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Datum vydání: 1. 7. Náklad: 110 výtisků 

 

Drazí farníci a všichni čtenáři Žárovky, 

tentokrát začnu otázkou: „Který den Pán Bůh stvořil Vysočinu?“ 

Správná odpověď je: „V sobotu.“ Proč v sobotu? Aby měl v neděli 

kam jít na procházku. 

I když teď se nám v přicházejícím létě a dovolených nabídne 

více „nedělí“ a naskytne mnoho příležitostí vyrazit na rekreaci, 

do přírody, k moři, na zahrádky… prostě jít se projít tam, kde je 

krásně, dopřál přesto Stvořitel vzniknout tomuto číslu Žárovky. 

Abychom měli kam jít na procházku. Procházka stránkami Žárovky 

je totiž jiná a zase jinak obohacující. 
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V těchto dnech zažíváme nejkratší noci a žárovky moc 

nepoužíváme. V rukou však držíte Žárovku, kterou určitě 

neodkládejte na dobu, až se setmí. Tato je i pro denní svícení. 

Příjemnou procházku a stálé světlé chvíle Vám společně 

s redakční radou a všemi přispěvateli přeje 

o. Pavel 
 

 

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

http://www.clovicek.hu.cz/
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Výletem do Prahy za poznáním historických památek jsme si 

zpestřili jeden z březnových víkendů. Jelo nás dvanáct dětí 

z jimramovské farnosti pod vedením pana Bradáče a Zuzky 

Bradáčové. 

Na cestu jsme se vydali 9. března 2012 vlakem. Cesta byla 

sice zdlouhavá, ale všichni jsme se těšili na nové zážitky. Ubytováni 

jsme byli v katolickém domově 

studujících, což nám bylo velmi 

příjemné a celkově to bylo prima.   

V pátek navečer jsme zašli 

na památný Vyšehrad a osvětlený 

Karlův most. Velkým hitem bylo 

cestování metrem, protože se nám 

takového dobrodružství každý den 

nedostává. 

Druhý den začala naše soukromá poznávací prohlídka Prahy. 

Prošli jsme Václavské i Staroměstské náměstí a hodně zabodoval 

polední orloj. Po obědě jsme se vypravili na Petřínskou rozhlednu, 

odkud jsme viděli Prahu z ptačí perspektivy. Zajímavé proměny 

s námi dokázala udělat zrcadla v zrcadlovém bludišti, což bylo 

zdrojem humoru po nás pro všechny. 

V průběhu slavení nedělní mše svaté jsme obdivovali krásy 

katedrály sv. Víta. Nemohli jsme si odepřít atraktivní místa, jakými 

jsou nádvoří Pražského hradu a Zlatá ulička. Poslední výpravou byla 

návštěva kostela Pražského Jezulátka. 
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Celý výlet jsme si náramně užili a hodně se nachodili. Velmi 

děkujeme panu Bradáčovi za uspořádání a organizaci výletu.   

/Daniela Ondrůchová/ 

 

 

 

 

 

 
 

V pátek 20. dubna t. r. se uskutečnila pouť na Svatý Kopeček 

spojená s návštěvou Flory Olomouc. Této poutě jsme se někteří 

společně s poutníky „žďárské“ farnosti zúčastnili. První zastavení 

bylo na Svatém Kopečku, v bazilice Navštívení Panny Marie, 
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kde jsme slavili společnou mši.  Po skončení mše jsme vyslechli 

výklad o historii této krásné barokní stavby.  

              Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku se 

řadí mezi nejznámější poutní místa České republiky. V roce 1995 byl 

tento poutní chrám 

při návštěvě papeže Jana 

Pavla II. prohlášen 

za baziliku minor.   

 Pro Vás, kteří se 

chtějí něco více dozvědět, 

připojujeme odkaz 

na internetové stránky: 

www.svatykopecek.cz.  

Poté jsme zamířili směr Flora Olomouc. Tam jsme již každý 

z nás měli individuální program se stanovenou hodinou návratu zpět 

k autobusu. Každý si zde přišel na „svou chuť“. V autobuse jsme se 

vzájemně podělili o dojmy z této výstavy a obtěžkáni taškami svého 

nákupu jsme se šťastně navrátili zpět k našim domovům.  

 Co závěrem říci? Byl to pro nás velmi příjemně prožitý den, 

plný krásných okamžiků, za což všem organizátorům děkujeme. 

/Jana Menšíková/ 

 

 

 

 

 

http://www.svatykopecek.cz/
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V sobotu 21. 4. se stejně jako v posledních pár letech konal 

dětský den. Sešli jsme se v 9:30 v kostele, kde jsme si zazpívali, 

seznámili se s průběhem dne a otec Pavel nám požehnal. Pak jsme se 

rozešli, my větší na stanoviště, menší soutěžit a dospělí 

na přednášku.  

Když všichni dosoutěžili a přednáška skončila, šlo se na faru. 

Tam už na nás čekala taková menší hostina. Dokonce jsme si mohli 

i zajezdit na koni. Jelikož se v ten den konal i karneval, zacvičit si 

do tělocvičny jsme tentokrát nešli a tak jsme se všichni rozešli domů. 

Myslím, že všichni se už těší na příští rok na další dětský den. 

/Lada Halvová/ 
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Hovorany – obec ležící v oblasti Moravského Slovácka, 

obklopená půvabně měkce zvlněnou krajinou s poli, vinicemi a sady. 

Nepochybně krásný kout jihovýchodní Moravy, ale v neděli 

29. 4. 2012 se cílem jimramovského zájezdu na tato místa nestaly 

ani tak přírodní krásy, jako spíše setkání s o. Milanem Těžkým, 

který po odchodu z naší farnosti působí v těchto končinách již 

7. rokem. A pro tento náš záměr jsme měli i požehnání shůry, soudě 

podle nádherně vyšperkovaného slunečného dne, který nám byl 

při této příležitosti dán k dispozici. 

  Návštěvu jsme zahájili, jak 

jinak, mší svatou v barokním kostele 

sv. Jana Křtitele. Rozšířili jsme řady 

běžných hovoranských farníků, 

posílené zájemci o poslech 

Jimramovského chrámového sboru, 

který při této příležitosti doplnil 

bohoslužbu svým velikonočním 

repertoárem a zpěvem Pololáníkova 

ordinária, jehož rychlé tempo rozvířilo jinak pokojnou hladinu 

hovoranského zpěvu (pravda, i při zpěvu mešní písně jsme byli 

poněkud napřed, my „horalé“ máme patrně přece jen rychlejší 

životní tempo). Ale konec dobrý, všechno dobré. 

Nasyceni stravou duchovní jsme věnovali péči svým tělesným 

schránkám a za milé přítomnosti o. Milana jsme poobědvali a přijali 

bohaté občerstvení připravené hovoranskými farnicemi (možná 

i farníky, kdo ví). Popolední posezení bylo ideální příležitostí 

k osobnímu povídání mezi sebou a především s o. Milanem. 
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Překvapilo nás, že i po letech nás všechny bez nejmenšího zaváhání 

neomylně roztřídil do jednotlivých farností – Jimramova, Dalečína 

a Sulkovce. Plánovanou procházku po Hovoranech jsme tak trochu 

ošidili, vzhledem k pokročilé době jsme se vydali rovnou k poslední 

metě nedělního odpoledne, vinnému 

sklípku. Rádi jsme se nechali obklopit 

příjemným chládkem tohoto prostoru. 

Pozorná obsluha nás napájela vínem, 

vzorek střídal vzorek (vinaři mi 

prominou, nepamatuji si značku jediného 

z nich, vím jen, že jednotlivé odrůdy 

měnily barvu ve stejném sledu jako naše 

tváře, od světlých odstínů, přes růžovou 

až po červenou). Přiblížil se čas odjezdu, před nímž jsme 

od o. Milana přijali požehnání. Cestu zpět mohl každý využít 

po svém. Věnovat se poklidnému klimbání, přebírání dávno zasutých 

vzpomínek či nejnovějších zážitků nebo příjemnému klábosení se 

svým spolusedícím.   

Ne každý host je vítaný a ne každý hostitel je vítající. 

O. Milan nás ani na chvíli nenechal na pochybách, že ho naše setkání 

opravdu těší. Jeho radost byla zcela zjevná. Jakoby ani neexistovalo 

7 dlouhých let, nit komunikace nebyla přerušena a naprosto 

bezprostředně jsme na ni navázali. Celý sváteční den nás provázela 

vlídná a přátelská atmosféra. Všude dobře, doma nejlíp, 

ale v Hovoranech nám bylo víc než dobře.  

Jak před odjezdem zmínil o. Milan, vzdálenost ani čas mezi 

námi nejsou to nejdůležitější. Skrze modlitby zůstáváme v trvalém 

dálkovém spojení.  A to je, zdá se, plně funkční. 

/Dagmar Kašová/ 
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V pátek 11. května navštívil naši farnost v Jimramově vzácný 

host. Ačkoli se setkání s ním konalo v ranních, resp. dopoledních 

hodinách, byl kostel poměrně plný. Přišli dokonce někteří žáci 

jimramovské základní školy, kterým tou dobou probíhalo vyučování. 

A proč že vlastně všichni přišli? 

Odpověď je jednoduchá  oním vzácným hostem nebyl nikdo 

jiný než otec Elias Vella. Ten se narodil 28. 2. 1941 na Maltě 

v St. Paul’s Bay. Je členem řehole františkánů. V roce 1965 ukončil 

studium teologie na Lateránské univerzitě v Římě a poté přednášel 

teologii v semináři. Je autorem početných publikací zaměřených 

na pastoraci. V letech 19741986 byl provinciálním představeným 

františkánů na Maltě a farářem v St. Paul’s Bay. Dnes je znám 

především jako exorcista. Protože hovořil anglicky, byl zapotřebí 

tlumočník. Tím byl, nám dobře známý, Václav Čáp. 

Svůj program, smím-li to tak nazvat, v Jimramově začal 

o. Elias Vella krátkou duchovní přípravou na setkání s Kristem. 

Posléze vystavil na oltáři Nejsvětější Svátost a předložil Ježíšovi 

naše trápení a bolesti a prosil o jejich uzdravení. Při jejich 

vyjmenovávání byl velmi konkrétní. Na konec této adorace vzal 

celou monstranci a obešel s ní celý kostel a každému dal příležitost 

pohlédnout Pánu Ježíši do očí. 

A právě za to, že nám umožnil setkat se tváří v tvář s Kristem 

a odlehčit nám tak od našich bolestí a strastí, patří o. Eliasi Vellovi 

veliký dík. 

/Adam Plecháček/ 
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Ráno 17. května jsme se my, co chodíme na náboženství, 

místo do školy vydali k faře. Myslím, že to nikomu moc nevadilo. 

Odtud jsme pak jeli s otcem Pavlem do Brna. 

V Brně jsme prožili mši svatou s otcem biskupem v katedrále. 

Tam nám pak moderátor celé akce Luděk Strašák, redaktor radia 

Proglas, představil postavy, které postupně vylézaly z Bible. Setkali 

jsme se s Janem Křtitelem, kterému jsme pomáhali vymýšlet kázání. 

Šli jsme se podívat za otcem biskupem do biskupské kaple, o které 

nám něco pověděl. Josef Egyptský nám ukázal sklep, kde jsme měli 

za úkol najít nápis, druhá část byla luštění křížovky. U Matěje jsme 

šplhali až nahoru na věž a živou vodu jsme pili v komunitě sester 

v restauraci L´Eau Vive. Archanděl Michael nám řekl něco o mečích 

a u archanděla Rafaela jsme si zkusili, jaké to je být slepý. 

Po splnění všech úkolů jsme se zase sešli v katedrále 

a všechny biblické postavy, co předtím vylezly z Bible, se tam opět 

vrátily. Otec biskup nám požehnal a my spokojeni odjížděli domů. 

/Lada Halvová/ 
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Kolem světa a zase zpět do Jimramova 

Mons. ThDr. Josef Laštovica je jméno, které velmi dobře 

známe a někteří na osobu, která ho nosila, máme i osobní 

vzpomínky. Stejné jméno bylo 

v poslední době v našich farnostech 

a nejen v české katolické církvi 

velmi často skloňováno. Tento 

významný jimramovský rodák 

zemřel na den Nanebevstoupení Páně 

17. 5. 2012 v nemocnici v Římě. 

Život P. Laštovici byl plný 

zlomů, určitě nesnadných chvílí 

ale také situací a práce, skrze kterou 

mohl s radostí pomáhat druhým 

lidem. Zde bychom rádi vyzdvihli 

to nejdůležitější z jeho života. 

 Mons. ThDr. Josef Laštovica se narodil 1. listopadu 1925 

v Jimramově. Na Velehradě a v Brně studoval gymnázium, 

které v roce 1954 ukončil maturitou. 

 Začal studovat Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity 

v Brně, ale po třetím ročníku byl z politických důvodů 

vyloučen a poslán jako pomocný dělník do strojíren.  

 V roce 1949 byl nucen emigrovat do Německa, protože 

v rodné vlasti mu hrozilo zatčení. Odtud odešel o rok později 
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do Říma studovat bohosloví a 3. července 1955 zde přijal 

kněžské svěcení. 

 V letech 19551956 působil jako prefekt v Papežské koleji 

Nepomucenum, později jako sekretář Pastoračního ústavu 

Lateránské univerzity. V roce 1962 obhájil doktorát teologie.  

 V období let 19631968 byl generálním sekretářem 

Lateránské univerzity a od roku 1968 do roku 1992 pracoval 

na Kongregaci pro zasvěcený život. Působil rovněž 

v diplomatických službách Vatikánu. 

 Po pádu totalitního režimu zahájil v naší zemi aktivní 

přednáškovou činnost v oblasti bioetiky,  byl jmenován 

postulátorem kauzy blahořečení boromejky Matky Vojtěchy 

Hasmandové. 

 V roce 2007 udělil Mons. Laštovicovi brněnský biskup 

Vojtěch Cikrle medaili sv. Petra a Pavla za obětavou 

a nezištnou kněžskou i diplomatickou službu ve prospěch 

naší země. 

Rozloučení s Mons. Laštovicou proběhlo v Brně v katedrále 

sv. Petra a Pavla, které vedl brněnský biskup o. Vojtěch (25. 5.) 

a v našem jimramovském kostele (26. 5.), kde obřad vedl generální 

vikář o. Jiří Mikulášek. Při obou příležitostech zněla krásná slova 

vzpomínek a díků za život o. Laštovici z úst rodiny, přátel, kněží, 

sester Boromejek, i od zástupců veřejného života. Slunce, paprsky 

lásky věnované druhým, zářivý úsměv, laskavost, srdečnost, studna, 

která dává, dává a dává. Velmi vzdělaný člověk, který se dokázal 

bavit s každým na jakékoli úrovni a snažil se vždy pomoci. S tímto 

vším byl P. Laštovica nejvíce spojován.  
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Naše farnosti měly mnoho příležitostí setkat se s tímto 

velkým člověkem. I když dlouhá léta působil v Římě, nikdy 

nezapomněl na svoje rodiště. V posledních letech se snažil vracet 

do Jimramova, kde během svých promluv dokázal upoutat všechny 

posluchače. Ke všem jimramovským i českým poutníkům v Římě se 

vždy vřele hlásil, snažil se jim poskytnout maximální pohodlí a chtěl 

jim ukázat co nejvíce z vatikánských zákoutí.  

Poprosili jsme jednu naši věrnou čtenářku a příležitostnou 

přispěvatelku, která udržovala s Mons. Laštovicou dlouhá léta 

písemný kontakt, aby se s námi podělila o vzpomínku na o. Josefa.  

/Maria Kašová/ 

 

 

Vzpomínka na Mons. ThDr. Josefa Laštovicu 

Vzácného jimramovského rodáka Mons. Laštovicu jsem 

osobně poznala až v roce 1990, kdy už mohl svobodně do Jimramova 

přijíždět. Byl kamarádem mého manžela z dětství a mládí. 

Mons. Josefa si vážím pro jeho laskavé a vstřícné jednání se všemi 

jimramovskými občany, ale zvláště jsem mu vděčná za povzbuzující 

slova a účast v nemoci manžela i milé přítelkyně Anunky. 

 Ráda bych vám přiblížila více než 2100 km dlouhou cestu, 

kterou vykonal v září 2011 s neteří Marcelou a jejím manželem 

do jižního Tyrolska do farností, ve kterých působil po svém 

vysvěcení. 

 Cesta započala 10. září 2011 v Lomnici u Tišnova a vedla 

přes Rakousko kolem Vídně přes Štýrský Hradec, Klagenfurt 

do Itálie. Po 800 km dorazili do Brixenu, kde je biskupské sídlo. 
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Pod brixenského biskupa patřil Mons. při svém působené v jižním 

Tyrolsku (Brixen si připomínáme s nuceným pobytem 

K. H. Borovského). Odtud vyjížděli do Dolomit (Cortina 

d´Ampezzo, Plose  2000 m n. m.), do Bolzana. 40 km od Bolzana je 

lázeňské město Merano, které za Rakouska-Uherska navštěvoval 

Dr. Gith Jarkovský, později dojížděl do Jimramova a dal mu jméno 

Merán Českomoravské vysočiny. Navštívili bývalá působiště 

Mons. Josefa  nejdříve Vitipeno-Sterzig, zde působil krátce v létě 

1956. Nyní je to známé turistické středisko s krásnou sochou Jana 

Nepomuckého před místní radnicí. Ve farnosti Komaten byl farářem 

ve školním roku 196263 a sem za ním mohla poprvé po 14 letech 

odloučení přijet maminka paní Jindřiška Laštovicová. Komaten je 

na náhorní plošině ve výši 1500 m n. m., kolem jsou hory 

přes 3000 m vysoké s věčným ledem. V Cotle  Ivarco Gronsensen 

působil v letech 195660. Setkal se tu i se starou paní učitelkou 

ze školy, kde vyučoval náboženství. Nyní je škola zavřena pro malý 

počet dětí. Ve všech místech navštívili i hřbitovy. Mons. dojímaly 

vzpomínky nad hroby bývalých farníků. 

 Výlet pokračoval do východních Tyrol k úpatí velkého 

ledovce ve výši 2400 m n. m., okolní vrcholy Alp měří přes 3300 m. 

 Zpáteční cesta vedla přes rakouské poutní místo Mariazell, 

kam směřuje i naše letošní farní pouť. Zde po mši sv. modlitbou 

poděkovali Panně Marii za zdar náročné cesty a odtud již zamířili 

domů. Po krátkém ale nutném zotavení na svátek sv. Václava odletěl 

Mons. J. Laštovica z Brna do Říma. 

 Podobnou cestu přes Německo do Itálie vykonal 

Mons. Laštovica s neteří Martou a jejím manželem v r. 1999 

po stopách svého odchodu z ČSR v r. 1949.  

/zkrácené podle dopisu z Říma, napsala B. Brychtová/ 
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Sdružení ekumenických sborů Jimramova a okolí uspořádalo 

dne 20. 5. 2012 ve 14 hodin v kostele Narození Panny Marie 

v Jimramově nesoutěžní přehlídku chrámových sborů Vysočiny. 

Setkávání chrámových sborů pořádá tradičně v brněnské diecézi 

jednota MUSICA SACRA a v letošním roce bylo regionálních 

festivalů celkem 6. Pozvání do Jimramova přijaly čtyři chrámové 

sbory. Ve 14 hodin po úderu zvonu zazněla varhanní skladba 

Ceremoniál Geoffreye Nobese, kterou přednesl varhaník 

evangelického kostela v Jimramově Miroslav Kadeřávek. 

Po ní vystoupil čestný host festivalu otec Karel Cikrle, přivítal 

všechny účastníky jménem Jednoty Musica Sacra a přečetl poselství 

otce biskupa k letošním festivalům 

sborů. Všechny sbory a přátele 

sborového zpěvu přivítal také 

místní farář P. Pavel Vybíhal.   

Nejprve všichni zpěváci 

nastoupili před oltář a zazpívali 

společně ALELUJA Ondřeje 

Múčky a P. Petra Vrbackého. Osmdesátičlenný sbor hrál sice proti 

posluchačům přesilovku, to však nic neměnilo na radosti, se kterou si 

všichni skladbu zazpívali. Aleluja znělo chrámem jako velká oslava 

vyvrcholení velikonoční doby. 

Přehlídka pokračovala vystoupením jednotlivých sborů. 

Nejprve vystoupil chrámový sbor od sv. Jakuba z Poličky, dále sbor 

od sv. Mikuláše v Lísku a sbor od sv. Václava ve Zvoli. 
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Přehlídku uzavřelo ekumenické sdružení chrámových sborů 

z Jimramova a Sněžného. 

Všechny sbory se snažily představit svůj repertoár a během 

přehlídky zaznělo mnoho pěkných a zajímavých skladeb. 

Po skončení přehlídky se všichni účastníci přesunuli 

na evangelickou faru do Karafiátovy síně, kde bylo připraveno 

pohoštění. Chvíle družného rozhovoru rychle utekly a v 17 hodin se 

zpěváci přesunuli znovu do katolického kostela, kde se krátce 

připravili na modlitbu zpívaných mariánských nešpor, které celou 

přehlídku ukončily. Na závěr si ještě zájemci zazpívali společně 

skladbu P. Karla Břízy „Jásejte vstříc Bohu“. 

Pěkné květnové nedělní odpoledne proběhlo v příjemném 

duchu a při rozchodu jsme si přáli, abychom za dva roky mohli 

znovu uspořádat podobné setkání, abychom se na něm všichni 

ve zdraví sešli a podařilo se nám přilákat další sbory z okolí. 

 /Antonín Bradáč/ 
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Na den Seslání Ducha svatého 27. května 2012 se 

v Jimramově uskutečnil již 5. farní den. Po ranní bohoslužbě spojené 

s představením budoucích biřmovanců byl nachystán farní dvůr. 

Předcházel tomu velký úklid fary a napečení spousty dobrot, kterých 

se sešlo opravdu požehnané množství. Dvě hodiny po poledni 

vypukla hlavní sportovní aktivita  turnaj v pétanqu. Přihlásilo se 

16 týmů, které byly rozděleny do 4 skupin. Účastnili se ostřílení 

hráči, ale i úplní nováčci. Vždyť možná někdo držel v ruce 

petanquové koule poprvé v životě. Prvenství z loňska obhajovali 

Želka a její tygři, na záda jim dýchaly 

rodinné odnože Inkvizice či Adam 

v úterý odmaturoval. Souboje 

ve skupinách byly vyrovnané, někteří si 

postup zajistili s přehledem, ovšem 

největší favorité se o postup museli 

strachovat do posledních chvil. 

Po odehrání základních skupin 

následovala klobásková přestávka, 

protože každý sportovec potřeboval 

posílit na vyřazovací část. Mezi čtyři 

nejlepší nakonec postoupily týmy 

Inkvizice vs. Rainboom a Želka a její 

tygři proti MP2. Účast ve finále si 

nakonec vybojovala dvojice Inkvizice a Želka. O vítězství rozhodly 

velké zkušenosti, podpora publika, přesná muška i kapka štěstí 

a putovní pohár se opět vrátil do Pusté Rybné k Plecháčkovým. 

Na 3. místě skončilo družstvo Rainboom. Vítězové obdrželi sladké 

odměny.  
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Nyní nezbývá, než pořádně trénovat a příští rok znesnadnit 

Želce a jejím tygrům získání zlatého hattricku. Na večer hrála 

k poslechu a překvapivě i tanci schola z Mladočova a všichni 

zúčastnění se bavili do pozdních večerních hodin. Díky obětavé práci 

pořadatelů se farní den velmi vydařil.  

/Pavel Peňáz/ 

 

 

 

 
 

Svátek sv. Jana Křtitele připadl  letos na pěkný nedělní den. 

Pro nás, kteří jsme se sešli v 17 hodin na faře, byl ještě krásnější o to, 

že jsme mohli shlédnout filmový záznam jednoho z nejdůležitějších 

dnů v životě našeho p. faráře o. Pavla. Tím dnem byl 4. červenec  

2007, kdy se konala jeho primiční mše sv. na svátek sv. Prokopa 

v kostele sv. Prokopa v Letovicích.   

V krásně vyzdobeném 

kostele se sešlo mnoho lidí  

církevní hodnostáři, rodina, 

spolužáci a přátelé ze semináře, 

další spolubratři, p. starosta 

a občané Letovic, sestřičky 

ze semináře v Olomouci, 

zpěváci, ministranti, mnoho 

přátel a nesmím zapomenout i na dlouhý průvod družiček. Pozorně 

jsme sledovali průběh důstojné slavnosti a mnohým nám z dojetí  
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i ukáply slzy. O. Pavel vystupoval klidně, rozvážně, promyšleně 

a jasně hovořil, kdyby se mohlo známkovat, byla by 

to 1 s hvězdičkou. 

Z fary jsme odcházeli plni krásných dojmů, které v nás 

doznívaly i v dalších dnech.  

/Božena Brychtová/ 

 

 

 

 

 
 

Naše první setkání proběhlo v květnu loňského roku, kdy byl 

počet všech biřmovanců na čísle 21. Toto číslo se ale s postupem 

času snižovalo. V této chvíli se nás chystá přijmout svátost 

biřmování 17. Někteří z vás o nás ví více, někteří méně, ale každý 

určitě alespoň něco. Když to vezmu 

od začátku, tak se mi vybaví strach 

z předpokladů, které jsme měli splnit. 

Zdálo se nám, že je jich spousta. 

Od prvního setkání pokračovaly 

přípravy, které se konaly jednou 

za čtrnáct dní s prázdninovou 

přestávkou. Přípravy byly vždy 

zahájeny modlitbou a referátem 

v provedení biřmovanců. Poté jsme se 
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ponořili hluboko do různých témat přednášek, které vedl většinou 

o. Pavel či nějaký host. Po aktivitce a požehnání jsme se vždy 

přeplněni informacemi rozcházeli do svých domovů. Mohla bych 

tu vyprávět o tom, jak jsme se měli na biblovíkendu v Bedřichově, 

nebo jak se nám líbilo na setkání mládeže s biskupem v Brně, 

či o Osové Bítýšce a mnoha dalších akcích, které jsme navštívili, 

někteří dobrovolně, jiní povinně. Jenže to bych se nikdy nedostala 

k závěru, protože ze všech těchto setkání mám různé zážitky, pocity 

nadšení i zklamání, ale i naplnění čehosi krásného. Často 

to pro nikoho z nás biřmovanců nebylo jednoduché, i pro pana faráře 

nastaly občas krušné chvíle. Jsem ráda, že jsme s pomocí Ducha 

svatého dokázali dojít až sem skoro k cíli. Už brzy se staneme kýmsi 

jiným, někým, kdo dospěl ve víře a toto naše brzy bude 20. října. 

Jestli chcete, přijďte se podívat na úplný vrchol našeho „biřma“.   

/Klára Bradáčová/ 

 

 

 

 

 
 

Nyní vám milý čtenáři nabízíme od minulého čísla 

Žárovky slibovaný rozhovor s panem profesorem Petrem Piťhou, 

který jimramovskou farnost navštívil začátkem letošního ledna 

a při této příležitosti zde také přednesl pár svých myšlenek. 

Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. mnohým lidem předal a stále předává 

nejeden podnět k zamyšlení. 
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 V následujícím rozhovoru bychom vám tohoto velkého 

člověka rádi trochu představili. Více se o názorech a práci pana 

profesora dočtete v jeho publikacích. 

 

Mohl byste se nám v krátkosti představit? Jsem stárnoucí muž. 

Jsem kněz. Pracoval jsem na Univerzitě Karlově. Odkud pocházíte? 

Z Prahy. V jaké rodině jste vyrůstal? Velmi harmonické, a proto 

šťastné. Jak vzpomínáte na své dětství? S úctou ke všem, kdo ho 

tvořili a chránili. 

Co bylo hlavním impulzem stát se právě knězem? Potřeba 

umírajícího člověka smířit se s Bohem. Jaká pro Vás byla cesta 

k tomuto povolání? Jednoznačná a zcela utajená. Podporovala Vás 

rodina a blízcí? Netušili to. 

Velkou část svého života jste věnoval také pedagogice, dětem 

a mladým lidem. Co pro Vás tyto generace znamenají? Bolest 

a naději. 

V čem podle Vás dnešní rodina nejvíce selhává? Pokud vůbec 

existují rodiny, pak nedostatkem společně tráveného času 

a skutečným, trvalým zájmem o děti. 

V jedné ze svých knih píšete, že je správné, když člověk někdy 

přehlédne svou práci, shrne ji a srovná do určitého celku. 

Co tedy považujete za svůj největší úspěch a kde si naopak 

myslíte, že jste „nebyl na správném místě“? Myslím, že jsem vždy 

byl na správném místě, i když se mi to někdy nelíbilo jako např. 

při sběru kostí. To, že si to myslím, bude asi ten největší úspěch. 
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Jste velmi vytížený člověk. Na co Vám vzhledem k náročnému 

programu nezbývá moc času? Na staré, osamělé lidi. Máte čas 

na odreagování? Jak odpočíváte? Většinou změnou práce. A taky 

dost spím. 

Působíte jako velmi klidný, skromný a nevtíravý člověk. Máte 

na to nějaký „recept“? Duchovní život není ani choroba ani pokrm, 

takže recepty nejsou. Dokáže Vás něco rozčílit? Ano, směs hlouposti 

a drzosti, opakované vyrušování kvůli maličkosti. Lhář, který trvá 

na tom, že mu budu věřit. 

Co nebo kdo Vás v životě nejvíce ovlivnil a proč? Vždy jsem se 

od lidí učil, v nejhorším případě, co se nedělá. Galerie velkých vzorů 

by byla dlouhá, ale nejvíc rodinné prostředí. 

Co považujete v životě za nejdůležitější? Pomáhat druhým 

a potěšit je. Co by mělo být v životě cílem? Nepromarnit ho 

v bezcenných „hodnotách“ a dorůst v dobrého člověka. 

Máte nějaké životní motto? Adsum. Zde jsem. Je to plné 

soustředění. 

Jako součást příprav na oslavy 1150 let od příchodu věrozvěstů 

na Velkou Moravu jste nedávno vydal knihu o životě sv. Cyrila 

a Metoděje určenou hlavně dětem. Jaký odkaz z toho plyne 

pro děti ale i dospělé v dnešní době? Odpověď je v závěru 

té knížky. (pozn. red.: Petr Piťha: Slyšte slovo a zpívejte píseň, 2012) 
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Milí farníci. Zdá se, že práce na opravě fary se blíží ke svému 

konci. Zdá se tak už dlouho! V posledních dvou týdnech se navíc 

zdá, že zdání zdárného konce se začíná 

skutečně naplňovat. Zednické práce finišují, 

z nedokončení vodařských a topenářských 

prací se ukrajuje. Nejen ženy z řad farníků 

se podílejí na průběžném úklidu, nejen 

muži z řad farníků se od konce června 

podílejí na penetrování a malování. Každé 

úterý se v 19:30 scházíme v dolním sále 

k modlitbě růžence za zdárný průběh 

a výsledek oprav fary a vyprošujeme 

požehnání pro všechny, kteří se (firmy 

i dobrovolníci) na opravách jakýmkoliv způsobem (dary, práce, 

modlitba, nápady) podílejí. Farní budova získává na kráse a nabývá 

na praktičnosti. 

Děkuji všem, kteří se do oprav dle svých možností zapojili, 

zapojují a ještě nějaký ten týden zapojovat budou. Po bitvě je každý 

generál. Nejmoudřejším generálem ovšem bude ten, kdo byl 

v průběhu boje řadovým vojákem, a to jak přímo na poli, tak 

v „záloze“ jakékoliv podpory.   

Bohu i Vám díky! 

/o. Pavel/ 
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Milí poutníci, 

rád bych Vám představil program farní pouti na Moravu 

a do Rakouska, kterou připravujeme na září letošního roku. 

V současné době máme za sebou přípravnou cestu, při které jsme 

navštívili většinu míst, kam pojedeme. Máme zamluvené 

dva autobusy (pro 100 poutníků), zamluvené ubytování 

a zablokované termíny prohlídek na většině míst. Je přihlášeno 

100 poutníků, tudíž je pouť obsazena. 

Naše pouť začne výjezdem z Jimramova 13. září ráno 

a pojedeme do Vranova u Brna. Zde zahájíme naši pouť mší svatou, 

prohlídkou baziliky a snad i pěkným setkáním. Následně přejedeme 

do Rajhradu, kde si prohlédneme další významné Mariánské poutní 

místo. Třetím zastavením prvního dne bude Znojmo. Znojmo bude 

právě v přípravách na vinobraní, které zde začíná v pátek 14. září. 

Zde předpokládám asi 15 minutový přesun z parkoviště ke kostelu 

sv. Mikuláše, který si prohlédneme. Od kostela je krásný pohled 

na okolní krajinu. Po prohlídce nás čeká již jen přesun do Vranova 

nad Dyjí, kde máme zajištěné ubytování v rekreačním středisku 

Klatovka. Zde máme rovněž zajištěné snídaně i večeře. 

Druhý den se vydáme do Rakouska, pojedeme necelých 

200 km do Mariazell. Zde dojednáváme možnost mše svaté, 

prohlídku baziliky i okolí s krásnými výhledy na okolní hory. Cestou 

zpět se dle časových možností stavíme na krátkou zastávku 

na některém poutním místě při cestě. 
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 Třetí den zahájíme prohlídkou zámku ve Vranově nad Dyjí. 

Po prohlídce budou dvě možnosti programu. Pro zájemce přejedeme 

několik kilometrů do Čížova, kde je možnost prohlídky zbytků 

tzv. železné opony. Pak by byla 56 kilometrová procházka, která je 

završená krásným výhledem na Podyjí a městečko Hardegg. Ti, kteří 

nebudou chtít absolvovat vycházku, budou mít možnost volného 

programu cca 2 hodiny po Vranově nad Dyjí.  

 Zakončení našeho programu nás čeká v Hlubokých 

Mašůvkách. Mše svatá a prohlídka celého areálu tohoto poutního 

místa bude završením našeho putování. 

 Pro zájemce, kteří by se chtěli dopředu dovědět více 

o místech, která chceme navštívit, nabízím několik internetových 

adres: 

www.dc-vranov.cz, www.rajhrad.cz/benediktini, 

www.klatovka.wz.cz, www.zamek-vranov.cz, www.znojemsko.info, 

www.basilika-mariazell.at, www.farnostmasuvky.cz. 

/Pavel Šikula/ 

 

 

http://www.dc-vranov.cz/
http://www.rajhrad.cz/benediktini
http://www.klatovka.wz.cz/
http://www.zamek-vranov.cz/
http://www.znojemsko.info/
http://www.basilika-mariazell.at/
http://www.farnostmasuvky.cz/
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Součástí minulého jubilejního 20. čísla Žárovky byla anketa, 

která měla být pro naši redakci zpětnou vazbou, jak hodnotíte naši 

práci, a také inspirací, co bychom mohli vylepšit, abyste vy čtenáři 

byli co nejvíce spokojení. Zpětná vazba nebyla taková, jakou jsme 

očekávali, ale našli se alespoň 4 stateční 

farníci, kteří nás v našem úsilí podpořili 

a odevzdali vyplněnou anketu. Nyní vám 

nabízíme resumé našeho dotazníku.   

S četností vydávání Žárovky, 

což je zhruba 3x do roka, jste spokojeni. 

Akcí v naší farnosti je dost a je stále 

o čem psát. Současná frekvence a období 

vydávání se nám zdají být vyhovující 

i vzhledem k našim dalším povinnostem.   

O konečnou grafickou úpravu textu se stará Pavel Šikula ml. 

V některých číslech se objevily ilustrace Adama a Ester 

Plecháčkových. Fotografie a ostatní obrázky společnými silami 

hledáme, kde se dá. Tato práce není zbytečná, protože i vám se zdá, 

že časopis činí poutavějším a jeho úroveň posouvá výš.  

Do každého čísla se snažíme vměstnat co nejvíce 

z aktuálního dění naší farnosti. Tato témata se dotýkají většiny z vás, 

ať už jste se akcí osobně zúčastnili nebo jste se o nich dověděli 

z doslechu. Je to náš farní život. V dotazníku jsme zaznamenali 

zájem o provoz farní kavárny a tep naší redakce. V příštích číslech se 

tato témata určitě objeví.  
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Jsme moc rádi, že byste do Žárovky ochotně napsali článek, 

přispěli fotodokumentací či pomohli jakýmkoli jiným způsobem. 

Nejsme profesionální redakce a i po šesti letech se stále učíme, takže 

se nemusíte děsit, když vás požádáme o pomoc. Taky jsme začínali 

a každé nové číslo časopisu je pro nás skoro jako to první. 

 Máme radost, když vidíme a slyšíme, že Žárovku máte rádi 

a máte o ni zájem. To je pro nás největší poděkování. Budeme se 

snažit i nadále nezklamat vaše očekávání. Jeden čtenář vyjádřil přání, 

abychom vydrželi do 100. čísla. Nejsme si jisti, jestli se stého vydání 

dočká redakce v původním složení, ale i proto se snažíme zapojit 

mladší a příležitostné redaktory. Každopádně je to výzva.   

 Děkujeme všem, kteří nám zpětnou vazbu umožnili .  

/Maria Kašová/ 
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Výsledky jednání farní a ekonomické rady 

Rádi byste věděli, o čem se jednalo na farní a ekonomické radě 

a na čem se rada usnesla? Nově můžete najít zkrácený zápis 

z jednání na internetových stránkách naší farnosti: 

www.farnostijimramovska.cz pod odkazem pastorační rada. 

 

Poprvé k svatému přijímání 

Čtyři děti začátkem června přistoupily k prvnímu svatému přijímání. 

Příprava prvokomunikantů i jejich rodičů trvala několik měsíců 

a byla velmi pečlivá. Přejeme Adámkovi, Blaničce, Péťovi 

a Tomáškovi, aby jim svátost, při které přijímají Pána Ježíše, byla 

i nadále velkou posilou do života. 

 

Po roce opět do Bystrého 

Pěší pouť ze Sulkovce do Bystrého je už pár let příjemnou tradicí. 

Konec června patří návštěvě vedlejší farnosti a zároveň diecéze. 

Letos v naší církvi prožíváme rok biřmování, proto hlavním tématem 

byla právě tato svátost. 

http://www.farnostijimramovska.cz/
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Změny u bratrů evangelíků 

Po 21 letech působení v jimramovském sboru se loučí evangelický 

farář Tomáš Jirků. Skončilo jeho funkční období a odchází 

do zaslouženého důchodu do nedaleké Poličky. Na Jimramov určitě 

nezanevře i nadále. Pro nás zůstává být člověkem, který toho mnoho 

udělal pro ekumenu mezi našimi farnostmi a také člověkem s vřelým 

přístupem ke každému. 

/Maria Kašová/ 

 

 

Křesťanská dospělost 

Modlitba za ty, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování: 

Duchu Svatý, Tebe nám poslal Ježíš Kristus 

jako dar věčného Otce k našemu posvěcení  

a posile v křesťanském životě. 

Tvá milost chrání a provází celou církev i naši farnost. 

Uděl novým a zvláštním způsobem  

své dary i našim biřmovancům, 

aby přijali Krista plně do svého života, 

aby se dokázali navzdory všem pokušením  

rozhodovat pro dobro, 

aby uměli otevřeně bránit a hlásat víru,  

a tak pomáhali budovat a šířit Jeho království. 

Panno Maria, vypros nám všem, 

abychom se stali podle tvého vzoru učenlivými žáky  

ve škole Ducha svatého 

a dovedli svou víru vyznávat slovem i životem. Amen. 



červenec 2012  

 

  31  
  

Udělování některých svátostí 

a svátostin v roce 2011 

Před vydáním velikonočního čísla Žárovky jsem zapomněl 

naší redakci přiložit do e-mailu informace o udělování některých 

svátostí a svátostin v roce 2011. Proto nyní napravuji a povzbuzuji 

k modlitbě za ty, kteří jsou – ať už v kterékoli části této rubriky – 

jmenováni níže, a za jejich rodiny. 

/o. Pavel/ 

 

Křty: 

1. Anna Macháčková z Míchova  pokřtěna 6. 3. 

2. Michaela Marie Budigová z Jimramovských Pavlovic  

pokřtěna 15. 5. 

3. Anežka Marie Kratochvílová z Borovnice  pokřtěna 28. 5. 

4. Martin Švarc z Jimramova  pokřtěn 12. 6. 

5. Jitka Magdaléna Šindelková ze Strachujova  

pokřtěna 16. 10. 

 

 

První svaté přijímání: 

1. Pavel Bojanovský z Věcova 

2. Marek Čupr z Jimramova 

3. Petra Havlová z Míchova 
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4. Josef Homolka z Jimramova 

5. Dominik Ondrůch z Jimramova 

6. David Pumpinec z Míchova 

 

 

Kněží – hosté, kteří u našeho oltáře sloužili mši sv.: 

P. Miloslav Brhel z Poličky, P. Pavel Habrovec z Radostína 

nad Oslavou, P. Jakub Holík z Třebíče, P. Michal Jadavan ze Staré 

Vsi nad Ondřejnicí, P. Jiří Janoušek z Fryšavy, P. Vlastimil 

Krajčovič z Hlučína, P. Roman Kubín z Osové Bítýšky, P. Slavomír 

Peklanský z Radešínské Svratky, P. Jiří Pospíšil z Rajnochovic, 

P. Karel Rozehnal z Bystřice nad Pernštejnem, P. Josef Rybecký 

z Tvarožné, P. Radoslav Skupník z Jablunkova, P. Jan Slíva 

ze Svitav, P. Alfred Volný z Olomouce. 

 

 

Novokněžské požehnání: 

P. Vlastimil Krajčovič, farní vikář v Hlučíně – 31. 1. 

P. Slavomír Peklanský, SAC, farní vikář v Radešínské Svratce 

(nyní ve Fulneku) – 8. 5. 

P. Michal Jadavan, farní vikář ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – 4. 9. 
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Svatby: 

3. Lukáš Sláma z Odrance a Dana Kotoučková z Unčína  

oddáni 4. 6. 

4. Marek Svoboda z Jimramova a Radka Mrázková z 

Jimramova  oddáni 18. 6. 

 

 

Pohřby: 

1. Hedvika Musilová z Lačnova – pohřbena v Borovnici 22. 1. 

2. Josef Ondra z Jimramova – rozloučení ke kremaci 9. 2. 

3. František Groulík ze Sedlišť  rozloučení ke kremaci 4. 3. 

4. Vlastislava Poulová z Trhonic  pohřbena v Jimramově 5. 3. 

5. Milada Kheilová z Prahy – urna uložena v Jimramově 13. 5. 

6. Marie Ostatková z Prahy – urna uložena v Jimramově 8. 7. 

7. Josef Homolka z Jimramova  pohřben v Jimramově 17. 9. 

8. Ludmila Pražanová z Jimramova – pohřbena v Jimramově 

24. 9. 

9. Anna Čermáková z Jimramova – pohřbena v Jimramově 

15. 10. 

10. Jiří Janeček z Jimramova – pohřben v Jimramově 29. 11. 
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Svátost pomazání nemocných: 

Přijalo 19 farníků při společném udílení při mši svaté 11. 2., 

individuálně tuto svátost přijalo 12 farníků, z toho 3 v nemocnici 

a 9 doma, celkem tato svátost byla udělena 31 nemocným. 

 

V roce 2011 se začalo 11 biřmovanců připravovat na dovršení 

svého křtu. 

 

 

 

 

 
 

Kdysi se kdosi zeptal Pepíčka, který den v týdnu má 

nejraději. On bez velkého přemýšlení odpovídá, že sobotu. 

„Proč sobotu?“ „Protože to nemusím ani do školy, ani do kostela.“ 

Před námi se nezadržitelně otevírají prázdniny a doba 

dovolených. Těch, kterých se to týká, nemusí do školy. A těch, 

kterých se to týká, nemusí do kostela. Skutečně nemusí. Ale chtějí. 

A toto svobodné rozhodnutí není omezeno dovolenou, prázdninami 

a s nimi spojenými akcemi, neboť Bůh není jen pro dobu 

„povinností“, ale Jeho přítomnost je zapotřebí neustále. 

Stejně jako v době prázdnin rodina nepřestane být rodinou, 

i když jsou např. děti na táboře, nepřestáváme být farní rodinou, 

i když se právě nenacházíme v kostele. Přestaneme být farní rodinou, 

když nepustíme Krista do našich aktivit (a někdy i do našich 
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modliteb), a to kdekoliv. V šestém čísle informačního měsíčníku 

královéhradecké diecéze (IKD 6/2012, s. 14) lze číst rozhovor, 

ve kterém P. Vladislav Brokeš konstatuje: „Farnost nevytváří akce, 

ale duchovní život každého z členů. Spíše záleží na tom, nakolik 

patříme Kristu a nakolik milujeme bližního. Vnější aktivity jsou 

pouze prostředkem k tomu, aby se lidé setkali s živým Kristem.“  

Ve farnosti i mimo ni máme možnost zapojit se do mnoha 

aktivit a akcí. A je to jen dobře! Mají-li ovšem tyto aktivity přinést 

i jiné plody než jen ovoce zábavy a povyražení, nesmíme 

zapomenout, že bez Božího požehnání marné lidské namáhání. 

A ve farní rodině vždycky bude přehmatem, jestliže Boha odsuneme 

z první příčky. 

Prosím, nezapomeňme ani o prázdninových akcích žít 

duchovně = patřit živému Kristu, aby se naše farní rodina 

po skončených dovolených opět celá sešla doma = v kostele. 

/o. Pavel/ 

 

 

 

 

Brian Cavanaugh 

 „Koncem šedesátých let cestoval jeden manželský pár 

po Kalifornii. Jednou si všimli jakéhosi docela pohledného mladíka, 

který den co den vysedával na konci mostu nedaleko jejich hotelu. 

Nakonec jim zvědavost nedala a zeptali se ho, proč den po dni sedí 

od rána do večera na stejném místě. Odpověděl jim: „Víte, já totiž 
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věřím v reinkarnaci. Jsem přesvědčen, že jsem už dřív prošel mnoha 

životy a ještě spoustu dalších mám před sebou. Tak jsem se rozhodl 

tenhleten prosedět.“ 

 Nuže, a jaký vy máte důvod – jakou výmluvu – 

pro své nicnedělání?“ 

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

Karmelitánské nakladatelství, 2002. s. 86, 141 s. ISBN 80-7192-697-3. 

 

 

 

 

 

 

 

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

na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! 
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