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Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Jaromír Nohavica ve své Večerní zpívá: „Každý večer stejně znova 

žasneme, kam se schová světlo vždy, když zhasneme.“ Inu, kam by? 

Schová se v žárovce a čeká, až ho zase někdo vytáhne do tmy. Je 

připraveno vydat sebe samo. I v této Žárovce je schováno mnoho 

světla. Uvnitř je přichystáno světlo nastřádané v dlouhých 

prázdninových dnech, světlo vycházející z tábora i putování mládeže, 

světlo získané na našich poutích, po jednom světelném paprsku 

zamíříme až do Irska, po jiném do Indie, po dalším na Velehrad, 

svatý Václav nám pomůže najít pravé světlo víry, posvítíme si nejen 
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do Bible, ale i na našeho nového akolytu, zjistíme, že sestra Viktorie 

ještě užívá světla života, osvětlíme si, že i pan Smrt má osvícené 

pohnutky ke své práci, cestou připravovaných bohoslužeb půjdeme 

od malých dušičkových plamínků přes přibývající světlo adventu 

až k rozbřesku Světla narozeného v Betlémě. Jak je vidět (a bez 

světla by nebylo vidět nic), je i tato Žárovka naditá světlem. Jen je 

tam pěkně schováno. Proto rozsviťte tuto Žárovku a nenechte ji 

zhasnout, nevzdávejte četbu, dokud na poslední stránce nevybleskne 

mat radosti nad přijatým světlem z 25. čísla Žárovky. 

o. Pavel 
 

 

 

http://www.clovicek.hu.cz/
http://www.clovicek.hu.cz/
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Letošní táborový týden jsme strávili ve Sněžném na faře. Jako již 

tradičně jsme odjeli v sobotu – 13. 7.  

Po příjezdu následovalo rozdělení pokojů a ubytování. Ještě 

večer jsme byli rozděleni do čtyř skupin: žlutí, modří, zelení 

a červení. V těchto družstvech jsme po celý týden plnili úkoly, luštili 

dopisy a hráli různé hry.  

Celý tábor byl v duchu „Cesta do středu Země“. Každý den 

dostala družstva dopis, psaný vždy jiným písmem (Morseova 

abeceda, Césarova šifra, Vzestupná abeceda, Řecká abeceda, 

Abeceda v tabulce, Abeceda v čárkách), ve kterém nám cestovatel 

Konrad Lowrence psal, jak se 

přiblížit k pokladu, který byl cílem 

našeho týdenního putování.  

Na svých cestách po stopách 

K. Lowrence jsme se setkali 

s řeckými bohy, neandrtálci malým 

a velkým Kamenem, Kryštofem 

Kolumbem, Cyrilem a Metodějem 

a nakonec i se samotným 

Konradem. Nechyběla ani stezka 

odvahy, při které se mnozí z nás 

dost báli.  

Shrnutí celého dne probíhalo vždy při večerních zprávách, 

kterými nás provázely postavy daného dne. Při zprávách se také 

vykonávaly tresty a udělovaly pochvaly, jestli bylo víc trestů nebo 

pochval, snad ani nemusím psát…  
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Každý den jsme také plnili bobříky – šifry, pokusy, příroda, 

všeobecné znalosti a znalost Bible. Jelikož jsme byli na katolickém 

táboře, nechyběli ani mše svaté – první jsme prožili v neděli a druhou 

ve čtvrtek s o. Karlem z Bystřice nad Pernštejnem, v ten den jsme 

také zapálili náš táborák.  

V pátek se za námi přijel podívat o. Pavel a všichni jsme se 

vydali na výlet do Pohádkové vesničky do Podlesí.  

Celé putování jsme ukončili setkáním s Konradem 

Lowrencem, ten nám dal poslední nápovědu k nalezení hledaného 

pokladu. Pak už jsme se jen sbalili, uklidili faru a se smutkem 

očekávali autobus. Nikomu z nás se totiž domů moc nechtělo.  

Doufám, že na letošní tábor budou všichni vzpomínat 

v dobrém a příští rok se zase všichni sejdou, i když již bez nás 

starších… :) 

/Lada Halvová/ 
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Zpestřením letošního léta byla menší pouť do Žďáru nad Sázavou, 

Jihlavy, Polné a Nížkova. Skupinka více jak tří desítek poutníků se 

vydala na cestu ráno 20. července. 

První zastávkou byla bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

ve Žďáře, kde jsme tento den zahájili mší svatou celebrovanou 

o. Pavlem. 

Po mši jsme se posunuli jen o kousek dál, do poutního kostela 

svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tento krásný kostel je 

zapsán na seznamu UNESCO a jeho architektem byl Jan Blažej 

Santini-Aichel. 

Odtud nás pan farář bezpečně dovezl až do krajského města – 

Jihlavy. Po obědě v restauraci následovala prohlídka pivovaru Ježek.  

Zajímavým výkladem a posléze i ochutnávkou tamějších produktů 

jsme se dostali do druhé poloviny dne. 

Další zastávkou se stal kostel svatého Jakuba Většího. 

Po poutavém výkladu o historii kostela následoval přejezd 

do děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polné.  

Posledním zastavením této pouti byla kostnice v Nížkově. 

Tato kostnice patří k těm největším na celém světě. Zde jsme 

navštívili také kostel svatého Mikuláše, kde jsme měli možnost 

zazpívat si s varhanním doprovodem o. Pavla. 

Myslím si, že se tato pouť vydařila. Po celou dobu nám přálo 

i příjemné a hezké počasí bez teplotních rekordů letošních letních 

dní.  

/Vít Vrátný/ 
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Stojíme na peróně a slyšíme hlášení: „Vlak číslo 869 přijíždí na kolej 

číslo 2, vlak dále pokračuje ve směru Hradec nad Svitavou, Březová 

nad Svitavou, Moravská Chrastová, Letovice.“ Letovice, to byl náš 

cíl. 

 

Skupina mládežníků společně s panem farářem se 

o prázdninách vypravila na třídenní výlet do Letovic. Cesta vlakem 

ubíhala rychle. V cílové stanici proběhl zrychlený přesun a vystoupili 

jsme z vlaku. Vedl nás zdatný průvodce pan farář, který se vyzná 

v místních zkratkách a uličkách. Naše cesta vedla fortnou na faru, 

kde se nám dostalo milého přijetí a pěkného ubytování. A protože 

v létě je dlouho světlo, udělali jsme si krátký výšlap do keltského 

městečka a dál k letovické přehradě. 

 

Druhý den jsme zašli do vesničky Vísky a tam navštívili 

kostel svatého Michaela, který je považovaný za jeden z nejstarších 

na Moravě. Cestou do Vísek jsme se podívali po okolí a nabažili se 

krásnými pohledy do letní přírody. Po návratu do Letovic jsme slavili 

mši svatou a večer nás čekal táborák s buřty, kytarou a písničkami. 
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Závěrečný den nám otec Pavel poutavě vyprávěl o letovickém 

kostele svatého Prokopa. V době svých studií psal o něm seminární 

práci a historii i přesná čísla měl tudíž v malíčku. 

Další naše putování bylo do kláštera Milosrdných bratří. Zde 

jsme měli možnost se podívat do prostor zrestaurované barokní 

lékárny s nádhernými stropními freskami. Bez povšimnutí jsme 

nemohli nechat ani krásný barokní kostel sv. Václava s bohatou 

vnitřní výzdobou. Pod kostelem se nachází krypta s ostatky členů 

řádu Milosrdných bratří a hraběcího rodu Kálnoky. Z chladných 

prostor jsme vyšli ven do tepla, vlastně po celé tři dny nám vyšlo 

pěkné počasí. 

Šli jsme na nádraží a vlakem se vrátili domů. Děkujeme panu 

faráři za organizaci celého výletu. 

/Daniela Ondrůchová/ 

 

 

 

 

I letos se poslední srpnovou neděli konala pouť u Svaté Rodiny 

ve Věcově. Odpolední bohoslužby se účastnilo přibližně 120 věřících 

katolického i evangelického vyznání. Na závěr setkání byl požehnán 

nový zvon v nové zvoničce, kterou postavili manželé Kadeřávkovi. 

Červenou nití krátkého kázání bylo téma volání k Ježíšovi, 

v rodině a zvonem. Rodina i zvon, aby mohl být splněn jejich úkol, 

musí mít srdce. Avšak nestačí, aby tam to srdce pouze bylo, ale aby 

také bilo.   
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Během bohoslužby zazněly tři skladby v podání 

jimramovského ekumenického sboru, dvě písně s kytarovým 

doprovodem zazpívala Klára Šimková a třikrát se rozezvučely 

nástroje a hlasivky Scholy svatého Jakuba z Dalečína. 

Po samotném žehnání zazpíval i zvon a byl, stejně jako 

ostatní hudebníci, odměněn mohutným potleskem. 

Ať nejen zvon dobře slouží a na rok nás zase svolá na toto 

ekumenické místo. 

/o. Pavel/ 
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Při svých prázdninových výletech jsme navštívili v Českých 

Budějovicích v domě U Sv. Josefa sestru Viktorii, poslední žijící 

řádovou sestru, která působila v Jimramově v klášteře. Podivili jsme 

se, jak je ve svých 94 letech svěží. Mnoho let má nemocný zrak 

a málo vidí, přesto dokáže kolem 

sebe stále rozdávat radost. 

„V roce 1889 Jeho 

Excelence vysokorozený pán 

Egbert hrabě Belcredi se svou 

šlechetnou, dobročinnou, 

vysokorozenou chotí Christianou 

založili v Jimramově klášter, jenž 

na památku paní hraběnky nazván 

byl Christianeum. Do kláštera 

pozvány byly ctihodné chudé 

školské sestry de Notre Dame… 

Po Hromnicích roku 1889 (sestry) 

otevřely opatrovnu pro malé dítky 

3–6 let a pokračovací školu 

pro ženské ruční práce, přístupnou 

dívkám z obecné školy vyšlým… Tato škola klášterní přístupnou je 

všem dítkám a dívkám, bez rozdílu náboženství, katolickým, 

helvétským i židovským (viz farní kronika).“   

Sestra Viktorie přišla do Jimramova po studiích a působila 

v klášteře jako řádová vychovatelka. Po roce 1945 založila 

v Jimramově dívčí oddíl skautu, který fungoval až do jejího odchodu 

z Jimramova. V roce 1949 na jeden rok přerušila práci v Jimramově 
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a doplňovala si zdravotnické vzdělání. Po skončení studia se vrátila 

a pokračovala ve své práci. Jimramov opustila při násilném rušení 

klášterů v srpnu r. 1950. Byla odsunuta s ostatními sestrami řádu 

de Notre Dame do kláštera v Javorníku. Asi za týden byla přeložena 

do Bílé Vody, kde sestry pracovaly v zestátněné textilce. Sestra 

Viktorie však na základě nižšího zdravotnického vzdělání byla 

přesunuta jako zdravotní sestra do tamní léčebny. Po několika 

měsících dostala zákaz k vykonávání činnosti ve státní léčebně, 

protože nechtěla vystoupit z řádu. Byla přesunuta na Moravec, kde 

v Charitním domě pracovala až do revoluce. 

Vyprávěla nám, jak se sestry v Jimramově staraly 

o předškolní děti, jak jim připravovaly různé aktivity. Ve velmi živé 

paměti má skautský oddíl Světlušek, který vedla. Na členky tohoto 

oddílu velmi ráda vzpomíná a s některými Světluškami, které jsou 

dnes již babičky, je stále v kontaktu. Práce v Jimramově se 

jí hluboko zaryla do paměti, protože to bylo její první pracovní místo 

a na dlouhou dobu také poslední, kde mohla pracovat s dětmi. 

A že to s dětmi uměla, dosvědčí všichni, kteří v té době navštěvovali 

klášter.  

Vyprávěla nám o slavnostní akademii, kterou uspořádaly 

sestry v prosinci 1948 k 60. výročí příchodu sester Notre Dame 

do Jimramova. Plakát na tuto akademii jsme našli při rekonstrukci 

fary. V klášteře sestry pořádaly mnoho divadelních a pěveckých 

vystoupení. Na všechno si ve svém vysokém věku velice dobře 

pamatuje.  

Dvě hodiny s ní rychle uběhly, a když jsme se chystali 

k odchodu, nezapomněla nám ukázat krásnou moderní kapli. 

Tu v areálu mateřské školky sestry rekonstruovaly. Na velmi pěkném 

domu Sv. Josefa má sestra Viktorie sama veliký podíl a je na něj 
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pyšná, protože ona sama hned po revoluci dům vedla a byla 

iniciátorkou přestavby domu do současného stavu na moderní 

školku. 

Sestra Viktorie na Jimramov stále s láskou vzpomíná 

a zahrnuje jej do svých modliteb. 

/Antonín Bradáč/ 

 

 

 

 

 

Vzhledem k dotazům řady poutníků k organizaci farní pouti, bych se 

s Vámi podělil o „kuchařku“ průběhu příprav od začátku 

až po realizaci a uzavření letošní farní pouti. 

 

Příprava pouti 

Příprava farní pouti i letos začala nejdříve rozhodnutím, kterým 

směrem se vydáme. Protože již máme za sebou třídenní farní pouti 

na všechny světové strany, je rozhodnutí každým rokem těžší.  

 

Malé připomenutí, kde všude jsme již byli: 

2008:  západní Čechy (Plzeň, Mariánské Lázně) 
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2009:  východní Slovensko (Spiš, Levoča, Prešov, Pieniny) 

2010:  severní Čechy (Litoměřice, Most, Liberec) 

2011:  jižní Čechy (Křemešník, Tábor, Vyšší Brod, Lipno, 

Rožmberk) 

2012:  jižní Morava a Rakousko (Vranov, Hluboké Mašůvky, 

Mariazell) 

 

A tak letos padlo rozhodnutí vyrazit na severní Moravu, 

rozšířené o výjezd na Slovensko na Turzovku.  

Po výběru regionu začíná hledání ubytování se základním 

zadáním – ubytování pro 100 poutníků. Ubytování všech poutníků 

na jednom místě pokládám za velmi důležité, protože společné 

večerní posezení upevňuje vzájemné vztahy a také, kdy jindy máme 

takovou možnost se setkat a popovídat si. Vzhledem k tomu, že míst, 

která nabízí ubytování pro 100 osob, není mnoho, tak zůstane 

k telefonování a e-mailům úzký souhrn možných zařízení, kde 

bychom mohli složit hlavu. Letos jsem měl dva favority. Přestože 

jsem dotaz posílal již v lednu, první zařízení, které se mně 

na internetu velmi líbilo, již bylo v našem termínu obsazené. Druhým 

tipem bylo rekreační zařízení Pekáren v Horní Bečvě, a to bylo 

volné.  

Po vybrání ubytování pokračuji ve stanovení již konkrétního 

programu, výběr míst, časové vzdálenosti atd. Snažím se, 

aby program byl pokud možno trochu vyvážený – samozřejmě hlavní 

náplní je duchovní oblast – poutní místa, mše sv., ale také se snažím 

vložit kulturní program – zámky, hrady a letos se podařilo vložit 

i technické speciality – exkurzi v přečerpávací elektrárně Dlouhé 

stráně (návrh paní Andrlové) a technické muzeum Tatry Kopřivnice.  
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Následuje jednání s dopravní společností o zablokování dvou 

autobusů a předběžném výpočtu ceny za dopravu.  

A nyní přichází ke slovu poutníci – zápis zájemců, výběr 

zálohy. Nedílnou součástí přípravy farní pouti je přípravná cesta, 

kterou uskutečňujeme společně s otcem Pavlem, letos se konala 

v červnu. Cílem je zejména prohlídka ubytování, zablokování 

termínů vstupů, domluvení termínů mší svatých atd. Pro úspěšné 

připravení pouti je přípravná cesta nesmírně důležitá. Osobní 

seznámení s lidmi, s kterými se potkáme během pouti, je vždy velmi 

důležité a následné telefonáty k dojednání detailů pouti se vždy lépe 

projednávají, když na „druhém konci drátu“ je člověk, se kterým 

jsem se již potkal. 
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S blížícím se termínem pouti jednak probíhá výběr doplatku 

ceny, vyhledání a vytisknutí informací k jednotlivým místům, se 

kterými poutníky seznamujeme v autobuse. Rovněž vždy pročítám 

nějaké knížky s krátkými příběhy či myšlenkami, které nás provázejí 

cestou v autobusu. Poslední roky většinou vyhrávají knížky Maxe 

Kašparů. Také probíhá domlouvání jídelníčku. Pro mě důležitým 

bodem v přípravách je také modlitba, při které svěřuji vše do rukou 

zejména naší Nebeské Matky. Aby vše klapalo, tak to musí být 

promodlené. Přesto se musím přiznat, že poslední dny před poutí se 

těším na sobotu večer, až to bude „za mnou“.  

 

Průběh letošní pouti 

A nyní k průběhu letošní pouti. Den „D“ letos přišel ve čtvrtek 

12. září. Již v 6 hodin ráno jsme se sešli na náměstí v Jimramově.   

Téměř 100 poutníků rozdělených tradičně do dvou autobusů 

vyjelo nejdříve do Koutů nad Desnou, kde jsme měli zajištěnou 

exkurzi v přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně. Technické 

informace i pěkné rozhledy na Jeseníky z horní nádrže zaujaly 

všechny poutníky.  
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Druhou zastávkou prvního dne bylo obnovené poutní místo 

ve Zlatých Horách, kde jsme slavili společnou mši svatou.  

A pak již následoval delší přejezd do Horní Bečvy, kde jsme 

se ubytovali v rekreačním středisku Pekárny Rališka. Ubytování 

většinou v pěkných 3–4 lůžkových pokojích a velmi příjemný 

personál předznamenali pěkný večer prožitý u „skleničky“ 

v družných rozhovorech poutníků. 

Druhý den naše pouť pokračovala na Slovensko na poutní 

místo na Hoře Živčákova (dříve nazývané Turzovka). I zde jsme 

společně s dalšími poutníky slavili mši svatou, prohlédli poutní 

místo, načerpali duchovních sil a někteří i vodu z místních pramenů.  

Další cesta, která vedla do Kopřivnice a místního technického 

muzea, zejména potěšila fandy pěkných aut.  

Pěkný den jsme zakončili na Hukvaldech, kam jsme vyšlapali 

pěšky k prohlídce zříceniny hradu. 

Třetí a závěrečný den naší pouti nás ráno přivítalo deštivé 

počasí, a tak místo na Pustevny a Radhošť jsme všichni jeli 

do Rožnova – do skanzenu.  

Naši pouť jsme zakončili na Svatém Hostýně, který nás 

přivítal deštivým počasím a mlhou, takže kostel nebyl vůbec vidět. 

Mše svatá a následná společná fotografie byla vyvrcholením 

a zakončením našeho putování. 

 

Vyhodnocení pouti 

Po návratu z pouti čeká ještě řada důležitých kroků. Kompletní 

zúčtování všech příjmů a nákladů, zaplacení faktury za dopravy. 

David Jiříček, hlavní fotograf, dodá své fotografie, které promíchám 
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s mými záběry a vytvořím CD, které musím cca 40krát vypálit. 

Do speciální složky založím doklady, které je dobré zachovat. Řadu 

materiálu zlikviduji, protože různých poznámek a podkladů je hodně.  

A pak následuje vyhodnocení pouti. Snažím se posbírat 

názory poutníků a samozřejmě si zaznamenávám své poznatky – vše 

si zapisuji do počítače, protože první, s čím začínám při přípravě 

nové pouti, je přečtení právě tohoto zhodnocení. 

Doufám, že všem poutníkům přinesla letošní pouť hodně 

duchovních, kulturních a letos i technických zážitků. 

A kam, dá-li Bůh, pojedeme příští rok? 

/Pavel Šikula st./ 
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Drazí poutníci. 

Letos naše obrácení se k svatému Václavovi bylo předčeno 

obrácením se ke věrozvěstům, ke svatým Cyrilu a Metodějovi. Jejich 

1150. výročí příchodu zaplavilo celou naši národní církev. A je 

to dobře. Když se ale podíváme blíže na tři naše národní patrony – 

Cyrila s Metodějem a Václava, zjistíme, že soluňští bratři jsou 

opěvováni více na Moravě a v Čechách jim zas až tolik nerozumí. 

Přesně naopak je to s Václavem: Češi vévodu české země oslavují 

mnohem dynamičtěji, zatímco na Moravě tohoto patrona prostě tak 

nějak slaví, ale výraznou vztahovost k němu většinou tolik necítí. My 

jsme na hranicích Čech a Moravy, Svratka za kaplí je historickou 

hranicí. Proto jsou nám blízcí všichni tři tito národní světci a proto si 

se stejnou úctou připomínáme jak věrozvěsty, tak křesťanského 

panovníka. 

 Když k nám přišli Cyril s Metodějem, lidé se stávali 

křesťany, protože skutečně uvěřili. Pár desítek let poté, v době 

Václavově, už křesťanem 

nebyl pouze ten, kdo 

chtěl. Ta doba totiž byla 

složitá. Jak jinak bychom 

si mohli odpovědět 

na otázku, že Boleslavovi 

poradci, a stejně tak 

najatí vrazi, byli 

křesťané? Je to zvláštní, ale tito šlechtici a další už nebyli pohané, jak 
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se často říká, už to byli křesťané. Ovšem jací to byli křesťané? Podle 

křtu. Každý, kdo je pokřtěn ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, 

stává se křesťanem. Otázkou je, za jakých okolností byli pokřtěni.  

Zatímco Cyril s Metodějem se snažili „získat Kristu národ 

celý“ svou vírou, moudrostí a žitím křesťanských hodnot, na západ 

od nás už v dřívějších dobách probíhalo pokřesťanštění často jinak. 

Karel Veliký, první císař, rozšiřoval křesťanství i tak, že zabral 

nějaké území, nějaké město, nějakou vesnici, nechal shromáždit 

všechny muže a dal jim vybrat: „Buď se necháte pokřtít, anebo 

budete popraveni.“ Stejně jako se dnes děje na Blízkém východě 

nebo v Egyptě: „Buď přijmete islám, nebo smrt.“ A považuje se 

to za naprosto legitimní volbu – že si člověk může vybrat. Jaká 

to byla a je volba? Žádná. Takže jako dnes k islámu, tak tehdy se 

ke křesťanství dostalo i mnoho lidí v Čechách. Ze strachu. 

Ze strachu, že sem někdo vtrhne a dá jim takhle „vybrat“. Stali se 

křesťany, protože proběhl obřad křtu. Podobně to můžeme vidět 

už ve Starém zákoně například u Šekema, který přijal obřízku kvůli 

Jákobově dceři Díně, do které se zamiloval. Pod podmínkou synů 

Izraele se stane obřezaným, ale jen navenek. Vnitřně zůstane 

obřezaným Šekemitou, ale ne Izraelitou (srv. Gn 34,14nn). Dnes se 

to nezřídka opakuje, když babička řekne: „Buď necháte kluka 

pokřtít, nebo nebudete dědit.“ Co se ve skutečnosti stane? Zaplní se 

další okýnko v matrice. Ale dál nic, dál si jedu po svém, protože 

„těm mladým“ už je křesťanství naprosto cizí. Už ho na sobě 

nezažili, nepotřebovali nebo nechtěli zažít. 

 Svatý Václav byl v křesťanské víře doma. Ne jen křtem, 

ale především životem. A to se stalo trnem v oku těm, kteří byli 

křesťany vlažnými nebo tzv. „pokřtěnými pohany“. Stejně jako se 

dnes křesťan, který bere svou víru skutečně vážně, stává častěji 

trnem v oku bratřím a sestrám ve víře, než nevěřícím. Nevěřícímu je 
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totiž naše křesťanství, pokud se zrovna nemluví o takzvaných 

„restitucích“, mnohdy „ukradené“. Věřící, který má problém žít 

podle přikázání lásky, podle Desatera Božích přikázání a podle 

Patera církevních přikázání, který se nehodlá ani snažit o čistotu 

srdce, o obranu manželského soužití a rodiny, o pravidelnou a častou 

modlitbu, o poctivé přijímání svátostí, 

který to takzvaně „s vírou nepřehání“, 

bude své bratry a sestry ve víře nazývat 

fanatiky, pánbíčkáři, polomnichy 

a podobně, bude jimi pohrdat a v očích 

ostatních postupně likvidovat. Anebo 

závidí, že ten druhý je tak dobrý? 

(srv. Mt 20,15) 

 Je radostné, že je mezi námi 

křesťany mnoho Václavů – nemám teď 

na mysli jménem, ale podobností 

svatému Václavovi. Musíme si ovšem 

přiznat, že je mezi námi i mnoho Boleslavů – těch, kteří slaví bol, 

radují se, když Václavovi mohou způsobit alespoň nějakou 

nepříjemnost. 

 Bratři a sestry, prožíváme Rok víry a stojíme zde na rozhraní 

Čech a Moravy. Máme blízko k těm, kteří přinesli porozumění 

křesťanské víře, a máme blízko k tomu, který nám v praxi ukázal, jak 

křesťanskou víru uskutečňovat. Také bych si přál, aby se nám 

v křestní matrice rychleji zaplňovaly kolonky. Ale k tomu si ještě 

musím přát, aby se duše těchto pokřtěných zaplňovaly Kristem. 

„Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?“, 

ptal se Kristus v dnešním úryvku evangelia. A sám Kristus, jak 

připomíná dnešní druhé čtení z Prvního Petrova listu, nám zanechal 

příklad, abychom šli v jeho šlépějích. Václavové, Boleslavové 
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a koneckonců i všichni ostatní mohou následovat Krista cestou, 

kterou už prošli Cyril, Metoděj i Václav. 

/o. Pavel/ 

 

 

 

 

Ležela smutná a trochu i zaprášená na poličce, když jsem ji po výzvě 

„Vezmi a čti“ vyhledal a začal v ní listovat. Bible, kterou jsem kdysi 

dostal darem, čekala na své přečtení několik let. Myslím si, že již 

dozrál čas, aby se konečně dočkala. 

  A o co že to vlastně jde? Jedná se o program brněnské 

diecéze, který vyzývá ke společné četbě Knihy knih. V rámci tohoto 

programu budou všichni zúčastnění 

pravidelně číst jednotlivé pasáže Bible, tak 

aby ji za dva roky přečetli celou. 

 V naší farnosti byl program zahájen 

6. října při nedělní bohoslužbě, kdy o. Pavel 

slavnostně požehnal Bible a jejich čtenáře 

a sám se také do programu zapojil s tím, že nás podpoří a přečte si ji 

ještě jednou ;-).  

 Rozpisy čtení jsou dostupné ve variantě denní i měsíční. 

Jednotlivé pasáže jsou na sebe navázány tak, aby byly co nejvíce 

čtivé a zároveň i poučné a obohacující. Tyto rozpisy a všechny 

ostatní informace lze nalézt na stránkách farnosti, nebo 

na www.vezmiacti.cz. 

http://www.vezmiacti.cz/
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 Já sám jsem si nejdříve říkal, že se zkusím držet denního 

harmonogramu, ale hned v pondělí, kdy se mělo s četbou začít, jsem 

na to úspěšně zapomněl a vzpomněl jsem si až ve středu večer. No, 

stane se… Lepší pozdě než nikdy. S postupem času jsem pak přešel 

na měsíční verzi, která mi poskytuje více volnosti. 

 A proč jsem vlastně začal? Inu, potřeboval jsem napsat článek 

do Žárovky :-). A psát o něčem, čeho se pak ani nezúčastním, 

to prostě nešlo. Už kdysi dávno jsem si říkal, že by bylo dobré se 

do tohoto počinu pustit, ale kniha se mi zdála příliš tlustá a možná 

i chyběla větší motivace. Každopádně, dnes, kdy už mi rukou prošly 

knihy tlusté jako… buřt, a kdy už mám přece jenom pětinku života 

za sebou, se mi tento nápad zalíbil a rozhodl jsem se, že řady čtenářů 

z naší farnosti rozšířím. 

 Jelikož je tento program dlouhodobého charakteru, určitě se 

k tomuto tématu ještě v některém z dalších čísel Žárovky vrátíme 

a dáme prostor také našim jimramovským čtenářům, aby nám popsali 

své dojmy, které získali prostřednictvím této akce. Pokud patříte 

mezi ně, tak neváhejte a napište.  

/Pavel Šikula ml./ 

 

 

 

 

 

 

(Základní informace před odchodem z planety Země)
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Svatá matka církev má ve své bohaté liturgické tradici mnoho služeb, 

které jsou zapojeny do mše svaté, zpřítomnění kalvárské oběti. 

Z mnoha služeb při mši svaté bych chtěl zmínit dvě, službu lektora 

a akolyty, které patří k naší západní liturgické tradici. Obě služby 

měly během staletí života církve různý vývoj, ale podstatné znaky 

zůstaly stejné až do dnešních časů.  

Služba lektora začala vznikat od druhého století a byla 

vyhrazena klerikovi. Předtím mohl předčítat Boží slovo každý, kdo 

byl vhodný. Evangelium se vyhradilo jáhnovi nebo knězi, epištola 

podjáhnovi, lektor četl starozákonní čtení. Ve středověku se stává 

stav lektorů jedním z nižších svěcení, kterými procházel kandidát 

kněžství.  

Služba akolyty se formovala jako nižší svěcení v římském 

obřadu. Akolyta pomáhal jáhnovi a knězi u oltáře. Ve středověku se 

tento úřad stává stupněm nižšího svěcení, který přijímají kandidáti 

kněžství.      

   Po II. vatikánském koncilu papež Pavel VI. v roce 1973 zrušil 

nižší svěcení a nahradil je službami. V současné době jsou službou 

lektora a akolyty pověřováni také kandidáti kněžství, ale mohou je 

přijímat i laici. Způsobem jejich přijetí se liší úkoly a pravomoc 

příjemců oněch služeb. Řádný způsob přijetí lektorátu a akolytátu je 

při liturgickém obřadu z rukou biskupa, takto je ustanoven řádný 

lektor a akolyta. Řádně ustanovený lektor čte Boží slovo; pokud není 

přítomný jáhen, nese v průvodu evangeliář; mimo mši svatou 

vykládá Písmo a připravuje na přijetí svátostí. Takto jsou 

ustanovováni většinou bohoslovci. Ve farnosti jsou vybíráni vhodní 
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laici, aby místo ustanovených lektorů předčítali z Písma svatého. Je 

to podíl na hlásání Božího slova, kde je přítomen Kristus a jemuž 

Boží lid naslouchá.  

Akolyta ustanovený při liturgickém obřadu přijímá pověření 

ke službě u oltáře a přisluhuje knězi. Má oprávnění podávat svaté 

přijímání při mši svaté a roznášet jej nemocným, vystavit Nejsvětější 

svátost, ale nesmí žehnat, a jeho úkolem je také péče o ministranty. 

Ke službě u oltáře patří pomoc při purifikaci (očištění) posvátných 

nádob – kalichu a patény po sv. přijímání. Toto pověření je trvalé 

a platí po celém světě. Vedle toho máme ještě pověření některého 

laika podávat svaté přijímání při mši svaté, které udělí ordinář 

(biskup, generální vikář) a platí pouze pro tu farnost, je omezeno 

časem a vztahuje se jen na pomoc při podávání sv. přijímání nebo 

přinášení jej nemocným. Při vzniklé potřebě mohou někteří laici 

obdržet jednorázové pověření od celebranta pro rozdílení 

sv. přijímání. Nesmíme zapomenout, že akolyta, ať řádně, nebo 

mimořádně ustanovený, je mimořádným rozdělovatelem Nejsvětější 

svátosti, jejímž řádným rozdělovatelem je vždy jáhen, kněz a biskup. 

Obřad udělení služby akolyty je většinou při mši svaté. Po evangeliu 

je kandidát představen celebrantovi. Předstoupí před něho, řekne: 

„Zde jsem“ a ukloní se. Po homilii si kandidát klekne a biskup se 

nad ním modlí. Poté kandidát vstane, předstoupí před biskupa, 

poklekne, a on mu podává paténu s hostiemi k slavení eucharistie se 

slovy: „Přijmi chléb připravený k slavení eucharistie; snaž se být 

dobrým služebníkem stolu Páně, kolem něhož se shromažďuje 

církev.“ Dále pokračuje mše svatá obvyklým způsobem.  

Ať je někdo pověřen některou službou řádně nebo 

mimořádně, musí si stále uvědomovat, že je to služba Kristu a církvi, 

Božímu lidu, není zde prostor pro svoji realizaci a uskutečňování 

svých nápadů. Správně prožívaná služba při liturgii má člověka 
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přibližovat k slavenému tajemství, ke Kristu. To je cíl veškerého 

našeho konání. 

/Bohoslovec Jaroslav Laštovička/ 

 

Náš bohoslovec Jára před rokem přijal kandidaturu jáhenství 

a kněžství, letos na jaře službu lektora a před pár týdny službu 

akolyty. K přijetí těchto služeb, které nezbytně předchází 

jáhenskému svěcení, mu blahopřejeme a přejeme, aby radost 

z naplňování těchto služeb vrůstala do věčnosti nejen jeho, 

ale každého z nás. 

/o. Pavel/ 

 

 

Bohoslovec Jaroslav Laštovička přijímá z rukou  

biskupa Josefa Hrdličky paténu s hostiemi  

při pověření službou akolyty.
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Začalo to v roce 2005, kdy jimramovská farnost v programu 

„Adopce na dálku – Indie“ adoptovala své první indické dítě, které se 

farníci rozhodli podporovat na jeho studiích. Od tohoto roku tak 

pomáháme dívce jménem Monisha Maria, nar. 3. 10. 1998. 

Protože vybraná částka vysoce převyšovala roční studijní 

náklady (5.000,- Kč), bylo rozhodnuto o adopci dalšího dítěte. Tak se 

naším adoptivním synem stal Michael Mandrekar, nar. 17. 8. 1995.   

I po tomto přijetí rostla 

finanční pomoc a farnost byla 

schopna financovat studia třem 

dětem. V roce 2008 bylo 

rozhodnuto o přijetí do adopce 

hocha jménem Dyanesh 

Sadashiv Gadavir, nar. 

25. 7. 1999. Zatímco první dvě 

děti jsou křesťané, Dyanesh je 

hinduista. 

Michael již dokončil 

8. třídu školní docházky a našel 

si práci v obchodě. Z tohoto 

důvodu byla na indické straně 

jeho podpora ukončena. Částka 5.000,- Kč, kterou jsme na jeho 

studium pro školní rok červen 2013 – březen 2014 o půlnoční mši 

vybrali, byla použita v projektu „Domky pro chudé“. Ve svém 

posledním dopise, který nám Michael poslal, píše, že práce 

v obchodě je náročná, ale dobrá. Také nám děkuje za všechny dary, 
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které mu pomohly ukončit alespoň nějaké vzdělání, a modlí se 

za nás. 

Nyní jsme byli postaveni před otázku, zda místo Michaela 

adoptovat další dítě. Vzhledem k tomu, že vybraná částka 

na půlnoční bohoslužbě 2012 (v Jimramově i v Dalečíně) již 

nepokryla náklady spojené s financováním tří dětí, bylo na zasedání 

pastorační a ekonomické rady dne 6. 5. 2013 rozhodnuto o podpoře 

pouze dvou dětí, tedy Monishy a Dyaneshe. 

Adoptované děti s námi udržují písemný kontakt a každý rok 

posílají dopis a obrázky, které namalovaly. Ty jsou vždy před 

Vánocemi vyvěšeny na nástěnce jimramovského kostela, kde je také 

fotografie dětí. Jak se naopak máme u nás, dětem píší jejich 

vrstevníci z naší farnosti. A tak i letos jsme za nás za všechny dětem 

poslali psaní a několik obrázků. Dopisy v angličtině napsaly Lada 

Halvová a Daniela Ondrůchová. 

Půlnoční oběť mše svaté v Jimramově je každoročně sloužena 

za tyto děti a jejich rodiny. Sbírka, která se na půlnoční 

(v Jimramově i Dalečíně) uskuteční, bude opět použita na podporu 

studií těchto dětí. Letos tedy musíme vybrat 10.000,- Kč. Všem, kteří 

podle svých možností dětem přispívají a modlí se za ně, patří 

upřímné poděkování. Ať se radost z těchto dětí stane pro nás radostí 

podobnou té, kterou každoročně chceme prožívat z narození Dítěte. 

/o. Pavel/ 
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Rozhovor s o. Pavlem 

V Žárovce č. 17/2010, která vyšla 28. 11. 2010, jsme si mohli přečíst 

rozhovor s otcem Pavlem, tehdy našim novým panem farářem. Roky 

letí a nyní po třech letech působení v našich farnostech jsem si 

dovolil položit otci Pavlovi několik otázek. 

 

Jak jste prožil tyto tři roky působení ve farnostech Jimramov, 

Dalečín a Sulkovec? 

Bohatě, a to v různých směrech. Musím přiznat, že jsem za tyto 

farnosti, ve kterých jsem doposud strávil více než polovinu svého 

kněžského života, velmi vděčný a jsem zde rád. 

 

Co Vás nejvíce potěšilo? 

± 99% svěřených farníků. 

 

Co Vás nejvíce tíží? 

± 1% svěřených farníků. 

 

Rok 2013 je Rokem víry. Čím je pro Vás Velehrad? 

Velehrad je pro mě místem setkání. Každý rok na jaře se tu koná 

třídenní formační a vzdělávací program pro kněze. Setkáváme se 

tu kněží z celé Moravy (letos se zde konalo velkolepé setkání kněží 
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z celé republiky). Jsou to nádherná setkání a sdílení radostí 

a zkušeností. Na Velehradě jsem také prožil několik hlavních poutí, 

konaných každý rok 5. července, a několik týdenních exercicií, včetně 

těch, které bezprostředně předcházely jak jáhenskému, tak 

i kněžskému svěcení. Je to tedy především zvláštní místo setkání 

s Bohem, jak v hluku sdílení s lidmi, tak v tichu sdílení s Ním 

samotným. 

 

Které poutní místo pro Vás nejvíce znamená? 

Bezesporu je to Vranov u Brna. Sem jsem s maminkou, jejími rodiči, 

svou sestrou a někdy i dalšími příbuznými každý rok v září putovával 

pěšky z Adamova. Nyní už tuto pouť, vzhledem ke své službě 

ve farnostech, vykonávat nemohu, nicméně se sem většinou nejednou 

za rok podívám při jiných příležitostech. Navíc se na tomto místě 

poznali maminčini rodiče. Je to tedy jakési místo posvěcení i mého 

života. Druhým místem je Svatý Hostýn. Sem každý rok v lednu 

jezdím na týdenní exercicie. Hostýn je nejkrásnější pod sněhem 

a pod bodem mrazu. 

 

Na které poutní místo byste se rád podíval? 

Na to, které naplánujeme pro naši další třídenní pouť. 

 

Děkuji za odpovědi a přeji další požehnané roky v našich farnostech.  

/otázky položil Pavel Šikula st./ 
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Vojtěch Cikrle – brněnský biskup 

Velehrad je pro mě 

symbolem začátků. Něco 

jako studánka, díky které 

je v jejím okolí život. 

Poprvé jsem to zakusil 

v osmašedesátém roce, 

kdy se poprvé prolomily 

ledy totality a do té doby 

izolovaní biskupové se 

mohli poprvé setkat se 

svými věřícími na pouti. Během ní bylo založeno Dílo koncilové 

obnovy. Byl jsem tam tehdy s několika studenty z Brna a vzpomínám 

si, že jsme požadovali založení studentské kaple. Ta později byla 

na čas skutečně založena v kostele u jezuitů a jako duchovní ji měl 

na starosti P. Václav Razík. Byli jsme nadšeni ze setkání s biskupy 

a stále tipovali, který je který. Znali jsme jen brněnského biskupa 

Karla Skoupého a pana arcibiskupa Josefa Berana. Někdo dostal 

nápad, abychom s velkou fotografií velehradského oltáře obešli 

s prosbou o podpis všechny biskupy, a tak se dozvěděli, kdo je kdo. 

Tuto podepsanou fotografii mám dodnes schovanou. V paměti mně 

utkvěl také dominikánský kněz Jiří Maria Veselý, který nám nabídl 

místnost, kde jsme mohli debatovat se studenty z Prahy a ostatních 

měst. 

 Dalším začátkem byl rok 1985. Tři týdny po známých 

velehradských událostech jsme se s bratrem Karlem a mladými lidmi 
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z farnosti Jimramov, kde tehdy působil, vydali na šestidenní pěší 

pouť. Bylo to namáhavé, ale krásné dobrodružství, které nás všechny 

sblížilo. Protože pořádně pršelo, na Velehrad jsme dorazili totálně 

promočení a zablácení. Ale bylo nám všem jasné, že cíl pouti je 

zároveň začátkem pouti, a to pouti životem.  

 Po pádu totality jsem jezdil na velehradskou pouť pravidelně. 

Účastnil jsem se papežských návštěv a každoročních setkávání 

našich i zahraničních biskupů, Plenárního sněmu katolické církve 

v České republice a mnoha dalších událostí pramenících z díla 

a tradice svatých Cyrila a Metoděje. Velehrad je pro mě symbolem 

stále nových začátků a ujištění, že dílo soluňských bratří je 

požehnané a stále přináší ovoce.   

/převzato z Katolického týdeníku, číslo 27–28, 2013/ 
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Školní docházka 

Škola se s prázdninami sešla a tak všem školou povinným nezbylo 

nic jiného, než vzít na záda aktovku a vyrazit.  

 Před prázdninami naši školáci při mši svaté pro děti ukončili 

putování po stopách svatých Cyrila a Metoděje a vysloužili si sladké 

i nesladké odměny za absolvování soutěže. V tomto školním roce je 

pak bude provázet „Škola pohádek“.  

Přejeme všem školákům mnoho získaných znalostí 

a dovedností!  

 

Občan uvažuje cestou k volbám 

I přesto že v době vydání tohoto čísla je již po volbách a toto téma je 

tedy tak trochu passé, bych těm, co si ještě nepřečetli knížku 

P. Piťhy, tuto velmi vřele doporučil, neboť nepochybně „brzy“ 

budeme volit znovu… 

 „Nereaguji na ty aktuální, předčasné volby do poslanecké 

sněmovny parlamentu,“ řekl Proglasu P. Piťha. „Já jsem učitel, který 

si před těmi volbami v rozhovorech s řadou lidí uvědomil, že si lidé 

pletou nejzákladnější pojmy, že svým způsobem vůbec nevědí, 
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co jsou to volby, pletou si stát a společnost, stát a vládu, a takhle 

nedostatečně vzděláni jdou k těm volbám. To považuji za dost 

nebezpečné, protože když člověk jde dělat něco a neví, co to je, může 

udělat spousty chyb a také se může zranit,“ popsal svou motivaci 

autor, který svou publikaci charakterizuje jako „kapitolu z učebnice 

výchovy k občanství“. 

 

Využití fóra na stránkách Žárovky 

Jsou tomu již více než dva roky, co byly spuštěny webové stránky 

Žárovky a co naše fórum (návštěvní kniha) čeká na první reakce ;-). 

Je pravda, že jsme museli během té doby několikrát mazat příspěvky 

s nevyžádanou reklamou, ale ty jaksi počítat nelze.  

Během těch dvou let byla dokonce zrušena platforma, 

na které fórum běželo, a tak jsme o prázdninách museli využít služeb 

jiného poskytovatele. 

Tímto bychom chtěli upozornit na tuto možnost vaší zpětné 

vazby ohledně vydávání farního časopisu. Využít samozřejmě 

můžete i náš redakční e-mail.  

Po zkušenosti z dvacátého čísla, kdy jsme se pokoušeli získat 

vaše reakce a připomínky v podobě vyplněné ankety a kdy se pouze 

čtyři stateční odvážili tuto vyplnit, by zřejmě bylo velmi 

neekologické tisknout další stovku anket :-)… Pro další odvážlivce 

však bude v aktualitách na stránkách Žárovky znovu uveden odkaz 

na dokument s dotazníkem z již zmíněného čísla.  

Jak již také zmínil o. Pavel při nedělní mši svaté, tak vždy 

uvítáme další příspěvky od vás, farníků, kterými byste chtěli přispět 

do dalších budoucích čísel. Vaše příspěvky lze poslat kdykoliv 

na redakční e-mail, nebo předat osobně někomu z redakce. 
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Pro určitou představu o dalším vydání budeme v sekci fórum také 

zveřejňovat, cca s měsíčním předstihem, termín uzávěrky dalšího 

čísla. 

Neváhejte a zapojte se, čekáme na vaše příspěvky a reakce! 

/Pavel Šikula ml./ 

 

Pro všechny, kteří vzali a čtou celou Bibli 

Všem farníkům, kteří se zapojili do programu „Vezmi a čti celou 

Bibli“ (denní i měsíční rozvrh), je nabídnuta příležitost pravidelných 

setkávání (v intervalu 1–2 měsíce), na kterých bude možnost 

společného sdílení a vzájemného obohacení se na základě přečteného 

Božího slova. Bude příležitost k zodpovězení dotazů, hledání 

porozumění obtížným úsekům Písma atp. 

Čtenáři, kteří mají zájem a chuť prožívat tato setkání, se 

mohou nahlásit osobně otci Pavlovi, případně prostřednictvím 

farního emailu. Bylo by vhodné uvést, v který den v týdnu a v kterou 

hodinu (může být i více návrhů) by pro Vás bylo nejpříhodnější 

setkávání realizovat. Na základě těchto návrhů bude stanoven první 

termín. 

Také je vhodné si písemně poznamenávat různé otázky, 

nejasnosti a postřehy, které při četbě vyvstanou na mysli. Dotazy 

a nejasnosti s dostatečným předstihem zaslat otci Pavlovi (nejlépe 

emailem, příp. písemnou formou a osobním předáním), aby se 

na setkání a zodpovídání dotazů mohl včas a dostatečně připravit. 

Bude-li zájem, bude možné realizovat setkávání (přibližně 

každý půlrok), na kterých se budeme učit teoreticky i prakticky číst 

Písmo svaté různými biblickými metodami (Lectio divina, Västeras, 
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Bludesch, text-slovo-odpověď, bibliodrama …). Aktuální informace 

o setkáních budou předávány prostřednictvím ohlášek a webu. 

/o. Pavel/ 

 

 

 

 

Krátké povídání o tom, kterak jsem se rozhodl 

začít svůj dospělý život poněkud netradičně. 

 

To jsem takhle jednoho krásného dne odmaturoval. V ten samý den 

jsem se dozvěděl, že jsem byl přijat na vysokou školu. Byl to krásný 

den. Starosti za mnou, dlouhé prázdniny přede mnou. Užil jsem si je. 

A pak to najednou bylo tu – stěhování do Prahy, studentský život, 

vysoká škola, zaměstnání. Do této chvíle vypadal můj život jako 

životy téměř všech dalších absolventů středních škol. To se ale mělo 

brzy změnit. První semestr jsem přežil. Dokonce jsem úspěšně složil 

zkoušku ze statistiky. Týden poté jsem měl dokonce takový ten 

vítězoslavný pocit, že jsem tam správně. Jenomže. Stalo se toto: 

Se začátkem nového semestru se otevřelo několik nových předmětů, 

které jsem musel splnit, chtěl-li jsem ve studiu pokračovat. A já 

seznal, po četných krizích a diskuzích se svou rodinou a kamarády, 

že jsem onoho vítězoslavného pocitu po složení zkoušky ze statistiky 

nabyl velmi předčasně a ukvapeně. Rozhodl jsem se tedy studium 

ukončit a začal jsem přemýšlet, co se svým mládím a se svou 

začínající samostatnou životní cestou. Chtěl jsem studovat jiný obor, 
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na podání přihlášek však už ten rok bylo pozdě. Co tedy teď? 

A v tom mě to trklo: Zahraničí! Naučím se pořádně jazyk, nabudu 

nových zkušeností a až se vrátím, začnu studovat skutečně to, co mě 

bude bavit a z čeho budu nadšen a z čeho nebudu krizovat. Jenomže 

ono se řekne velmi snadno, že pojedu do zahraničí. Asi by nebylo 

od věci vše pečlivě naplánovat a především se rozhodnout, kam 

vlastně pojedu a co tam budu dělat. A pak mi to došlo. Naši známí 

přeci žijí v Anglii v zařízení, které se jmenuje Camphill. To je jakási 

síť komunit starajících o mentálně postižené (a mnohých dalších 

činností vyvíjejících) rozesetých po celém světě (především 

v anglicky mluvících zemích). Řekl jsem si tedy, zkusím to tady! 

Po několika neúspěšných pokusech podat si přihlášku v Anglii 

a Skotsku jsem se rozhodl vyzkoušet Irsko. A ejhle, dočkal jsem se 

pozitivní odpovědi. Po splnění všech procedur k odjezdu potřebných 

a po prodiskutování všech (snad všech) rizik s touto cestou 

spojených se všemi zainteresovanými (rodina, známí v Anglii), jsem 

definitivně rozhodl – POJEDU. 

 

A tak jsem tu. V Irsku, na hranicích hrabství Kildare 

a hrabství Wicklow v komunitě nazývající se Grangebeg. 

Geograficky dosti nepřesné označení, protože zadáte-li si na Googlu 

do map, ať vám najde Grangebeg, vyjede vám oblast vzdálená 

zhruba 20 km od mého bydliště. Nerozumím tomu, ale budiž. A cože 

tu vlastně dělám? Pracuji zde na pozici dobrovolníka, kterýžto se 

stará o mentálně postižené žijící s ním pod jednou střechou a také 

o zvířata žijící na přilehlé farmě. V celé komunitě žije zhruba 20 lidí. 

Bydlíme ve dvou barácích. Jeden se jmenuje Ard Keen, druhý pak 

Ard Glas. Nemám tušení, co to znamená, ale myslím si, že je 

to v gaelic jazyce, totiž původní irské řeči. Já jsem v Ard Keen. 

Spolu se mnou tu žijí 4 další dobrovolníci a 4 mentálně postižení. 
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Společně usilujeme o jakýs takýs bezproblémový chod naší 

domácnosti, a světe div se, docela se nám to zatím daří. 

 

 

V takovým divným baráku teď žiju. 

 

Možná by vás mohlo zajímat, kterak vypadá můj běžný týden. 

Asi takto: Začnu úterkem, protože pondělky jsou v mém kalendáři 

dosti speciálními dny, nechám si je tedy na konec. Jak už jsem říkal, 

součástí naší komunity je menší farma. Úterky, středy a čtvrtky tedy 

trávíme prací na ní. Práce je to velmi rozmanitá. Namátkou – sklízení 

různých plodin, péče o zvířata, kterých je tu požehnaně (ovce, krávy, 

slepice, prasata a dokonce i alpaky (druh lamy, jehož dva zástupce 

tu máme pro terapeutické účely) atd.). Zprvu jsem byl trochu zděšen 

z toho, že tu budu farmařit, s postupem času ale zjišťuji, že je 

to docela zábava. Páteční dopoledne trávíme dramaterapií. Přijede 

k nám Andrew, což by mohl být ochotník (nevím to jistě, neptal jsem 

se ho, jsem si nicméně jist tím, že nějaké zkušenosti s divadlem má). 

Po obědě pak většinou jezdíme do nepříliš vzdáleného Killashee 

plavat. Víkendy jsou vždy volnější. Záleží také na tom, jedou-li naši 
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klienti za svými rodinami domů. Pokud ano, je celý víkend jedno 

velké lážo plážo. A k těm mým pondělkům. Každý asistent tu má 

možnost vzít si jednou týdně tzv. day-off. Na mě vyšly pondělky. 

Znamená to, že mám celý den volno a můžu si dělat, co chci. 

Obvykle tedy cestuji po Irsku a poznávám jej. Většinou ale jezdím 

jen tak v okruhu šedesáti kilometrů, protože na to mám jen jeden 

den. Byl jsem tak už párkrát v Dublinu, v Newbridge a všude možně 

po okolí. Až budu příště v Dublinu, pošlu na faru pohled. Snad 

na to nezapomenu. 

 

Tolik tedy počátek mého vyprávění o mně a Irsku. Další 

postřehy si budete moci přečíst v dalším vydání Žárovky. Jo, a pokud 

byste chtěli vidět nějaké fotky, zde mám pro vás internetový odkaz 

(http://adamplechacek.rajce.idnes.cz), kde jsou uloženy mé výtvory. 

Popisky mohou být trochu peprné, ale aspoň budete vědět, 

co na té které fotce je. 

 

Snad se vám daří dobře. Alespoň jako mně. Já jsem spokojen. 

Z Irska zdraví peprný Adam. 

/Adam Plecháček/ 

 

 

 

http://adamplechacek.rajce.idnes.cz/
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Doba dušičková: 

Slavení svátosti smíření před svátky dušiček v Jimramově: 1. 11. 

16:00–17:25, jindy v obvyklých časech 

Slavnost Všech svatých: 31. 10. v 17:30 vigilie v Dalečíně, 1. 11. 

v 17:30 v Jimramově 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé: 2. 11. v 7:30 v Jimramově, 

v 9:00 v Sulkovci 

Dušičková pobožnost: Jimramov 3. 11. v 15:00 (15:30–16:30 

otevřena hrobka Belcredi; 17:00–17:30 otevřena kostelní věž 

k vyhlídce) 

 Dalečín:  3. 11. ve 14:00 

 Sulkovec:  3. 11. ve 12:10                                                                                

 Nyklovice:  6. 11. v 18:30 (s průvodem od kaple na hřbitov) 

Listopadové neděle (vyjma 3. 11., kdy je mše sv. pro děti): 

promluvy ke zhodnocení a ukončení Roku víry 

Slavnost Ježíše Krista Krále: Vigilie 23. 11. v Nyklovicích v 17:00 

a v Borovnici v 18:30, v den slavnosti 24. 11. dle obvyklého pořadu 

bohoslužeb 
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Nešpory v 16:00 v Jimramově (v rámci Svatocecilského 

setkání) 

 

Doba adventní: 

1. neděle adventní: 1. 12. žehnání adventních věnců a přivítání 

sv. Mikuláše při všech bohoslužbách; Večer chval v 17:30 

v Jimramově 

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

modlitba Ranních chval (začátek bohoslužby navazuje na pondělní 

příjezdy autobusů, děti posléze stíhají začátek vyučování) 

Předvánoční svátost smíření:  

Jimramov:  22. 12. od 16:00 

Dalečín:  15. 12. od 17:00 

Sulkovec:  15. 12. od 16:00 

Borovnice:  14. 12. od 17:30 

Velké Janovice:  18. 12. od 16:30 

Nyklovice:  15. 12. od 15:00 

Vyjma Borovnice a Vel. Janovic budou kromě otce Pavla 

zpovídat i cizí zpovědníci. Doba zpovídání bude závislá na počtu 

kajícníků. 
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Doba vánoční: 

Troubení z věže a zpívání u zrestaurované sochy svatého Jana: 

24. 12. v 17:00 

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

 Dalečín:  24. 12. ve 24:00 

1. a 2. svátek vánoční: nedělní pořad bohoslužeb 

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

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

Adorace a Te Deum na závěr roku 2013: 31. 12. ve 23:00 

 

O dalších bohoslužbách a akcích budou aktuální informace 

podávány prostřednictvím ohlášek a farního webu. Změna 

vyhrazena. 

 

 

 

 

Dobrý den, jmenuji se Smrt. Nelekli jste se mě? Ani nevíte, jak jsem 

rád! Víte totiž, kam přijdu, tam se mého jména děsí. Bojí se práce, 

kterou vykonávám, přitom v soukromí jsem docela milý člověk. 
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Bohužel nemám moc příležitostí to dokázat. No schválně, pozvali 

byste si domů na nedělní oběd smrt? Já vím, ani kdybych vám slíbil, 

že kosu nechám doma. A přitom když jdu třeba na nákup, nebo když 

kráčím po ulici, nikdo by mě ani nepoznal. To jen to proklaté jméno, 

které s sebou nosím už od narození. A ta práce, kterou vykonávám. 

Myslíte si, že to dělám rád? Vůbec! Víte, co já se vždycky nalítám? 

Než to všechno pokosím, odvedu, vyřídím… Kolikrát přijdu domů 

z práce až pozdě večer. Těším se, že se aspoň jednou vyspím 

do růžova, a do toho přeskočí nějakýmu opilýmu tajtrdlíkovi ve dvě 

hodiny v noci a začne do někoho bodat cestou z hospody! No, kdo 

myslíte, že tam nesmí chybět? Ano, smrt… Nebo onehdá našim 

dětem… Jo, to jsem vám neřek, já jsem totiž ženatej. Trvalo to celou 

věčnost, než jsem našel takovou ženu, které by nevadilo moje 

povolání. Ona pracuje jako patoložka. Nicméně, onehdá našim dětem 

umřel křeček. Kdo myslíte, že za to mohl?! Táta. Tak prosím, celej 

svět mě nesnáší a ještě mě doma nařknou, že jim chcípnul křeček! 

A v práci to taky nemám jednoduchý. Jednou za mnou přišel sám 

svatej Petr, a že prej jak mi to jde. „No, nestíhám,“ povídám mu. 

„Sice už není takovej frmol, jako o světových válkách, ale lidí je víc, 

pořád toho mám moc.“ A on na to, představte si to, že je to tou mojí 

kosou. Ať už jdu konečně s dobou a koupím si u Mountfielda 

sekačku. No, nechtěl jsem. To ani komunisti mi místo kosy nevnutili 

srp! Vyloženě mi to musel nařídit, ale kdybyste viděli tu paseku, 

co jsem s tím nadělal… Až mi těch lidí bylo líto. Tedy, mně je jich 

líto vždycky. Ale teď mi jich bylo líto obzvlášť. Nakonec jsem musel 

těm nahoře pohrozit založením odborů, stávkou a následnou 

populační explozí, abych si mohl vzít zase svou milovanou kosu. 

Víte, mně se pokrok odjakživa protivil. Ono se sice říká, že už díky 

němu lidi neumírají tak často, ale to je lež. Lidi umírají stejně jako 

kdysi a pokrok jim k tomu jen dává nové prostředky. A jak mě 
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to stěžuje práci! Tuhle na příklad jdu pro jednu devadesátiletou 

stařenku do nemocnice. Už byla s Bohem smířená, připravená, vítala 

mě skoro s otevřenou náručí, ještě cestou nahoru žertovala, že kdyby 

byla mladší a takový ty řeči… A najednou se zastavila, ohlídla se, 

a že prej se musí vrátit, že se ji snažej oživovat! Třikrát jsem musel 

letět tam a zpátky, než se mi ji konečně podařilo odvést! Jediná věc, 

která mě na téhle práci baví, je pozorovat lidi, jak se mi snažej 

uniknout. Ta pošetilost, zdravá výživa, léčby, to všechno je sice 

krásný, ale vždyť vám k věčnému životu stačí jedna jediná věc 

a to sice… No, vidíte! A máme to tu zase! To je to moje povolání! 

Rád bych si tu s vámi ještě povídal, ale musím jít… Tak tedy, 

sbohem. Vlastně, na shledanou… 

/Václav Paclík/ 

 

 

 

 

Když jsem chodil ještě na gymnázium, nemohl jsem si každoročně 

nechat utéct školní šachový turnaj, který sloužil pro výběr 

reprezentačního družstva školy a který byl také skvělou záminkou, 

jak se vyhnout na celý den školní docházce.  

Podobně jako já uvažovala celá řada studentů a tak se tento 

turnaj stal oblíbeným i pro širší amatérskou společnost, do které bych 

zařadil i sebe. Proto jsem byl nemile překvapen, že hned na první 

kolo mi los určil jednoho z favoritů turnaje, a to sice Jakuba Stodolu, 

z pověstného šachového klanu Stodolovců, který pravidelně tento 

turnaj ovládal. 
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Podali jsme si ruce a já jsem spustil hodiny. Oproti minulým 

turnajům se organizátoři rozhodli dát šachistům dostatek časového 

prostoru a prodloužili hrací dobu na dvakrát dvacet pět minut, 

což poskytovalo opravdu relativně dost času na přemýšlení.  

Hned po prvních tazích byla znát soupeřova jistota. 

A to nejen na hracím poli.  

Seděli jsme proti sobě, každý z nás velel své vlastní armádě 

a snažil se dostat protivníkova krále do matové situace. 

Hned v úvodu partie Kuba chyboval a mě se podařilo získat 

převahu jednoho střelce. Nebylo to mnoho, ale naděje na úspěch již 

byla o něco větší. 

Ke svému vlastnímu údivu jsem se docela držel a k matové 

situaci bylo ještě na obou stranách daleko. S postupem času však 

soupeř materiální stav dorovnával a začal si budovat i solidní pozici. 

Čas neúprosně plynul a já si začal uvědomovat, že mi každý další tah 

trvá čím dál tím déle. Nechtěl jsem však dostat mat z hlouposti a tak 

jsem soupeři přenechal i časovou rezervu, kterou si na mě vytvořil. 

Okolní partie se postupně dohrávaly, až jsme zbyli jenom my 

dva. Zvědavé pohledy se upínaly k naší první šachovnici, se zájmem, 

kdože to tam stále bojuje.  

Postupně se kolem nás shromáždil dosti početný dav a úplně 

nás obklopil. Tolik diváků jsem ještě při žádné partii neměl, úplně 

jsem cítil jejich upřené pohledy, kterak analyzují naši partii.  

Vypadalo to se mnou bídně. Jakub mi sebral, co jenom mohl, 

a jeho materiální převaha byla obrovská. Navíc jsem se dostával 

do stále prekérnější a prekérnější pozice. Dvacet pět minut již bylo 

skoro pryč.  
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Posledních třicet vteřin, Kuba ještě několik minut.  

Nevsadil bych na sebe ani korunu, přesto jsem si řekl, 

že za třicet vteřin se ještě dá udělat spousta věcí.  

Vybudoval jsem si takový návyk, nikdy partii nevzdat, dokud 

mi soupeř nedá definitivně mat. Vždycky hraji do poslední vteřiny, 

do posledního pěšce, a i když už nemám žádné figurky, snažím se 

alespoň vychytralými tahy patovat.  

Možná, že právě toto soupeře zmátlo, v soutěžích je běžné 

partii ve velmi nepříznivých situacích vzdát. Když zvedl hlavu 

od šachovnice a podíval se na hodiny, uviděl jsem v jeho tváři 

známky uspokojení. Popravdě řečeno, měl perfektní pozici, co se 

mohlo pokazit. Můj král byl již daleko za půlkou a soupeřův pěšec si 

šel pro další dámu.  

V těch několika vteřinách, kdy ještě analyzoval situaci, mi dal 

prostor pro přípravu poslední akce. Věděl jsem, že bude hrát na čas, 

že si bude chtít vše pojistit další dámou a nedat mi tak již žádnou 

naději na úspěch. A právě tohoto jsem se jako tonoucí stébla chytil. 

Už mi nedával žádnou šanci, myslel si, že je to již pouze formalita. 

I chování diváků se změnilo, napětí povolilo a všichni čekali, kdy mi 

spadne na hodinách praporek. 

Začal jsem hrát velmi rychle, na oko neuváženě, nedával jsem 

soupeři téměř žádný prostor. Jakmile odklepl hodiny, již jsem táhnul. 

Dal jsem mu prostor, aby si šel pro další dámu, která měla 

definitivně rozhodnout, a začal jsem budovat pozici, která jediná mě 

mohla ještě zachránit. 

Moje věž se najednou objevila na základní lajně soupeře 

a začal jsem velmi nepřesvědčivě soupeře šachovat. Soupeřův král se 
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musel chtě nechtě blížit k boční hraně a já uviděl svoji poslední 

šanci. 

Můj jezdec se vydal neohroženě kupředu, jištěn pouze malým 

nenápadným pěšcem. Pokradmu jsem se díval na hodiny, ale přitom 

tak, aby to soupeř viděl a podařilo se mi jej přesvědčit, že hraji pouze 

o čas. Na první pohled pouze zoufalé tahy, které měly oddálit moji 

porážku. 

Využil jsem řeči těla a neverbální komunikace a v žádném 

případě jsem se neodvážil pohlédnout na figuru, která měla říci 

poslední slovo. 

Poslední tahy proběhly v rychlém sledu. Třicet sekund není 

opravdu mnoho a mně již zbývaly pouze vteřiny od nevyhnutelné 

porážky. Soupeřův pěšec měl již zcela volnou cestu kupředu a nešlo 

jej zastavit, jeho proměnění v dámu bylo nevyhnutelné. Již pouze 

dvě políčka.  

Když v tom náhle… „Šach,“ moje věž, která se ukrývala 

v rohu, vyrazila do posledního útoku. Poslední vteřiny do konce. 

Rychle jsem odklepl hodiny a analyzoval celou situaci. Soupeřova 

ruka se vznášela nad šachovnicí a jeho oči hledaly volné místo, kam 

by mohl ustoupit a vyhnout se tak mému útoku. Pěšec a kůň plnili 

svoji funkci dokonale a v ostatním pohybu mu bránily jeho vlastní 

figury. Žádné volné políčko, žádná možnost ústupu, představení 

či obětování. 

Jeho král byl definitivně polapen. Šach se konečně proměnil 

na mat.  

Jakub ještě chvíli nevěřícně zíral na šachovnici, ale nebylo 

pochyb. Moje „lest“ se zdařila, do poslední chvíle nic netušil. 

Zklamání bylo obrovské. 
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Poslední tahy byly tak rychlé, že ani diváci nevěděli, jak 

to vlastně dopadlo. Kdesi za mnou se ozvalo: „Kdo vyhrál?“  

Po zádech mě poplácávali diváci a můj triumf nad Jakubem 

Stodolou byl odměněn hlasitým potleskem…  

 

V životě jsem sehrál stovky partií, několik z nich si pamatuji 

dodnes.  Na tuhle nezapomenu ještě hodně dlouho. Podařil se mi v ní 

opravdu husarský kousek, otočit partii a v několika vteřinách porazit 

o dost zkušenějšího soupeře. Doslova jsem utekl hrobníkovi z lopaty. 

Bojoval jsem do posledního tahu, do posledního pěšce, do poslední 

vteřiny. Heslo „Nikdy se nevzdávej!“ u mě nabylo nového, 

konkrétního a velmi jasného významu. 

/Pavel Šikula ml./ 
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