
 

 
 

Občasník Číslo: 23/ 2013 

Datum vydání: 17. 3. Náklad: 110 výtisků 

 

Drazí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Opět se nám dostává do rukou nové číslo našeho farního občasníku. 

A to je příležitost, zvláště v této postní době, si opět něco odepřít 

a naplnit uvolněný čas něčím smysluplným, jako je například četba 

farního periodika. V tomto čísle se budeme snažit vrhnout dobré 

světlo, na něco si posvítit, něco si vyjasnit, něčemu dát zazářit. 

A třeba se nechat i osvítit. 

V posledním období se mi někdy stmívá nad těmi, které jsem 

v kostele alespoň občas mohl vídávat, ale už je nevidívám. 

Nebo přicházejí na mši sv. „už“ před evangeliem a odcházejí 

„až“ po přijímání. Na druhou stranu mám velikou radost z několika 
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farníků, které jsem v kostele nevídával, ale teď je na bohoslužbách 

vidím každý týden. Hned je v mé duši více světla! 

Přeji všem toto světlo, abychom se dokázali postit 

od zbytečností i domnělých nezbytností a uvolněný čas vyplnili 

vědomou přítomností s Bohem. A v tom může být pochopení 

pravého postu, který není úmorný, ale přináší radost a pokoj. 

Dovolím si ještě uvést malou parafrázi anglického básníka 17. století 

Roberta Herricka: „Zmoř postem hřích a ne břich.“ 

A vo tom to celý je. 

o. Pavel 
 

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

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


březen 2013  

 

  3  
  

Obsah: 
 

1. Úvodní slovo ................................................................... 1 

2. Obsah ............................................................................... 3 

3. Schola sv. Jakuba Dalečín ............................................... 4 

4. Proč a nač mi byly MISIE ............................................... 7 

5. Mikuláš v našich domovech vs. Mikuláš v kostele ....... 11 

6. Nikodémova noc ............................................................ 13 

7. „V“ jako Velikonoce, Vánoce, … ................................. 15 

8. Trsání v Jimramově ....................................................... 16 

9. „Spolčo“ mládeže .......................................................... 19 

10. Večer chval .................................................................... 21 

11. InfoPoint ........................................................................ 22 

12. Postní doba a Velikonoce v jimramovské farnosti ........ 24 

13. Udělování některých svátostí a svátostin ...................... 29 

14. O. Pavel – katecheze ...................................................... 33 

 

 

 

Liturgické frky 

Špatně obrácený list při čtení pašijí: 

„Kohout třikrát zakokrhal… a skonal.“ 

Inovace dvouletého katolíka Jonáška: 

místo „amen“ používá při bohoslužbě „a dem!“. 

 
 

 

Pro vnitřní potřebu farnosti „občasně“ vydává římskokatolická farnost Jimramov. 
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Toto seskupení vznikalo postupně. Již od našich dětských let 

jsme začali zpívat v kostele při mších svatých asi třikrát do roka 

(na Velikonoce, dalečínskou pouť a na Vánoce). V průběhu let 

někteří odcházeli a jiní se k nám zase přidávali. 

Schola byla založena v roce 2007, kdy jsme pořádali první 

pouťový koncert v Dalečíně. Na něm jsme od o. Jakuba Holíka 

dostali maskota – stonožku. Ta nás přivedla k myšlence nechat si 

vyrobit scholová trička.   

Od roku 2009 se počet členů scholy ustálil na čísle devět. 

Jmenovitě sem patří: Magdaléna Čechová, Markéta Stehlíková, 

Marie Čechová, Anežka Svobodová, Markéta Čechová, Veronika 

Bradáčová, Lucie Čechová, Marie Svobodová a Lucie Svobodová. 

Rády bychom mezi nás přizvaly nové člen(k)y. Takže jestli rád(a) 

zpíváš nebo hraješ na nějaký hudební nástroj, tak neváhej a připoj se 

k nám :-). Při zpěvu se doprovázíme na klávesy, housle, kytaru, 

zobcovou a altovou flétnu, dřívka, různá štěrchátka a chrastítka. 

Výjimečně používáme bubínek. 

Snažíme se pravidelně zpívat 

první neděle v měsíci, na velké 

svátky a slavnosti. Příležitostně 

zpíváme při křtech, na svatbách 

a pohřbech. Pokud nám to vyjde, 

tak jednou za dva roky připravíme 

koncert. Loni se nám povedla 

výjimečná věc – natočily jsme 

CéDéčko, shodou okolností 

k našemu pátému výročí 
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od založení scholy. Našly jsme nahrávací studio, vybraly písničky, 

vytvořily aranž a písničky nazkoušely. Měly jsme jich vybraných 

dost, ale na CD jsme daly jen 12 z nich, protože po devítihodinovém 

maratonu bychom už více nezvládly. Vybíraly jsme takové, které se 

nám podařilo pěkně oživit. Dost jsme využívaly „sólíček“ 

a kombinace různých nástrojů. Rády zpíváme chválové písně, takže 

jejich zastoupení na CD převažuje, i citát z knihy Žalmů to jistě 

vystihuje – „Hospodine, celým svým srdcem Ti vzdávám chválu.“ 

CD bylo požehnáno 18. listopadu 2012. V současné době nám zbývá 

prodat cca 100 ks. CD jsou k dostání ve farních kostelích. Vybrané 

peníze darujeme na opravu fary v Dalečíně. 

Jako každé společenství i schola potřebuje něco zažít, aby se 

stmelovala a ráda na něco vzpomínala. Proto i my se snažíme občas 

vystrčit nos z Dalečína a někam si zajedeme. Jak „pracovně“, tak 

i za odpočinkem. Takovou naší tradicí se stává zpěv 

při ekumenických bohoslužbách ve Veselí, zpěv u kapličky svaté 

rodiny ve Věcově na konci letních prázdnin. Zpívaly jsme jak 

v Jimramově, tak i na Vítochově. Ale naším největším zážitkem byla 

možnost zazpívat si v bazilice sv. Prokopa v Třebíči v roce 2010, 

kam jsme jely na „scholové soustředění“ a návštěvu za o. Jakubem. 

Pod vedením našeho současného duchovního otce Pavla Vybíhala 

jsme navštívili nejmenovanou výbornou pizzerii v Bystřici n. P. 

(to patří do toho odpočinku) :-). 

Aby schola fungovala jak má, musí se vytvořit nějaká 

pravidla či zásady. Většinou se každou neděli po bohoslužbě sejdeme 

na kůru a zkoušíme písničky na další měsíc. Holky dostávají 

informační papírek s přehledem, kdy a co budeme zpívat (někdy 

i kde). Před vlastním zpěvem při bohoslužbě děláme zkoušky 

v Dalečíně na faře, asi půl hodiny předem. Při mši zpíváme obvykle 

tři písničky. 
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Mezi sebou komunikujeme prostřednictvím internetu 

(facebook, e-mail, signály), a když potřebuji, aby se ta daná 

informace dostala včas a ke všem, tak používám starou dobrou 

smsku :-). Když se některá z holek nemůže dostavit na zkoušku 

či přímo na zpěv, tak se mi většinou omluví, což je fajn, protože vím, 

s kým můžu počítat. 

Máme též „scholovou pokladničku“, kam shromažďuji 

darované příspěvky. Peníze nám slouží k nákupu nových nástrojů, 

kopírování not a k zaplacení různých výdajů, kterých se účastní celá 

schola. 

A co je vůbec naším cílem? No samozřejmě zpěvem 

a hudbou chválit našeho Boha co nejdéle to bude možné. 
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Ráda bych touto cestou poděkovala M+M+A+M+V+L+M+L 

za to, že to se mnou vždy vydržely, i když to je někdy opravdu těžké 

(nebiju je ), a že společnými silami a s Boží pomocí vždy vše 

překonáme. Naše rodiny musí mít též pevné nervy, když pořád někde 

lítáme a cvičíme, děkujeme za trpělivost a shovívavost. 

A v neposlední řadě děkujeme za duchovní podporu o. Pavlovi, 

protože když si na něj něco vymyslíme, tak nám vyjde vstříc 

a s radostí s námi spolupracuje. 

/Za scholu sepsala vedoucí Magdaléna Čechová/ 

 

 

 

 

1. Být či nebýt na misiích 

Na Lidové misie jsem se moc těšila. Mám to štěstí, že jsem je 

osobně mohla prožít již podruhé ve svém životě. Ty první se konaly 

před několika roky v mé dřívější farnosti. A tak jsem trochu věděla, 

o čem to je… A hlavně jsem si uvědomovala jejich jedinečnost 

a věřila jsem, že se díky nim farnost jakoby provětrá a může dostat 

další sílu a podněty od Ducha Svatého.  

Zpočátku mi bylo trochu líto, že se zde Lidové misie budou 

konat právě v Adventu, pár dní před Vánoci. Právě v době, když je 

doma tolik práce a starostí… Zvlášť pro ženy je to velká 

zodpovědnost a tíha, když víte, co vás všechno čeká a o co všechno 

se musíte postarat, protože to nikdo jiný neudělá. Měla jsem toho 

před sebou ještě moc, co čekalo na můj čas a sílu dát se do práce. 
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No a do toho všeho starání, shánění, uklízení a příprav na zdárný 

průběh těch nejkrásnějších svátků v roce, otec Pavel pozve 

misionáře. Celý týden bude od rána do večera nabitý a lákavý 

program.  

Bylo to od otce Pavla odvážné, když se rozhodl pro misie 

a souhlasil právě s tím adventním termínem. Dozvěděla jsem se, 

že moc na vybranou neměl, že to byl jediný volný termín, který 

misionáři měli. Později jsem ho pochopila a myslím, že to od něho 

bylo velice moudré a prozíravé. No ruku na srdce, pravý Advent by 

měl být opravdu o něčem jiném, než jen o starostech o to vnější. 

Advent přece znamená 

PŘÍCHOD. Měla by to být 

tedy příprava duše na příchod 

Krista, Božího Syna, který se 

pro nás všechny narodil 

na tento svět a na ten druhý 

příchod, kdy se s ním setkáme 

tváří v tvář. Když si tak 

uvědomuji, celý náš život je 

takovým Adventem, kdy se 

připravujeme na setkání 

s Bohem. Bůh na nás čeká 

stále, každý den, každou chvíli… A také na nás čekal na misiích, 

jestlipak přijdeme… jestli se necháme Jím oslovit, setkat se s ním 

skrze misionáře a jejich slova. Jestli stojíme vůbec o to zažít s Ním 

něco nového, načerpat, nechat se inspirovat, obdarovat. Určitě 

všichni ti, co se jich zúčastnili, neodcházeli s prázdnou… Duše 

potřebuje také péči a posilnit se a mít možnost z něčeho čerpat, stejně 

jako tělo. Až na to, že když tělo má hlad a žízeň, tak to pocítíme a je 
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nám to nepříjemné, takže se snažíme s tím něco udělat. Když duše 

žízní a hladoví, tak mnohokrát se nám ani nechce s tím něco dělat. 

I ve mně se to všelijak pralo a bojovalo. Mám opustit vše to, 

co na mě doma volá a čeká, nebo se na pár dní zastavit, vše odložit 

a jít načerpat…? Proto jsem si sama sobě na začátku misií nařídila, 

že co to půjde, tak se misijního programu zúčastním. Nakonec jsem 

byla moc ráda, že se mi to podařilo. Ona práce stejně počkala 

a nikam neutekla… škoda. Ale za to o to víc jsem se cítila posilněná 

na duchu a měla jsem radost, že jsem se misií mohla zúčastnit. Také 

jsem byla moc ráda, že jsem do kostela nejezdila v tom sněhu autem 

sama. Přidala se ke mně kamarádka a tak jsem se cesty tolik nebála. 

 

2. Moje zážitky a postřehy z misií 

V sobotu při zahájení misií si leckdo mohl říci: „No, to teda 

začíná podivně – misie bez misionářů.“ Ale i to se prostě může stát, 

sami jsme toho byli svědky. Přesto se zahájení výborně ujal otec 

Pavel se svými trefnými poznámkami a charakteristickým smyslem 

pro humor. Následující neděli jsme si všichni zajisté oddechli, 

že misionáři náš kostelík našli a dorazili v pořádku. Nicméně 

na nedělní mši sv., při které kázal P. Tomasz, jen tak nezapomenu 

a myslím, že nejsem jediná. To, že celé kázání klečel kvůli tomu, 

že kdysi pochyboval o smyslu misií, a jeho typický humor, to vše 

na mě zanechalo obrovský dojem. Tutéž neděli jsem ještě byla 

na katechezi pro ženy, kterou vedl otec Jiří. Katecheze se mi líbila 

a ocenila jsem snahu otce, abychom se s ním zapojily do rozhovoru 

a mohly se i na něco zeptat. V pondělí se uskutečnila katecheze 

pro muže, které se zúčastnil můj muž, a za to jsem také moc ráda. 

Sama jsem využila spíše dopoledního programu a někdy s rodinou 

odpoledního. V sobotu jsme si spolu s manželem obnovili manželský 
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slib. Misionáři během slibu vyzvali všechny zúčastněné manželské 

páry, abychom se vzali za ruce tak, jako když jsme spolu dřív 

chodili. A pak jsme se spolu měli políbit, jako tenkrát při svatbě.  

Ještě bych chtěla zopakovat pár myšlenek, které mě oslovily. 

„Když jsme byli malí, museli jsme poslouchat rodiče, jejich 

příkazy, zákazy, … rady … a někdy nám pěkně lezli na nervy. My 

jsme ale také takoví, jako byli naši tatínci a maminky. Často 

slýcháme od malých dětí: „Ale babí, dědo, ty tomu vůbec 

nerozumíš.“ Kam se poděla úcta ke stáří? Kdekdo řeší 

mezigenerační problémy a nepochopení. Adam a Eva měli 

poslechnout Boha, ale neposlechli. A jaký to mělo následek? 

Pro ženy „…budeš rodit v bolestech…“ a pro muže „…v potu tváře 

budeš jíst chléb…“.“ 

„Musíme umět náš život stavět na Kristu. Je to jako při stavbě 

domu. Když základy budou pevné, tak nějaký ten silný vítr (problémy, 

těžkosti, nemoci …) snáze přečkáme, základy zůstanou, i když nám 

to vezme střechu, nepůjde elektrika, ale pak stačí něco opravit a dům 

zůstává. Ale když nebudeme stavět na Kristu, když ty základy 

nebudou tak pevné, tak s tou stavbou (s námi) zacloumá kde co, 

každá maličkost. Ježíš říká: MOJE SLOVO ZŮSTÁVÁ NAVĚKY. 

V životě každého z nás přichází různé „krizovky“. Jsme naříkající 

národ, jak něco přijde, hned se nám to všechno hroutí. 

Odevzdávejme to vše Bohu, nás samotné, naše blízké, vše co nás 

trápí a nechme se vést Bohem a náš život dostane řád a uvidíme 

v tom všem, co nás provází, smysl. DESATERO NENÍ TĚŽKÉ 

PRO TOHO, KDO MILUJE BOHA.“ 

Silným zážitkem byla pro mě i zpověď. Otec Tomasz mi 

při ní moc hezky vyprávěl o své „mamě“. Často se mu stávalo, 

když byl malý, že se ho při hře, učení, zlobení jeho mama jemně 
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dotkla, nic při tom neříkala, jen se hezky podívala. Dlouhá léta 

nevěděl, co to má znamenat. Až později zjistil, že se maminka 

při tom doteku modlila a prosila Ježíše, aby se ho On sám dotkl skrz 

její pohlazení. To samé radil i mně. Ať to zkouším na dětech, 

ale i manželovi… Naši blízcí potřebují náš dotek, naše pohlazení. 

I my se nechme dotknout Ježíšem. Jeho dotek proměňuje, uzdravuje. 

/Martina Zítková/ 

 

 

 

 

versus 

 

V předvečer svátku svatého Mikuláše nás každý rok v našich 

domovech navštěvují postavy Mikuláše, anděla a čerta. Ať je tradice 

mikulášské nadílky v našich krajích dobře myšlená, ctností Mikuláše 

je chválit a nadělovat a rolí čerta pohrozit a vytknout nedostatky, 

bohužel dnes se mi zdá, že se toto účinné kouzlo vytrácí a zaměňuje 

se za pouhé odříkávání světských básniček. 

Někteří lidé, kteří se zhostí této výjimečné role, někdy 

ani neznají skutečný život a skutky sv. Mikuláše. Ani role čerta není 

zrovna jednoduchá, přesto se této role většina lidí zhostí dobře, cituji 

báseň Michala Černíka: 
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CO VÍME O ČERTOVI 

To je mi záhada. 

Nikdo nikdy neviděl čerta, 

a přeci víme, jak vypadá. 

Má kopyto na jedné noze 

a umí létat po obloze. 

Má rohy a oháňkou mává. 

Kdepak, to není kráva. 

Víme, že bydlí v pekle, 

a víme, že žádné peklo není, 

a víme, že hudruje vztekle, 

asi takhle: blekle, blekle. 

A víme, že smrdí sírou, 

proletí komínem i jinou dírou. 

A víme, že je hrozně starý 

a hloupý a zlý a provádí čáry 

a je strašně chlupatý. 

Každý ho umí popsat od hlavy po paty. 

Kdo ví, čí je to vina. 

Bude v tom nějaká čertovina. 

Nikdo nikdy neviděl čerta, 

a všichni víme, jak vypadá. 

To je mi záhada. 
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Ale naopak tato tradice se mně líbí při nedělní mši. Tentokrát 

přišel Mikuláš 9. 12. 2012 do našeho kostela oděn jako biskup. Měl 

bílé roucho, na hlavě vysokou do dvou špic vybíhanou čepici, které 

se říká mitra. V ruce držel dlouhou pastýřskou hůl, nahoře stočenou 

a zdobenou, které se říká berla. Všechny děti rozradostnil svojí 

nadílkou, zeptal se na naše skutky a vyhodnotil křesťanský rok v naší 

farnosti. 

/Daniela Ondrůchová/ 

 

 

 

 

 

 

„Nikodémova noc“ navazuje na osobu Nikodéma, farizeje 

a člena židovské rady, který přišel za Ježíšem v noci. Vznikla jako 

odpověď na otázku, jak hledat a nacházet cestu k Ježíši v dnešním 

uspěchaném světě a umožnit všem setkání s Pánem mimo pracovní 



 březen 2013 
 

  14  
  

dobu a ostatní povinnosti. Spočívá v tom, že od večera 

až do stanovené doby v noci je možné se v kostele zúčastnit tiché 

adorace, během které lze přistoupit ke svátosti smíření nebo si 

popovídat s knězem. Pokud je to možné, začíná „Nikodémova noc“ 

mší svatou. Důležitým prvkem je tma. Adorace v tichu a ve tmě 

oprošťuje od světa plného zvuků a obrazů. Tma vytváří atmosféru 

intimity a pomáhá nalézt odvahu přijít a setkat se s Pánem. 

Více informací i seznam kostelů naleznete 

na www.nikodemovanoc.cz. 

/Pavel Peňáz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nikodemovanoc.cz/
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Proč mluvit před Velikonoci o Vánocích? Tyto dva svátky 

mají společného mnohem víc, než se na první pohled zdá. Dalo by se 

říci, že kdyby se malý Ježíšek nenarodil, Velikonoce by byly jen 

„obyčejnou“ světskou oslavou příchodu jara. Ohlédněme se tedy zpět 

k Vánocům roku 2012, prožijme opět to, co je v církevním roku 

důležitým podkladem pro letošní Velikonoce. 

Každá rodina si vytváří zcela originální vánoční atmosféru 

a také zvyky, jak prožívá Vánoce. Vánoční tradice společné pro celý 

Jimramov jsou ovšem také tak zažité, že si bez nich již nedokážeme 

představit tyto bílé svátky. 

Pomyslnými dveřmi do Vánoc bylo štědrovečerní setkání 

všech obyvatel Jimramova a okolí pod věží katolického kostela, kde 

všichni společně naslouchali tónům koled. Dechové nástroje 

vystřídaly hlasy mládeže u sochy sv. Jana. Ke zpěvu se přidala 

většina přítomných a přání krásných svátků bylo na rtech každého, 

kdo sem přišel. Štědrý večer jsme prožili v blízkosti svých 

nejbližších u svých svátečních stolů a rozsvíceného vánočního 

stromu ve svých domovech. Slavnostní den vyvrcholil vigilií, kde 

jsme mimo jiné mohli opět podpořit naše tři adoptované děti v Indii. 

Mezi nenahraditelné tradice patří i svatoštěpánské divadelní 

představení v Jimramově, kde vystupují hlavně ti nejmladší. Vánoční 

příběh, který všichni tak dobře známe, se stal opět v podání dětí ještě 

dojemnější. Sulkovec se letos pyšnil mládežnickou divadelní hrou 

„Vánoce v nebi“. A na Velikonoce si pro nás připravují již hru další. 

Jistě se máme opět na co těšit. 
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K tomuto období neodmyslitelně patří také ekumenická 

setkání. S bratry evangelíky jsme se mohli sejít poslední den roku 

v evangelickém kostele a v lednu v kostele katolickém 

na ekumenických bohoslužbách. 

Vánočním svátkům jsme otevřeli nejen dveře, ale nepochybně 

i svá srdce. Věřím, že zima a sníh neuzavřely naše srdce a zůstaly 

otevřeny i pro blížící se svátky velikonoční.  

/Maria Kašová/ 

 

 

 

 

A je tu první číslo nového ročníku našeho vašeho oblíbeného 

periodika. A o čem se železnou pravidelností posledních pět let 

píšeme v každém prvním čísle toho kterého kalendářního roku 

našeho vašeho oblíbeného periodika? Odpověď na tuto otázku jistě 

znáte. Kdyby ovšem náhodou ne, níže je několikero řádků o výše, 

byť jen velmi nepřímo, naznačené události, jež si posledních pět let 

každý rok zasluhuje pozornost našeho vašeho oblíbeného periodika. 

Pevně doufám, že oněch několikero řádků níže nebude stejně 

zmatečných, jako těch několikero řádků v úvodu. Kdyby tomu tak 

snad přeci jen bylo, přijměte prosím mou nejhlubší omluvu, jakož 

i řádky úplně nejposlednější, ve kterých jest uvedeno, o jakou událost 

že se vlastně jednalo. 

Nuže, pojďme společně tuto „záhadnou“ událost pojmenovat 

tím, že se rozvzpomeneme, co všechno jsme během ní prožili, 
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co jsme viděli, co jsme slyšeli, co jsme požili, co jsme tančili (indicie 

jak fík, nemyslíte?) a třeba taky tím, koho jsme potkali a s kým jsme 

se seznámili. Když nad tím ale takhle v průběhu psaní přemýšlím, 

zdá se mi, že jsem nezvolil zcela správné uvedení vás, čtenářů, 

do problematiky, když vám od začátku tajím to, na co se vlastně 

rozvzpomenout máme. Tuhle „prekérku“ bych vyřešil tedy 

následovně: popíšu celou událost tak, jak ji viděl statisticky 

průměrný mladík, jehož vnímání bylo zkreslováno jen malou troškou 

alkoholu (což ale nemusí být na škodu, ba naopak) a vy se posléze, 

až budete vědět, co popisuji, můžete každý sám začít rozvzpomínat. 

Pokud již víte, o čem je řeč, vzpomínejte spolu se mnou už teď.   

Do Jimramova jsme přijeli asi v sedm hodin večer. Bylo 

11. ledna. Rád bych vám popsal, jak bylo venku, bohužel si 

nevzpomínám. Nakráčeli jsme do zdejší sokolovny, kde bylo ještě 

prázdno. Pouze několik pořadatelů pobíhalo sem a tam a společně 

dolaďovali poslední detaily jako například uvedení baru do provozu 

nebo shánění jednoho 

z moderátorů, jenž nebyl nikde 

k nalezení. Vše se nakonec podařilo 

zajistit a s blížící se půl osmou 

začalo přibývat hostů. No, a pak 

to propuklo. Přivítání o. Pavlem, 

rozhovor se zástupci z Centra 

Zdislava v Novém Městě 

na Moravě, předtančení Polen 

z Křižanova; to vše prokládané 

pečlivě vybranými hudebními 

kousky Bystřické kapely, na něž 

bylo možno klasicky, latinsko-

americky, ale také i velmi 
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improvizovaně tancovati a všemožně jinak se pohybovati. 

Aby nechybělo napětí, konala se tak jako každý rok tombola. Letos 

se při vyhlašování hlavních cen dalo napětí vyloženě krájet. 

Neříkám, že v minulých 

letech tomu tak nebylo, 

letos ale bylo napětí 

intenzivnější. Vždyť kdo 

by netoužil vyhrát kupu 

hnoje? Dokonce i tradiční 

půlnoční vystoupení 

taneční skupiny Rybíz 

(shodli jsme se na tom, 

že už je většina naší 

členské základny dospělá a vyspělá a je tedy na čase, aby došlo 

ke změně názvu našeho uskupení z Rybízků na Rybíz) bylo letos 

velmi netradiční. Alkoholové brýle nabízely asi takovouto optiku 

a celkový pohled na vystoupení (tedy alespoň z perspektivy 

protagonistů samotných): „JÉ, SVĚTÝLKA!“ Když z nás nadšené 

fanynky a nadšení fanynkové strhali světelné tyčinky, které ona 

světýlka zajišťovala, přišlo na řadu společné tancování tanečku 

500 mil a Macarena. O zbytek programu se pak již starala výhradně 

Bystřická kapela, která se každou přibývající hodinou jevila býti čím 

dál tím víc lepší. Ale ani ta nemůže vydržet hrát a bavit 

do nekonečna (na rozdíl od jimramovských farníků) a z toho důvodu 

se zhruba o třetí hodině ranní začala tancovačka, která by se dala 

nazvat „Ještě nechceme spát, chceme pařit do svítání, Bystřická 

kapelo, nic nevydržíš“. Na obranu Bystřické kapely, takový zápřah, 

který jsou schopni vyvinout někteří farníci, nevydrží ani průměrný 

statistický mladík. 

  



březen 2013  

 

  19  
  

No, je to krásné vzpomínání, nemyslíte? Využiji toho, že se 

mi znovu dostalo toho potěšení zavzpomínat na tuto akci 

prostřednictvím psaného textu a poděkuji za všechny hosty 

a účastníky všem organizátorům, účinkujícím, dárcům cen, 

barmanům, kuchařkám, zkrátka všem, kdo se na této slávě nějakým 

způsobem podíleli a vyjádřím také nadšení z toho, že se vše povedlo 

tak jak má. Takže – vřelý dík! 

  

Těším se na další ročník Farního plesu v Jimramově. A moc! 

 /Adam Plecháček/ 

 

 

 

 

První 

V pátek 25. 1. v 19:00 jsme se poprvé sešli na faře, abychom 

se seznámili s novými kamarády a s Bohem. Protože někteří se viděli 

poprvé, zahráli jsme si seznamovací hru, kterou si pro nás připravila 

Magda Čechová. Potom jsme se společně domlouvali na dalších 

podrobnostech setkávání (kdy a kde se budeme scházet, co budeme 

dělat…). Aby se pan farář dozvěděl, co bychom mohli pro spolčo 

udělat, rozdal nám papíry a my měli napsat své nápady a názory. Asi 

v 21:00 jsme se rozloučili a odebrali se do svých domovů. A těšili se 

na další spolčo. 
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Druhé 

Je pátek 22. 2. a my se podruhé scházíme, tentokrát v kostele. 

Rozhodli jsme se totiž trochu oživit mši – otec Pavel nám připravil 

text a místo kázání si s námi zahrál scénku o předávání funkce 

papeže. Na konci mše jsme se všichni za papeže pomodlili. 

Na faře jsme se trochu ohřáli, něco si zazpívali, hledali jsme 

poklad a podívali se na Exit 316, kde lidé, stejně jako my na faře, 

mluvili o odpuštění. 

Sladká tečka nakonec byl výborný pohár na Jimramu. Chvíli 

jsme poseděli, popovídali si a postupně se rozešli domů. A těšíme se 

na další spolčo (22. 3. 2013). 

/Lada Halvová/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



březen 2013  

 

  21  
  

 

„Jaké je to v pekle?“ Ptají se často lidé. Nevím. Nebyl jsem 

tam na exkurzi, stejně jako jsem nebyl na exkurzi v nebi. V každém 

případě je mi jasné, že peklo snad ani není místo, ale stav. Stav, 

kdy se nechválí Bůh. Peklo tedy může být i na Zemi. 

My se často modlíme slova „Přijď království tvé“ 

a očekáváme nebe na Zemi. Ale Bůh ho bez nás nevytvoří. 

Vzniknout takovému stavu dává právě 

skrze nás. Nebe je stav, kdy se chválí 

Bůh. 

Mimořádnou příležitost Vám 

od letošního roku nabízí společenství 

mládeže našich farností. A proto Vás 

zveme na Večer chval. Zatím začínáme 

a plán je, že uspořádáme tři takové 

večery během roku. V každém z našich kostelů jednou. Poprvé 

to bude na neděli Zmrtvýchvstání v 18:30 v Sulkovci. Neříkejme, 

že jsme za Velikonoční třídenní už dost „vykostelovaní“ 

a nepromarněme tuto příležitost na místě setkání a modlitby; setkání 

s dobrým Bohem a lidmi.  

Bude-li kdo chtít tyto večery zažívat častěji, nejbližší místa 

jejich konání jsou Žďár nad Sázavou a Letovice. Více o Večerech 

chval si můžete přečíst na www.vecerychval.cz. Přijměte tedy naše 

pozvání. 

/o. Pavel/ 

 

 

http://www.vecerychval.cz/


 březen 2013 
 

  22  
  

 
 

 

 

 

 

Poučné pro děti, 

ale zajímavé i pro dospělé 

Letos oslavujeme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje 

na Velkou Moravu. Díky soluňským bratrům a jejich nově vytvořené 

staroslověnštině dnes můžeme číst, psát a mimo jiné rozumět 

každému slovu při mších svatých. Při této příležitosti si o jedněch 

z největších učitelů našeho národa nejen v oblasti víry povídáme 

při dětských mších svatých. Promluvy jsou o životě i skutcích 

sv. Cyrila a Metoděje a jsou NEJEN pro děti. 

 

 

K + M + B 2013 na Jimramovsku 

Kašparové, Melicharové a Baltazarové v našich farnostech letos 

vybrali celkem 81 089 Kč (Jimramov 45 689 Kč, Dalečín 17 963 Kč, 
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Sulkovec 17 437 Kč). Stále více obcí v ČR skrze tuto sbírku pomáhá 

těm, kteří pomoc opravdu potřebují. Děkujeme vám všem, kteří jste 

na tento dobročinný účel přispěli a vám všem, kteří jste 

i za mrazivého počasí dobrovolně vyrazili do ulic s kasičkami 

s tříkrálovou koledou na rtech a v srdci. 

 

Zazpívejme si narozeninovou 

V únoru oslavil své jubilejní 50. narozeniny bývalý jimramovský 

farář o. Milan Těžký. Dnes je duchovním vůdcem v Hovoranech 

na jižní Moravě. Přejeme mu stále hodně zdraví, nikdy neutichající 

zpěv a kytaru, které velmi dobře ovládal, pevnou a mrštnou ruku 

při hře ping-pong a Boží požehnání do každého kroku v životě. 

 

Pouť cukrářů a pekařů 

V sobotu 9. 3. zástupci farnosti vyjeli na pouť do Tasovic, kam nás 

pozvali misionáři, kteří v prosinci loňského roku v našich farnostech 

vedli lidové misie. Mši svatou sloužil známý kněz, biolog a teolog 

P. Marek Orko Vácha. Poté bylo možné navštívit výstavu a ochutnat 

pečivo a nechat se pohostit specialitami z vinařského kraje. 

 

Sejdeme se na Petrově 

Sobota před květnou nedělí patří brněnské katedrále, o. biskupovi 

a mládeži z celé diecéze. I letos tomu nebude jinak. Diecézní setkání 

mládeže s o. biskupem se koná 23. 3. Autobus, který odveze všechny 

zájemce o duchovní program ale také o příjemná setkání a zajímavá 

témata na zamyšlenou, odjíždí 6:20 z Dalečína, 6:30 z Jimramova, 
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6:45 ze Sulkovce a 6:50 z Nyklovic. Příspěvek na veškerou dopravu 

bude symbolických 50 Kč. 

 

 

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní 

almužna. Během tohoto období mají věřící v ČR opět možnost 

návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos 

pak pomůže lidem v nouzi v daném místě. Více naleznete 

na www.postnialmuzna.cz. 

 

 

 

 

 

Kurz vzdělávání ve víře 

pro dospělé a mládež 2013 

I letos během postní doby probíhá kurz vzdělávání ve víře 

pro dospělé a mládež. Podklady pro jednotlivá témata byly rok víry, 

http://www.postnialmuzna.cz/
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rok eucharistie a rok Cyrila a Metoděje. Každou postní neděli 

probíhala setkání na nejrůznější témata. V krátkosti si připomeňme, 

co jsme v rámci tohoto kurzu prožili a čeho se jednotlivá témata 

přednášek týkala. A nezapomeňme, že nás stále ještě dvě postní 

neděle čekají. 

 

1. neděle postní: 17. 2. 

Doteky strun a kouzla měchu 

Koncert duchovní hudby (koncert loutny a akordeonu, provázený 

duchovním slovem a komentářem k jednotlivým skladbám); 

účinkoval Jindřich Macek a Jitka Baštová. Z pastoračních důvodů se 

koncert uskutečnil v evangelickém kostele. 

 

2. neděle postní: 24. 2. 

15:30–16:00 Individuální novokněžské požehnání 

Svatí Cyril a Metoděj v Římě; Druhý vatikánský koncil (Přednáška 

na faře, přednášel P. Martin Kohoutek.) 

 

3. neděle postní: 3. 3. 

Misie na živo, aneb Naděje pro Jeníkov 

Povídání na faře o probouzení víry v malé severočeské mariánské 

vesničce. Pod záštitou FATYMu Vranov nad Dyjí povídala Dana 

Tichá. 
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4. neděle postní: 10. 3. 

Misie věrozvěstů (Přednáška na faře, přednášel jáhen Ladislav Kinc.) 

 

5. neděle postní: 17. 3. 

Pašijová hra 

Již tradiční modlitba křížové cesty v podání mládeže ze Sulkovce. 

Kristus půjde na Kalvárii v kostele sv. Havla v Sulkovci v 16 hodin. 

 

Květná neděle: 24. 3. 

Slavení svátosti smíření (od 16:30 hodin v kostele) 

 

Křížové cesty v Jimramově: 

Každá postní neděle:  

1. neděle postní  v 16:00  (vedly ženy),  

2. neděle postní  v 16:00  (vedli muži),  

3. neděle postní  v 16:00  (vedla mládež),  

4. neděle postní  v 16:00  (vedl jáhen Ladislav a otec Pavel),  

5. neděle postní  v 15:00  (vedou senioři),  

Květná neděle  v 16:00  (vede společenství matek).  

Po každé nedělní pobožnosti křížové cesty Kurz vzdělávání 

pro dospělé a mládež. 

Každý pátek v 17:15 (vedou děti). 
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Velký pátek v 18:30 křížová cesta z Bludníku na Javorskou 

cestu; svíčky s sebou (za nepřízně počasí v kostele po skončení 

velkopátečních obřadů). 

Křížová cesta formou pašijové hry bude v neděli 17. 3. 

v 16:00 v Sulkovci. 

 

Slavení svátosti smíření 

před Velikonocemi v našich farnostech: 

 Jimramov:  neděle 24. 3. od 16:00 

 Dalečín:  neděle 17. 3. od 17:00 

 Sulkovec:  neděle 17. 3. od 17:00,  

  úterý 26. 3. od 16:30 

 Borovnice:  sobota 16. 3. od 17:30 

 Velké Janovice:  středa 20. 3. od 16:30 

 Nyklovice:  neděle 17. 3. od 15:00 

 

Velikonoční bohoslužby 

v našich farnostech: 

Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně: 19:00 Jimramov 

(po mši sv. možnost soukromé adorace do 21 hodin); 17:00 Dalečín 

Velký pátek – křížová cesta: 18:30 Jimramov – z Bludníku 

na Javorskou cestu (za nepřízně počasí v kostele po skončení 

velkopátečních obřadů); 15:30 Nyklovice – kaple Povýšení sv. kříže; 
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16:30 Dalečín – schodiště od fary ke kostelu (za nepřízně počasí 

v kostele)  

Velkopáteční obřady: 17:00 Jimramov; 17:00 Dalečín; 

19:00 Sulkovec 

Bílá sobota – celodenní adorace u Božího hrobu 

– vigilie: 21:30 Jimramov; 19:00 Sulkovec 

Boží hod velikonoční – mše sv.: 8:15 Jimramov; 9:45 Dalečín; 

11:15 Sulkovec 

– Večer chval: 18:30 Sulkovec 

Pondělí velikonoční – mše sv.: 8:15 Jimramov; 7:00 Sulkovec; 

9:45 Dalečín 

– bohoslužba slova: 11:15 Nyklovice 

Na Velký pátek a Bílou sobotu možnost účastnit se 

společného slavení Denní modlitby církve (Uvedení do první 

modlitby dne, Modlitba se čtením, Ranní chvály) v 8:00 v kostele 

v Jimramově. 

Velký pátek je dnem přísného postu!!! (Informace k půstu 

zdrženlivosti a půstu újmy jsou na našich webových stránkách 

www.farnostijimramovska.cz v článku vloženém 10. 2. 2013.) 

Na Velký pátek bude možné přispět v dobrovolné sbírce 

na Boží hrob v Jeruzalémě. 

 

 

 

 

http://www.farnostijimramovska.cz/
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Bůh mocně působí ve svátostech a skrze svátostiny také 

zaslibuje zvláštní ochranu. V této rubrice jsou jména těch, kteří 

v roce 2012 některé ze svátostí a svátostin přijali. Tento sloupek 

nemá pro nás mít jen orientační charakter, ale především má 

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

rubriky – jmenováni, a za jejich rodiny. 

/o. Pavel/ 

 

Křty: 

Sára Leitnerová z Jimramovských Pavlovic – pokřtěna 16. 6. 

Libor František z Assisi Havel z Míchova – pokřtěn 15. 7. 

Aleš Jan Vianney Tulis z Věcova – pokřtěn 22. 7. 

Magdaléna Žličařová z Poličky – pokřtěna 12. 8. 

Petr Chládek z Prahy – pokřtěn 21. 10. 

  

První svaté přijímání: 

Tomáš Černý z Koníkova 

Blanka Hubertová z Jimramova 

Petr Novotný z Ubušína 

Adam Tobiáš z Ubušínka 
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Biřmování: 

Přijalo v naší farnosti dne 20. října celkem 22 biřmovanců. 

Sedmnáct z nich se na tuto svátost připravovalo v Jimramově, pět, 

kteří nepocházeli z našich farností, bylo připravováno kněžími 

ve svých farnostech. 

 

Kněží – hosté,  

kteří u našeho oltáře sloužili mši svatou: 

P. Karel Cikrle z Brna; P. Jiří Janoušek z Fryšavy; P. Vojtěch 

Janšta z Ostravy; P. Tomasz Kazański z Jám; P. Pavel Klouček 

z Osové Bítýšky; Mons. Jiří Mikulášek z Brna; P. Miroslav Prajka 

z Velkého Meziříčí; P. Karel Rozehnal z Bystřice nad Pernštejnem; 

P. Radoslav Skupník z Jablunkova; P. Jiří Šindelář z Tasovic; 

P. Radek Tichý z Říma; P. Tomasz Waściński z Tasovic a kněží, 

kteří koncelebrovali na pohřbu Mons. Josefa Laštovici (P. Jiří 

Bůžek; P. Tomáš Holý; P. Ervín Jansa; P. Tomáš Koumal; 

Mons. František Koutný; P. Ladislav Kozubík; Mons. Josef Socha 

a další). P. Elias Vella z Malty od našeho oltáře vedl uzdravující 

adoraci. 

 

Jáhni, kteří u našeho oltáře asistovali 

při vysluhování Eucharistie: 

Michal Cvingráf; Jiří Dvořáček; Radek Mezuláník; Ivan Synek. 

 

Novokněžské požehnání: 

P. Miroslav Prajka, farní vikář ve Velkém Meziříčí – 11. 3. 
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P. Radek Tichý, pomocný ceremonář Svatého otce, student 

doktorského programu na Papežském liturgickém institutu 

sv. Anselma v Římě – 10. 8. 

P. Karel Janů, farní vikář v Hodoníně – 9. 9. 

  

Svatby: 

Jiří Sedláček z Věcova a Alena Martinková z Velkých Němčic – 

oddáni 28. 4. 

Jan Musil z Lačnova a Lucie Krejsková z Telecího – oddáni 25. 8. 

Jaromír Bukáček z Kuklíku a Jitka Fajmonová ze Sedlišť – 

oddáni 1. 9. 

Radim Vašek z Brna a Eva Petrová z Jimramova – oddáni 6. 10. 

  

Pohřby: 

Marie Sodomková z Věcova – rozloučení ke kremaci 6. 1. 

Jindřich Vápeník z Jimramova – pohřben v Jimramově 10. 1. 

Marie Havlová z Míchova – pohřbena v Jimramově 18. 1. 

Božena Ehrenbergerová z Trhonic – pohřbena v Korouhvi 20. 1. 

Mons. Josef Laštovica z Vatikánu – pohřben v Jimramově 26. 5. 

Marie Pohořelá z Jimramova – pohřbena v Jimramově 2. 6. 

Marie Štefáčková z Koníkova – pohřbena v Jimramově 22. 6. 

Hedvika Dostálová z Jimramova – pohřbena v Jimramově 28. 6. 

hrabě Hugo Belcredi – rakev s popelem uložena v rodinné hrobce 

v Jimramově 8. 9. 
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Egbert Belcredi – urna s popelem uložena v rodinné hrobce 

v Jimramově 8. 9. 

Milan Tomeš z Mnichova – urna s popelem uložena v Jimramově 

23. 10. 

Jan Bojanovský z Věcova – pohřben v Jimramově 29. 12. 

  

Svátost pomazání nemocných: 

Přijalo 11 farníků při společném udílení při mši svaté 10. 2. 

a 29 nemocných při misijní mši svaté 14. 12. Individuálně tuto 

svátost přijalo 21 farníků, z toho 1 v kostele a 20 doma. 

V nemocnici v roce 2012 nikdo zaopatřován nebyl. Celkem tato 

svátost byla udělena 61 nemocným. 

  

Protože někteří byli zvědaví (když kněží z jiných farností 

přijímají pozvání do Jimramova), kam na oplátku přijímá pozvání 

jimramovský pan farář, pokusím se na následujících řádcích 

vyjmenovat místa (podle intenčního deníku, který jsme povinni si 

vést), na kterých jsem během roku 2012 sloužil mši svatou (nebudu 

udávat, kolikrát jsem na kterém místě sloužil mši svatou – v roce 

2012 jsem měl tu milost sloužit 526 mší sv. – ani v kolika kostelech 

/např. v Brně, Letovicích atd./, abecedně vyjmenuji pouze názvy 

míst): 

Borovnice, Bořitov, Brno, Bystré, Bystřice nad Pernštejnem, 

Cetkovice, Dalečín, Fryšava, Herálec, Hluboké Mašůvky, Hodějice, 

Jámy, Jimramov, Korouhev, Kostelní Vydří, Křetín, Lanžhot, 

Letovice, Lísek, Malý Šišák u Špindlerova Mlýna, Mariazell, 

Moravec, Nové Město na Moravě, Nyklovice, Olešná, Osová 
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Bítýška, Pavlov, Polička, Radostín nad Oslavou, Rakovecké údolí 

u Bukovinky, Ronov, Rozsochy, Rožná, Sedliště, Slavkovice, 

Sulkovec, Svatý Hostýn, Svatý Kopeček, Velké Janovice, Vísky, 

Vranov u Brna, Žďár nad Sázavou. 

 

 

 

 

První církevní přikázání 

SVĚŤ ZASVĚCENÉ SVÁTKY 

To znamená: O nedělích a jiných svátcích dle přikázání se 

účastnit celé mše svaté a zdržet se služebných prací. Zanedbání mše 

svaté, nebo její části (zvláště stává-li se to pravidelně), 

pro pohodlnost, lenost, špatnou organizaci času apod. je 

kvalifikováno jako těžký hřích a bez následného přijetí svátosti 

smíření s projevem upřímné lítosti a snahou polepšení, si tak 

zabráníme v přístupu ke svatému přijímání. A to je nedílnou součástí 

mše svaté. 

První církevní přikázání tedy od věřících požaduje, aby den, 

kdy se připomíná zmrtvýchvstání Páně, jakož i hlavní liturgické 

svátky, kdy se uctívají tajemství Páně, Panny Marie a svatých, světili 

především účastí na eucharistické oběti, k níž se shromažďuje 

křesťanské společenství, a odpočinuli si od těch prací a zaměstnání, 

které by jim v takovémto posvěcování těchto dní mohly bránit. 

(Katechismus katolické církve 2042, Kompendium Katechismu 

katolické církve 432, Youcat 345, Kodex kanonického práva  
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1245–1248). Mezi tyto dny patří každá neděle. Dále slavnost 

Narození Páně (25. 12.) a slavnost Panny Marie, Matky Boží (1. 1.). 

Další dny, uvedené v Kodexu kanonického práva, jsou naší 

Biskupskou konferencí dány jako doporučené. Mezi tyto doporučené 

dny patří slavnost Zjevení Páně (6. 1.), slavnost Nanebevstoupení 

Páně (pohyblivý svátek), slavnost Těla a krve Páně (pohyblivý 

svátek), slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.), slavnost Panny 

Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8. 12.), slavnost 

svatého Josefa (19. 3.), slavnost sv. Petra a Pavla (29. 6.), slavnost 

Všech svatých (1. 11.). V naší zemi je také nanejvýš vhodné 

zúčastnit se mše svaté o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (5. 7.). Účast 

na kterékoliv další mši není nadstandard, ale projev víry a důvěry. 

Pravda, ne vždycky se nám do kostela zrovna chce. Často je 

to stejné „nechtění“ jako jít do práce, na nákup, mýt nádobí. Proč 

právě v této oblasti své nechuti a lenosti mnohem častěji (a mnohdy 

i rádi) podlehneme? 

Ve druhém letošním čísle publicistického čtrnáctideníku Res 

Claritatis Monitor vyšla následující, zcela trefná a přesná, přirovnání: 

Nechce se vám či vašim dětem do kostela? Snad ještě v neděli 

a zasvěcený svátek? Ale jindy… 

A jak to máte s mytím? Taky tak? – 10 důvodů proč 

nechodím do kostela na mši svatou/ proč se nemyji: 

1. Jako dítě mě nutili, abych se myl. 

2. Lidé, kteří se myjí, jsou pokrytci, myslí si o sobě, že jsou čistší 

než ostatní. 

3. Existuje více druhů mýdel. Jak mám vědět, které je to pravé? 

4. Majitelé vodárny jen číhají na moje peníze. 
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5. Kdysi jsem se zkoušel mýt, ale vždy to bylo nudné a pořád ten 

proces vypadal stejně. 

6. V koupelně je příliš chladno a převládají tam příliš sterilní 

podmínky. 

7. Myji se jen na Vánoce a Velikonoce, to úplně stačí. 

8. Nikdo z mých přátel si nemyslí, že mýt se často je nutné. 

9. Upřímně řečeno, na mytí mi moc času nezbývá. 

10. Možná se začnu mýt, až budu starý. 

 

POZOR! Změna času nedělních bohoslužeb. Od slavnosti 

Zmrtvýchvstání Páně budou nedělní bohoslužby začínat již 

v 8 hodin! A to pro ty, kteří pravidelně a bez závažného důvodu 

přicházejí pozdě („cinknutí“ – 15 minut). Pro ostatní mše svatá 

začíná tradičně v 8:15. (Pro ty, kteří přicházejí pravidelně více než 

15 minut po začátku, mše svatá nezačíná nikdy). Nezapomeňme, 

prosím, že bychom podle dlouhodobého zjištění měli usednout 

do kostelní lavice alespoň 5 minut před začátkem bohoslužby, 

abychom se zklidnili, ztišili a mohli mši svatou prožívat. 

Krásnou a příjemnou přípravu na Velikonoce, jichž je každá 

mše svatá zpřítomněním, přeje 

o. Pavel 
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