
 

 
 

Občasník Číslo: 20/ 2012 

Datum vydání: 11. 3. Náklad: 120 výtisků 

 

Drazí farníci a všichni čtenáři Žárovky, 

také jste si při zjištění, ţe se nám do rukou dostává jubilejní dvacáté 

číslo našeho časopisu, představili narozeninový dort? A na tom dortu 

místo dvaceti svíček dvacet ţárovek? Pokud ne, můţeme si teď 

představit, ţe tento dort právě drţíme v ruce, obracením stránek jej 

krájíme a četbou přímo hltáme. 

A jaké dobroty skrývá? Ţelé, oříšky, krémy a další v podobě 

sladké mikulášské soutěţe, vánočního koncertu, plesu, 

reportáţe z Francie, rozhovoru s o. Palackým, postního „časového“ 

zamyšlení… a mnohých dalších dobrůtek. Aţ se dostaneme do samé 

objímky dortové Ţárovky v podobě ohlédnutí za její historií. 
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Přeji všem čtenářům i redaktorům dobrou chuť. A dortu 

Ţárovka – ať se po něm jen zapráší (jako se např. při rekonstrukci 

fary zaprášilo po koupelně). 

o. Pavel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt na redakci: redakcezarovky@email.cz, www.zarovka.wz.cz. 
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9. 12. 2011 nás jiţ tradičně navštívil v kostele sv. Mikuláš. 

Připomněl nám naše hříšky a provinění, ale i dobré skutky. Děti byly 

odměněny a nejvíce ty, které se zúčastnily soutěţe o sv. Mikulášovi. 

Na prvním místě byla Pavla Tobiášová, za ní na druhém místě Petra 

Havlová. A třetí místo obsadil Dominik Ondrůch. Po zazpívání 

písniček pro Mikuláše byly rozdány dobroty i ostatním dětem. Vše se 

nám moc líbilo a doufáme, ţe v letošním roce nás opět sv. Mikuláš 

navštíví. 

/Lada Halvová/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na sv. Štěpána 26. 12. jsme se opět sešli v kostele. Menší 

i my větší děti jsme si připravily vystoupení. Nejdříve vystoupily 

menší děti se scénkou o broučcích. I přesto jak jsou malé, tak jsou 

šikovné. Poté jsme vystoupily my větší. Hrály jsme scénku 
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o narození Jeţíše Krista v Betlémě. I kdyţ se 

moţná objevily menší chybičky, protoţe nás 

navštívila tréma, tak doufáme, ţe se nám 

to povedlo. Od velkého obecenstva jsme sklidili 

velký potlesk. Po scénkách jsme si všichni 

zazpívali koledy. Pan Bradáč nám zahrál na klávesy a my jsme 

doprovázeli na kytary. Na rozloučenou jsme si popřáli krásné 

a poţehnané svátky. 

/Lada Halvová/ 

 

 

 

 

 
 

Na svátek křtu Páně znělo v našich kostelech heslo „Nesem 

Vám noviny“. Ne, ţe by se u kostela rozdával denní tisk, ale tato 

známá koledová věta byla názvem pro vánoční koncert, který jsme 

dostali od o. Pavla jako poslední vánoční dárek a mohli jsme jím 

i uzavřít celou dobu Vánoční.  

Během vánočních melodií podaných Dechovým kvartetem 

z Bystřice nad Pernštejnem jsme si mohli ještě jednou proţít 

a zrekapitulovat předchozí týdny. Mohli 

jsme si shrnout to, s čím novým jsme 

odešli z letošních svátků, jaký dar jsme 

dostali my, i kdyţ nemusel být vůbec 

zabalený, a hlavně jaký dar jsme dali my 

druhým.   
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Vánoční doba skončila, ale i díky umění vytvořit krásné tóny, 

nám stejně jako dětem jiskřičky radosti z očí nezmizely 

ani v následujících dnech. 

/Maria Kašová/ 

 

 

 

 

 

 

Byl pozdní večer – třináctý január – 

večerní január – byl plesu čas. 

Bystřické kapely zval ku tanci hlas… 

 Pevně doufám, ţe se na mě Karel Hynek Mácha za parafrázi 

jeho Máje zlobit nebude. A vy také ne.   

 Asi si říkáte, proč jsem začal právě takhle. Upřímně, i já si 

kladl takovou otázku. Moţná mě to napadlo jen tak, moţná jsem 

vyděšený z maturity. Kdo ví? Pak jsem ale začal 

přemýšlet. Má Máj a série farních plesů něco 

společného? Přemýšlel jsem dlouho, předlouho. 

Nakonec jsem došel ke kýţenému závěru: NE, 

farní ples a Máj nemají nic společného! Jistě, 

na plese bylo moţno několik lásek (mladých 

i postarších) zahlédnout, moţná tam i nějaký cizí 

Hynek s Vilémem a Jarmilou trsali, to ovšem není důvod k tomu, 

abych srovnával ples s básničkou. Ono vlastně, kde lásku nevidíme, 

coţ? ♥…  
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Tolik tedy k obhajobě mé parafráze Máchova Máje uţité 

v úvodu. Přišlo mi to zkrátka převelice vtipné a srandovní, ţádnou 

hlubší myšlenku v tom nehledejte.  

A nyní jiţ k plesu samotnému. Víme, ţe uţ byl počtvrté, 

a ţe laťka byla předchozími třemi ročníky nasazena velmi, opravdu 

velmi vysoko. Dovolím si tedy poloţit (řečnickou) otázku, na kterou 

potom v závěru odpovím: „Byl to znovu ten nejlepší ples?“ 

Nuţe, začněme s jeho rekapitulací. Čtvrtý farní ples se tedy 

konal, jako obvykle, zhruba dva týdny po Novém roce. A letos bylo 

vybráno vskutku krásné datum, nemyslíte? 

Totiţ pátek třináctého (ledna)  no není 

to paráda? JE! Oficiální začátek byl stanoven 

na osmou hodinu večerní, a protoţe jsme 

všichni dochvilní (aţ na jisté výjimky), bylo 

jiţ v 19:30 v sokolovně, kde se vše podstatné 

a skvělé ten večer dělo, skutečně plno. 

Moderátory večera zůstala osvědčená dvojice z předchozího roku  

David Jiříček a Barbora Kašová. 

Po úvodní krátké předmluvě o. Pavla se všechno dalo 

do pohybu. Bystřická kapela, která nás jiţ počtvrté obdařovala libými 

tóny svých instrumentů, spustila svou show, barmani a barmanice 

začali kmitat a především nalévat jako diví, jelikoţ u baru bylo hned 

plno, kuchařinky nahoře začaly s obdivuhodnou rychlostí servírovat 

plesový guláš a řízek s bramborovým salátem, prodejci a prodejkyně 

tombolových lístků začali kšeftovat s „cennými papíry“, které jim 

byly svěřeny, a hosté začali náruţivě uţívat všech těchto sluţeb. 

Všude bylo hned opravdu velmi ţivo a velmi veselo. 

Kdyţ dozněly tóny první série, především polkových 

a valčíkových, písní a kapela se šla osvěţit k baru, nastoupili 
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na taneční parket mladí, leč velmi šikovní tanečníci z jimramovské 

základní školy, aby nám ukázali, jak se na to musí. A vskutku! 

Po jejich ukázkách klasických i latinsko-amerických tanců na parket 

vběhlo dvakrát více nadšených farníků i nefarníků a… No co vám 

budu povídat, byla to, slovy dnešní omladiny, „fakt cool pařba“. 

Po několika protančených sériích, při kterých bylo skutečně 

horko a veselo, se nám dostalo příjemného překvapení. Na parket se 

totiţ připlouţila partička ţen a slečen oblečená do orientálních 

oblečků a popustila uzdu svým 

břichům, bokům, pozadím a jiným 

vnadám. Poté se odebraly do šaten, 

aby se převlékly do španělských 

tradičních krojů, protoţe pro nás ještě 

měly přichystanou ukázku flamenga. 

Kdyţ bylo druhé předtančení 

skončeno a my uţ věděli, jak se plesá 

v jiných koutech naší planety, objevili 

se na pódiu dva zástupci Dětského 

domova v Rovečném. Farní ples je jiţ od prvopočátku benefiční akcí 

a kaţdý rok se tedy výtěţek daruje některé neziskové organizaci 

nebo na jiné dobré účely. A letos putovaly peníze právě 

do Rovečného.  

Tou dobou se jiţ také otevřela místní „burza“ a my jste tak 

mohli směnit své „cenné papíry“ za různé věcné ceny, které naše 

bohatá, přebohatá tombola nabízela. Abychom zůstali u makléřského 

slangu, převládal zde obchod s komoditami. Ty se prý v dnešní době 

velmi vyplatí, takţe ti nejšťastnější odcházeli s poukazem na pytel 

brambor či obilí. 
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A dole na parketu se pod obrovskou diskokoulí, která na vše 

vrhala své diskosvětlo, uţ zase vesele tančilo. S postupem času se 

tancovalo čím dál tím veseleji. 

Kdyţ se přiblíţila půlnoc, začal se všem tajit dech. Byly 

k tomu hned dva důvody. První byl ten, ţe se losovali vítězové 

hlavních cen tomboly. Druhou příčinou onoho zatajeného dechu bylo 

půlnoční překvapení. Přijde, nebo nepřijde? A ejhle, přišlo! Chvíli 

po rozdání cen se na parket za obrovského jekotu fanynek (dobře, 

přiznáváme to, většinou 

ječely naše maminky, ale i tak 

nám to dělalo moc dobře) 

nastoupila taneční skupina 

Rybíz se svým interaktivním 

programem. Interaktivním 

proto, ţe po odtancování 

půlnočka samotného se 

většina návštěvníků plesu seskupila do řad pod pódiem a byli jiţ 

podruhé naučeni tanečku s názvem „500 miles“, který se, jak pevně 

doufáme, stane další farně-plesovskou tradicí. Půlnoční překvapení 

bylo zakončeno Macarenou. A členové Rybízu slibují  Macarena 

bude příští rok kratší!  

Bystřická kapela s námi vydrţela aţ do brzkých ranních 

hodin, a kdyţ uţ odjela do hajan, vydrţevší farníci si opět uspořádali 

svou vlastní „afterparty“, která trvala aţ do svítání. 

 

Teď uţ mi nezbývá nic, neţ poděkovat všem pořadatelům, 

o. Pavlovi za to, ţe čtvrtý farní ples mohl proběhnout a všem 

návštěvníkům za hojnou účast. Veliké DÍKY! 
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A na závěr bych ještě odpověděl na otázku poloţenou 

v úvodu: Ano, byl to zas a znovu nejlepší farní ples. Takţe za rok 

nashledanou! 

/Adam Plecháček/ 

 

 

 

 

 

 

Jak uţ bylo několikrát zmíněno, náš časopis slaví dvojité 

výročí (20. číslo, 6 let vydávání). Proto jsme pro vás čtenáře i nás 

redaktory chtěli udělat něco speciálního. Něco, co by vás i nás 

potěšilo, co by bylo výjimečné a co by dodalo tomuto číslo 

významnost.  

Začátkem ledna navštívila naši farnost velká osobnost. Tato 

osoba je známá svým působením v církvi, politice a školství. P. prof. 

PhDr. PETR PIŤHA, CSc. je český katolický kněz, bohemista 

a lingvista, autor řady publikací, učitel, vychovatel a bývalý ministr 

školství. P. Piťha přednášel v lednu v Jimramově o svatých Cyrilu 

a Metodějovi. A právě tato návštěva nás inspirovala k připravení 

rozhovoru s tímto člověkem. Vzhledem ke svému velmi nabitému 

programu však pan profesor nestihl odpovědět na naše otázky. 

Doufáme, ţe vám je budeme moci nabídnout v příštím čísle Ţárovky. 

V rukávu máme ale ještě jedno zajímavé eso. S vaším 

dovolením bych ráda začala příběhem, který jsem zaţila minulou 

sobotu a který mě hodně oslovil. 



březen 2012  

 

  11  
  

Třetím rokem navštěvuji Ústav sociální péče pro tělesně 

postiţenou mládeţ Kociánka v Brně. Zde jsem se seznámila s lidmi 

(nejen handicapovanými), se kterými jezdím na letní tábory. 

V průběhu roku jezdíme navštěvovat vţdy někoho, kdo 

pro své postiţení nemůţe přijet za námi. Minulou sobotu jsme 

vyrazili na jiţní Moravu do malé 

vesničky Břeţany. Na procházce 

s naším hostitelem jsme se dostali 

„náhodou (?)“ do zámeckého 

parku.  Z ničeho nic na nás volal 

někdo z okna zámku: „Pojďte 

dovnitř.“ Šli jsme tedy, 

protoţe nás zajímalo, co takový 

zámeček skrývá. Byl to ústav 

pro zdravotně postiţené lidi 

a součástí komplexu byl i klášter 

sester sv. Hedviky, které se 

tu o lidi s postiţením starají. 

Hned se nás ujala sestra Františka 

a jako by nás znala uţ řadu let, 

provedla nás celým zařízením, od pokojů klientů, přes dílny 

aţ po klášterní kapli. Její nejčastější slova byla: je to skvělé, jsou 

úţasní. Drobounká mladá sestra sršela takovou energií, která se vidí 

opravdu hodně málo. Po rozloučení s touto sestrou „úţasnou“ jsme 

se shodli, ţe to byl pro kaţdého výjimečný záţitek, který byl darem 

od Boha. Pro mě byl mimo jiné ukázkou misií, kterou můţe kaţdý 

z nás dělat doma. Ukázkou ohromné energie a lásky Ducha svatého.  

Misie všichni dobře známe. Často se o nich mluví a konají se 

na ně sbírky. Já bych vám touto cestou chtěla představit člověka, 

který misiemi ţije. O. JAN PALACKÝ je brněnský rodák, jezuitský 

Zdroj: www.kocianka.cz 
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misionář a lékař. Na první pohled nenápadný a starší pán, který toho 

hodně zaţil. I kdyţ byl poprvé v našem společenství na Kociánce, 

jeho úsměv a ţivotní síla jako by patřily mladému člověku. 

Rozhovor s ním byla opravdu zábava. Říká, ţe by v kaţdé 

situaci neměl chybět humor a to prokazoval během celého 

rozhovoru. „Mluvím jako Palacký,“ říkal, kdyţ skončil svůj téměř 

hodinový monolog, který nebyl rozhodně ani zdaleka nudný. Velmi 

ráda se s vámi podělím alespoň o část jeho slov.    

 

1. Můžete se nám krátce představit? Z kterých krajů pocházíte? 

Jaké bylo a je Vaše rodinné zázemí? 

Narodil jsem se v roce 1937 v Brně, ale po deseti dnech jsem se 

s rodiči přestěhoval do Uherského Hradiště. Tatínek byl docent, lékař 

a primář na oddělení pediatrie. Původně pracoval v nemocnici v Brně 

a pak v Uherském Hradišti. Jsem ze čtyř sourozenců, mám dva bratry 

a jednu sestru, z čehoţ můj nejmladší bratr stále ţije v Brně a já 

o něm vţdy mluvím jako o svém starším bratrovi. Proč? 

Protoţe Brno zná mnohem lépe neţ já. V mládí jsem se hodně 

potuloval po Česku. A pak jsem se dostal do Itálie, kde jsem 

postupně vystudoval teologii, morální teologii a nakonec také 

medicínu. Dvakrát jsem byl u nás ve vězení. Poprvé jsem si odseděl 

čtyři měsíce za pokus o útěk ze země a podruhé na 4 roky za tajný 

vstup do jezuitského řádu, ale po sedmi měsících jsem dostal 

amnestii. Na samotných misiích jsem byl na Madagaskaru, v Bolívii 

a v Albánii. Mimo Česko jsem byl 43 let a teď je mi tu zima, zvykl 

jsem si na tropy. Poslední dva roky ţiji trvale v Brně a pracuji 

s ukrajinskou komunitou a nyní chodím i na Kociánku, tam se mi 

opravdu líbí. Jsou tam velmi šikovní lidé. 
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2. Proč jste si vybral cestu kněze a misionáře? Mělo v tomto 

ohledu na Vás něco nebo někdo podstatný vliv? A proč jste 

zvolil jako své druhé životní povolání právě medicínu? 

Proč? To se asi nedá říct. Je to jako zamilovat se. Prostě vás to táhne 

k druhé osobě a vy často ani nevíte proč. A mě to táhlo směrem 

ke kněţství. Vţdycky jsem chtěl být knězem a lékařem. Myslím si, 

ţe je to dokonalá souhra těchto povolání, kněz a lékař. Řeknu vám 

příklad. V poslední době se mluví hodně o bioetice (potraty, 

euthanasie apod.). Aby kněz mohl pomoci zde, musí se orientovat 

právě v oblasti medicíny. To jsem si potvrzoval na všech svých 

cestách. Není to ale obyčejné zaměstnání s pracovní dobou, je 

to ţivotní povolání po dvacet čtyři hodin denně a i tak všechno děláte 

z lásky. 

 

3. Jaký obrázek se Vám vybaví při slovu „misie“? 

Mně se vţdycky vybaví všechny ty kraje, které jsem za dobu svého 

působení navštívil. Vybaví se mi lidi, které jsem tam poznal. 

A v neposlední řadě se mi vybaví různé situace a vtipné historky, 

které jsem na těchto místech a s těmito lidmi zaţil. Ale není to jedna 

konkrétní věc nebo slovo. 

 

4. Na svých cestách po misiích jste navštívil několik zemí. 

Kde to pro Vás bylo nejtěžší a proč? 

Ano, byl jsem na Madagaskaru, v Bolívii, v Albánii a samozřejmě 

v Itálii. Asi nedokáţu říct, kde to pro mě bylo nejtěţší. Kaţdá země 

měla něco v sobě. Kaţdý kraj byl nádherný. Dalo by se to srovnat 

s prvním manţelkou. Madagaskar byl pro mě jako první ţena. Úplně 

nová a výjimečná zkušenost. Na Madagaskaru jsem nějakou dobu 
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pracoval v leprosáriu, jehoţ součástí bylo i vězení. Zajímavé tady 

bylo, ţe cely se zavíraly zevnitř. V noci bachaři pouštěli vězně ven 

a ti si nakradli nějaké věci. Kdyţ se k ránu vrátili, rozdělili si lup 

s bachaři. O boty tu byl například velký zájem. Zloději tu jezdili 

na motorkách a ti, co je chytali, běhali za nimi skoro bosi. Bolívie 

byla zase úplně jiná. Tam kdyţ jsem si chtěl zavolat, musel jsem 

vyšplhat na věţ kostela nebo si zajít na vysoký kopec. Dalším 

problémem tu byly nelegální potraty a drogy. Koku tu ţvýkal kaţdý 

řidič po celý den. Neviděli v tom problém. Potraty tu jsou dosud 

zakázané, ale stávalo se, ţe lékař provedl potrat někde venku v lese, 

a pak kdyţ přijela ţena do nemocnice, lékař, mnohdy ten samý, 

konstatoval, ţe to byl samovolný potrat. Byla tu obrovská bída 

a chudoba. Albánie byla poslední zemí, kterou jsem navštívil. 

Tato země se povaţuje za první ateistický stát v Evropě. Probíhalo 

zde obrovské vyhlazování lidí a bouraly se kostely. Bylo jedno, kdo 

byl zabit. Velkou naději vidím dnes v tom, ţe odtud vlastně pochází 

Matka Tereza. Mnoho míst se tu jmenuje právě po ní.  

 

5. Dvakrát jste musel ukončit své misie kvůli zdravotním 

problémům. Neodrazovalo Vás to? 

Právě naopak. Hnalo mě to dopředu a chtěl jsem podnikat nové 

misie. Vţdycky jsem se ze svých zdravotních problémů nějak 

vykurýroval. Na Madagaskaru mi diagnostikovali malomocenství, 

takţe jsem si zkusil i tu druhou stranu, stranu pacienta v leprosáriu. 

Odjel jsem se léčit na Sicílii a do Španělska, kde později zjistili, ţe je 

to jen lehčí forma, respektive se to nepotvrdilo. Pak jsem odjel 

do Bolívie. Patnáct let jsem zde pracoval za státní peníze a postavil 

jsem tu nemocnici, která byla na tehdejší poměry dostačující. Nakazil 

jsem se tu některými infekčními nemocemi a po autonehodě jsem 
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také dostal epileptické záchvaty. Tak jsem musel z Bolívie odjet. 

Ještě dnes beru prášky, abych neměl záchvaty, ale jsem na tom 

dobře. Chtěl bych vyjet na další misie, třeba i někam blíţ, 

ale uvidíme.    

 

6. Jak hodnotíte svůj dosavadní život? Co nejdůležitějšího jste 

podle Vás předal lidem na misiích? A co misie dali Vám? 

Mně se zdá, ţe jsem od misií dostal spíše já, neţ jsem já dal jim. 

Misie mi daly hlavně znalost řady jazyků a mohl jsem díky misiím 

poznat různé lidi a kultury, které byly kaţdá výjimečná. Já jsem jen 

malé kolečko u vozu a určitě jsem neudělal pro misie všechno, 

co jsem mohl. Dalo by se udělat mnohem víc. To bych chtěl ještě 

aspoň trochu napravit. Snad jsem aspoň některým pomohl vybrat 

pořádné jméno pro jejich dítě. V Bolívii jsem první katechezi udělal 

o jménech. Rodiče tu dávali svým dětem jména jako Hitler, Stalin, 

Lenin apod. Pak jsem jim ukázal fotky těchto lidí a řekl jim, 

ţe to nebyli hodní lidé. Chtěl jsem, aby věděli, kdo nosil jejich 

křestní jména, a ţe jsou jména, která nosily sváté osoby. 

 

7. Jak byste nalákal mladé lidi, aby šli ve Vašich stopách 

a vyrazili na misie daleko od domova? 

Já bych mladé lidi asi nelákal. Na toto musí mít člověk určité znalosti 

a nějaký kurz, protoţe úkolem misionářů je hlásat evangelium. 

Misionář by také měl mít v srdci lásku a tu by měli lidé, kterým chce 

pomáhat, cítit. Pokud to člověk v sobě má, tak můţe začít vlastně 

i doma a hlavně v sociálních sluţbách. To je to pravé místo pro start 

misií. Teď chodím na Kociánku a zdá se mi, ţe právě zde se můţe 

hodně udělat. Říká se, ţe Česká republika je druhý nejateističtější 
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stát v Evropě. Měli bychom se snaţit, abychom se posunuli alespoň 

na třetí, čtvrtou pozici. Není to úkol jednotlivce, ale velké skupiny 

lidí. Zahrnuje se sem celá katolická církev. I zde jsou misie důleţité. 

 

8. Máte nějaký sen, který jste si ještě nesplnil? 

Snů mám opravdu hodně. Jedním z nich je, abych zase mohl skloubit 

kněţství s medicínou. Na misiích se mi to celkem dařilo. Poslední 

dobou se ale medicíně nemůţu tak naplno věnovat, jak bych chtěl. 

Snaţím se sepsat nějaké poznámky a vzpomínky z vlastních 

zkušeností s malomocenstvím. Je zajímavé, ţe kaţdá země má jinou 

medicínu. Ani jedna není horší, ale je jiná. Někde se léčí malárie 

a někde zase něco jiného. Mým snem je také dělat něco, co jsem ještě 

nedělal, co ještě nikdo nedělal. Najít něco, co ještě nikdo nenašel. 

V ţivotě jsem udělal mnoho chyb, a tak je mým dalším snem, 

abych si vţdycky tyto chyby uvědomil a třeba je mohl změnit. 

 

9. Máte ve svém životě nějaké motto? 

Motto asi ţádné nemám. Vlastně ano. Mé motto je stejné jako heslo 

mého řádu: „Milovat a slouţit.“ Původní heslo je: „K větší Boţí 

slávě“, ale „Milovat a slouţit“ je jednodušší a srozumitelnější. 

Zkrátka být tu vţdy pro druhé. MILOVAT A SLOUŢIT.  

/rozhovor připravila Maria Kašová/ 
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Uţ tomu bude téměř rok, kdy jsem ještě se svým bývalým 

spoluţákem z litoměřického konviktu, který přijel na návštěvu, 

odjíţděl do jiné farnosti na mši svatou. Jela s námi ještě jedna z Vás, 

jimramovských farnic. Řeč se stočila k tomu, jaké má kdo povinnosti 

a záliby. Načeţ se můj host zeptal té, která s námi byla v autě: „Kde 

na to všechno berete čas?“ Po několikavteřinovém odmlčení zaznělo: 

„Čas přece máme od Pána Boha.“ Dovoluji si přiznat, ţe jsem právě 

tehdy, asi ve dvou vteřinách, dostal celé exercicie. Od té doby se 

mnohé změnilo. A kdyţ uţ přestávám stíhat, vzpomenu si na tyto 

„exercicie turbo“ a začínám stavět na jiném základu. A věřte nevěřte, 

jde to líp.  

Problém s časem, který si vytváříme, nikoli přijímáme 

od Boha, jsme zaţili asi všichni. Kdyţ se vrátím ve svých 

vzpomínkách do března roku 2006, dostal jsem podobnou lekci jako 

před necelým rokem. Tehdy jsem během přípravy na kněţství 

v semináři také totálně vlál 

za prchajícím časem jako kačer 

na provázku za pětiletým capartem. 

Neţ jsem jeden večer bouchl 

do stolu a odešel od skript do kaple, 

kde se nabízelo pozvání 

k pravidelné tiché adoraci. Pohled 

na zářící Eucharistii naznačoval, 

ţe odpověď na můj problém bude v Bibli. Kde v Bibli? 

Na libovolném, neřku-li náhodném místě? Tímto způsobem jsem se 

většinou nic nedověděl. Dnes tomu však tak nebude! Dal jsem 

na nápovědu svědomí: s pohledem na oltář otevřel Bibli 
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a na rozevřené dvojstraně zapíchl zrak. Zaostřil jsem. A ještě tentýţ 

večer jsem si záţitek tohoto večera zapsal takto: 

 

„Všechno má svůj čas.“ – Kazatel to hlásá. 

Jen já nemám ţádný. Co mi ten čas spásá? 

 

Dennodenně číhá úkol za úkolem, 

náhle je zas večer, neţ rozhlédnu se kolem. 

Ráno sotva stihnu dát si ty tři párky, 

běhám na fakultu, píšu seminárky, 

chodím na cvičení, učím se na zkoušky. 

„Pohni!!!“ „Jen si loknu čaje dva tři doušky.“ 

Hodiny rychleji běţí od poledne, 

neţ něco udělám, pryč je odpoledne, 

příroda je zimní, teplo mrazu mívá, 

čas leč nepokročil, venku jiţ se stmívá. 

 

Kdo rychlost času dává? Kdo dělá dispečera? 

Co bylo před chvílí, bylo vlastně včera. 

Nestačím se divit, jak přetáčí se diář. 

Kde vyšetřit chvíli na drahý breviář? 

Kdyţ chci si odpočinout půlhodinky pouhé, 
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dvě hodiny utečou – čas má nohy dlouhé. 

Kdo se mi vysmívá?! To čas má srandu ze mě! 

Proč jen pomaleji neotáčí se Země? 

Proč den nemá třicet hodinových fází? 

A osmý den v týdnu proč mi stále schází? 

 

Zvedám se od stolu a zasouvám ţidli, 

je čas kleknout v kapli, do rukou vzít Bibli. 

Vyběhnout včas od času, hodinkám se schovat 

dá se ve vzácné chvíli, kdyţ jdu adorovat. 

Volám k Pánu Bohu: „Se mnou, Pane, vem to! 

Pomoz mi zas stíhat, zpomal času tempo.“ 

Před monstrancí klečím, jiţ Písmo otvírám, 

zrak v něj padnout nechám, verše nevybírám. 

 

Byl jsem vězeň času. Teď Kristus boří mříţ. 

Co čtu, to také slyším: „Vezmi si svůj kříţ. 

A následuj mě.“ 

 

 

Povinností neubylo, času nepřibylo, přesto šlo všechno jako 

po drátku. Co se vlastně stalo? Ani nevím. Snad bych před tím 

nejraději čas ukřiţoval. Ale mohl jsem ukřiţovat něco, co jsem 
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vlastně neměl? Od tohoto večera jsem věděl, ţe mi nepřísluší 

křiţovat (a díky Někomu ani být ukřiţován), ale nést kříţ. 

Postní doba je k tomu časem přímo stvořeným od Pána Boha. 

Toţ vzhůru! 

/o. Pavel/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.clovicek.hu.cz/ 

http://www.clovicek.hu.cz/


březen 2012  

 

  21  
  

 
 

Chodím sem často: azurová masa, která se táhne aţ daleko 

k obzoru, se přímo u mých kotníků mění v bílou pěnu a pak mizí 

kdesi mezi šedivými oblázky; první vlna 

byla moţná trochu ledová, ale uţ jsem 

přivykla jejímu chladu, s kaţdou další se 

má chodidla noří hlouběji a hlouběji mezi 

drobounké kamínky – jako by se člověk 

postupně stával součástí jejich světa. 

No ano, přesně tak se tu na jihu Francie 

mám. Uţ dva měsíce jsou za mnou – nějak 

rychle to letí. Slastně přivírám oči 

a uţívám si kaţdého slunečního paprsku, který mě hladí po tváři, 

mořského vánku, který si rozmarně pohrává s mými vlasy, 

i pravidelného šustivého zvuku vln pod mýma nohama.   

Čekala jsem Vás. Dlouho jsem přemýšlela, jak Vám 

představit toto místo, které mi na celých šest měsíců otevřelo svou 

náruč. A přitom odpověď je tak jednoduchá! Pokud máte, milí 

osvícení čtenáři, zájem, zvu Vás na menší promenádu svým 

dočasným domovem. Můţeme vyrazit?   

Hned první pozoruhodnost, která nás pohltí, je s tímto 

azurovým městem neodmyslitelně spjatá: Promenade des Anglais. 

Asi tříkilometrové nábřeţí lemuje zátoku Baie des Anges a vţdycky 

je tu rušno. Ani tentokrát tomu není jinak: míjí nás jeden běţec 

za druhým, více či méně zmoţený… v protisměru právě prošel starší 

francouzský pár – dáma pečlivě upravená, s elegantním kloboučkem 

na hlavě, něţně zavěšená za rámě svého manţela, oděného 

do dlouhého černého kabátu – nemluvili, jen se spokojeně 
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usmívali… támhle slečna vede na vodítku psíka, který na svých 

malinkých noţičkách sotva stíhá její tempo a vyčerpaně u toho 

funí… na modré ţidličce na okraji promenády sedí starší pán 

v pruhovaném modro-bílém tričku a zamyšleně hledí k obzoru 

(nad čím asi tak usilovně přemýšlí?)… právě v místě, kde se 

monumentálně tyčí luxusní hotel Negresco, dovádí nad promenádou 

hejno racků… a támhle se někdo dokonce koupe v moři! Blázen… 

Co se takhle na chvíli posadit na jednu z těch bílých laviček a nechat 

se pohltit onou bezstarostnou atmosférou? 

Ale jsme teprve na začátku… Za sebou jsme nechali dosti 

rušnou ulici, která sousedí s promenádou, prošli nenápadným 

průchodem mezi nízkými domy a rázem jsme se ocitli v úplně jiném 

světě: mořský azur, šeď oblázků na pláţi a slanou vůni vzduchu 

vystřídaly pestré barvy květin, zeleniny a ovoce a vzduch nasytila 

omamná vůně mimózy, levandule a citrusové kůry s lehkou příměsí 

čerstvých ryb. Jsme na Cours Saleya – na tomto podlouhlém 

prostranství rozloţí kaţdý den obchodníci svá bohatství – nejrůznější 

druhy květin zářící těmi nejpestřejšími 

barvami (tulipány, karafiáty, růţe, gerbery, 

mimóza a spousta dalších, jejichţ jméno mi 

stále zůstává záhadou), zeleninu a ovoce, 

které se na Vás přímo směje a bezostyšně 

svádí k nakousnutí. Dáme si kávu v jedné 

z kavárniček, co říkáte? A hned tady 

za rohem, na prostranství před justičním 

palácem, je další trh, tentokrát marché aux 

livres – je to takový velký antikvariát 

pod širým nebem. Racine, Hugo, Balzac, Sartre – všichni se tu sešli 

a prodávají se za směšnou cenu. Tak co, pánové, kterého z vás si 

dnes odneseme domů? 
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A pokračujeme… Hned za justičním palácem se ponoříme 

do spletitého bludiště historického centra města – uzounké uličky, 

vysoké domy s malými balkónky a barevnými dřevěnými okenicemi, 

u jejichţ rohů lidé poklidně popíjejí svou odpolední kávu, drobné 

obchůdky, které mnohdy vypadají jako pro panenky. Toto staré 

město si s námi hraje, provádí nás svými uličkami hned sem, hned 

na druhou stranu… ale dobře ví, co dělá.  

Před námi se náhle otevřelo malé náměstíčko, samozřejmě 

lemované kavárničkami, restauracemi a cukrárnami, ale hlavně 

tu přímo proti nám tyčí místní Cathédrale Sainte-Réparante. Barokní 

průčelí zcela určitě nenechá ţádného kolemjdoucího chladným 

a nezůstane bez povšimnutí. Zevnitř toto místo 

působí ještě mnohem impozantněji neţ zvenčí. 

Majestátnost interiéru ještě podtrhuje hra stínu 

v lodi baziliky a naopak hra světla u hlavního 

oltáře. 

Jsme u konce naší promenády, zanechám 

Vás v tichosti a velkoleposti tohoto místa. Můţete 

se ještě na chvíli posadit do lavice a pozorovat 

ten šikmý paprsek slunce, který kupolí proniká dovnitř. Třeba v jeho 

světle objevíte něco, co vás povzbudí na té letošní cestě za Světlem, 

na kterou jsme se nedávno vypravili. Tak zase někdy příště…   

Určitě se za mnou zase někdy zastavte, ať uţ si zvolíte 

jakýkoli způsob návštěvy, budu Vám k dispozici a ráda s Vámi zase 

strávím nějaký čas v azurově slunečném opojení. Ať se Vám všem 

v Jimramově a okolí daří, myslím na Vás! 

/Barbora Kašová/ 
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 Kdo by to byl řekl, ţe nám Ţárovka takhle zestárne? Vţdyť 

od prvního vydání uběhlo jiţ více neţ šest let. Podívejme se společně 

na to, jak to tenkrát všechno začalo.  

 Psal se rok 2005 a do naší jimramovské farnosti nastoupil 

do funkce faráře Jakub Holík. Ještě téhoţ roku na jednom setkání 

mládeţe přišel o. Jakub s nápadem na vydávání farního časopisu. 

Hned na začátku bylo potřeba najít někoho, kdo by se tohoto úkolu 

zhostil. Vzpomínám si, ţe v místnosti se rozhostilo hrobové ticho 

a nikdo se nijak zvlášť do tohoto úkolu nehrnul. Poté na sebe 

ale spiklenecky mrkly sestry Kašovy s tím, ţe pokud se ještě někdo 

přidá, tak se tohoto úkolu ujmou. Podíval jsem se kolem sebe, 

a jelikoţ se nikdo nehlásil, tak jsem se rozhodl, ţe zachráním situaci 

a nabídl jsem oběma slečnám „technickou podporu“ při vytváření 

časopisu. A tak to vlastně všechno začalo! 

První číslo (technicky vzato nulté číslo) vyšlo 27. 11. 2005 

s názvem „Farní časopis“. V tomto čísle jsme se obrátili na Vás, 

čtenáře, abyste nám pomohli najít vhodný název. Ze tří moţností 

byla nakonec vybrána, dnes jiţ dobře známá, Ţárovka. Musím se 

přiznat, ţe já osobně jsem tehdy hlasoval pro jiný název, ale dnes si 

jiţ jiné jméno ani nedovedu představit. 

Za rok 2006 bylo vydáno pět čísel Ţárovky a v ostatních 

letech se počet ustálil na třech číslech za rok. Časopis vychází 

„občasně“ s nákladem přibliţně 120 výtisků na číslo. Na začátku je 

vţdy úvodní slovo kněze, následují články o proběhlých akcích 

ve farnosti, rozhovor, případně různé pozvánky a čtení z farní 

kroniky. Na zadní stránce je pak zobrazen kříţ. Zatím největší porci 

informací jsme Vám přinesli ve čtrnáctém čísle, které mělo 36 stran 
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a spolupracovalo na něm 17 farníků (s redakcí a o. Jakubem). 

S vydáním 19. čísla byl také spuštěn web www.zarovka.wz.cz, kde je 

moţnost stáhnout si všechny doposud vydané Ţárovky a třeba si 

i trochu zavzpomínat na to, kolik krásného jsme společně proţili.  

Inu, uteklo to jako voda ve Fryšávce, a právě proto nyní čtete 

jiţ dvacáté „jubilejní“ číslo tohoto občasníku. Na tomto místě bych 

rád poděkoval všem, kteří nám v průběhu času jakýmkoliv způsobem 

pomohli, či dobrým slovem pohladili na duši.  

Veškeré spolupráce si velmi váţíme a věříme, ţe naše 

Ţárovka nám bude ještě několik let dobře svítit! 

/Pavel Šikula ml./ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Volili jsme 

V prosinci jsme volili po pěti letech novou farní radu. Začátkem roku 

2012 se někteří členové díky naší volbě vyměnili a jiní potvrdili 

své pozice do dalšího období. A kdo jsou ti odváţní „politici“ 

http://www.zarovka.wz.cz/
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v naší farnosti? Josef Homolka, Dagmar Kašová, Josef Lidmila, Jana 

Menšíková, Miroslav Ondrůch ml., Štěpán Plecháček, Václav Tulis 

a Jaroslav Tušla. Nevolenými stálými členy jsou Antonín Bradáč 

a Pavel Šikula st. 

 

Obrovský dárek pro tři děti 

Před několika lety jsme si prostřednictvím projektu Adopce na dálku 

adoptovali holčičku v Indii. Za těch pár let jsme se stali adoptivními 

rodiči tří dětí. Sbírky vybírané na vánoční půlnoční mši svaté 

a na Boţí hod jsou věnované na pokrytí potřeb těchto dětí. Suma se 

to zdá být pro nás nepatrná (5 000 Kč/dítě/rok), ale těmto našim 

dětem je důleţitou částkou pro lepší ţivot. 

 

Tříkrálová sbírka 

V pátek 6. a v sobotu 7. ledna se uskutečnila Tříkrálová sbírka 

pro potřeby České katolické charity. V našich třech farnostech se 

do koledování zapojilo 18 skupinek koledníků. Celkově tyto 

skupinky vybraly 82 619 Kč a to je o 4 863 Kč více než loni. 

Děkujeme všem dárcům. Bez vás by některé sluţby potřebným lidem 

vůbec nefungovaly. 

 

Dobré filmy je nutno vidět i víckrát! 

Římskokatolická farnost v Jimramově, římskokatolická farnost 

Sádek a farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telecí vás 

opět srdečně zvou na Ekumenický filmový klub. Letošním ústředním 

tématem všech filmů je mezilidská vzájemnost. Součástí promítání je 
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i komentář filmového znalce a evangelického faráře v jednom 

Lukáše Pešouta a komentář lidí, kteří mají s danou problematikou 

osobní zkušenost skrze svou práci či rodinu. Neváhejte a přijďte 

kaţdou první sobotu v měsíci na promítání dobrých českých 

i zahraničních filmů. Více informací najdete 

na www.farnostijimramovska.cz, na nástěnkách v kostele a u farářů 

ze zmíněných farností. Zván je kaţdý a vstup je zdarma! Těšíme se 

na vás ! 

 

Oprava fary 

Po měsících příprav, které spočívaly zejména ve zpracování projektu 

a jeho projednání se stavebním a památkovým ústavem, jsme 

20. února zahájili vlastní práce na rekonstrukci fary. Byl vyklizen byt 

pana faráře i velký sál. Vybourala se koupelna a WC v mezipatře 

a zedníci i topenáři zahájili své práce. Předpokládáme, ţe práce 

potrvají tak kolem tří měsíců. Prosíme všechny, kteří mohou, 

o brigádnickou pomoc. Také prosíme o modlitby, abychom všechno 

s pomocí Boţí zdárně zvládli. 

 

Kurz vzdělávání ve víře pro dospělé 

a mládež 2012  

aneb Na Západ a na Východ 

Kaţdou postní neděli hned po poboţnosti kříţové cesty v našem 

kostele (16:00) probíhají v sále katolické fary v Jimramově 

přednášky o krajích za hranicemi Česka (USA a Svátá země). 

Letošní odpolední setkání jsou nejen pro ty, kteří milují cestování. 

Od třetí neděle postní (11. 3.) jste zváni na povídání o. Pavla o Svaté 

http://www.farnostijimramovska.cz/
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zemi (na pokračování). Přejeme příjemné nedělní odpoledne strávené 

na krátké procházce a přece daleko od domova.  

 

Dary Ducha svatého dětem 

Zvláště pro děti je určená mše svatá první neděli v měsíci. Vloni 

jsme se dověděli mnoho o ţivotě svatého Mikuláše. Letos se spolu 

s dětmi postupně zaměříme na dary Ducha svatého. Uţitečné nám 

mohou být malé nápovědy kolem hlavního kříţe v kostele. 

 

 

 

 

 

 
 

Březen 

9.11. 3.: výlet dětí do Prahy 

11. 3.: novokněţské poţehnání (P. Miroslav Prajka, kaplan 

ve Velkém Meziříčí) 

17. 3.: 19:00 v Dalečíně adorace s verši pro ţivot a se zpěvy z Taizé 

19. 3.: slavnost sv. Josefa – mše svatá v 8:15 

23. 3.: 15:30 setkání rodičů prvokomunikantů 

25. 3.: 15:00 v Sulkovci Pašijová hra 

31. 3.: setkání mládeţe s otcem biskupem 
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Duben 

20. 4.: zájezd na Floru Olomouc a pouť na Svatý Kopeček 

21. 4.: Dětský den (začátek v 9:30 v kostele) 

29. 4.: zájezd za P. Milanem Těţkým 

 

Květen 

11.13. 5.: víkendový výjezd biřmovanců do Osové Bítýšky 

18. 5.: 15:30 setkání rodičů prvokomunikantů 

20. 5.: 14:00 přehlídka chrámových sborů Vysočiny 

26. 5.: pouť ministrantů na Vranov u Brna 

27. 5.: Farní den (Pétanque, trampolína, ţivá hudba, překvapení…) 

30. 5.: Den vzájemných modliteb s AKS Olomouc 

 

Červen 

1.10. 6.: moţnost zadávání intencí na 2. pololetí roku 2012 

9. 6.: 15:00 sv. smíření pro prvokomunikanty, jejich rodiče a kmotry 

10. 6.: první svaté přijímání 

23. 6.: 15:00 pěší pouť ze Sulkovce do Bystrého 

24. 6.: 17:00 (18:00) primice pana faráře (videozáznam z primice 

u příleţitosti 5. výročí kněţského svěcení o. Pavla) 
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Mimořádné sbírky: 

6. 4.: dobrovolná sbírka na Boţí hrob 

27. 5.: sbírka na charitativní účely 

24. 6.: sbírka na bohoslovce 

Kaţdou první neděli v měsíci sbírka na opravu fary! 

 

Primice v našem děkanství: 

1. 7.: Mgr. Josef Novotný, Ţďár nad Sázavou I 

6. 7.: Mgr. Karel Janů, Jámy 

 

Významné akce plánované v naší farnosti 

v 2. pololetí 2012: 

9. 9.: patrocinium 

13.15. 9.: pouť Jiţní Morava a Rakousko 

20. 10.: biřmování 

 

od 11. 10.: Rok víry (postupné představování světců vyobrazených 

v našem kostele) 
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Brian Cavanaugh 

 „Jakýsi student nalezl kuklu motýla a přinesl ji do své 

domovské třídy, kterou byla shodou okolností přírodopisná 

posluchárna. Učitel ji vložil do prázdného akvária s lampou, 

jež měla zámotek zahřívat. Asi po týdnu se na spodku kukly objevila 

malá puklina. Studenti s napětím sledovali, jak se zvolna zvětšuje. 

Pak se objevila drobná tykadélka a hned po nich přední nožky. 

Všichni studenti se o přestávkách rychle vraceli do přírodopisné 

posluchárny, aby sledovali, jak se malý zázrak vyvíjí. Během polední 

přestávky se vynořila ochablá křídla a z jejich nádherného zbarvení 

bylo zřejmé, že rodící se motýl je monarcha stěhovavý. Kroutil se, 

třásl sebou a zápasil, ale přesto se zdálo, že v úzké štěrbině 

beznadějně uvízl. Ať dělal, co dělal, ne a ne se dostat z kukly ven. 

 Nakonec se jeden chlapec rozhodl, že motýlovi pomůže. Vzal 

ze stolu nůžky, nastřihl kuklu a vzápětí z ní vyklouzlo cosi, co se 

podobalo velice podivnému hmyzu. Přední půle jeho těla vypadala 

jako motýl s bezvládnými křídly, ale spodní část, jež se vynořila 

z kukly, byla velká a odulá. Tenhle tvoreček – jakýsi  

housenko-motýl nebo motýlo-housenka – se na svých zakrnělých 

křídlech nikdy nevznesl. Jen lezl po dně akvária a bezmocně za sebou 

vlekl křidélka a odulé tělo. Zakrátko uhynul. 

Nazítří učitel přírodopisu svým žákům vysvětlil, že zápas, 

který musí motýl podstoupit, aby se dostal z kukly ven, je pro jeho 

další vývoj nezbytný, protože se při něm tekutina z odulého těla 

přesouvá do křídel, která zesílí a umožní mu létat. Bez boje se motýlí 

křídla řádně nevyvinou a motýl se pak nikdy nevznese. 
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Co platí pro motýly, platí i pro nás: ani my nesmíme rušivě 

zasahovat do zákonů Stvořitelových. Je mnoho věcí, jež bez boje 

nikdy nevzniknou.“ 
CAVANAUGH, B. Kup si los: a jiné příběhy. 1. vyd. Kostelní Vydří:  

Karmelitánské nakladatelství, 2002. s. 71-72, 141 s. ISBN 80-7192-697-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Děkujeme našim sponzorům i všem, kteří nás podporují, a těšíme se 
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