
 

 
 

Občasník Číslo: 24/ 2013 

Datum vydání: 30. 6. Náklad: 110 výtisků 

 

Drazí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Před několika dny jsem se účastnil setkání v jednom malém 

nepravidelně pravidelném společenství. Pan domácí, u kterého jsme 

se sešli tentokrát, hned na uvítanou přinesl žárovku. Uvnitř skleněné 

baňky ovšem nebylo vlákno, které by se žhavilo, ale voda ohnivá, 

která dokáže také pěkně nažhavit. Hostitel odšrouboval vodivý závit 

žárovky a po troškách nám každému nalil vnitřní dezinfekci 

s příchutí švestek. 

I my nyní máme v rukou Žárovku a můžeme začít pomalu 

šroubovat: stránku po stránce. Lze hltat plnými doušky až do dna 
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a nehrozí při tom předávkování. Jedná se totiž o pomocnou 

dezinfekci duše, při níž je příčinou žhavení Duch svatý. 

Spolu s redakční radou a všemi přispěvateli Vás zvu 

na ochutnávku s příchutí plodů z našich farností. 

o. Pavel 
 

 

 

http://www.clovicek.hu.cz/
http://www.clovicek.hu.cz/
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„Pokračujte dále do katedrály! Nezdržujte se tady venku! Pokračujte 

dále do katedrály!“  

Tak je to zase tady! Jako každý rok nás, neukázněné 

mládežníky, nahání pomocí ampliónu do katedrály, kde se bude 

odehrávat to, za čím se sjela většina mladých lidí z celé brněnské 

diecéze. Již 23. diecézní setkání mládeže se konalo jako vždy 

v sobotu před Květnou nedělí a jako vždy se to hlavní odehrávalo 

v katedrále sv. Petra a Pavla na brněnském Petrově (kde taky jinde, 

že?). 

Hlas paní s ampliónem byl stále zuřivější a zuřivější a tak 

jsme raději konečně poslechli a všichni jsme se přesunuli 

do katedrály, kde jsme si našli příjemné místečko k uvelebení. 

Nemuseli jsme čekat dlouho a už tu byla jedna z mých 

nejoblíbenějších částí celého setkání. Za zvuku kytar, klavíru, sboru 

a kdo ví čeho všeho ještě přicházel náš biskup doprovázený všemi 

kněžími, kteří byli přítomni (a že jich bylo!).  

Otec biskup nás všechny přivítal a povzbudil tematickou 

katechezí (tentokrát na téma verše „Jděte, získejte za učedníky 

všechny národy“, Mt 28,19). Poté se už všichni mladí naší diecéze 

postupně odebírali do skupinek, které si zvolili právě před katedrálou 

za zvuku ampliónu. Vybírali jsme si z celé řady těchto skupinek, 

které nabízely nejrůznější aktivity, od tance či zpěvu, až po zajímavé 

přednášky. Neodpustím si poznámku a pochlubím se vám, že jsem si 

opět vybral nejlepší skupinku ze všech (rád se chlubím…). 

Po dopoledním programu ve skupinkách byl čas na další 

jednu z mých oblíbených částí, totiž oběd… 
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Odpolední blok se skládal z prezentování posledního 

poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni mládeže, ale také třeba 

z několika scének a z krátké besedy. 

Nakonec jsme se všichni sešli v katedrále a zakončili jsme 

setkání slavením mše svaté. Po mši přišel definitivní konec a my 

jsme se pomalu odebírali k autobusu, který nás bezpečně dovezl 

domů. 

Nové vědomosti získané z přednášek, chvíle strávené s lidmi, 

se kterými je mi dobře, seznámení s novými tvářemi a především 

povzbuzení do budoucna, to jsou věci, kvůli kterým se na setkání tak 

rád vracím a myslím si, že vůbec nejsem sám… 

/Samuel Plecháček/ 
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V pátek 12. dubna jsme se rozloučili s našimi drahými maminkami, 

tatínky, sourozenci a všemi ostatními a vydali se na poznávací 

putování po Praze. V Novém Městě na Moravě jsme sedli na vlak 

a jeli do Žďáru nad Sázavou. Tam jsme opět přesedli a pokračovali 

jsme směrem ku Praze. Ubytování 

jsme měli zajištěné v klubovně 

na Křesťanském domově mládeže 

u sester Dominikánek v Černé ulici. 

Ještě ten den jsme stačili letmo 

projít Karlův most a další běžně 

navštěvovaná místa. 

V sobotu jsme se vypravili 

na Bílou Horu, kde jsme navštívili 

letohrádek Hvězda. Tam jsme měli 

možnost prohlédnout si výstavu 

obrazů Michala Singera. Poté jsme 

pokračovali dál do kláštera 

Břevnov, kde byl den otevřených dveří na oslavu 100. výročí 

od narození opata Anastáze Opaska. Ten den jsme ještě navštívili 

botanickou zahradu, kde se nám všem moc líbilo. Nejspíš asi proto, 

že všude poletovali motýli, kteří si vám třeba jen tak sedli na hlavu. 

Také tam byla spousta zajímavých rostlin, které v České republice 

jinde než v botanických zahradách nespatříme. My starší jsme pak 

ještě pokračovali do druhé, venkovní části botanické zahrady, mladší 

se odebrali po namáhavém dni zpět na ubytovnu. Ve venkovní části 

zahrady se nám asi nejvíce líbila čínská zahrada a výstava fotografií 

z přírody. 
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V neděli ráno jsme se vydali na mši svatou do kostela 

Nejsvětějšího Srdce na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Po mši jsme se 

vrátili na ubytovnu, sbalili si své věci, uklidili po sobě a vydali se 

na cestu domů. Myslím, že všem se nám v Praze moc líbilo 

a doufáme, že se tam společně zase někdy vypravíme . 

/Lada Halvová/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už se stalo tradicí, že děti se o dětském farním dnu vydávají 

po stopách svatých. Můžeme připomenout: z minulých ročníků 

to byli sv. Pavel, sv. Mikuláš … Tentokrát děti sledovaly dvoje 
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stopy, které kráčely stejnou cestou. Byly to stopy Cyrila a Metoděje. 

Z jejich stop děti vyčetly, že přišli před 1150 lety.   

Vyzkoušely si psát znaky hlaholice nebo malovat iniciálu. 

Ve sportovních disciplínách si připomněly mnohdy náročnou cestu 

našich věrozvěstů. Děti si užily příjemné dopoledne. Následovalo 

vyhlášení vítězů v kostele, posilňující svačina na faře a po regeneraci 

sil skákání na farní trampolíně a kopaná v tělocvičně. 

Ochuzeni nebyli ani rodiče, kteří měli možnost se zúčastnit 

přednášky paní Hany Plchoutové z Ústavu sociální péče v Bystrém 

na téma Život s handicapem. Paní lektorka se snažila přiblížit některá 

zdravotní postižení názornou ukázkou a zajímavým výkladem. 

Celý dětský den se vydařil, i hezké počasí se drželo zuby 

nehty, aby nepršelo. 

/Daniela Ondrůchová/ 

 

 

 

 

Letošní farní den, který se uskutečnil 26. května, byl, jako ty 

předešlé, velice zdařilý. Na turnaj ve hře pétanque bylo zapsáno 

celkem 16 družstev. Po krátké modlitbě na úvod si mohli kapitáni 

soutěžních družstev vylosovat čísla. Hrálo se celkem na šesti hřištích. 

Zápasy probíhaly poměrně svižně a vzduchem se nesla zdravá 

soutěživost. Počasí bylo pěkné, až na menší přeháňku, která se 

ukázala jako ideální příležitost pro vyhlášení pauzy na občerstvení. 



červen 2013  

 

  9  
  

Během této přeháňky jsme se mohli posilnit uzeným masem, 

klobásami a dalšími pochutinami, které soutěžícím dodaly potřebnou 

energii na dohrání zápasů. Pro ty dříve narozené zde byl i soudek 

piva z pivovaru Ježek v Jihlavě. 

 

 

 

Po přeháňce se mohlo začít znovu hrát. Do finále se nakonec 

dostali „Míchovští draci“ a „Želka a její tygři“. Po vyrovnaném 

souboji vyhráli „Míchovští draci“. Želka a její tygři se umístili 

na druhém místě a jako třetí se na stupně vítězů dostali „Tlustí 

a šťastní“. 
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Přátelská atmosféra a hezké počasí se postaraly 

o nezapomenutelný zážitek všech zúčastněných. Příští rok snad bude 

účast přinejmenším stejná jako letos a dozvíme se, jestli letošní vítězi 

obhájí svůj titul. 

/Vít Vrátný/ 
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Které informace si zažiješ, ty si nejlépe vštěpíš do paměti. Děti 

informace nasbírané při dětském farním dnu, ve škole nebo při mši 

svaté pro děti zúročily. 

A to účastí na soutěži o svatém Cyrilu a Metodějovi 

VELKOMORAVSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ, konané ve Žďáru 

nad Sázavou. Tuto soutěž vyhlásila brněnská diecéze. První kola 

proběhla v rámci výuky náboženství, z něhož vyšli tři nejúspěšnější, 

a to Joža, Tomáš a Dominik, ti nás reprezentovali v dalším kole. 

Kluci si soutěž užili, vypravovali, že zde byla příjemná 

atmosféra.  

/Daniela Ondrůchová/ 
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V polovině června byl žákům jimramovské ZŠ v rámci projektu 

„Vstupy do škol“ přiblížen život a dílo Cyrila a Metoděje a odkaz 

jejich mise na Moravu. Lektorské funkce se ujal o. Pavel a p. Bradáč.  

Vstupy do škol jsou projektem, který má za cíl prezentovat 

křesťanská témata v běžných základních (případně středních 

či mateřských) školách. Lektoři z řad kněží, katechetů, pastoračních 

asistentů a věřících pedagogů „vstupují“ do výuky a při tematicky 

zaměřených programech představují žákům a studentům křesťanské 

svátky, tradice a hodnoty, seznamují je s křesťanstvím jako základem 

naší kultury. Výukové programy jsou v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, naplňují například 

průřezová témata Multikulturní výchova a Osobnostní a sociální 

výchova. 

Diecézní katechetické centrum organizuje pro lektory 

programů vzdělávací semináře, při nichž účastníci získávají základní 

informace a podklady pro realizaci konkrétních programů ve školách. 

Programy jsou nabízeny školám zdarma a probíhají za přítomnosti 

učitelů přímo ve třídách. Lektoři přicházejí do škol po dohodě 

s duchovním správcem farnosti, na jejímž území se škola nachází, 

a se souhlasem ředitele školy. 

Tento projekt mě osobně velmi zaujal, protože umožňuje 

nahlédnout současné české ateistické společnosti pod pokličku 

křesťanství, které je úzce spjato s historií naší země, 

a to prostřednictvím osob nejpovolanějších. Tímto také děkujeme 

vedení školy za umožnění tohoto „Vstupu“. 

/DKC, Pavel Šikula ml./ 
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Tato pouť se konala 7.–14. 6. a pořádala ji přátelská farnost 

olešnická. Naše výprava z Jimramova obsahovala šest členů. Již 

od první chvíle jsme byli všichni ujištěni, že se nejedná o nějaký 

normální zájezd, ale pouť se vším všudy.  

Před dlouhou cestou, která trvala dohromady asi 23 hodin, 

jsme setrvali na chvíli v olešnickém kostele na bohoslužbu slova. 

Dále následovala ta již zmíněná 

nekonečná cesta. Nebylo to snadné, 

chvílemi ani zábavné, ale i přes 

neuvěřitelně dlouhá čekání 

na hranicích Maďarska, Srbska 

i Makedonie jsme dorazili 

do hlavního města Makedonie – 

Skoplje. Zde jsme navštívili rodný 

dům Matky Terezy. Po řádné 

prohlídce Skoplje jsme razili dále 

do města Ohrid, kde jsme bydleli. Po vydatné večeři jsme se rozešli 

do svých útulných pokojů s pocitem štěstí a očekávání. 

V dalších dnech jsme putovali po stopách Cyrila a Metoděje 

a jejich učedníků, což jsou: Kliment, Sáva, Gorazd, Naum a Angelár. 

Prošli jsme spoustu míst, a kdybych vám měla o všech vyprávět, 

co jsme se dozvěděli (a pamatovala bych si to ), tak by celá 

Žárovka nebyla o ničem jiném.  

Jako jediní v celém Ohridu jsme se koupali v ohridském 

jezeru, které nebylo nejteplejší, ale nám relativně vyhovovalo. Jeden 

den jsme vyputovali až do Albánie, kde jsme viděli několik krásných 
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památek a poté nás čekalo moře s krásnými velkými vlnami. Pláže 

toho moře ale rozhodně nebyly tak krásné. Všude bylo neskutečné 

množství odpadků, a kdyby třeba někdo chtěl nové boty, nebyl by 

problém tam najít několik párů. Celkově v Albánii i Makedonii se 

s odpadky nijak netrápí, proto je jich všude nespočet. Celou pouť 

jsme prožili s radostí, vtipem i modlitbou. Myslím, že každý z nás si 

odnesl několik krásných zážitků z navštívených míst, suvenýrů nebo 

nákupů jídla či oblečení. Celé se to krásně zdařilo, a proto díky vám 

všem, kteří jste na nás mysleli ve svých myšlenkách i modlitbách . 

/Klára Bradáčová/ 

 

 

 

 

 

Milí poutníci, 

blíží se podzim (zatím snad i léto), a tak pomalu, ale jistě, vrcholí 

příprava naší třídenní farní pouti. Společně s o. Pavlem jsme 

absolvovali průzkumnou cestu, při které jsme zajišťovali ubytování 

a program. A tak několik informací, na co se můžeme těšit. 

Vyrazíme 12. září ráno do Koutů nad Desnou, kde máme 

zajištěnou exkurzi v přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně. Exkurze 

potrvá cca 2,5 hodiny a uvidíme dolní i horní nádrž. Další směr 

našeho putování je do Zlatých Hor, kde v poutním kostele Maria Hilf 

budeme slavit mši svatou a prohlédneme si pěkný poutní areál. 
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Ze Zlatých Hor nás čeká ještě poměrně dlouhý přesun do Horní 

Bečvy, který si dle časových možností zpestříme a rozdělíme 

zastávkou v poutním kostele v Hrabyni. V Horní Bečvě máme 

zajištěné ubytování v rekreačním středisku Pekárny Rališka. Jsou zde 

tří a čtyřlůžkové pokoje, každý se sociálním příslušenstvím, a máme 

zde zajištěné snídaně i večeře. 

 Druhý den naše cesty povedou na Slovensko, kde vyjedeme 

na Horu Živčákova. Vrchol hory je 787 m nad mořem, tudíž se 

dostaneme kousek nad Prosičku. Autobusem vyjedeme 

až na parkoviště na kopci a do poutního areálu dojdeme asi 

700 metrů po dlážděném chodníku. Prožijeme zde mši svatou 

a každý zde může načerpat duchovní síly i Turzovskou vodu. Cestou 

z hory se stavíme v Korni, v kostele 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, který byl 

postaven v roce 1994. Další putování nás 

povede do Kopřivnice, kde bude možnost 

návštěvy technického muzea Tatry 

Kopřivnice.  

  Třetí den dopoledne jsou dvě 

alternativy programu – pro zájemce je 

připraven výstup z Pusteven na Radhošť. 

Druhou alternativou je návštěva Rožnovu pod Radhoštěm. A pak nás 

čeká přejezd do Bystřice pod Hostýnem a vyvrcholení naší pouti mší 

svatou a prohlídkou poutního místa Hostýn. 

V současnosti je přihlášeno na pouť 96 poutníků, takže máme 

pro další zájemce volná 2 místa. 

Doufám, že Vás program naší pouti potěší a že bude 

pro každého z nás i duchovním přínosem. Program je celkem 

vyvážený a duchovní část je doplněna tentokrát i technickými 
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zajímavostmi i možností pěkné vycházky. Pro zájemce o další 

informace několik internetových adres: www.dlouhestrane.cz, 

www.mariahilf.cz, www.raliska.unigeo.sweb.cz, www.zivcakova.sk, 

www.hostyn.cz.  

 /Pavel Šikula/ 

 

 

 

 

Toto heslo má obrovskou sílu. Když se nad ním zamyslíme, zní sice 

vzletně a jakoby neosobně, ale opak je pravdou. Právě to, jak se která 

matka chová ke svým dětem, kolik jim dá lásky, právě to každého 

človíčka proměňuje a formuje a má to vliv na něho samotného, 

ale i na jeho okolí. Láskyplná 

slova, obejmutí, pohlazení, 

přijetí, to vše každé dítě potřebuje, 

aby se cítilo dobře a bylo šťastné. 

To, jak bylo dítě přijímáno a jak se 

k němu chovala jeho matka, 

ale i otec, to vše má vliv na jeho 

vývoj, na to, s jakými dispozicemi 

půjde do světa a jak se bude 

chovat k druhým lidem. No a pak 

opravdu to, že Láska matek 

proměňuje svět, je pravdivé. Tento nadpis jsem opsala z brožurky 

Modlitby matek. Právě tato malá knížečka obsahuje všechny 

modlitby, které se na Modlitbě matek modlíváme. Jak už z názvu 

http://www.dlouhestrane.cz/
http://www.mariahilf.cz/
http://www.raliska.unigeo.sweb.cz/
http://www.zivcakova.sk/
http://www.hostyn.cz/
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vyplývá, je to společné setkávání se matek všech věkových kategorií, 

které se chtějí společně modlit. Jistě většina farníků ví, že se tato 

setkání konají každou středu v jimramovském kostele již zřejmě 

7 let. 

 

 

 

1. Kde a jak to vzniklo 

„Modlitby matek byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě 

babičky, Veronika a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítily 

touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, 

že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, 

aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak jejich bolesti. 

Modlitby matek (dále už jen MM) se rozšířily do více než 80 zemí 

celého světa a zaznamenaly mnohé krásné ohlasy a vyslyšení.“ 

(citace z brožurky Modlitby matek) 

 

2. Co je pro všechny MM společné 

Modlitby se konají vždy 1x týdně. 

Na vytvoření skupinky stačí již dvě ženy. 
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Na malém stolku bývá zapálená svíčka, jako připomenutí, 

že Ježíš je světlem světa. Je tam kříž, na připomínku našeho 

Spasitele, a pod ním položen malý košík, do kterého přinášíme Bohu 

lístečky se jmény našich dětí. 

Pokud to jde, je nejlepší se scházet v kostele, na faře, 

v kapličce apod., prostě na neutrálním, nejlépe církevním místě. 

Ale to není podmínkou. Po skončení modlitby je doporučeno se jen 

pár slovy s ostatními rozloučit, sdělit jen to nejdůležitější 

a s modlitbou v srdci odcházet. Nechat ji v sobě doznít a kousek toho 

klidu a pokoje, kterým nás Bůh naplňuje, donést domů mezi své 

blízké. 

Vše, co je při modlitbě vysloveno a svěřeno, zůstává mezi 

námi a Bohem. Ven se nic nevynáší. 

Na každém setkání se v modlitbě spojujeme s ostatními 

skupinkami všech modlících se matek a společně se za sebe a své 

úmysly modlíme. 

Všechny matky, zúčastňující se MM, mají ještě něco 

společného – není jim jedno, jakým směrem se jejich děti, vnoučátka 

v životě vydají, není jim jedno, co jejich děti a nejbližší prožívají, 

s čím bojují a potýkají se, záleží jim na jejich blízkých, chtějí 

společně prosit Boha za ně, aby je láskyplně provázel, pomáhal jim, 

v těžkých chvílích je držel ve své náruči a nesl je skrz překážky 

a zkoušky. Bůh je naším společným Otcem. Miluje nás všechny 

a dokázal nám to. Vždy, když se díváme na kříž, bychom si to měli 

připomínat, že Bůh má jediného Syna, a toho se rozhodl obětovat 

za nás všechny. On nám naše děti svěřil a důvěřuje nám, že pro jejich 

život a duši uděláme to nejlepší, co můžeme. Stejně tak si také moc 

přeje, abychom mu naše děti odevzdávaly, i jejich problémy, nemoci, 

těžkosti ve škole, s kamarády… Díky Němu jsme obdarovány 
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velkým darem, že můžeme být matkami. V modlitbách je zahrnuta 

i tato tzv. Modlitba díkůvzdání za mateřství: „Díky tobě, milý Pane, 

za dar mateřství. Je to důstojné a požehnané povolání. Pane, často 

zapomínáme, jak velice nám věříš, když svěřuješ své drahocenné děti 

do naší péče. Prosíme tě, pomoz nám, abychom vždy uměly docenit 

poslání matky.“ 

 

3. Co mi to dává 

Jsem ráda, že u nás Modlitby matek probíhají. O těchto setkáních 

jsem už dopředu věděla od své kamarádky Jitky Čechové, ještě než 

jsme se do farnosti přistěhovali. Právě ona mi poradila, že by to bylo 

pro mě určitě dobré a přínosné a že by mi to pomohlo se seznámit 

a začít se sžívat s novou farností. A přesně to se začalo naplňovat. 

Hned na prvním setkání se mi moc líbilo a věděla jsem, že zde je 

moje místo a že mě sem Bůh pozval. Také to bylo fajn, že o mně 

ženy již věděly, a že se mě Maruška Šikulová tak pěkně ujala, 

přivítala a vše vysvětlila. Je to úžasný a obětavý člověk. Vážím si 

jejího přátelství. I naše děti ji mají moc rády. Máme pro ni svoji 

osobní přezdívku – perníková Maruška. Jednou nám zorganizovala 

moc příjemnou návštěvu u nich doma, kdy dětem napekla perníky 

a ony si je mohly samy zdobit, což je velmi bavilo. A pak nám také 

darovala perníkový Betlém. Na modlitbu jsem časem také přizvala 

naši sousedku, také Marušku, které pro změnu zase říkáme 

marcipánová Maruška. Ta našim dětem pokaždé, když se setkáme, 

dává slaďoučký marcipán, který máme všichni moc rádi. Já sice nic 

takového specifického druhým lidem nabídnout nemohu, ale přesto 

je něco, čím do Modlitby matek přispívám. Ráda hraju na kytaru 

a moc se mi líbí křesťanské písničky, proto když mi to vyjde a jdu 

na MM, tak kytaru brávám a společně si s matkami zpíváme. 
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Modlitba, hudba a zpěv spojují lidi. Skrz hudbu můžu vyjádřit, 

co cítím uvnitř, a tak chválit, děkovat a prosit trojjediného Boha. 

Modlitby maminek jsou prostě pro mě takovou Oázou 

uprostřed nabitého týdne. Chvíle, kdy vím, že toto určitě ztráta času 

pro mě není, ba naopak. Chvíle, kdy vypnu, posbírám doma všechny 

ty starosti a jdu je dát Pánu. Ať On je uprostřed našeho zájmu, 

ať Jemu důvěřujeme víc než samy sobě, ať na Něho spoléháme 

a ne na sebe, ať se děje Jeho vůle a ne naše. 

/Martina Zítková/ 

 

 

Na konec jsem ještě pro vás vybrala jednu z mnoha krásných 

modliteb, které jsou v brožurce Modlitby matek: 

 

Pane, chraň mé děti celý den, buď s nimi, když já jdu do práce, 

buď s nimi ve školce i ve škole, provázej je při hře venku i doma, 

buď s nimi, když jsou nemocné. 

Pomoz jim najít dobré kamarády, nauč je rozlišovat dobro od zla, 

rozhodovat se pro správné věci, nauč je snášet neúspěch a posměch. 

Ty vidíš to, co já nevidím, rozumíš, čemu já nerozumím, 

znáš je lépe než já, miluješ je, i když zlobí. 

Proto Ti musím věřit, že se o ně postaráš. 

Nauč mě děkovat za to, že to taky děláš. Amen. 
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Výsledek Postní almužny 2013 

V rámci pastorační akce Postní almužna, do které se zapojily i děti 

z našich farností, se v našich farnostech vybralo celkem 4040 Kč 

(v Jimramově, v pěti kasičkách, 525 Kč). Finanční prostředky 

použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi 

a na podporu charitního díla. Děkujeme všem dětem, které se 

zapojily a v postní době si nějaký ten „požitek“ odřekly a pomohly 

tak bližním v nouzi. 

 

Vousatý pan farář 

Pozornému oku nemohlo v průběhu postní doby uniknout, že se nám 

náš pan farář začal malinko měnit. Kdekdo by si mohl říci, že ztratil 

břitvu, jelikož mu během několika týdnů narostl solidní plnovous, 

ale my pozorní a znalí jsme již věděli, že se blíží Pašijová hra 

v Sulkovci, kde o. Pavel představoval Pána Ježíše. 

 Tímto bych chtěl všechny „schopné“ muže předběžně vyzvat 

k tomu, abychom příští rok, po vzoru pana faráře, v postní době 

schovali své břitvy (či holící techniku) a nechali svá vousiska trochu 

více poporůst a podpořili tak o. Pavla v jeho snažení. Rozhodně by 

to mohlo býti zajímavé :-). 
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Katecheze o. Pavla 

I nepravidelný návštěvník nedělních bohoslužeb musel alespoň jednu 

vyslechnout. Ano, řeč je o katechezích o. Pavla. A ať už spadáme 

do kterékoliv skupiny (tak jak je o. Pavel vymezil), každému z nás 

mohly tyto promluvy něco poskytnout. Pro nás déle narozené 

to navíc mohlo býti první podrobnější seznámení s dílčími částmi 

mše svaté. Navíc musím ocenit systémový přístup ke katechezím, se 

kterým by byl spokojen zřejmě i můj akademický vzor profesor 

Janíček.  

 

Poděkování pomocníkům ve farnosti 

Každý z nás je součástí farní rodiny a každý z nás může farnosti něco 

nabídnout, ať už se jedná o průběh bohoslužeb či dění mimo kostel. 

Děkujeme všem, kteří tak činí bez nároku na pozemský honorář…  

 

Nový tiskař Žárovky 

Od minulého čísla jsme tisk Žárovky přesunuli z jimramovského 

obecního úřadu o několik desítek kilometrů dále a to sice 

až do moravské metropole ;-). Díky kontaktu o. Pavla se nám 

podařilo zajistit kvalitní tisk za opravdu „křesťanskou“ cenu. Tímto 

také děkujeme našemu tiskaři a těšíme se na další spolupráci. 

 Ale i papír a inkoust nějakou tu „kačku“ stojí, a proto 

nezapomínejme při nedělní sbírce hodit do ošatky nějakou tu minci 

navíc. Za všechny Vaše příspěvky a dary předem děkujeme! 

/Pavel Šikula ml./ 
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27. července – Borovnice: mše sv. ke cti sv. Anny v 18:30 

28. července – Dalečín: mše sv. ke cti sv. Jakuba Staršího v 10:00 

(v 15:00 požehnání) 

25. srpna – Věcov: ekumenická bohoslužba u kapličky Svaté Rodiny 

a požehnání nové zvoničky v 15:00 

8. září – Jimramov: mše sv. ke cti Narození Panny Marie v 8:15 

8. září – Sulkovec: mše sv. ke cti Jména Panny Marie v 11:15 

(odpoledne požehnání a setkání s poutníky z Bystrého /možná přijde 

i Mojžíš/) 

15. září – Nyklovice: mše sv. ke cti Povýšení sv. kříže v 10:00 

15. září – Velké Janovice: mše sv. ke cti Panny Marie Bolestné 

v 11:30 

29. září – Sedliště: mše sv. ke cti sv. Václava v 11:30 
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Zestárli jsme ;-). Od prvního vydání našeho občasníku uběhla již 

pěkná řádka let. Původní zakladatelé se ze středních škol přesunuli 

na školy vysoké, respektive do pracovního poměru, a s tím, jak čím 

dál tím méně „navštěvují“ náš malebný městys, souvisí i potřeba 

určitých změn v redakci Jimramovské Žárovky. 

 S postupem času jsme se snažili zapojit do vydávání další 

ochotné mládežníky a další farníky tak, aby nám Žárovka mohla 

svítit dále. 

 Kdo sledujete poslední stránku časopisu, tak jste si nejspíše 

všimli, že zhruba před rokem z tabulky jmen farníků, kteří se 

na vydání podíleli, zmizela dlouholetá šéfredaktorka Barbora 

a pomyslnou dirigentskou taktovku po ní přebrala Maria. Ten, kdo se 

dobře podívá na dnešní tabulku, však bude postrádat další jméno. 

Holky, vedly jste si skvěle! Díky za váš přínos. 

 V současnosti, jako služebně nejstarší, bych tímto chtěl 

vyzvat všechny ochotné, aby nám pomohli s udržením našeho 

periodika. Je potřeba obsadit post šéfredaktora/ky, tedy toho, kdo 

bude celé dílo koordinovat a řídit. Věková hranice není podstatná ;-). 

K dispozici Vám budou veškeré poznatky a zkušenosti, které jsme 

v průběhu let nashromáždili, a rádi také ze začátku pomůžeme 

či poradíme.  

 Já sám budu v září nastupovat do posledního ročníku a tak 

bych rád předal svoji pozici „technické podpory“. Všechny potřebné 

informace a návody, jak postupovat, Vám budou opět k dispozici. 

Při této činnosti jsem se mnohému naučil a myslím si, že pro mě byla 
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velkým přínosem. A poznání tohoto právě nyní nabízím někomu 

z Vás.  

 Prosíme tedy všechny ochotné, aby využili svého potenciálu 

a co nejdříve se přihlásili o. Pavlovi, někomu z redakce, případně 

na redakcezarovky@email.cz. Kromě pozice šéfredaktora/ky 

a technické podpory samozřejmě stále poptáváme další redaktory 

a spolupracovníky. Veškeré aktivity z Vaší strany budou vítány.  

 Předem děkujeme za Váš zájem. 

/Pavel Šikula ml./ 

 

 

 

 

Před šesti lety jsem o prázdninách navštívil Národní park Big Bend, 

který se rozprostírá na území Texasu, kde za řekou Rio Grande 

hraničí s Mexikem. Na méně bezpečných místech jsou turistům 

prostřednictvím cedulí poskytnuty rady, co dělat, když potkáme 

nějaké zvíře, třeba medvěda. Musím však podotknout, že tyto rady 

nepovažuji za příliš zavazující. Spíše jsem nabyl dojmu, že, octnu-li 

se v takové situaci, nebudu muset dělat nic, medvěd se o vše postará 

sám. 

Jako každý rok i letos vstupujeme do prázdnin. Čas prázdnin 

a dovolených se může projevit jako méně bezpečné místo ve vztahu 

k Bohu. Běžně však nevidíme žádné cedule, které by nám sdělovaly, 

co dělat, když potkáme „pokušení mít prázdniny a dovolenou 

od Boha“ (někdy výmluvně nazvané „svatý pokoj“). Možná jsme 

mailto:redakcezarovky@email.cz
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už za ty roky nabyli dojmu, že vlastně není potřeba dělat vůbec nic. 

Pokušení se o vše postará samo. 

Chápete ale, jaké jsou konce takového člověka? Odpověď 

na tuto otázku najdeme např. v Mt 12,45 nebo v Lk 11,26 a také 

ve 2Pt 2,20. 

Přeji nám všem, abychom ani o prázdninách nepřestali 

pracovat na našem potkávání Boha. 

/o. Pavel/ 

 

 

Pokud uvidíte medvěda… 

 ZŮSTAŇTE V KLIDU! Neutíkejte. Užijte si ten pohled. 

Většina návštěvníků nemá příležitost vidět medvěda. 

 Udržujte bezpečnou vzdálenost (100 yardů a více). 

 Pokud se medvěd přibližuje, odežeňte jej křikem a/nebo 

házením kamenů, případně klacků.  

 Nahlaste své pozorování medvěda strážci parku. 
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Děkujeme našim sponzorům i všem, kteří nás podporují, a těšíme se 

na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! 
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