
 

 

 
 

Občasník Číslo: 22/ 2012 

Datum vydání: 28. 10. Náklad: 110 výtisků 

 

Drazí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Novinkou, která se na faře během rekonstrukce objevila, jsou světla 

na schodišti a na toaletě. Tato světla nepotřebují vypínač. Jejich 

fotobuňky totiž reagují na pohyb. Nevím, kde kdo udělal chybu, 

ale stává se, že se občas rozsvěcují i v případě, když se v jejich okolí 

pohybuje pouze vzduch. Někdy dokonce nabývám dojmu, že nám 

tu svítí světlo věčné. 

Nyní se do našich rukou dostává „dušičkové“ vydání farního 

občasníku. Žárovka, která už nějakou řádku let v naší farnosti svítí. 

Budou-li se stále nacházet ochotní redaktoři, možná se z ní také stane 
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světlo věčné. To naší Žárovce přeji a věřím, že nejsem sám. V tomto 

období vůbec často přejeme, aby světlo věčné svítilo, a to našim 

zemřelým. Máme právo se domnívat, že i v nebeském království 

mohou být světla na fotobuňku. Aby svítila, je třeba pohybu. 

A to pohybu našich modliteb. Toto číslo Žárovky nás upozorní 

na několik příležitostí, kdy je především vhodné se modlit. 

A to nejen za zemřelé, aby jim svítilo světlo věčné, ale za všechny, 

o nichž budeme třeba jen číst. Např. za nové dospělé křesťany našich 

farností, aby je stále osvěcoval Duch svatý. Za misionáře. A tak dále. 

Už nebudu víc psát, protože mám ten Úvodník zase moc 

dlouhý a redaktoři by si pak na mě museli posvítit. Přeji 

nezhasínající světlo při čtení Žárovky! 

o. Pavel 
 

P. S.: A ještě přeci něco. Kdysi jsem kdesi ve večerních hodinách 

procházel Ječnou ulicí. Pouliční světla nesvítila, byla tma jako 

v pytli. Už tehdy jsem si toužebně přál „světlo v Ječné ať mi svítí.“ 

 

 

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

http://www.clovicek.hu.cz/
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Stejně jako minulý rok jsme i letos vyrazili na letní tábor. 

A protože se tam všem líbilo, jeli jsme jako vloni na Fryšavu. A jela 

s námi spousta mladších dětí, takže nás bylo o něco více než vloni 

a čím více lidí, tím více legrace. 

Celý tábor probíhal v duchu „CESTA KOLEM SVĚTA“. 

Byli jsme rozděleni do tří skupin: Černí pasažéři, Mimoni 

a Světoběžníci. Tyto tři družstva spolu celý týden soutěžila o první 

místo. Nakonec vyhráli Černí pasažéři.   

Procestovali jsme spoustu zemí: Itálii, Slovensko, Egypt, 

Keňu, Izrael, Japonsko, Austrálii, Mexiko, Havaj a Antarktidu. 

Za týden jsme toho stihli docela dost, ne ? V každé zemi jsme se 

něco dozvěděli, zahráli si nějakou hru a etapovku. 

Za tento týden jsme prožili dvě mše svaté – v neděli 

s místními lidmi, a pak když nás přijel v pátek navštívit o. Pavel. 

Nechybělo ani tvoření scének, které jsme pak předvedli 

před ostatními, a karneval. 

Tak zase příští rok na shledanou… 

/Lada Halvová/ 
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Tábor na Fryšavě, 2012: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Žďárské setkání, kterého se zúčastnilo více než šest tisíc 

mladých lidí, se konalo 14.–19. 8. Na každý den zde byl bohatý 

program. Všichni mohli využít široké nabídky různých přednášek, 



 říjen 2012 
 

  6  
  

workshopů, sportů, koncertů, divadel a v neposlední řadě svědectví. 

Program byl rozmístěn po celém Žďáru, ale hlavní podium bylo 

na zimním stadionu. Celým setkáním vládla příjemná a radostná 

nálada. Poměrně legrační bylo, když se někde objevila kamera, 

protože potom si všichni mohli umávat ruce a takových momentů 

nebylo málo. Myslím, že každý člověk odešel z této akce alespoň 

trošičku obohacen, pro mne je to nezapomenutelný zážitek.  

Celé setkání bylo velice pěkné, ale taky náročné, jak 

na účastníky, tak na organizátory. Proto patří velký dík všem, 

co nějakým způsobem pomohli tuto akci přivést k takové podobě.  

/Klára Bradáčová/ 

 

 

 

 
 

Letošní farní pouť se uskutečnila ve dnech 13.–15. září. 

Cílem naší pouti byla jižní Morava a Rakousko. 

Den odjezdu nezačal moc slibně, protože pršelo. Poutníci 

netrpělivě čekali na příjezd autobusů a poté, co se všichni sešli, 

mohla pouť začít. 

První zastávkou se stalo mariánské poutní místo ve Vranově 

u Brna. Zde jsme měli mši svatou, kterou celebroval o. Karel Cikrle. 

Po mši se nám věnoval a s mnohými zavzpomínal na léta strávená 

v Jimramově. Dále jsme navštívili benediktinské opatství v Rajhradě 

a kostel sv. Mikuláše ve Znojmě. První den končil ubytováním 

ve Vranově nad Dyjí. 



říjen 2012  

 

  7  
  

Druhý den patřil cestě do Rakouska, kde jsme navštívili 

městečko Lilienfeld a poutní místo Mariazell. V Lilienfeldu je 

středověký cisterciácký klášter a působil zde Matyáš Žďárský – 

zakladatel moderního sjezdového 

lyžování. Z Lilienfeldu jsme 

pokračovali do Mariazell. 

Mariazell je už více než 

800 let nejslavnější Mariánská 

svatyně ve střední Evropě. Sošku 

Panny Marie, vyřezanou 

z lipového dřeva, sem přinesl 

mnich Magnus z benediktinského 

kláštera sv. Lambrechta. Pověst 

o zázračně vyslyšených 

modlitbách lákala poutníky již 

ve středověku, a tak zde byl 

kolem roku 1200 vybudován první kostel. I my jsme tu měli 

domluvenou mši svatou, před kterou se šlo na křížovou cestu. Každý 

si mohl koupit suvenýr a někdo si koupil i něco k snědku. 

Poslední den se naše výprava vydala na zámek Vranov 

nad Dyjí. Tento zámek vznikl přestavbou románského gotického 

hradu. Dnešní podoba mu byla vtisknuta kolem roku 1665. Prohlídka 

začínala v sále předků. U zámku je i kaple Nejsvětější Trojice. 

Po prohlídce se část poutníků vydala zpět do Vranova a část odjela 

do Čížova, kde je zbytek železné opony. Z Čížova vyšli k rakouským 

hranícím, kde je vyhlídka na městečko Hardegg. 

Pouť jsme zakončili v Hlubokých Mašůvkách, kde nás místní 

kronikář provedl po stezce s obrazy poutních míst. Za kostelem se 
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nachází i lurdská jeskyně a léčivý pramen, jehož účinky si každý rád 

vyzkoušel . 

Cesta domů ubíhala rychle a spolu s modlitbou byla krásným 

zakončením pouti, kterou tak výborně připravil pan Šikula a o. Pavel.  

/František a Vít Vrátní/ 

 

 

 

 

Farní pouť, 2012: 
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O letošní poutní slavnosti ke cti Jména Panny Marie 

v Sulkovci bylo pro Vás, farníky, připraveno malé překvapení 

v podobě divadelní hry. Nacvičili a sehráli jsme několik 

scének ze života Josefa Egyptského – prodej do otroctví jeho 

proradnými bratry, uvrhnutí do vězení, během kterého vysvětloval 

vězňům jejich sny, předvolání k faraonovi a jmenování do funkce 

správce egyptské země. Představení bylo ukončeno Josefovým 

smířením se s bratry a začátkem cesty jeho otce Jákoba do Egypta, 

aby ještě jednou spatřil svého milovaného syna. A jak už u nás 

bývá zvykem, celé představení bylo doprovázeno zpěvem místní 

scholy.  

A jak jsme vlastně vznikli? Psal se rok 2010 a Mgr. Pavla 

Tomášková přišla s nápadem, že bychom jako mládež mohli 

připravit krátké divadelní představení k blížícím se Vánocům. Návrh 

byl přijat s nadšením a do příprav na představení jsme tenkráte 

zapojili i o. Jakuba. Psal se scénář, 

vytvářely se kulisy, které mívá 

na starost Mgr. Petra Tatíčková a my 

při jejich malování pouze pomáháme 

(nutno podotknout, že s námi občas 

mívá nemalou trpělivost). Postupně se 

tak začal formovat vánoční příběh 

s názvem Na cestě s Ježíškem. Netrvalo 

to dlouho, přiblížily se Velikonoce 

a s nimi přišel další nápad. Proč si 
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nezahrát pašijovou hru o ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista? 

A tak jsme vlastně vznikli. S ochotou nesedět jenom zavřeni doma, 

ale aktivně se zapojit do života ve farnosti a něco udělat. Obohatit 

nejen sebe ale i všechny naše blízké. 

Velký dík patří všem, kteří se na přípravě představení 

podílejí – ať již ve formě organizační, technické či herecké. Dík 

rovněž patří i o. Pavlovi, který se ujímá hlavních rolí a ke všem 

povinnostem kněze se zvládá naučit ne zrovna krátké texty svých 

postav. 

Dnes jsme již sehraná parta lidí. Nejen mládeže, 

ale i několika maminek. Zkoušíme vždy podle potřeby a časových 

možností nás všech. A věřte mi, ne vždy je snadné domluvit se 

na termínu, který by všem vyhovoval. Ale s ochotou a Boží pomocí 

to nakonec vždy dopadne dobře a my se sejdeme a nacvičujeme .  

/Za celý divadelní spolek a scholu Veronika Jílková/ 
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Šlechtický rod Belcredi je s Jimramovem svázán už dlouhé 

desítky let. O Belcrediech jsem slýchávala už v dětství. Ve škole, 

doma, na procházkách kolem hrobky na Padělku, zámku nebo parku 

Bludníku.  Přesto byl pro mě do nedávné doby tento rod zahalen tak 

trochu pohádkovým tajemstvím. 

V posledních několika měsících se v Jimramově o hraběcí 

rodině mluvilo více než obvykle. Letos v létě v krátké době po sobě 

zemřeli dva bratři z rodu Belcredi, Hugo a Egbert. A my, 

jimramovští obyvatelé, jsme je mohli začátkem září doprovodit 

na poslední pozemské cestě právě v Jimramově a rozloučili jsme se 

s nimi u rodinné hrobky na Padělku. 

Při této příležitosti se 

společně podívejme na kořeny 

tohoto slavného hraběcího rodu, 

aneb jak se hrabata dostala 

až na Vysočinu. 

Jak odborníci genealogie 

zjistili, členové rodu Belcredi 

jsou potomky Přemyslovců. 

Doložený původ rodu najdeme 

až v italské Lombardii, kde se 

jejich jméno objevuje mezi 

významnými patricijskými rodinami již v roce 1226. Za zakladatele 

je považován Simone de Belcredo. Příchod Belcrediů na Moravu je 

spjat se jménem Antonia Belcrediho (1744–1812), který jako voják 

bojoval v bitvě u Kolína roku 1766. Po zranění se léčil na zámku 

v Líšni u rodiny svého přítele Jana Huberta z Freyenfelsu. Později se 
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Antonio oženil se sestrou svého přítele Jana Huberta. Antonio dosáhl 

hodnosti generálmajora a v roce 1769 obdržel od Marie Terezie 

dědičné povýšení do hraběcího stavu a inkolát (občanství) pro české 

země. Sňatkem se stal od roku 1778 spolumajitelem panství 

Jimramov, které se skládalo ze zámku, pivovaru, mlýnu, rozlehlých 

lesů, luk a polí, cest, budov a mnoha dalšího.  

Členové rodu byli od svých počátků vysoce postavení 

měšťané, angažovali se v politických, kulturních a dobročinných 

aktivitách, byli dobrými obchodníky a velkostatkáři, stáli u zrodu 

různých organizací a významných právních dokumentů. Působili 

převážně v Brně Líšni a v Jimramově, 

Egbert Belcredi (1887–1932) byl jako 

kněz poslán do nedaleké vesničky 

Krásné. I přes italský původ a mnohé 

vazby z ciziny se hlásili k českému 

státu a slíbili mu před 2. sv. válkou 

věrnost. Proto za okupace byla 

na majetek Belcredi uvalena 

vynucená správa a hospodářství tak 

bylo značně decimováno. Po válce 

proto musely být majetky rodiny 

Belcredi značnými náklady 

restaurovány. Po komunistickém převratu rod Belcredi emigroval 

do celého světa (Austrálie, Francie a Rakouska). Doma zůstal pouze 

Ludvík Hugo Belcredi, který nikdy ani neuvažoval o emigraci 

a doufal, že jednou rodině její majetek vrátí. Po roce 1989 byl rodu 

Belcredi v rámci restitucí jeho zabavený majetek bez problémů 

navrácen. 

Členové rodiny na Jimramov nikdy nezanevřeli. Dodnes se 

vrací zpět. Pan PhDr. Ludvík Belcredi ml. se již delší dobu zabývá 
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archeologickým výzkumem hradu Skály, tzv. Štarkova. S výsledky 

výzkumu se snaží seznamovat nejen jimramovskou veřejnost 

na přednáškách a ve svých publikacích.  

S Egbertem Belcredi a Hugem Belcredi, který měl 

k Jimramovu nejblíže, jsme se sice rozloučili, ale jejich pouto 

k Jimramovu a lidem, kteří zde žili a žijí, stejně jako pouto celé 

rodiny od dob získání jimramovského panství zůstane i nadále 

nezapomenuto nejen na stránkách historických dokumentů.  

/Maria Kašová/ 

 

 

 

 

 

Otec Karel Janů pochází z Hlinného u Nového Města 

na Moravě. Po osmiletém studiu na novoměstském gymnáziu byl 

přijat v roce 2005 do kněžského semináře v Olomouci. V roce 2011 

byl vysvěcen na jáhna a praxi  prožil ve farnostech Žďár 

nad Sázavou II a Herálec u otce Vladimíra Záleského. Svátost 

kněžství přijal 30. června 2012 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 

a svoji primiční mši sloužil o týden později 6. července v Jámách 

za účasti mnoha věřících z blízkého i dalekého okolí. 



 říjen 2012 
 

  14  
  

Otec Karel celebroval poutní mši svatou 9. září 2012 

v Jimramově s tématem Panny Marie. S novoknězem přinášíme 

krátký rozhovor.  

Je asi rozdíl v tom, stát se věřícím a stát se knězem. Kdy jsi došel 

k tomu, že tohle povolání je tvým osudem? Kdo na to měl 

největší vliv? 

Povolání člověk objevuje celý život. Je to jak jít cestou, na které se 

setkáváte stále s novými situacemi, rovnými úseky, ale i překážkami 

a člověk jde po té cestě pořád dál, protože věří, že vede k Cíli, který 

hledá. To že mne oslovila a táhla tato cesta ovlivnilo spoustu 

výborných kněží, kteří mi byli a jsou velkým vzorem i oporou. 

Každý z nich má v mém srdci svoje místo. 

Jak dlouho trvá studium na kněžství? Jako učitel se zeptám – 

opisují seminaristé při písemkách? Kolik jsi měl spolužáků? 

A dokončili seminář všichni? 

Kněžské studium trvá normálně 5 let a je pravdou, že se dá opisovat. 

Na gymnáziu jsem někdy opisoval, ale v semináři jsem udělal 

rozhodnutí s tím skončit, protože jsem si uvědomil, že studuji, 

poněvadž chci. Začínalo nás 32 v ročníku z celé ČR a asi dvanáct 

kluků odešlo. Ne však kvůli škole. 

Pamatuji si na tvé ministrování při mši sv. na letišti. Jak na tebe 

zapůsobila návštěva Svatého Otce v ČR? Hovořili jste spolu? 

Byla to pro mne velká čest, i když člověk ze mše sv. moc neměl, 

protože se neustále soustředil na to, co měl dělat. V tom jsem 
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obdivoval sv. Otce, jak byl klidný, i když sloužil před tolika lidmi. 

Ministrovali tehdy všichni bohoslovci z naší brněnské diecéze, 

protože sv. Otec sloužil mši sv. v Brně. Jinak k rozhovoru s ním 

nebyl čas, ale podal každému z nás osobně ruku. 

Máš nějakou veselou historku s panem biskupem (kterýmkoliv, 

či jiným knězem)? 

Jsem rád se spolubratry, ale na nějakou obzvlášť veselou historku si 

nepamatuji. Občas se smějeme věcem, které mají souvislost se 

seminárním prostředím, ale ostatní to moc nechápou, protože tam 

nežili a neznají to prostředí. Je to jako byste chtěli překládat vtipy 

z cizího jazyka do našeho. Už to prostě není ono. 

Co bylo nejtěžší v nové roli kaplana? Překvapilo tě něco či jsi byl 

něčím zaskočen? 

Nevím, co by bylo nejtěžší. Vždy je pro mne těžké měnit místo, 

ale člověk vždy na novém místě nachází spoustu pěkného. Co mne 

zaskočilo, je často to, že spousta lidí chce svatbu či křest v kostele, 

ale bez Pána Boha. Je to pro ně jen pěkný obřad a nic víc. Chybí 

to podstatné. Že je tu Ježíš Kristus, který nás k tomu všemu zve 

a to vše nám nabízí a spousta lidí chce jen ten obřad, ale ne Ježíše, 

který tyto svátosti ustanovil. 

Máš nějaký kněžský vzor? Či vzor svatého? 

Mám spoustu vzorů. Na prvním místě Ježíše Krista a Pannu Marii. 

A těch svatých je tolik, že by se to sem ani nevešlo. 
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Jak se ti líbilo na pouti v Jimramově? Odkud se znáš 

s o. Pavlem?  

Na pouti se mi líbilo, protože vždy když někam jdu, kde někoho 

znám, je mi to velice blízké. No a zde byl o. Pavel, s kterým se 

známe už ze semináře, a s kterým nás od té doby pojí pěkné 

přátelství. 

Na závěr duchovní vzkaz farníkům?  

Mějte rádi Pána a vytrvejte ve vztahu k Němu. Za to proste, v tom 

vyrůstejte a to předávejte. Žijte prostě svoji víru, svůj vztah s Pánem 

nejen modlitbou, ale i každodenním životem. 

 

Děkuji za rozhovor 

 /rozhovor připravil Pavel Peňáz/ 
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19. října 2012 

17:03 Máma na mě ze zdola křičí, ať jdu okamžitě od toho počítače, 

že prý už musíme jet. 

17:15 Nasedáme do auta a vyjíždíme směr Jimramov na poslední 

generální zkoušku před zítřejší velkou slavností, totiž našim 

biřmováním. 

17:23 Jdeme na mši. 

17:25 Vešli jsme do kostela a mně se udělalo rudo před očima. 

Po chvíli si uvědomuji, že to nejspíš není mou nervozitou, kterou 

pociťuji už asi tři dny, ale výzdobou kostela, který se celý zbarvil 

do červena. 

18:07 Mše skončila. Odchází všichni kromě nás biřmovanců 

a našich kmotrů. 

18:35 Snažím se zapamatovat si 

všechny ty informace, které jsou 

řečeny. Všechno vypadá strašně 

složitě! Připadá mi, že má 

nervozita víc a víc stoupá. 

20:29 Zkouška končí. Asi by mi 

teď mělo být jasné kdy, kde a jak 

mám stát nebo kdy a co mám 

říkat, ale mně se zdá, že nevím 

vůbec nic. 

20:45 Jedem domů. 
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21:08 Zdravím se s velkou spoustou příbuzných, kteří k nám 

mezitím dorazili. 

22:24 Plazím se do postele. Abych pravdu řekl, už se na ni těším 

dost dlouho. 

 

20. října 2012 

07:00 Právě jsem se probudil. Tak je to tady! Když si uvědomím, 

že celý ten rok a půl se připravuji na tenhle jediný den, začínám být 

ještě o něco nervóznější. 

07:18 Teď už vážně musím vstávat. Zvedám se a jdu do koupelny. 

08:11 Ach jo, když jsem k snídani jedl topinku s marmeládou, ona 

marmeláda mi kápla na mou bílou košili. 

08:13 Sourozenci se mi smějí a oslovují mě nepěknými zvířecími 

tituly. Musím se jít převléknout. 

09:16 Po dlouhém zběsilém a zmateném pobíhání a oblékání sedíme 

konečně v autě připraveni vyrazit. 

09:19 Tak se zase vracíme. Zapomněli jsme totiž křestní svíce. 

09:31 Přijíždíme k faře, od které půjdeme všichni společně 

v průvodu do kostela. 

09:45 Nervozita už vystoupala do maximální výše, ale zdá se mi, 

že nejsem úplně sám. Pořád se mi honí hlavou, že určitě udělám 

něco, co nemám, něco zkazím nebo (a to by se mi vyplnili 

ty nejstrašnější noční můry) mě pan generální vikář vyzkouší z mých 

vědomostí.  

09:52 Chvilku to trvalo, než jsme se všichni sešli, ale teď už se 

řadíme do včera určených dvojic a vyrážíme. 
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10:02 Zase ta červená. Tentokrát se mi ale zdá, že je všechno ještě 

červenější. Jo, tentokrát už to ta nervozita bude. 

10:17 Je to zvláštní, ale zdá se mi, že přestávám být nervózní. Právě 

naopak začínám si uvědomovat, jak je všechno strašně krásné. 

A zase si myslím, že nejsem sám. Možná to bude tím, že jen kousek 

od nás sedí naši kmotři a kmotry, kteří se na nás povzbudivě usmívají 

a mrkají.  

10:40 Nervozita mě už úplně opustila. Jsem teď úplně klidný a plný 

očekávání. 

11:17 A je to tady! Teď přijde ten moment, který si budeme 

pamatovat po celý zbytek života. 

11:36 Tak je to za námi. Mše 

končí a já se cítím úžasně. Všude 

kolem vládne slavnostní a hlavně 

radostná nálada. 

12:01 Už jsme všichni zase na faře 

(tentokrát i s kmotry) a besedujeme 

s panem generálním vikářem. 

12:25 Všichni se společně dělíme 

o naše zážitky a dojmy. 

12:35 Loučíme se a každý už jede slavit domů za svou rodinou. 

13:10 Takhle dobrý oběd jsem už hodně dlouho neměl. Možná sem 

to s tím jídlem až přehnal.  

15:41 Slavíme, slavíme a slavíme. 

17:08 Přijíždějí další hosti a oslavy pokračují. Všude je spousta 

jídla, pití a lidí. Pořád mám ten krásný radostný pocit. 
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22:00 Přicházejí poslední gratulace a všichni se pomalu vrací 

do svých domovů. 

23:08 Tak a je to. Ležím v posteli a myslím na to, jak byl ten dnešek 

krásný a možná i trochu dojemný. Určitě si ho budu pamatovat celý 

život. Ale teď už spánek asi nepřemůžu. 

    /Samuel Plecháček/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sedliště mají zpět starou,  

přesto novou sochu 

Zářijová pouť v Sedlištích a dopolední slavnostní mše svatá 

v kapličce sv. Václava byla ozvláštněna svěcením zrestaurované 

sochy Panny Marie. 
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Honí vás hlad nebo mlsná?  

Nebyl a není problém! 

Skvělých pekařů a kuchtiček máme v naší farnosti dostatek. Právě 

díky nim jsme mohli svým dílem přispět k nasycení téměř 

500 hladových krků organizátorů Celostátního setkání mládeže 2012 

ve Žďáře nad Sázavou. Všem, kteří napekli buchty, bábovky a jiné 

dobroty, moc děkují nejen samotní organizátoři setkání (a my ostatní 

víme, kam se v případě nouze můžeme obrátit). 

 

Teprve jim všechno začíná 

Společná setkávání, poznávání a hledání, referáty, testy… to vše se 

déle než rok připravovalo na  jejich velký den, den dovršení 

křesťanské dospělosti. Svátost biřmování byla dne 20. 10. 2012 

udělena 22 biřmovancům. Všem přejeme, aby právě tento den nebyl 

jen koncem učení a náročné přípravy, ale stal se především 

slavnostním startem do života s Duchem Svatým a aby všechno, 

co získali při přípravě, dále rozvíjeli a dokázali využívat nejen 

ve vlastním životě, ale předávali i ostatním. 

 

Pozvánka do Slavkovic 

Určitě jste už slyšeli o nedalekých Slavkovicích, kde je krásný 

kostelík Božího Milosrdenství. Chceme vás pozvat na zdejší poutě, 

které se konají každou třetí sobotu v měsíci. Hlavní poutě jsou 

na Svátek Božího milosrdenství (březen) a svátek sv. Faustýny 

(říjen). Ty se budou opět slavit až v roce 2013. Každou poutní mši 

svatou zde slouží jiný kněz a tím je možné si vyslechnout jiný pohled 

na Boží milosrdenství. Náš o. Pavel bude ve Slavkovicích sloužit 
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poutní mši svatou 17. 11. 2012 v 17:00. Více informací na stránkách 

www.slavkovice.cz.  

 

Rok víry 

Apoštolským listem „Porta fidei“ vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI. 

rok víry (11. 10. 2012 – 24. 11. 2013). Rok víry vyhlásil papež 

Benedikt XVI. z toho důvodu, aby inspiroval věřící k hlubšímu 

zamyšlení nad tím, co je pramenem jejich vztahu k Bohu. „Jedině 

skrze víru roste víra,“ napsal Svatý otec v apoštolském listě, jímž 

tematický rok vyhlásil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slavkovice.cz/
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Všichni slavíme každoročně narozeniny. Stejně tak i naše 

jimramovská farní kavárna. Možná se to zdá neuvěřitelné, ale letos 

na podzim je kavárna otevřena již sedm let. Při zahajování provozu si 

asi nikdo nedokázal představit, co bude za sedm let a kolik se toho 

za tak dlouhou dobu změní. I přes náročnost organizace a řadu změn, 

kterými kavárna prošla, ji tu ale stále máme a každou neděli nás 

všechny vlídně zve k posezení. 

Za sedm let vlastních zkušeností vím, že role kavárnice není 

úplně snadná. Je potřeba mít v zásobě dostatek receptů na buchty, 

koláče a zákusky (ne vždy se povedou 

podle našich představ). Nesmí chybět 

ochotné ruce, které se přípravy laskomin 

chopí (nejsou to vždy jen ty naše). 

Na škodu nejsou svižné nohy, které 

neunaví neustálý pohyb na trase kuchyň – 

farní sál. Nepostradatelná je dobrá paměť, 

která spolehlivě eviduje každou přijatou 

objednávku. A veškerá obsluha v naší 

kavárně tyto kvality a schopnosti nepochybně má. Sedmi lety 

ověřeno . 

Troufám si tvrdit, že to nejdůležitější, co z naší kavárny činí 

místo, kam se po nedělní mši svaté rádi vracíme, je její pohodová 

atmosféra. A na té se podílí vlastně všichni zúčastnění, obsluhující 

i návštěvníci. Úsměv a přátelství jsou zde každotýdenními hosty. 

Díky za ně.   
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Zveme vás opět do farní kavárny posedět s přáteli 

a spolufarníky, oslavit jejich výročí, sdílet jejich zážitky a utvářet tak 

živé společenství. Zveme vás do farní kavárny na velký výběr káv, 

čajů a také sladkých zákusků. Zveme vás do farní kavárny, 

kde probíhají „minivýstavy“ obrázků, profesionálních fotografií 

a fotografií z farních akcí. Zveme vás do farní kavárny za příjemnou 

přátelskou atmosférou. Zveme vás do farní kavárny KAŽDOU 

NEDĚLI PO MŠI SVATÉ.     

Rádi přivítáme každou pomoc při provozu naší kavárny – 

ať už zmíněné ochotné ruce nebo svižné nohy. 

/Maria Kašová/ 
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O misijní neděli, 21. října, jsme byli misionářem 

z Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé) P. Jiřím 

Šindelářem pozváni k účasti na misiích. A to misiích, které se budou 

odehrávat přímo v našich farnostech. Je povinností faráře jedenkrát 

za deset až patnáct let uspořádat ve farnosti lidové misie, které trvají 

osm až devět dní. Ty poslední v naší farnosti proběhly v roce 1994 

a netrvaly ani tři dny. Rok víry, který jsme 11. října začali prožívat, 

je jako stvořený pro obnovu naší víry, která už nám možná 

zevšedněla, možná se stala povinností, možná už úplně vymizela – 

zůstal jen jakýsi stín jejího projevu. Navíc doba adventní, kdy se 

každoročně připravujeme na příchod Ježíše, je také jako stvořená 

ke zklidnění se, zamyšlení a otevření srdce pro příchod Boha. 

To všechno nám lidové misie umožní, pokud přijmeme jejich 

nabídku a pokud se na ně dobře 

připravíme. 

Vaše příprava na misie bude 

spočívat především v tom, že se 

každodenně budeme modlit, 

a to především modlitbu, kterou jsme 

obdrželi na první přípravě na misie, 

v neděli 21. října. Tato modlitba bude 

k dispozici v kostele, je na našich 

webových stránkách – v záložce 

Lidové misie a je otištěna také 

v Žárovce. Také bychom se měli 

pomalu připravovat na odevzdání 

našich „řidičáků“ na televizi, počítače, 



 říjen 2012 
 

  26  
  

mobily, předvánoční horečnaté nákupy a jiné závislosti – jak o tom 

hovořil otec Jiří o misijní neděli. Pravděpodobně na svatého Martina, 

v neděli 11. listopadu, se v kázání zaměřím na započatý Rok víry 

a krátce se tuto celocírkevní iniciativu pokusím propojit s důležitostí 

kladenou na misie. Na 1. neděli adventní, 

2. prosince, bude probíhat další společná 

příprava na misijní týden. Tentokrát ji povede 

druhý misionář, který nás navštíví, a tím bude 

P. Tomasz Waściński. 

Jaký bude přesný program, co budeme 

prožívat, jaká bude nabídka pro různé skupiny 

farníků (ženy, muži, děti, mládež, 

manželé…), jsme (tedy pan farář a misionáři) 

si již v hrubých obrysech načrtli. Jak bude 

postupně uzrávat čas, budu Vás informovat prostřednictvím ohlášek 

v kostele a prostřednictvím farního webu. Navíc doporučuji Vaší 

pozornosti internetové stránky www.lidovemisie.cz, kde se v rámci 

své osobní přípravy na předvánoční dění můžete o Lidových misiích 

a řádu redemptoristů dozvědět více. 

 

Misie nemají být jakýmsi „vyprázdněním mysli“, ale setkání 

s Bohem. Nepodceňme, prosím, poctivou duchovní přípravu, 

aby těch devět dnů od 8. do 16. prosince bylo pro nás skutečným 

a pravdivým očištěním a prohloubením naší víry. Případně návratem 

k naší víře. 

/o. Pavel/ 

 

 

http://www.lidovemisie.cz/
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Modlitba za LIDOVÉ MISIE ve farnosti 

Duchu Svatý, Stvořiteli, 

ty sestupuješ od počátku Boží církve 

na Kristovy učedníky, abys osvítil jejich rozum, 

zapálil srdce, upevnil víru a posvětil jejich život. 

Prosíme tě, sestup během misijních dnů 

na naši farnost a naplň nás svými dary. 

Osvěcuj v pochybnostech, otevři naše srdce 

na dar Božího slova, vysvoboď nás z chyb, 

pozdvihuj z hříchů a sjednoť nás vzájemnou 

křesťanskou láskou. 

Dej, ať podpořeni tvou milostí nalezneme 

během misií nový život. 

Ať žijeme ve vzájemné jednotě a lásce 

jako jedna rodina Božích dětí. 

Ať vydáváme světu pravdivé svědectví 

o dobrém Bohu. 

Ať dojdeme do šťastné věčnosti, kde budeme 

stále velebit Boží Trojici: 

Našeho nebeského Otce za dar stvoření, 

jeho syna Ježíše Krista za dar vykoupení a tebe, 

Ducha Svatého, za dar posvěcení na věky věků. 

AMEN 
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Od začátku doby postní jsme se po většinu nedělí 

v uspořádaných katechezích seznamovali s děním ve mši svaté. 

Možná jste také postřehli, že jsme naposledy hovořili o modlitbě 

nad dary. Jsme sotva na začátku bohoslužby oběti a od září už 

katecheze na toto téma neprobíhají. To je dáno poutěmi v kostelích 

a kaplích našich farností, které postupně připadly na téměř všechny 

zářijové neděle. Jednou jsme měli pozvaného novokněze, jindy se 

četl pastýřský list našich biskupů, onehdy jsme ve mši svaté pro děti 

dokončovali téma dary Ducha svatého, čeká nás slavnost Posvěcení 

kostela, připravujeme se na misie a další, takže není možné za těchto 

podmínek vytvořit nějaký ucelený blok na rozpracované téma. 

Katecheze o mši svaté, bude-li to možné, dokončíme po Vánocích. 

V rámci Roku víry si ovšem přibližujeme „nebe našeho 

kostela“. Při pátečních bohoslužbách, pokud nám to liturgické 

slavení dovolí, si předkládáme nejen životopisy svatých, kteří jsou 

v našem kostele nějakým způsobem ztvárněni. Už jsme hovořili 

o rodičích Panny Marie, o pěstounu Páně a o patronu „beznadějných 

případů“. Tito světci zaujímají přední místa na hlavním oltáři. Dále 

budeme hovořit o svatých v sochách a obrazech na bočních oltářích. 

A až přejde závěrečných 14 pátků, ve kterých se seznámíme se 

životy čtrnácti pomocníků v nouzi, ukončíme katecheze na toto téma 

opět na hlavním oltáři, kdy se vzneseme do výšin k Bohu Otci, který 

na vrcholu hlavního oltáře vystupuje z mračna, třímá vladařské žezlo 

a přidržuje zeměkouli s vyznačeným rovníkem. 

Jste zváni na pravidelnou seznamku s našimi (snad) 

budoucími spolubydlícími. 

/o. Pavel/ 
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V sobotu 20. října v našem kostele potvrdilo svůj křest, 

a rozhodlo se svobodně vydávat svědectví o Kristu, celkem 

22 biřmovanců, z toho 17 z našich farností. Děkuji nejen jim, 

za jejich odhodlání sami za sebe říct Bohu své „ANO“, ale děkuji 

především těm, kteří je více pravidelně i méně pravidelně provázeli 

modlitbou za biřmovance. 

Během měsíce října probíhá každý pátek přede mší svatou 

modlitba růžence s knězem. Děkuji všem, kteří na tuto modlitbu 

přicházejí, aby silou růžence, jehož desátky jsou prokládány zpěvem 

a krátkým rozjímáním, vyprošovali potřebné dary nejen pro ostatní 

naše farníky. Svatý růženec se také modlíme pravidelně na faře, 

a to každé úterý a čtvrtek v 18:30. A samozřejmě před každou mší 

svatou. 

Každou druhou sobotu v měsíci se ve 20 hodin scházíme 

k hodinové adoraci před Nejsvětější Svátostí oltářní. Děkuji 

společenství „Modlitby matek“ za jejich posilu našich chabých řad 

a za kytarový doprovod bohatých rytmických písní, které zaznívají 

a uvozují rozjímání nedělního evangelia i závěrečné svátostné 

požehnání. 

Již rok a půl se společně modlíme za našeho bohoslovce 

Jaroslava. Děkuji všem, kteří při společné modlitbě přede mší svatou 

touto modlitbou dosud nepohrdli a stále se zapojují. Děkuji i těm, 

kteří, jsou-li ještě takoví, se tuto nebo podobnou modlitbu za kněžský 

dorost modlí také v „komůrce svého srdce“. Aby se primice, kterou 

Jára, dá-li Bůh, bude jednou mezi námi a s námi slavit, stala 

společnou a vymodlenou radostí každého z nás. Děkuji také všem, 
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kteří začátkem října přispěli potravinovými dary do Arcibiskupského 

kněžského semináře v Olomouci. 

Děkuji všem, kteří se slovy, prací, různými hmotnými 

přispěními a jinou pomocí modlili za zdar oprav na faře. Díky těmto 

rozmanitým způsobům modliteb se dílo, v rámci možností, zdařilo. 

Děkuji všem, kteří jste přijali výzvu společně prožít Lidové 

misie, kteří nabídnutý program nevyhodnotíte jako salát 

k adventnímu řízku. Děkuji Vám všem, kteří budete ochotni 

spolupracovat na přípravách a průběhu těchto požehnaných dnů 

a kteří se za plody tohoto daru budete pravidelně modlit. 

Děkuji všem, kteří se modlíte za svého faráře takového, jaký 

je. Někdy možná přísného, jindy zase měkkého, někdy rychle 

jednajícího, jindy zase nerozhodného, někdy příliš sebevědomého, 

jindy zase příliš naivního, někdy příliš vážně braného, jindy zase 

zesměšňovaného, někdy neoblomného, jindy zase lehce 

zmanipulovatelného, někdy pro někoho příliš zbožného, jindy 

pro jiného málo zbožného, někdy takového, jindy zase makového,… 

ale který Vás má rád. 

Děkuji Vám, kteří o svých bratřích a sestrách v Kristu mluvíte 

méně s ostatními lidmi, avšak o to více o nich ve své modlitbě 

hovoříte s Bohem. 

/o. Pavel/ 
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1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné 

získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. 

Za splnění obvyklých podmínek (sv. zpověď v dohledné době, 

sv. přijímání ve vlastní den, modlitba na úmysl Sv. otce v týž den) je 

potřeba navštívit kterýkoliv kostel a pomodlit se modlitbu Páně 

a vyznání víry. 

1. až 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky, 

přivlastnitelné pouze duším v očistci. Za splnění obvyklých 

podmínek (sv. zpověď v dohledné době, sv. přijímání ve vlastní den, 

modlitba na úmysl sv. Otce v týž den) je potřeba navštívit 

kterýkoliv hřbitov s lidskými ostatky a pomodlit se tam jakoukoliv 

modlitbu za zemřelé. 

Dle sdělení sekretariátu České biskupské konference vydala 

Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů 

dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých 

a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci 

při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října, pokud takto 

nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době 

od 1. do 8. listopadu. Dovolení je dáno na dobu 7 let. 
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Slavnost Všech svatých: 1. 11. v 19:00 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé: 2. 11. v 17:30 

Dušičková pobožnost: 4. 11. v 15:00 (17:00–17:30 otevřena 

věž k vyhlídce) 

1. neděle adventní – 2. příprava na Lidové misie: 2. 12. v 8:15 

Mše svatá pro děti s misionáři a s návštěvou svatého 

Mikuláše: 9. 12. v 8:15 

Rorátní mše svaté: adventní pondělí a soboty v 6:45, po mši sv. 

modlitba Ranních chval 

Lidové misie: 8.–16. 12. 

Vánoční svátost smíření: v rámci Lidových misií 

Troubení z věže a zpívání u svatého Jana: 24. 12. v 17:00 

Půlnoční mše svatá: Jimramov, 24. 12. ve 21:30 

 Dalečín, 24. 12. ve 24:00 

Svatoštěpánské představení dětí: 26. 12. v 15:00 

Ekumenická bohoslužba: 31. 12. v 16:00 (evangelický kostel) 

Adorace a Te Deum na závěr roku 2012: 31. 12. ve 23:00 
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Další pozvánky do okolních farností: 

Požehnání nového CD Scholy svatého Jakuba: 18. 11. 

v 16:00, Dalečín 

Vánoční divadelní představení „Vánoce v nebi“: 26. 12. 

v 17:00, Sulkovec 

 

O dalších bohoslužbách a akcích budou aktuální informace 

podávány prostřednictvím ohlášek a farního webu.  

Změna vyhrazena. 
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Není dne bez noci a není noci beze dne. Soumrak zahaluje 

krajinu do šedého pláště. Mizí barvy a z celé krajiny se stane pouhá 

šedo-černá změť. Pouze měsíc a hvězdy září a prosvětlují černou 

neproniknutelnou tmu. Všude je klid. Jen občas zazní zvuky, které 

vydává noční zvěř. Jinak nic. Krajina je ztichlá a spí.  

Mnoho kilometrů od tohoto klidného místa je betonové 

město. Je zde mnoho, mnoho čtveratých příbytků. Mnoho a mnoho 

vězení bez mříží! I zde je relativní klid. Město mlčí. Náhodné auto 

osvětluje průzračnou září světel skleněné tabule. A hodiny na věži 

bijí jedenáctou hodinu. Ticho jako v hrobě. Téměř všichni šli už spát.  

V krajině i ve městě je klid. Jakoby krajina dostala čas na to, 

aby se vzpamatovala po vpádu člověka. Aby načerpala nové síly 

a mohla mu zase znovu a znovu čelit. Hodiny bijí třetí hodinu. 

Temné dunění zvonu vyhnalo sýčka ze zvonice. A hodiny bijí dál. 

Dál a dál měří čas. Nedají se zastavit. Myš vylezla ze své skrýše 

a okousává ementál. Nepotřebuje však potravu pouze pro sebe. 

V hnízdečku na ni čekají nenasytná mláďata, která jsou na ní zcela 

závislá. Prásk. Bum. Sklapla past. Myš se z posledních sil snaží 

vyprostit z železného sevření. Není však úniku. Vůně sýru se jí stala 

osudnou. Nezbyl již nikdo, kdo by nakrmil malé myšičky. Ani jedna 

nepřežije.  

Pomalu začíná svítat a krajina i město získávají opět svoji 

původní barvu. Ale pro myšky již nebude slunce svítit dlouho. 

Již jim mnoho času nezbývá. Město se probouzí. Troubení aut, hlasy 

lidí… denní ruch. Začíná vše od znova. I krajina ožila. Mravenečci 

vyrazili pro jehličí na svoji pevnost a srnka ohlodává malé smrčky. 
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Do tohoto lesního ruchu se ozve zvuk motorové pily. Nebude 

již nového dne pro lesní zvěř. Jakmile však zemře krajina, zemře 

i člověk, neboť člověk je dítětem krajiny a nemůže bez ní dále být! 

/Pavel Šikula ml./ 

 

 

 

 

 

Brian Cavanaugh 

„Před lety se vrátil na dovolenou do Spojených států jeden 

misionář, který působil hluboko v brazilském vnitrozemí. 

U té příležitosti kdesi uviděl nádherné sluneční hodiny. Okamžitě 

dostal nápad. Tyhle sluneční hodiny by byly ideálním dárkem pro mé 

vesničany na horním toku Amazonky, pomyslel si. Mohl bych je 

přitom naučit přesně určovat čas.  

 Misionář tedy sluneční hodiny koupil, pečlivě je zabalil 

do pevné bedny a odvezl do brazilského vnitrozemí. Když je místní 

náčelník uviděl, tak se jimi nadchl, že trval na tom, aby se umístily 

do samého středu osady.  

 I ostatní vesničané byli radostí bez sebe. Nikdy v životě něco 

tak krásného neviděli. A což teprve, když se dozvěděli, k čemu jsou 

dobré! 

 I misionář se radoval ze všeobecného nadšení. Tím víc ho 

zaskočilo, co se stalo po několika dnech. Vesničané se domluvili 
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a vybudovali nad hodinami střechu, aby je chránila před účinky 

deště a slunce.“ 

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

Karmelitánské nakladatelství, 2002. s. 75-76, 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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