

9. Jaký jste nakonec souhrnem toho všeho získaly celkový dojem 

z celé akce? 

Nelitujeme, ţe jsme se do Madridu vydaly. Získaly jsme dobré 

zkušenosti, ze kterých mŧţeme i v budoucnosti čerpat. 

Pokud by Vás zajímaly další informace, tak se podívejte  

na www.madrid2011.signaly.cz. 
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10. Co jste si z této výpravy odnesly a co si myslíte, že by stálo  

za to předat dál jakožto zkušenost zcestovalých účastnic 

celosvětového setkání mládeže v Madridu? 

Odnesly jsme si poslání, abychom v místě, kde ţijeme, svědčily  

jako apoštolové o své víře. Ostatním bychom přály, aby se nebáli 

zaţít nevšední okamţiky a vydali se na další SDM, zaţít to všechno 

na vlastní kŧţi, třeba v roce 2013 do Brazílie.   

/rozhovor připravila Barbora Kašová/ 

 

 

 

 

 
 

Při pouti se mě celá řada poutníkŧ ptala, jak jsem pouť 

připravoval, kde jsem přišel na ubytování apod. A tak jsem se 

rozhodl, ţe si na pouť ještě posvítíme v Ţárovce. 

Někdy v únoru jsem začal přemýšlet o cíli naší farní pouti. 

Vzhledem k tomu, kde jsme jiţ byli, jsem uvaţoval o dvou 

alternativách – jiţní Čechy nebo jiţní Morava spojená eventuálně 

s výletem do Mariazell. Pro obě alternativy jsem si vypsal moţná 

poutní i kulturní místa, která by se dala 

navštívit. Rozhodující však pro určení 

cíle i programu je zajištění ubytování. 

V první úvaze jsem opět počítal,  

ţe i letos se najde 100 statečných,  

kteří se na pouť přihlásí. Najít slušné 

ubytování pro 100 poutníkŧ není úplně 
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jednoduché, byť v dnešní době internetu je to samozřejmě podstatně 

snadnější. Začal jsem vyhledávat a zapisovat si kontakty  

na ubytování kolem Lipna a měl jsem velké štěstí, ţe jsem velmi 

brzy narazil na Rekreační zařízení 

Vojenských lesŧ – Olšina. Popis 

zařízení, kapacita, fotografie  

i přijatelná cena mě ihned oslovily. 

Odeslal jsem e-mailem dotaz, zda je 

moţné v září přijet na 3 dny se  

100 poutníky. Protoţe reakce byla 

rychlá a kladná, připravil jsem  

na farní radu, která se konala 27. 2. 2011, první návrh programu farní 

pouti. Farní rada odsouhlasila cíl naší cesty, a tak se mohlo začít 

s přípravou „naostro“. 

Zamluvil jsem na termín 8.–10. září 2011 předběţně dva 

autobusy, zapisoval si z internetu kontakty, adresy atd. Udělal 

tabulky na přihlášení, stručný popis programu a vše jsme dali  

ve známost v Jimramově, Dalečíně i v Sulkovci. Přihlášek přibývalo, 

ale nějaký čas se počet zastavil na cca 75, coţ by nebylo z pohledu 

autobusŧ úplně ideální. Neţ ale vypršel termín na přihlášení,  

tak uţ nás bylo 99. Na květen jsem naplánoval okruţní jízdu 

k obhlídce ubytování, domluvení vstupŧ, parkovišť, zmapování časŧ 

na přejezdy, prohlídky. Neţ jsme vyjeli, dostal jsem nápad oslovit 

Maxe Kašparŧ, jestli by nebylo moţné setkání s ním, kdyţ jedeme  

na Ţeliv či Křemešník. Kontakt na internetu byl k dispozici,  

a tak jsem opět napsal e-mail s očekáváním, co se bude dít. Během 

chvíle jsem měl odpověď a tak během hodiny jsme si vyměnili 

několik mailŧ a dohodli se na setkání v Pelhřimově při naší 

zajišťovací cestě. 18. května jsem vyrazil s manţelkou na cestu,  

která nás postupně vedla přes Ţeliv, Pelhřimov, Křemešník, Tábor  
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do Horní Plané k rybníku Olšina. Zde jsme měli dohodnutý nocleh, 

prohlídku ubytování a jednání k zajištění ubytování a stravování  

při naší pouti. Kdyţ jsme projíţděli krásnou krajinou a uviděli 

rekreační zařízení, tušil jsem, ţe to bude dobré. A kdyţ jsme si 

prohlédli ubytování, domluvili ceny, byl jsem přímo nadšen. Druhý 

den jsme objeli Frymburk, Lipno, Roţmberk, Vyšší Brod a mohli se 

vrátit domŧ se všemi potřebnými informacemi.  A nyní jiţ mohla 

nastat další fáze příprav – doladění programu s přesnými časy, 

zpracování tabulky s cenami vstupŧ, ceny ubytování, cena  

za autobus. Protoţe ceny za ubytování v jednotlivých objektech se 

docela lišily a ceny vstupŧ pro děti, dospělé či seniory jsou také 

rŧznorodé, byla pro kaţdého poutníka prakticky individuální cena. 

Vše se mohlo opět vyvěsit, vyhlásit a začátkem srpna vybrat peníze. 

Při této etapě se kolem 10 poutníkŧ odhlásilo, takţe jsme museli 

hledat náhrady, ale i toto se podařilo naplnit.  

 Poslední dny před poutí jsem samozřejmě ještě vše obvolal, 

vytiskl mapy, informace o jednotlivých místech a těšil se (a zároveň 

trochu strachoval) na vlastní pouť.  

 A jak vše probíhalo při pouti, to jiţ píší samotní poutníci.  

 Po pouti mě očekávalo jiţ jen vyúčtování, zaplacení faktur, 

pár poznámek co příště vylepšit. Samozřejmě jsem ještě poděkoval 

Maxi Kašparŧ, který Vám touto cestou vyřizuje svŧj pozdrav. 

Rovněţ jsem poděkoval Rekreačnímu středisku, které nám také 

děkuje za návštěvu. Ve své odpovědi uvedli, ţe tak pohodovou 

velkou skupinu tam ještě neměli. 

 Doufám, ţe vlastní pouť se líbila, a ţe příští rok připravíme  

a zajistíme další pokračování. 

/p. Šikula/ 



- 19 - 

 
 

Rok se s rokem sešel. A my Vám opět mŧţeme nabídnout 

ohlédnutí se za naším kaţdoročním farním putováním, letos  

po krásách a zajímavostech jiţních Čech. Dva autobusy, přes sto 

farníkŧ z našich řad, tři dny, deset zastavení a i tentokrát 

nevyčíslitelné záţitky, které jsme si z této poutě odnesli.  

Lepší zahájení společného putování jsme si nemohli vybrat. 

V ţelivském premonstrátském klášterním kostele jsme se potkali 

s Maxem Kašparŧ, pedagogem, lékařem, psychiatrem, spisovatelem  

a premonstrátským diakonem, zkrátka velmi vzdělaným, a navíc 

zábavným člověkem. Při jeho kázání jsme nehnutě seděli v lavicích  

a bez dechu naslouchali jeho slovŧm, 

ve kterých dokázal, ţe Panna Maria je 

stále moderní světice a její ţivot mŧţe 

mnohé říci i dnešní generaci.  

Po prohlídce ţelivského 

kláštera, který má pestrou minulost  

od internačního tábora 

aţ po psychiatrickou léčebnu, nás čekal 

Křemešník, krásné poutní místo 

zasvěcené Nejsvětější trojici. Toto 

místo je opředeno historkami  

a legendami, z nichţ některé jsme si 

vyslechli od zapáleného historika, 

místního kněze a zároveň posledního 

obyvatele této končiny na kopci.  

A pro koho byl kopec příliš malý,  
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tak se vyšplhal na rozhlednu, která poskytla nejen nový účes (díky 

pořádnému větru), ale také uchvacující pohled do okolí. 

Posledním cílem dne bylo mariánské poutní místo Kájov.  

Nastal večer, nastalo jitro  den první. 

Pestrý program druhého dne jsme zahájili v cisterciáckém 

klášteře ve Vyšším Brodě. Dnes se tyto prostory opravují,  

ale do kostela a části klášterní budovy jsme se dostali s prŧvodcem 

a několikrát jsme rozhoukali alarm. Na nás tam nezapomenou . 

 Ze světských památek jsme se podívali do hradu Roţmberk, 

který se majestátně tyčí nad Vltavou. Je to známé místo i díky Bílé 

paní, která se zde podle legendy stále zjevuje. 

Jiţní Čechy jsou vodohospodářskou oblastí, proto je 

samozřejmostí, ţe jsme se projeli po největší moţné vodní ploše: 

parníkem jsme přepluli přehradu Lipno. 

Den jsme završili mší svatou ve frymburském kostele,  

který mnohým zŧstane v paměti díky svému interiéru a výjimečnému 

vybavení.  

Nastal večer, nastalo jitro  den druhý. 

Říká se, ţe patří mezi nejkrásnější města v ČR. Městu vévodí 

architektonický skvost  zámek, o zámeckých zahradách nemluvě. 

Celé město má nezapomenutelnou atmosférou. Rozhodně toto město 

patří mezi ta místa, kam by se člověk měl rozhodně podívat.  Které 

město je tak vychvalované? Český Krumlov. I ten byl jedním 

z našich zastavení.  

Naši pouť jsme nemohli zakončit ničím jiným neţ společnou 

mší svatou. Pro tuto chvíli byly zvoleny Klokoty u Tábora. Zde nás 

čekalo velmi příjemné překvapení. U kostela nás mile přivítala 
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slečna Aloisie Cíchová se svou sestrou, obě hrdě oblečené 

v jimramovských farních tričkách. Pak uţ nás čekala poklidná cesta 

k domovské Vysočině.  

Nastal večer  téměř u konce den třetí. 

Tři dny utekly jako voda. Kaţdým rokem nejsou tyto poutě 

pouze o místech na mapě, ale také o společenství, které tvoříme  

a které tímto zpŧsobem upevňujeme. Od rána do večera, v autobuse 

mezi zastaveními, při večerních posezeních na ubytování  

na nádherném místě uprostřed vojenských prostorŧ jsme navzájem 

hledali a nalézali světlo uvnitř kaţdého poutníka. 

 I kdyţ šedé mraky a zimu by mnozí vyměnili za modré nebe 

se sluncem, já bych tyto tři dny neměnila ani v nejmenším detailu.  

Za perfektní přípravu a provázení patří velký dík Pavlu Šikulovi, 

který letošní pouť vzal na svá bedra, díky náleţí i o. Pavlovi, který se 

postaral hlavně o duchovní stránku.  

A kam příští rok? 

/Maria Kašová/ 

 

 

 

 
 

Uţ od ledna se děti z naší farnosti intenzivně chystají  

na příchod svatého Mikuláše. Opravdu uţ od ledna! 

 Svatý Mikuláš při své poslední prosincové návštěvě 

poznamenal, ţe se o jeho osobě během roku příliš nemluví a byl by 

rád, kdyby se o něm děti více dověděly. Konečně letos bude  
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toto přání vyslyšeno. Letos jsou promluvy o. Pavla na dětských 

mších vţdy vyprávěním příběhŧ ze ţivota slavného biskupa z Miry. 

Nepostradatelnou rekvizitou těchto kázání je obraz znázorňující 

ţivotní cestu sv. Mikuláše. 

 A kdyţ se mluví o dětech, není daleko hra nebo soutěţ.  

Na konci mše dostávají děti otázky z příběhu, který na dané mši 

slyšely. Kdo odpoví správně, dostane body a je označen vlaječkou 

na obraze sv. Mikuláše. Jak si děti zatím vedou, mŧţete sami 

posoudit na samotném vyobrazení ţivota tohoto světce vedle 

kazatelny v našem kostele.  

Soutěž vyvrcholí na nedělní dětské mši svaté 4. 12.,  

kdy k nám opět osobně zavítá sv. Mikuláš na kaţdoroční revizi 

jimramovské farnosti. Všem dětem budou sečteny body z celoroční 

soutěţe a prázdninového kalendáře, které si děti vedly v létě.  

Sv. Mikuláš ocení nejen ty, kteří správně odpověděli na co nejvíce 

otázek, ale určitě i ty, kteří se alespoň zúčastnili. 

Prosinec je ještě daleko, ale děti drţte se stále ve střehu, 

soutěţ pokračuje! Svatý Mikuláš se na vás těší. 

/Maria Kašová/ 
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Řada zasedání letošní farní rady se věnovala úpravám farní 

budovy. Proč chceme upravovat faru? V současné době nemá  

pan farář své zázemí. Sociální zařízení i kuchyně jsou vyuţívány  

pro všechny aktivity, které se konají na faře – kavárna, akce dětí, 

farní den atd. Současný stav vytápění na faře neumoţňuje topit jen 

tam, kde se bydlí a ostatní části například 

jen temperovat. Hlavním cílem oprav je 

tedy vybudování samostatného bytu  

pro pana faráře, současné rozšíření 

sociálního zázemí na faře a předělání 

topení tak, aby se dalo zaokruhovat  

pro moţnost samostatného měření a také 

pro moţnosti regulace v těch částech fary, 

které nejsou trvale vyuţívány. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o památkový objekt, všechny 

změny podléhají vyjádření památkového ústavu, coţ je značná 

komplikace z hlediska moţností, ale i z hlediska časové přípravy  

a finanční náročnosti akce.   

V současné době má Ing. Tomášek, který se chopil 

zpracování dokumentace, připravenou poslední verzi k projednání 

s památkovým ústavem. Je navrţen samostatný byt v prvním patře 

fary. V současném pokoji pana faráře je navrţeno doplnit sociální 

zázemí a v předpokoji je navrţena malá kuchyňka. Sociální zázemí  

na mezipatře by mělo obsahovat 1x WC s umyvadlem a 1x sprchový 

kout a WC. (Současně máme zadán projekt na navrţení úprav 

vytápění.) 
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V této době ještě není znám rozpočet celé úpravy, ale lze 

očekávat náklady kolem 0,5 mil. Kč. Pokud se vše podaří připravit 

včetně rozpočtu a zpŧsobu profinancování, chtěli bychom zahájit 

práce ještě v zimních měsících 2012. 

/p. Šikula/ 

 

 

 

 

 
 

Závěr října 

30. 10.: slavnost výročí posvěcení kostela  mše svatá v 8:15 

30. 10.: 16:00  dušičková poboţnost na hřbitově, po ní moţnost 

návštěvy a společné modlitby v hrobce Belcredi; moţnost prohlídky 

„dušičkového“ hřbitova z věţe kostela 

 

Listopad 

1. 11.: slavnost Všech svatých  mše svatá v 19:00 

6. 11.: Mše sv. pro děti 

18. 11.: 18:30  plesový výbor 

27. 11.: mše sv. s ţehnáním adventních věncŧ (v Borovnici ţehnání 

adv. věncŧ 26. 11. při večerní mši sv.) 
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Prosinec 

4. 12.: Mše sv. pro děti  svatý Mikuláš a vyhodnocení soutěţe  

„Po stopách sv. Mikuláše“ 

24. 12.: adorační den 

24. 12.: 17:00  troubení z věţe a zpívání u sv. Jana 

24. 12.: 21:30  pŧlnoční mše svatá, sbírka na „Adopci na dálku“ 

26. 12.: 15:00  Svatoštěpánské představení 

31. 12.: 16:00  ekumenická bohosluţba v evangelickém kostele 

31. 12.: 23:00  adorace, Te Deum, poţehnání 

 

Setkání biřmovanců: 11. 11., 25. 11. a 9. 12. vţdy v 18:30 na faře 

Setkání dětí: kaţdý pátek (vyjma prázdnin) v 16:00 na faře 

Filmový klub: kaţdá první sobota v měsíci (střídavě fara Jimramov 

a evangelický sál Telecí) 

 

Volby do farní (pastorační) rady proběhnou během listopadu, 

„pravidla“ volby budou vyvěšena ve vývěsce a na webových 

stránkách. Ekonomická rada zŧstává ve stejném sloţení. 
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Roráty: kaţdé pondělí a sobota v 6:45 (začátek navazuje 

na pondělní dojezd autobusŧ, přičemţ v pondělí bude vynechána 

homilie, aby děti stihly začátek vyučování); po mši sv. bude moţnost 

slavit společně modlitbu Ranních chval. V neděli budou roráty 

spojeny se mší svatou v obvyklém čase (8:15), děti se mohou 

účastnit prŧvodu s lucerničkami. 24. 12. v 8:15 naváţe adorace. 

 

Během doby adventní bude probíhat předvánoční prodej knih 

(stejným zpŧsobem jako v předešlých letech). Výtěţek bude pouţit 

na uhrazení nezbytných nákladŧ a na koupi nových knih pro farní 

knihovnu. 

 

Svátost smíření v období dušiček bude 

v obvyklých časech, s moţností vyuţít prvopáteční 

nabídky cizího zpovědníka (o. Karel Rozehnal). 

Svátost smíření je jedna z nutných podmínek  

pro získání plnomocných odpustkŧ pro zemřelé.  

Svátost smíření před Vánocemi bude 

upřesněna v ohláškách (dle rozvrhu zpovídání 

v děkanství). V Borovnici je svátost smíření 

nabídnuta 10. 12. od 17:15. 

Je nanejvýš vhodné, aby těchto moţností vyuţily 

také děti (zvláště ty, které byly letos poprvé  

u svatého přijímání) a jejich rodiče. 

 

V jednání je udělování novokněžského požehnání. 
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Mimořádné sbírky: 

23. 10.: Sbírka na misie 

6. 11.: Sbírka na topení a elektřinu v kostele (spotřeba: 67.694,- Kč; 

na dvou mimořádných sbírkách vybráno: 27.305,- Kč) a na domečku 

vedle kostela (15.224,- Kč). Pro vysoký nájem za odběr elektřiny  

na domečku bude toto odběrové místo zrušeno a domeček bude 

napájen z kostela. 

27. 11.: Sbírka na TV Noe v Brně 

24. 12.: Sbírka na „Adopci na dálku“ (při pŧlnoční mši svaté) 

 

Úklid sněhu kolem kostela: dle zveřejněného rozpisu. Děkuji 

všem, kteří se do úklidu sněhu ochotně zapojí. 

 

Plánované akce začátkem roku 2012: Tříkrálová sbírka, setkání 

s P. prof. PhDr. Petrem Piťhou, zahájení rekonstrukce farní budovy, 

ekumenická bohosluţba v katolickém kostele, farní ples. 

/o. Pavel/ 
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 na páteční setkávání dětí na katolické faře 

 

V našich farnostech mŧţe kaţdý najít prostor, kde by mohl 

přispět k utváření a upevňování společenství. V našem časopisu 

mŧţete prŧběţně sledovat jednotlivé oblasti pro dospělé farníky 

(modlitby matek, chrámový sbor, lektorské sluţby, plesový výbor  

a mnoho dalších). Dnes bych tímto zpŧsobem chtěla upozornit  

na místo, kde se mohou realizovat hlavně nejmladší farníci. 

 Zveme všechny děti a jejich rodiče na páteční setkávání 

dětí na katolické faře.  

Děti na faře hrají nejrŧznější hry, malují, vyrábí, zpívají  

a brzo společně začneme nacvičovat představení na blíţící se vánoční 

besídku, kromě toho chystáme další akce a překvapení. Program je 

opravdu pestrý, a proto si děti uţijí mnoho zábavy, dozví se něco 

nového, stráví společné chvilky s kamarády a třeba poznají i nové 

přátele. Rodiče pak mohou vyuţít tohoto času k popovídání  

a odpočinutí si u čaje či kávy.  

Neváhejte a přijďte se podívat za námi na jimramovskou faru. 

Setkání probíhají kaţdý pátek od 16:00 do začátku mše svaté.  

Božími dětmi jsme jednou provždy, ale dětství 

v pozemském životě trvá jen chvíli, tak proč nevyužít této 

příležitosti, kterou nám dává Bůh právě teď? 

/Maria Kašová/ 
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Boţe, který voláš dělníky na svou ţeň, obracíme se k tobě 

s dŧvěrou v modlitbě za tvého sluţebníka, našeho bohoslovce 

Jaroslava, který uslyšel tvŧj hlas a vydal se na cestu následování 

tebe, Dobrého Pastýře. Otevři mu srdce a sešli na něho svého svatého 

Ducha, aby dobře rozpoznal své povolání a byl stále poslušný tvému 

hlasu.  

Poţehnej jeho rodičŧm, příbuzným a přátelŧm, aby také oni 

s pokorou přijímali tvou vŧli a radovali se, ţe k této posvátné sluţbě 

povoláváš z kruhu nejbliţších.  

Nám, mezi kterými vyrŧstal, připomínej odpovědnost  

za spoluúčast na milosti, která je prokazována naší farnosti.  

Naplň Duchem moudrosti a otcovské lásky všechny 

představené kněţského semináře, aby pod tvým vedením dokázali 

pomáhat bohoslovcŧm v jejich rozhodování a vychovávali zralé 

muţe k přijetí tak posvátného daru, jako je svaté kněţství. 

Panno Maria, Matko kněţí, oroduj za nás! 
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 Technický pokrok kráčí mílovými kroky kupředu,  

a proto ani my nechceme zŧstat pozadu. Rozhodli jsme se jít s dobou 

a nabídnout Vám naši Ţárovku i v elektronické podobě. Z tohoto 

dŧvodu byly vytvořeny nové internetové stránky, které Vám umoţní 

přečíst si kterékoliv číslo Ţárovky přímo na vašem počítači. Adresa 

stránek je: www.zarovka.wz.cz. 

 Prostřednictvím těchto stránek nám také mŧţete sdělit 

jakékoliv postřehy, návrhy, reakce, kritiku či povzbuzení. Lze vyuţít 

i naši nově zaloţenou e-mailovou adresu: redakcezarovky@email.cz. 

 Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme příjemné a ničím 

nerušené čtení! 

/Pavel Šikula ml./ 
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Na poušti zabloudil cizinec z daleké země. Celé dny a noci se 

beznadějně toulal po písčitých dunách, které byly jedna jako druhá. 

Ve dne mu rozţhavené slunce nelítostně vysušovalo celé tělo  

a v noci ho zase trápila zima. Celý vyčerpaný na chvíli usnul, zdálo 

se mu o vodě, pomerančích a datlích… 

Kdyţ se probudil, uvědomil si skutečnou situaci a jeho 

utrpení bylo ještě horší. Hladový a ţíznivý se potácel dál. Čím dál 

víc musel myslet na to, jak dlouho mŧţe bez jídla a pití vydrţet. 

Náhle uviděl v dálce oázu. „Fata morgana,“ pomyslel si. „Vzdušné 

zrcadlení, to se mi jen zdá, vím to zcela jistě.“ Přesto šel dál tím 

směrem. Oáza nemizela, ale stávala se zřetelnější. Uţ rozeznával  

i datlové palmy. „To je fantazie člověka, který umírá hlady,“ 

uvaţoval. „Mŧj třeštící mozek mi to jen předstírá. Teď dokonce 

slyším bublání vody. Sluchová halucinace. Jak je ta příroda krutá!“ 

S touto myšlenkou na nemilosrdný úděl ţivota zemřel. 

O hodinu později jej našli dva pocestní. „Dovedeš něco 

takového pochopit?“ ptal se jeden druhého. „Datle mu rostou  

nad hlavou, stačilo jen natáhnout ruku. Leţí uprostřed nádherné 

oázy, vedle pramene, a on zemře hlady a ţízní. Jak je to moţné?“ 

„Byl to moderní člověk, nevěřil tomu!“ poznamenal ten druhý.
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Děkujeme našim sponzorům i všem, kteří nás podporují, a těšíme se 

na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! 

Vaše Redakce 

www.zarovka.wz.cz 
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