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Datum vydání: 2. 3. Náklad: 150 výtisků 

 

Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Letošní první číslo Žárovky zaznamenává větší světelnou intenzitu. 

Doposud světlo Žárovky ozařovalo farnost Jimramov, i když tu a tam 

některý paprsek pronikl i do jiných farností. Od nynějška nebude 

naše periodikum světlem farnosti Jimramov, ale farností 

Jimramovska, tedy společné dílo farností, od kterých jsem v roce 

2010 obdržel tři klíče na jednom kroužku. 

Nedávno jsme vyslechli evangelium, ve kterém zaznělo: 

„Když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, 

takže svítí všem v domě.“ (Mt 5,15). Nová Žárovka je již rozsvícena 
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a postavena na vyšší stojan, takže svítí dál, v celém DalJimSulu. 

Ovšem vidět daleko a dojít tam, není totéž. Proto vezměte a čtěte z ní 

všichni, aby nově ozářená cesta ke společným bohoslužbám, 

zážitkům, radostem, ale i křížům, byla osvětlena především naším 

společenstvím, které se tak stane opravdovým světlem i pro Boží 

Žárovku. A to si teprve budeme moci s L. da Vincim říci: „Dívej se 

na světlo a pozoruj jeho krásu.“ 

o. Pavel 
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Postupně se zvyšoval počet světel na adventním věnci, přiblížila se 

doba vánoční. Předvánoční čas, doba shonu, úklidu a také pilného 

nacvičování a trénování koled a divadelních scének. Až přišel 

očekávaný Štědrý den, kdy svátek Adama a Evy donesl oblevy, jak 

již je po několik let pravidlem. Štědrodenní dopoledne bylo možné 

prožít v kostele na mši svaté a adoraci. A dál obvyklý shon, aby se 

kapr nějak udolal a zabalily poslední dárky.  

Nad Jimramovem se sneslo šero a lidé se scházeli pod věží 

kostela, aby si popřáli krásné a požehnané svátky a vyslechli troubení 

koled. Když dozněly koledy a okno se na věži s obvyklým zvukem 

skřípání zavřelo, tak mládežníci, kteří stáli o něco níže, u sochy 

svatého Jana, zazpívali s doprovodem kytary také několik koled. Vše 

v záři prskavek a osvíceného náměstí. Vrcholem Štědrého dne byla 

půlnoční mše, kde zaznělo radostné: „Narodil se Kristus Pán“. 

Radost z narození Spasitele v nás přetrvávala i další dny, 

při slavení mše na Boží hod vánoční a Svatoštěpánské besídce, kde 

děti zahrály scénku o svatojáncích, jejich životě v zimě a prožívání 

Vánoc, jak napsal Jan Karafiát. Zaznělo také několik koled 

od jimramovské schóly Klíče. Dál ubíhal čas návštěv a radování 

až do svátku Tří králů. 

/Daniela Ondrůchová/ 
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V sobotu 4. ledna jsme se opět po roce sešli v kostele, s korunami 

na hlavě, abychom s požehnáním otce Pavla mohli vyrazit do ulic 

Jimramova a trochu pomoci Charitě s její činností.  

Oproti minulým rokům nás sice bylo méně, ale i tak jsme vše 

zvládli, a jen v Jimramově vybrali 21.396,- Kč. V celé farnosti 

Jimramov, včetně okolních vesnic, se podařilo vybrat krásných 

50.877,- Kč, a i se Sulkovcem a Dalečínem jsme vykoledovali 

87.781,- Kč, což znamená, že jsme zase zdvihli laťku a vybrali 

o něco více než minulý rok. V celé České republice jsme všichni 

vykoledovali více jak 82,7 milionu Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

Svým koledováním jsme tak pomohli seniorům, zdravotně 

postiženým, lidem v nouzi a dlouhodobě nemocným. Přispěli jsme 

také na provoz Tísňové linky. Myslím, že všem, kteří koledníkům 

přispěli, všem, kteří se oblékli do kostýmu Tří králů, a i jejich 

doprovodu, patří velké Pán Bůh zaplať!  

/Lada Halvová/ 
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OBEC 2006 2007 2008 2009 2010 

Dalečín 6 973 0 9 987 13 660 15 734 

Jimramov 13 763 18 995 19 479 20 981 22 868 

Jim. Pavlovice 0 0 0 0 0 

Míchov 3 210 4 076 3 945 4 750 3 930 

Nyklovice 0 0 0 0 0 

Polom 0 0 0 0 viz Sulk. 

Roženecké Paseky 0 0 0 0 0 

Sedliště 0 0 0 0 2 780 

Sulkovec 5 605 6 975 6 325 6 837 8 935 

Trhonice 0 0 0 0 0 

Ubušínek 3 031 3 740 3 011 3 291 3 173 

Věcov 0 4 264 6 663 7 994 8 208 

celkem 32 582 38 050 49 410 57 513 65 628 

      
farnost Jimramov 16 973 27 335 30 087 33 725 37 786 

farnost Dalečín 6 973 0 9 987 13 660 15 734 

farnost Sulkovec 8 636 10 715 9 336 10 128 12 108 

počet kasiček 10 12 12 13 14 
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2011 2012 2013 2014 celkem v obci 

18 566 18 727 17 963 18 247 119 857 

21 920 19 315 21 456 21 396 180 173 

0 6 390 4 650 5 060 16 100 

4 590 4 140 2 100 4 790 35 531 

5 730 5 392 4 996 6 081 22 199 

viz Sulk. viz Sulk. 1 500 0 1 500 

0 0 4 905 3 233 8 138 

2 887 4 891 2 780 2 833 16 171 

10 874 10 613 6 901 6 760 69 825 

0 0 0 4 073 4 073 

4 219 3 550 4 040 5 816 33 871 

8 970 9 601 9 798 9 492 64 990 

77 756 82 619 81 089 87 781 572 428 

     
38 367 44 337 45 689 50 877 325 176 

18 566 18 727 17 963 18 247 119 857 

20 823 19 555 17 437 18 657 127 395 

19 18 20 20 
 

 

/statistiku Tříkrálových sbírek zpracoval o. Pavel/ 
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V pátek 10. ledna se uskutečnil již tradiční VI. farní ples 

v jimramovské sokolovně. Zahájení obstaraly mažoretky a taneční 

vystoupení žáků 9. třídy ZŠ Jimramov. Úvodní slovo pana faráře 

Pavla Vybíhala odstartovalo bujaré veselí. O hudební doprovod se 

starala Bystřická kapela a na parketě bylo opravdu rušno. Účastníci 

plesu z blízka i daleka mohli zkusit štěstí v tombole, která byla jako 

každý rok velmi bohatá. Nebyla nouze o dobré víno, řízek a menu 

nabízelo i svíčkovou s knedlíkem. Půlnoční oživení předvedla 

skupina Rybízků doplněná o společný tanec Macarena a LaBomba. 

Všichni předvedli na parketě velké pohybové nadání. Výtěžek plesu 

20 tisíc byl věnován na koupi polohovacího lůžka a vytvoření 

bezbariérového bydlení jedné naší farnici z Dalečína. Za pohodový 

a líbivý ples patří velký dík všem organizátorům. A za rok se jistě 

budou těšit: Naplesanou!  

/Pavel Peňáz/ 
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Letošní 6. farní ples se díky pilným rukám jimramovských farníků 

opět vydařil. Přes vysokou účast byla organizace bezvadně zvládnutá 

a také finanční výtěžek z plesu byl velmi pěkný.  

Po společné domluvě našich farností jsme se rozhodli 

finanční pomoc věnovat sociálně slabé rodině v Dalečíně, které 

onemocněla maminka. 

Paní středního věku byl vloni na jaře zjištěn nezhoubný nádor 

na mozku. Po dvou operacích zůstala na pravou stranu částečně 

nehybná a tím neschopná samostatné obsluhy. Téměř tři čtvrtě roku 

strávila po nemocnicích a teprve v prosinci, na vánoční svátky, byla 

na 14 dní propuštěna domů. Během několika návštěv jsme zjistili, 

kolik úprav potřebuje jejich domácnost pro trvalé bydlení 

handicapované osoby, ve které navíc žijí dvě nezletilé děti. 

Po novém roce maminka nastoupila na Košumberk 

na rehabilitaci. Pár dobrovolníků z našich řad tuto dobu využilo 

k pomoci této rodině. 

Při celkovém úklidu se zjistilo, že bude nutné udělat novou 

elektřinu, vymalovat celý byt, instalovat zánovní kuchyňskou linku, 

položit linoleum, dodělat bezbariérovou koupelnu. V těchto pracích 

se v současné době postupně pokračuje. 

Díky všem, kteří finančně přispěli, a především těm, kteří 

obětují svůj čas na pomoc této rodině. 

„Nejlépe druhému porozumím, když zkusím nést jeho břemeno.“ 

/Jitka Čechová/ 
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V sobotu 25. ledna proběhlo první setkání čtenářů, kteří se zapojili 

do „Vezmi a čti celou Bibli“. Čtenáři se sešli skoro čtyři měsíce 

po zahájení programu, takže bylo na co se ptát a každý mohl přednést 

své postřehy.  

Setkání začalo modlitbou a dále pokračovalo rodokmeny 

od Adama až po Jákoba. Dalším bodem programu bylo počítání času 

v Genesis, a připomněli jsme si cestu Izraelců do Zaslíbené země 

a její následné rozdělení. 

Od Starého zákona jsme došli až k Markovu evangeliu 

a k Letnicím. Pan farář nám také vysvětlil pár pojmů, na které se 

čtenáři zeptali, a setkání bylo zakončeno krátkou modlitbou 

a požehnáním. 

Myslím si, že toto setkání příjemně obohatilo sobotní 

odpoledne, a že povzbudilo zúčastněné k vytrvání v četbě Písma 

svatého. 

/Vít Vrátný/ 

 

 

 

Letovická farnost má k jimramovské blízko – a to nejen 

na kilometry. Přinejmenším v posledních letech se vazby posilují, 

a to díky otci Pavlu Vybíhalovi, duchovnímu správci jimramovské 

farnosti, který přišel na svět v Letovicích. 
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My Letovičané jsme rádi, že v případě potřeby máme 

v Jimramově takové dobré zázemí, a věříme, že také Jimramov rád 

načas ožije. Proto se loni na podzim vypravili letovičtí biřmovanci, 

aby tu prožili víkendovou duchovní obnovu v rámci své přípravy, 

a proto se také na přelomu ledna a února, v době pololetních 

prázdnin, do Jimramova vydali letovičtí ministranti. 

Rozhodli jsme se cestovat po vlastní ose, do aut se nás 

vměstnalo celkem devatenáct – někteří ministranti, někteří spíše 

maxistranti a konečně někteří otcové rodin; ti měli výhodu – 

zajištěné místo na předním 

sedadle u volantu. Ovšem 

každopádně to byla ryze 

pánská jízda.  

Právě zmiňovaní 

maxistranti, tedy starší 

chlapci ve službě u oltáře, 

pro ministrantskou 

drobotinu (ta ve výpravě 

převažovala) připravili bojovou hru. Ti maličcí se nenechali 

zahanbit, vyrazili s nevšedním elánem do jimramovského okolí 

a nakonec se jim podařilo vystopovat a odhalit své starší kolegy 

v hlubokých hvozdech Žďárských vrchů. Naštěstí se nám podařilo 

vrátit včas do civilizace a oslavit s jimramovskou farností večerní 

mši svatou. Na ní se podílely i letovické posily v blízkosti oltáře. 

Druhý den nás studený vítr po ranní mši zahnal zpátky 

do farního závětří. Ale ani tam jsme se nenudili. Je mnoho věcí, které 

lze provádět pod střechou, a naše nejstarší ministrantská generace 

měla v zásobě dostatek nápadů. A jako obvykle, ukázalo se, 

že drobotina je neutahatelná, a dokonce neporazitelná – to když jsme 
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my dříve narození chtěli vzdorovat a provést ve farním sále něco 

na způsob „okupační stávky“ vsedě. Spojí-li se více dětských rukou 

vsedě, mají síly dost a dost. 

Jsme rádi, že jsme mohli aspoň takto na několik dní vyrazit 

do nového prostředí, do přírody i do dobrého zázemí. Chceme proto 

poděkovat otci Pavlu Vybíhalovi a všem Jimramovanům za milé 

přijetí, za otevřenou faru i otevřené srdce. 

/Za letovické ministranty Zdeněk Drštka/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sbírka na Adopci na dálku 

„Darujete-li člověku vzdělání, darujete mu to nejcennější – šanci 

na nezávislost a lepší perspektivu v životě. Vaše pomoc tak bude 

trvalá.“ To je také jeden z důvodů, proč se i loni uskutečnila v našich 

farnostech při půlnoční mši svaté sbírka na naše adoptované děti 

v Indii. Za veškeré příspěvky dárcům děkujeme! Naše děti jsme opět 

plně podpořili v jejich další snaze se vzdělávat. 

 



březen 2014  

 

  13  
  

Farní kavárna 

I v novém roce 2014 je každou neděli po mši svaté v provozu naše 

farní kavárna. Místní „štamgasti“, ale i nepravidelní návštěvníci, 

či návštěvy, se scházejí na faře, aby si při dobré kávě či čaji 

popovídali. 

Poděkování patří všem, kteří pravidelně zajišťují chod 

kavárny, včetně pečení, obsluhy, ale také následného úklidu. 

 

Pozvánka na farní pouť 

Farnost Jimramov ve spolupráci s MO KDU–ČSL Jimramov pořádá 

21. června 2014 pouť na Třebíčsko. 

Program pouti: 

 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU – mše svatá a prohlídka 

zámeckých zahrad 

 KRAMOLÍN – oběd 

 Prohlídka vodní elektrárny Dalešice 

 Projížďka lodí po Dalešické přehradě 

 Výstup na rozhlednu Babylon 

 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU – prohlídka kostela a modlitba 

 Na závěr posezení na faře v Náměšti nad Oslavou 

Podrobnější informace, včetně ceny,  

budou zveřejněny ve farních kostelech. 
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(Soutěžní křížovka) 

Na začátku Roku víry, v říjnu 2012, jsme se při pátečních 

katechezích seznamovali se svědky víry, které máme vyobrazeny 

v jimramovském kostele. Po šestnácti měsících (ne každý týden 

mohla katecheze na toto téma proběhnout) jsme se skutečně s našimi 

svatými seznámili. Jako malé opakování i připomenutí Vám nabízím 

křížovku (viz příloha vložená uprostřed časopisu, pozn. red.). I ti, 

kteří se katechezí neúčastnili, mohou uspět, neboť některé světce 

znají i bez katechezí a některé doplní podle počtu písmen. Někteří 

svatí se pak vystříbří sami. Někteří (ne všichni) světci, kteří nosí 

jméno a přízvisko, se mohou objevit ve dvou různých řádcích. Tak 

např. Jan Křtitel zaujímá dvě kolonky: jednou jako Jan, jednou jako 

Křtitel. Podobně třeba Juda Tadeáš nebo Kateřina. Pro snazší luštění 

je na následujících řádcích v abecedním pořadí tučně zvýrazněný 

každý svatý, který z našich obrazů a soch nejen v Roce víry vybíhal, 

aby se za nás přimlouval a aby se nám také představil, neboť za naše 

následováníhodné ochránce je Bůh povolal: Achát, Anna, Antonín 

Paduánský, Apolena, Augustin, Barbora, Blažej, Cyriak, Cyril 

Alexandrijský, Diviš, Erasmus, Eustach, Florian, František 

Xaverský, František z Pauly, Jáchym, Jan Křtitel, Jiljí, Jiří, 

Josef Nazaretský, Juda Tadeáš, Kateřina Alexandrijská, 

Konstantin, Kryštof, Maria, Markéta, Metoděj, Michael, 

Mikuláš z Myry, Otýlie, Pantaleon, Pavel, Roch, Rozálie, 

Šebestián, Šimon Petr, Štěpán, Terezie z Lisieux, Vavřinec, 

Veronika, Vít. 

Prosím POZOR! Tato křížovka je soutěžní. Vyluštěnou 

křížovku (komplet, ne pouze tajenku) můžete odevzdávat na faře 
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nebo v sakristiích našich kostelů, a to do Květné neděle, tedy 

do 13. 4. včetně. Vylosování tří luštitelů a znalců našich světců, kteří 

odevzdají bezchybně vyplněnou křížovku do daného termínu, 

proběhne po mši svaté v pátek 25. 4. Výherci budou jistě odměněni. 

Řešení bude zveřejněno v Žárovce č. 27, případně na webu  

(neselže-li technika) po slosování. 

Stane-li se, že některý z luštitelů dá řešení křížovky opsat 

jinému „luštiteli“, snižuje tak svoji šanci na vítězství jak v soutěži, 

tak v účasti na životě svatých. Při luštění lze využít slovníky svatých, 

internet, prohlídku světců přímo v kostele apod. 

Příjemné chvíle s našimi svatými v křížovce, v modlitbě 

a jednou na věčnosti přeje o. Pavel. 

 

 

 

 

Bylo to 12. srpna minulého roku, kdy pomocí jeřábu sestoupil sv. Jan 

Nepomucký na zem. … A pak byl naložen do auta a odvezen 

k restauraci (nikoli k restauraci Jimram). Socha tohoto českého 

světce si v Jimramově opravu již zasloužila. 

V listopadu se nám svatý Jan vrátil – jako vyměněný. Nejen 

jeho socha, ale i podstavec jsou zrekonstruovány. Na prostranství 

před Síní rodáků byly odstraněny staré pařezy již dříve pokácených 

lip, a tak se svatý Jan vrátil i do upraveného prostoru. 

Jimramovské skulptuře se vrátil nejen její lesk, 

ale nad světcovou hlavou se opět klene pětice hvězd (Jan 
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Nepomucký je jediný svatý – kromě Panny Marie, který má svatozář 

z hvězd) a v rukou opět drží mučednickou palmu vítězství.   

Zrestaurovaný svatojánský podstavec nese tento, rovněž 

renovovaný, latinský nápis: HÆC PETRA DIVO NEPOMVCENO 

POSITA EST, což můžeme přeložit: Tato skála byla postavena 

(svatému Janu) Nepomuckému. V nápisu se nám také skrývá 

chronogram, tedy zvětšená písmena, která zastupují římské číslice 

a jejichž součet nám vydá 

letopočet, většinou rok postavení 

sochy. Pokud tedy dobře počítám 

písmena zvýrazněná v našem 

nápisu (C DIV MVC I), pak 

jimramovská socha Nepomuka 

spatřila světlo světa v roce 1712 

(100+500+1+5+1000+5+100+1), 

čímž se nám řadí k nejstarším 

vyobrazením tohoto národního 

patrona (nejstarší svatojánský 

nápis se nachází na pražském 

Karlově mostě – 1683, nejstarší 

svatojánské chronogramy jsou 

datovány do let 1705 v Novém 

Strašecí, 1706 v Litoměřicích 

a 1707 v Brandýse nad Labem). 

Tento letopočet ovšem nutně vtírá 

otázku, zda může být správný, 

neboť Jan Nepomucký (nar. asi 1340, zemř. 20. 3.1393) byl 

beatifikován až 31. 3. 1721 a kanonizován 19. 3. 1729. Nicméně 

musíme vzít na vědomí, že Jan byl uváděn mezi českými patrony 

ještě dávno před svým blahořečením a byly mu stavěny sochy 
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a oltáře, neboť měl od dob svého pozemského života věhlasné 

renomé a stal se nejfrekventovanějším světcem českého baroka. 

Svatý Jan v Jimramově stojí opět v čele náměstí, není tedy 

viditelný pouze ze staré katolické školy, z fary a od „Slunce“, 

ale vévodí Jimramovu. I když jedním z výkladů jeho 

pětihvězdičkové aureoly je slovo z jeho života TACUI = „mlčel 

jsem“, nyní rozhodně nebyl vrácen na své místo, aby mlčel. Naopak: 

Má křičet do náměstí o pravé hodnotě života, tak jako 

to nekompromisně hlásal ve čtrnáctém století. 

Přeji nám všem, aby tento svatý Jan nebyl vnímán pouze 

o Štědrém večeru, kdy se u něj společně scházíme (a přijíždějí lidé 

z blízkého i dalekého okolí), abychom si zazpívali koledy a vánoční 

písně. Ale aby se stal nepřehlíženou dominantou náměstí a celého 

kraje. 

/o. Pavel/ 

 

 

 

 

Kostel sv. Jakuba v Dalečíně se letos dočká další etapy oprav, které 

se budou týkat restaurování gotických fresek za hlavním oltářem.  

Kostel byl postaven v druhé polovině 13. století a z této doby 

je zachován původní presbytář a část lodi s nástěnnými malbami, 

které jsou již částečně prezentovány postavou sv. Kryštofa 

v nadživotní velikosti. Nástěnné malby pocházejí z 80. let 14. století. 

Prezentují jedno z nejstarších a nejzachovalejších výjevů týkajících 
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se postavy Ježíše, tzv. christologický cyklus, prezentovaný 8 náměty: 

Zvěstování Panně Marii, Narození Krista, Příjezd tří králů, Kristus 

s dvojicí adorantů, Zázrak v Káni galilejské, Pokušení Krista 

v poušti, Poslední večeře, Kristus na Olivetské hoře.  

Restaurátorské práce bude provádět akad. mal. Jiří Štourač 

ve dvou etapách. První se bude týkat klenby presbytáře a soklové 

části a bude provedena v roce 2014. V roce 2015 budou 

restaurátorské práce pokračovat na výjevech christologického cyklu.  

Zednické práce na opravě soklové části bude provádět pan 

Kubík ze Žďáru n. S. ve spolupráci s farníky. 

Na financování oprav se bude podílet: Obec Dalečín, Kraj 

Vysočina, Město Bystřice nad Pernštejnem, Farnost Dalečín 

a budoucí sponzoři. 

/Ing. Pavel Čech/ 
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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 2013 

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: 

Josefína Cecílie Budigová ze Sulkovce – pokřtěna 27. 1. v Sulkovci 

Adam František Jež z Dalečína – pokřtěn 17. 2. v Dalečíně 

Anežka Macháčková z Odrance – pokřtěna 3. 3. v Jimramově 

Laura Alžběta Čadová z Prahy – pokřtěna 14. 4. v Dalečíně 

Lukáš Havíř z Ubušínka – pokřtěn 14. 4. v Sulkovci 

Dominik Kryštof Sedláček z Ubušína – pokřtěn 28. 4. v Jimramově 

Veronika Havlíčková z Roženeckých Pasek – pokřtěna 2. 6. 

v Jimramově 

Jaromír Petr Šauer z Roženeckých Pasek – pokřtěn 2. 6. 

v Jimramově 

Marek Josef Jež z Dalečína – pokřtěn 2. 6. v Dalečíně 
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Vít Mikuláš Kratochvíl z Borovnice – pokřtěn 10. 8. v Jimramově 

Eva Bednářová z Dalečína – pokřtěna 21. 9. v Dalečíně 

Vojtěch Bojanovský z Velkých Janovic – pokřtěn 27. 10. 

v Dalečíně 

František Josef Kotovic z Velkých Janovic – pokřtěn 4. 11. 

v Dalečíně 

Žaneta Maria Svobodová z Jimramova – pokřtěna 10. 11. 

v Jimramově 

Dominik František Kaša z Písku – pokřtěn 29. 12. v Jimramově 

 

Konverze ke katolické církvi: 

Jedna žena ve farnosti Jimramov. 

 

První svaté přijímání: 

Přijali dva dospělí lidé na Zelený čtvrtek (28. 3.) v Jimramově. 

 

Svatby: 

Petr Žák z Javorku a Tereza Šuranská z Kamenice nad Lipou – 

oddáni 3. 8. v Jimramově 

Karel Groulík z Velkých Janovic a Markéta Stehlíková z Unčína – 

oddáni 10. 8. v Dalečíně 

Michal Fendrych z Bystřice nad Pernštejnem a Aneta Jandová 

z Bystřice nad Pernštejnem – oddáni 24. 8. v Jimramově 
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Zlatá svatba: 

Štěpán a Marie Prosečtí z Lísku – 20. 4. v Jimramově 

 

Pohřby: 

Stanislav Ondra z Nyklovic – pohřben 26. 1. v Nyklovicích 

Stanislav Dobiáš z Jimramova – pohřben 2. 2. v Jimramově 

Eduard Caha z Dalečína – pohřben 9. 2. v Dalečíně 

Josef Tobiáš z Jimramova – pohřben 9. 2. v Jimramově 

Zdeňka Ondrůchová z Jimramova – pohřbena 16. 2. v Jimramově 

Marie Procházková z Brna – pohřbena 8. 3. v Sulkovci 

Karel Šesták z Trhonic – pohřben 26. 4. v Korouhvi 

Marie Brablecová z Jimramova – pohřbena 22. 5. v Jimramově 

František Mareček ze Sulkovce – pohřben 24. 5. v Sulkovci 

Milan Prokop z Jimramova – urna uložena 25. 5. v Jimramově 

Jan Caha z Dalečína – pohřben 14. 6. v Dalečíně 

Marie Bartoňová z Míchova – pohřbena 21. 8. v Jimramově 

Jaroslav Jílek ze Sulkovce – pohřben 25. 10. v Sulkovci 

Marie Vítková z Dalečína – pohřbena 26. 10. v Dalečíně 

Růžena Malíšková z Ubušína – pohřbena 15. 11. v Korouhvi 
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Svátost pomazání nemocných: 

Přijali 2 farníci z farnosti Jimramov a 2 farníci z farnosti Dalečín. 

Společné udílení svátosti nemocných se v roce 2013 neslavilo, 

a to vzhledem k udílení této svátosti při misiích v prosinci 2012 

a následně v únoru 2014. 

Pravidelná návštěva nemocných probíhá zpravidla v týdnu 

před prvním pátkem v měsíci, a to v tyto dny: úterý – Trhonice 

a Sulkovec; středa – Míchov a Velké Janovice; čtvrtek – Dalečín; 

pátek – Jimramov; sobota – Borovnice. 

 

Kněží – hosté,  

kteří u našich oltářů sloužili mši svatou: 

P. Miloslav Brhel z Poličky, P. Karel Cikrle z Brna, P. Jan David 

z Radešínské Svratky, P. Zdeněk Fučík z Protivanova, P. Pavel 

Habrovec z Radostína nad Oslavou, P. Vlastimil Krajčovič 

z Hlučína, P. Karel Krumpolc z Rohatce, P. Pavel Lazárek 

z Olešnice, P. Josef Mareček z Moravce, P. Martin Pernička 

ze Zvole, P. Karel Rozehnal z Bystřice nad Pernštejnem, 

P. Radoslav Skupník z Jablunkova, P. Petr Václavek z Přímětic 

 

Novokněžské požehnání: 

P. Martin Kohoutek, farní vikář v Boskovicích – 24. 2. 

P. Petr Václavek, farní vikář v Příměticích – 22. 9. 

P. Jan David, SAC, farní vikář v Radešínské Svratce – 15. 12. 
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Do našich modliteb také můžeme zařadit děti, které se letos 

(2014) v Jimramově a Dalečíně připravují na 1. sv. přijímání 

a při bohoslužbě 2. 3. byly představeny ve svých farnostech (Anna, 

Daniel, Jana, Jaroslav, Luděk, Martin, Nikol, Sára, Veronika), 

a katechumeny, kteří v Jimramově a Dalečíně byli do katechumenátu 

přijati při bohoslužbě 23. 2. (Alexandra a Aleš). 

 

 

 

 

 

Už jako malá holka jsem s babičkou a ostatními jimramovskými 

farníky vždy v září jezdila na pouť k Panně Marii na Vranov u Brna, 

do Křtin a do Sloupu a nedávno jsem kostel Jména Panny Marie 

ve Křtinách opět navštívila.  
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Do ruky se mi tam dostala brožurka Já a Bůh, což je malý 

sborníček vydaný k příležitosti Roku víry, do kterého přispěli věřící 

blanenského děkanátu svými zkušenostmi víry (vyslyšené prosby, 

zážitky a příběhy Božího vedení, …). Napadlo mě, že by bylo 

příjemné, kdyby se i v naší farnosti lidé o své zážitky podělili 

a kdyby někdo napsal svůj příběh například do Žárovky. I já jsem si 

uvědomila, že mě v životě potkalo několik takových „náhod“. Řekla 

jsem si, že zkusím vypustit svou „první vlaštovku“ a podělím se 

s Vámi o jeden svůj pěkný zážitek, který má souvislost právě se 

Křtinami.   

 

V roce 2010 jsem ukončila pedagogickou školu a hledala 

práci ve školství. V té době jsem začala bydlet v Brně a dlouho jsem 

nemohla nic najít. Také jsem měla obavy, jak to v Brně zvládnu. 

Město jsem příliš neznala a připadala jsem si v něm cizí a ztracená. 

Občas jsem zašla do kostela v Židenicích a v té době se modlila 

hlavně za svou budoucí práci, abych nějakou našla a brzy se 

vyrovnala se všemi změnami, které mě v životě potkaly. Po čtyřech 

měsících hledání už jsem pomalu ztrácela naději, že místo ve školství 

seženu. Navíc byl už začátek září a smlouvy měli všichni učitelé 

dávno podepsané. Ovšem jak se říká, naděje umírá poslední.  

Jednoho dne mi zavolala paní ředitelka z mateřské školy, kam 

jsem posílala žádost o místo. Řekla mi, že ona pro mě práci nemá, 

ale že v mateřské škole v Bukovince shání učitelku na zástup 

za mateřskou dovolenou, a dala mi telefonní kontakt, abych se mohla 

s paní ředitelkou domluvit. Nedělala jsem si však příliš velké naděje, 

protože jsem vystudovala učitelství pro 2. stupeň základní školy 

a pro mateřskou školu nemám kvalifikaci. Proto jsem byla velmi 

překvapená, že jsem místo nakonec získala.  



březen 2014  

 

  25  
  

Ani jsem netušila, že Bukovinka leží jen 5 km od Křtin. Když 

jsem se v Bukovince trochu rozkoukala, zjistila jsem, že se tu v roce 

1210 zjevila křtinská Panna Maria. Zajímavé pak je, že ten rok, 

co jsem tam nastoupila, 

od té události uplynulo přesně 

800 let. A tak jsem se dostala 

do míst, která pro mě cizí 

rozhodně nebyla.  

Za ten čas, co jsem 

tam strávila, jsem několikrát 

jela do Křtin, abych Panně 

Marii poděkovala za to, že si 

mě tam vzala pod svou ochranu, vyslyšela mé modlitby a obavy, 

pomohla mi vypořádat se s mými životními změnami a nevrhla mě 

hned do víru velkoměsta. 

Křtiny a okolí jsou moje srdeční záležitost a doufám, že budu 

mít možnost se tam i nadále vracet.  

/Marie Havířová/ 

 

 

Krásná Boží Máti, 

perlo křtinských strání, 

ten, kdo srdce dá ti, 

dojde požehnání! 
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Moje víra a moje křesťanství 

(Každou postní neděli na faře v Jimramově) 

 

1. neděle postní: 9. března 

16:00 Pobožnost křížové cesty v kostele (vedou muži) 

Světlo víry 

Víra a křesťanství ve světle encykliky dvou papežů. 

Hovoří P. Jiří Brtník 

                        

2. neděle postní: 16. března 

16:00 Pobožnost křížové cesty v kostele (vedou ženy) 

Kde se vzala křesťanská víra? 

Hovoří P. Pavel Vybíhal 
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3. neděle postní: 23. března          

16:00 Pobožnost křížové cesty v kostele (vedou děti, zvláště 

prvokomunikanti, s rodiči)  

„Věřím v Boha“ nebo „Věřím Bohu“¨ 

Hovoří P. Jan David, SAC 

 

4. neděle postní: 30. března 

16:00 Pobožnost křížové cesty v kostele (vede mládež) 

Duchovní temperamenty aneb Jaký jsem křesťan 

Hovoří P. Pavel Vybíhal 

 

5. neděle postní: 6. dubna 

Pašijová hra 

Již tradiční modlitba křížové cesty v podání mládeže ze Sulkovce. 

Kristus půjde na Kalvárii v kostele sv. Havla v Sulkovci v 15 hodin. 

16:00 Pobožnost křížové cesty v kostele (vedou senioři) 

 

Květná neděle: 13. dubna 

16:00 Pobožnost křížové cesty v kostele (vede společenství matek) 

Slavení svátosti smíření 

Velikonoční svatá zpověď od 16:30 hodin v kostele 
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Ten symbol je asi jedním z nejkrásnějších, na jaké lidstvo přišlo. Pět 

barevných kruhů symbolizujících pět světadílů. Pět barevných kruhů, 

jejichž spojení současně naznačuje jednotu i rozdílnost světa. Je 

to symbol olympijských her – setkávání sportovců celého světa, 

soutěžících o čest a slávu svých zemí.  

 

Pět barevných olympijských kruhů, modrý symbolizuje 

Evropu, černý Afriku, žlutý Asii, zelený Austrálii a červený 

Ameriku. Vlajka s tímto symbolem je jednou za čtyři roky 

vztyčována při slavnostním zahájení her. Je to krásný ceremoniál, 

divadlo, které vždy sleduje celý svět. 

 Antické olympijské hry neměly s křesťanstvím nic 

společného. Ty novodobé ovšem ano. Jejich heslo „Rychleji, výše, 

silněji“ vymyslel dominikán P. Henri Didon. Tento teolog, spisovatel 

a pedagog byl i vášnivým sportovcem. Se zakladatelem novodobých 

olympijských her Pierrem de Coubertinem spolupracoval na jejich 

vzniku. V roce 1896 ho Coubertin pozval, aby v Aténách během 

novodobých her sloužil mši svatou. 
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 Do Soči se vydal i kardinál Dominik Duka, který hned v den 

zahájení olympijských her sloužil bohoslužbu a požehnal všem 

českým sportovcům. Do Soči kardinála Duku pozval Český 

olympijský výbor. Dominik Duka vysvětlil svou motivaci k cestě, 

že vedení našeho sportu si uvědomuje potřebu čestnosti, rytířskosti 

a poctivosti i ve sportu.  

 Zimní olympijské hry jsou pro nás všechny milovníky sportu 

především velikým zážitkem, na který se těšíme už dlouho dopředu. 

Příprava a výkony sportovců ale mohou pro nás být i motivací třeba 

k rekreačnímu sportu, pohybu, vycházkám do přírody, k posílení 

pevné vůle. Vždyť přece – ve zdravém těle, zdravý duch! 

/Pavel Šikula st./ 

 

 

 

 

Jak se tak zpětně dívám na své dětství, začínám si čím dál víc vážit 

svých rodičů. Ti se po mém narození připravovali na různá alotria, 

jakých se malý kluk může dopustit: rozbít sklo míčem, poprat se se 

sousedovic Pepkem, či škrtat sirkama v seníku. Já však nebyl 

obyčejné dítě. Sotva mi narostly první zoubky, počal jsem okusovat 

a ohryzávat vše kolem. Začalo to gumovým dudlíkem, který jsem 

překousl po dvou hodinách, následovala lahev na mléko, plyšový 

medvídek, a tak to šlo stále dál. Měl jsem tak ostrý a pevný chrup, 

že mléčné zuby mi začaly vypadávat až v pubertě. Když maminka 

našla v kuchyni ohlodaný fikus, myslela si, že máme v domě divou 
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zvěř. Rozhodně byla pravdě blíž než tatínek, jenž po objevu 

obrovské díry ve zdi zkonstatoval, že to mají na svědomí krysy. 

Posléze se však nechal slyšet, že za to beztak můžou komunisti. 

Marné bylo veškeré domlouvání, marné byly i konzultace s doktorem 

Vávrou. Nepoučil jsem se dokonce ani po přehlodání elektrického 

kabelu pod proudem. Co se mi dostalo pod nos, to jsem překous. 

 S mým nástupem do školy se vše zhoršilo. Sice jsem si rychle 

získal oblibu svých spolužáků, kterým jsem na počkání rozdělil 

tužku ve dví, nebo ukousnul větev při výrobě praku. Na druhou 

stranu jsem domů nosil poznámky typu „Rozkousal třídní knihu!“, 

či „Překousl žáku Savojovi 

pero – inkoustové!“ 

Největší malér, který mi 

kdy můj zlozvyk přinesl, 

bylo překousnutí kmene 

mladé břízky, vsazené 

na počest návštěvy naší 

školy prezidentem 

Husákem. Byl to tehdy 

velký ceremoniál, kterému 

dohlížel tisk, i tajná policie. 

Sám ředitel říkal, že ten 

strom bude jednoho dne tak 

silný a velký, jako komunistická strana československá. Stačilo 

třikrát kousnout a bylo po ní. Spolužáci mi po této příhodě začali 

přezdívat soudruh Bobr. Ne tak už vedení školy. Ti to považovali 

za politickou provokaci a zradu. Rodičům přišel dopis, ať se dostaví 

do ředitelny. Když po pěti hodinách přišli domů, tatínek byl bílý jako 

stěna a maminka rudá od pláče. Dostal jsem výprask jako nikdy, bylo 

mi pohroženo, že pokud toho nenechám, půjdu k zubaři, ten mi 
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vytrhá všechny zuby, a pak budu vypadat jak teta ze Šprchova, a šel 

jsem spát bez večeře. Ještě než jsem usnul, jsem však slyšel tatínka 

z kuchyně říkat: „No co, no… Aspoň někdo jim dal na prdel.“ 

 Čas plynul dál a já hryzal s ním. Překousnul jsem první lásku, 

první kocovinu, pád režimu i maturitu. Nakonec jsem se pustil 

i do manželství. I když si jsem v čelistech někdy trochu nejistý, 

prokousávám se životem po boku mé ženy Vlaďky celkem obstojně. 

Krize přišla, když se mému prvnímu synovi začaly klubat první 

zoubky. V kolébce přehryzal dvě příčky, prohlodal se do mé 

kanceláře a rozkousal všechny dokumenty, včetně daňového 

přiznání. Když jsem jej našel, kterak se snaží ukousnout naší kočce 

ocas, ruply mi nervy. „Kluku pitomá, po kom ty jseš?! Já 

samozřejmě vím, po kom, ale proč nemůžeš bejt po mámě?! Já už 

v životě překous leccos. Ale tohle nepřekousnu!“ 

/Václav Paclík/ 

 

 

 

 

Venku mrzne, až praští, zem je pocukrována bílým popraškem, 

na hladině rybníka je ledový škraloup, a já se doma choulím 

k radiátoru. Inu, zimní měsíce jsou pro nás rybáře dosti strastiplné. 

Jak rádi bychom sbalili své nádobíčko a vyrazili na lov… Bohužel si 

musíme ještě nějaký ten pátek počkat. Nezbývá, než zavzpomínat 

na ty krásné chvíle strávené u vodních nádrží, na ulovené, více 

či méně, trofejní ryby, i na to, co všechno se při jejich lovu přihodilo.  
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 Každá rybářská výprava začíná důkladnou domácí přípravou. 

Je potřeba nachystat a zkontrolovat veškeré vybavení a samozřejmě 

připravit dostatečně lákavou návnadu pro hladové rybí krky. Každá, 

byť nepatrná, drobnost, může ve výsledku ovlivnit celý výsledek 

rybářova snažení. Proto se snažím nikdy nic nepodcenit a být 

připraven téměř na vše.  

 Domácí přípravou začala také jedna z mých nočních výprav, 

kdy jsem se vypravil na lov dravců. Chytit kapra dokáže většinou 

i naprostý zelenáč, ale dostat do podběráku štiku, candáta, či dokonce 

sumce, to už vyžaduje určitý um. Začínalo se již stmívat, než jsem 

měl vše sbaleno a mohl konečně vyrazit. 

 Noční rybaření je dosti specifické a bývá velmi zajímavým 

zpestřením oproti běžnému lovu za denního světla. U rybníka je 

většinou rybářuprázdno a panuje zde naprostý klid. Za jasné oblohy 

nad vámi svítí hvězdy, za zády 

dost často šumí les, z vodní říše 

se na vás občas vyskočí podívat 

nějaká ta ryba a do uší vám šustí 

tichá netopýří křídla. Pokud si 

zrovna neužíváte některého 

z těchto vjemů, soustředí se vaše 

oči většinou na takzvaného 

policajta, který signalizuje pohyb 

vlasce, a tedy vlastně záběr.  

 Sportovní rybaření ve své 

podstatě vlastně představuje 

čekání na záběr. Ten je klíčový, 

bez něho by se to neobešlo. Jakmile ryba zabere, je potřeba včas 

reagovat. V opačném případě se vystavujete riziku, že o rybu 
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přijdete, nebo dokonce můžete přijít i o… Ale k tomu se ještě 

dostanu. 

 Nahodil jsem pruty, postavil stan a uvelebil se na sesličce. 

Rybolov mohl začít. 

 Jak už to ale někdy bývá, i přes urputnou snahu vyzní někdy 

veškeré snažení naprázdno. Fortuna mi té noci rozhodně nebyla 

nakloněna a jediné pohyby policajta byly způsobeny mírnými poryvy 

větru.  

 Dnešek se proměnil v zítřek a ryba stále nikde. Rychlým 

tempem se blížilo ráno a já již pomalu přestával doufat. Ryby mi 

braly pouze roha.  

 K ránu, kdy už jsem zíval únavou a nudou, jsem svého 

snažení zanechal. Přehodil jsem pruty, povolil brzdu na navijáku, 

a zalehl do stanu s tím, že tomu nechám do rozbřesku volný průběh.  

 Pomalu ale jistě mě začala přemáhat dřímota. Na mobilu jsem 

nastavil kontrolní budík a oddal se spánku.  

 Zdál se mi krásný sen. Zrovna jsem kontroloval pruty, když 

v tom náhle policajt vystřelil obrovskou rychlostí nahoru, narazil 

do prutu, a vlasec se za hlasitého bzučení brzdy navijáku začal 

neúprosnou rychlostí ztrácet pod vodní hladinou. Doslova jsem slyšel 

ten slastný bzučivý zvuk. Zasekl jsem, prut se prohnul a… 

 Probudily mě až zářivé sluneční paprsky, které se opřely 

o stanové plátno, budík neměl šanci. 

 Z tepla spacího pytle se mi věru nechtělo, a tak jsem pouze 

rozepnul stan a vyhlédl ven, abych omrknul stav prutů. S hlasitým 

zívnutím jsem konstatoval, že levý prut je beze změny. Vyklonil 

jsem se o něco více ven a nechápavě hleděl na prázdné vidličky, 
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ve kterých měl být druhý prut. Vyskočil jsem jako bodnutý včelou 

a pelášil k prázdným vidličkám. 

 Prut byl stržený na zemi, z cívky byl vymotán veškerý vlasec 

a prut ležel na poloviční cestě k rybníku. Se zaseknutím jsem neváhal 

ani vteřinu. Špička prutu se jemně prohnula, vlasec však byl volný. 

S jiskřičkou naděje jsem jej rychle namotával.  

 Co se stalo, jsem však věděl hned, jak jsem uviděl stržený 

prut. Nějaká ryba se přece jenom „spletla“, okusila moji návnadu 

a pustila se do boje. Když na navijáku došel vlasec, měla ještě dost 

síly, aby strhla celý prut. Ani to ale nepomohlo, a tak nezbývalo již 

nic jiného, než napnutý vlasec překousnout. Bojovala opravdu 

statečně.  

Musel to být pořádný kousek, vzhledem k tomu, co všechno 

dokázal. Škoda jen, že jsem nebyl připraven. Stačilo pouze zůstat 

vzhůru a v pravý okamžik zaseknout… 

/Pavel Šikula ml./ 
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Popeleční středa (5. 3.) 

17:00 Sulkovec (bohoslužba slova s udílením popelce) 

17:30 Dalečín (mše svatá s udílením popelce) 

18:00 Nyklovice (bohoslužba slova s udílením popelce) 

19:00 Jimramov (mše svatá s udílením popelce) 

 

Slavnost sv. Josefa (19. 3.) 

17:00 Sulkovec (bohoslužba slova) 

17:30 Dalečín (mše svatá) 

18:00 Nyklovice (bohoslužba slova) 

19:00 Jimramov (mše svatá) 

 

Slavnost Zvěstování Páně (25. 3.) 

17:30 Sulkovec (mše svatá) 

19:00 Jimramov (mše svatá) 
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Křížové cesty: 

Neděle 

10:45 Sulkovec 

13:00 Velké Janovice 

14:00 Dalečín (kaple) 

16:00 Jimramov 

 

Středa 

18:30 (19:30) Nyklovice 

 

Pátek 

17:15 (18:15) Jimramov (pro děti) 

 

Velký pátek 

14:00 Nyklovice – kaple Povýšení sv. kříže 

14:30 Sulkovec – kostel 

16:30 Dalečín – schodiště od fary ke kostelu (za nepřízně počasí 

v kostele) 

20:30 Jimramov – z Bludníku na Javorskou cestu (za nepřízně 

počasí v kostele po skončení velkopátečních obřadů) 

 

(Po každé nedělní pobožnosti křížové cesty v Jimramově  

Kurz vzdělávání pro dospělé a mládež) 
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Křížová cesta formou pašijové hry bude v neděli 6. 4. v 15:00 

v kostele v Sulkovci. 

 

Slavení svátosti smíření před Velikonocemi: 

Jimramov: neděle 13. 4. od 16:30 

Dalečín: neděle 6. 4. od 17:00 

Sulkovec: neděle 6. 4. od 16:00, úterý 8. 4. od 17:45 

Borovnice: dle domluvy 

Velké Janovice: středa 16. 4. od 9:30 

Nyklovice: neděle 6. 4. od 15:00 

 

Velikonoční bohoslužby: 

Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně:  

17:00 Sulkovec 

19:00 Jimramov (po mši svaté možnost soukromé adorace 

do 21 hodin) 

 

Velký pátek – Denní modlitba církve (uvedení, četba, ranní 

chvály):  

8:00 Jimramov 

Velkopáteční obřady:  

15:00 Sulkovec 
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17:00 Dalečín 

19:00 Jimramov 

 

Bílá sobota – Denní modlitba církve (uvedení, četba, ranní 

chvály):  

8:00 Jimramov 

Celodenní adorace u Božího hrobu ve všech kostelech 

Vigilie:  

19:00 Dalečín 

21:30 Jimramov (po obřadech agape na faře) 

 

Boží hod velikonoční – mše sv.:  

8:15 Jimramov 

9:45 Dalečín 

11:15 Sulkovec 

Večer chval: 18:00 Sulkovec (?) 

 

Pondělí velikonoční – mše sv.:  

7:00 Sulkovec 

8:15 Jimramov 

9:45 Dalečín 

bohoslužba slova: 8:15 Nyklovice 
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Změna vyhrazena! 

 

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. 

 

 

 

 

(Pokračování…) 

O čtyři měsíce později. Pořád tu jsem. Pořád ve stejné zemi, 

ve stejném hrabství, ve stejné komunitě, ba co víc, ve stejném domě. 

Samozřejmě navazuju na článek, který jsem psal, jak již úvod může 

napovědět, před čtyřmi měsíci. Budu vám tedy povídat o tom, jak se 

mi žije v Irsku. Víte, jsem hrozně vděčný za to, že můžu psát 

do Žárovky (Byť své články velmi pravidelně odesílám za pět 

dvanáct (dvanáct = uzávěrka) a může to tak vyhlížet, že hrozně 

vděčný nejsem. My apologies, Pavle a žárovkovský týme.). Vděčný 

jsem proto, že psaní je i takovou mou vlastní sebereflexí, a protože si 

nevedu deníček, je jen a jen nezbytné, abych se jednou za občas 

(Žárovka jest občasníkem, nevím, jaké jiné časové vymezení použít, 

http://www.farnostijimramovska.cz/
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proto ten češtinářský nesmysl) pozastavil a zamyslel se nad tím, 

co že to ten Adam dělá. 

Mám se skvěle. Znalost anglického jazyka vzkvétá, stejně 

taky i moje svaly (to z toho farmaření, víte?), páteř se mi rovná (taky 

z farmaření) a i úroveň porozumění a vcítění se do situace druhého je 

kdesi jinde než bývávala. Lidi, kteří mě tu obklopují, jsou taky 

skvělí. Abyste si udělali představu, co je to za lidi, tu vám popíšu, 

kdo se mnou žije v domě. Je nás tu celkem deset. 4 klienti, 5 osob 

z řad personálu. A jedno dítě. 

Začnu klienty. Asi pojedu abecedně, nevím, kým mám začít: 

Takže tu máme Andyho. To je pán, kterému je 35 let, ale mentálně je 

na úrovni ročního dítěte, takže vůbec nemluví, ale jen vyluzuje 

zvuky a používá svou vlastní znakovou řeč, kterou si sám vymyslel. 

Je ale až neuvěřitelné, jak je samostatný, rodiče ho naučili všechno, 

aby mohl jakžtakž fungovat sám, takže se třeba utře po záchodě sám, 

což je, já bych řekl, věru nezvyklé. A je k zulíbání. Pak je tu Joseph, 

což je autista. Chtělo by se říct typický, ale to je špatně zvolené 

slovo. Místo toho to podám tak, že jeho forma autismu je nejvíce 

proslavená kultovním filmem Rain Man s Dustinem Hoffmannem 

v hlavní roli a dostala se do povědomí veřejnosti nejvíce ze všech, 

a znamená to tedy to, že se straní všech a žije ve vlastním světě 

a občas jsou u něj k postřehnutí jisté záblesky geniality, kterou 

ale raději před okolím skrývá, a fascinace technickými udělátky. 

Jediné, co jsem se za tu dobu, co jsem tady o něm dozvěděl, by tak 

bylo to, že má rád filmy a jídlo. Potom je tu Killian, což je pán, 

kterému je 40 a je ze všech asi nejnáročnější, co se vyžadované péče 

týče. Časté a nečekané výkyvy nálad jsou u něj na denním pořádku, 

takže je v jednu chvíli jak sluníčko a za chvíli už nás posílá do… 

no víte kam, a mlátí. Už jsem od něj párkrát dostal přes obličej. 

Od doby, co jsme si na sebe zvykli, jsou ale ony výkyvy méně časté 
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a spíš je pořád šťasten a spokojen. A nafackováno už jsem nedostal 

více jak dva měsíce. No a nakonec je tu Lynn, což je 

čtyřiapadesátiletá paní, která se ale chová jako, já bych řekl, dítě se 

začínající pubertou. Je dost výbušná a líná. Vybuchuje tedy, když 

musí něco udělat. Ale jak jsem zmiňoval zprvu, jsou to spíš takový ty 

pubertální výbuchy, což zahrnuje výkřiky o tom, jak jí tu nikdo 

nebude nic přikazovat a že ona si může dělat, co chce a jak chce. 

Jako já před pár lety. 

A co se personálu týče, tak, pojedu-li zase abecedně, jsem 

to já (Adam). Potom Anna, holka z Německa, kterou mám hrozně 

rád. Je moc príma, má věcný poznámky k chodu domácnosti a tak 

obecně k čemukoli a taky kouří, což je fajn, páč tu pak nejsem sám 

kuřák a je vždycky hrozně fajn si s někým u toho cigárka popovídat, 

však to znáte (a kdo to nezná, tak mi věřte, že je to fakt hrozně fajn). 

Pak je tu Chris, kterému je kolem čtyřiceti. A je to takový, já bych 

řekl, podivín. Hrozná bedna, to se musí nechat. Umí několik jazyků, 

hrozně moc toho ví, ale je zvláštní. Mumlá si sám pro sebe a velmi 

otevřeně, nahlas, veřejně a často prdí a krká. Někteří tady mu 

přezdívají Mad Professor (bláznivý profesor). Pak je tu Hazel. To je 

Američanka, která sem přijela ve stejný den jako já a od té doby 

tu funguje jako vedoucí našeho baráku. To znamená, že ho prostě řídí 

a koordinuje. Má osmiletou dceru Maeve, která jako by tu byla 

dvakrát. Jednou je k nesnesení a nejradši byste ji praštili, podruhé 

byste ji pak samým rozněžněním, jak se tak povídá, sežrali. A jako 

poslední z personálu je tu Judith. Taky holka z Německa. A občas 

dost drsná. Když se naštve, tak to tu lítá. Ale je fajn ji tu mít, páč je 

často hrozně zábavná. Taková peprně upřímná, to já rád. 

Víte, já jsem ze začátku povídal, že to pro mě bude jakási 

sebereflexe, ale nevypadá to tak, co? Věřte mi ale, že je. Když takhle 

povídám o každém člověku zvlášť a chvilku se mu věnuju 
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a přemýšlím o něm, uvědomuju si, s kým že to vlastně žiju. Je hrozně 

jednoduchý napsat „lidi kolem mě jsou skvělí“. Člověk to píše tak 

nějak bezmyšlenkovitě a stává se z toho docela nudný klišé. Měl 

bych se takhle zamýšlet častěji. A nejen nad lidmi, kteří mě 

momentálně obklopují. Si pak uvědomuju, jaký mám vlastně štěstí. 

Štěstí v tom, že doma a tak vůbec kolem sebe mám lidi, kteří na mě 

myslí, mají mě rádi a podporují mě. A vždycky je mít budu. Nuž, toť 

malý sentiment na závěr. 

Doufám, že se vám všem daří dobře. Alespoň jako mně. 

Pokud ne, tak vám přeju, aby se vám tak dařilo. Myslím na vás.  

/Pro Jimramovskou Žárovku z východního Irska, Adam Plecháček/ 
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Březen 

2. 3.: představení dětí, které se připravují na první sv. přijímání 

9. 3.: novokněžské požehnání (P. Jiří Brtník, kaplan ve Velkém 

Meziříčí) 

15. 3.: 11:00 v Sulkovci děkovná mše svatá u příležitosti 

90. narozenin P. Josefa Marečka a jeho bratra Antonína Marečka 

(mši sv. slouží oslavenec) 

19. 3.: slavnost sv. Josefa – mše svatá ve všech farnostech 

28. 3.: 15:30 setkání rodičů prvokomunikantů 

 

Duben 

5. 4.: Dětský den (začátek v 9:30 v kostele), pro rodiče alternativní 

program 

6. 4.: Pašijová hra v Sulkovci 

12. 4.: Setkání mládeže s otcem biskupem 

??. 4.: Vstupy do škol 

20. 4.: 18:00 Večer chval v Sulkovci (?) 
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Květen 

10. 5.: Ministrantský den v Arcibiskupském kněžském semináři 

18. 5.: Farní den 

25. 5.: 14:00 Sborování – přehlídka chrámových sborů Vysočiny 

29. 5.: Jeden den na Petrově (pro žáky náboženství na 2. stupni ZŠ) 

30. 5.: 15:30 setkání rodičů prvokomunikantů 

30.–31. 5.: Den vzájemných modliteb s AKS Olomouc 

31. 5.: 18:00 setkání čtenářů „Vezmi a čti celou Bibli“ 

 

Červen 

1. 6.: 15:00 Ekumenická bohoslužba ve Veselí 

1.–15. 6.: možnost zadávání intencí na 2. pololetí roku 2014 

8. 6.: první svaté přijímání 

21. 6.: pouť do Jaroměřic nad Rokytnou, Kramolína, Náměště 

nad Oslavou 

22. 6.: 18:00 Večer chval v Dalečíně 

28. 6.: 15:00 pěší pouť ze Sulkovce do Bystrého 

29. 6.: ukončení školního roku ve „Škole pohádek“ 

 

Další přislíbená novokněžská požehnání:  

P. Vojtěch Loub, P. Michal Cvingráf, P. Ján Bilý 
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Vstupujeme do postní doby, což je takové Rudé moře a následná 

poušť. Vstupujeme, abychom mohli překročit Jordán a vstoupit 

do Velikonoc zaslíbené země. Tyto doby prožíváme každoročně, 

možná už každý rok stejně. A ony přece v sobě skrývají hluboké 

tajemství, které každoročně přejdeme bez povšimnutí, které 

neobjevíme, nebo jen částečně a nepřesně. 

V dogmatice se hovoří o „Mesiášském tajemství“. To spočívá 

v tom, že Ježíš o sobě přímo neříká, že je Mesiáš. Protože lidskými 

slovy nelze pojmout to, kým vlastně Kristus je. Naplno to zazní 

až po vzkříšení. 

Každý člověk je také hlubina tajemství. A na samotné dno 

duše člověka se nelze jen tak ponořit. A přesto někteří na povrch 

vynášejí různé věci, když hovoří o druhých. A tak ten, o kom se 

hovoří, se časem může o sobě dovědět spoustu zajímavostí, jejichž 

pravděpodobnost je stejná jako pravděpodobnost, že Harry Potter 

začne nosit kontaktní čočky. 

Kdysi jsem se účastnil jakési akce, která přinesla 

nepředvídané. Bylo nutno se „obětovat“ a kvůli chybě jiného člověka 

vyběhnout do deště. Když jsem se vrátil, byl jsem promoklý 

až na kost. Jediné, co jsem měl suchého, byl kašel. A pak jsem se 

ještě dostal do řečí: Někteří na mně skutečně nenechali nit suchou. 

Tajemství mé oběti zůstalo neobjeveno, ale šla spousta historek, 

do kterých jsem se dostal asi jako Pilát do Kréda. Připadal jsem si 

jako ocumlaná lentilka. 

Svatý otec František se na začátku září loňského roku 

v homilii zamýšlel nad touto oblíbenou skutečností a řekl: „Ti, kdo 



 březen 2014 
 

   46  
  

ve společenství pomlouvají své bratry a členy společenství, také 

chtějí vraždit. Apoštol Jan nám ve svém prvním listu, v patnáctém 

verši třetí kapitoly říká: „Každý, kdo nenávidí svého bratra, je 

vrah“. Navykli jsme si druhé pomlouvat a klevetit, ale kolikrát se tak 

naše rodiny a naše společenství stávají peklem. Dopouštíme se v nich 

zločinu a v řeči zabíjíme své bratry a sestry.“ 

K tomuto mohu připojit ještě slova svého křestního patrona, 

která zanechal v listě Galaťanům (6,4-5): „Každý ať prozkoumá své 

vlastní dílo, a pak ať se chlubí každý jen sám sebou a ne na účet 

druhého. Vždyť každý má na nesení dost svých nedostatků.“ 

I Ježíš se dostal do řečí: Prý ze sebe dělá Boha. Rouhá se! 

Nenalezli jeho tajemství (protože ho znali jen povrchně), tak ho 

jazykem křivě obvinili a rukama zabili. 

A tak, ačkoli se dnes bulvární žumpy stávají vyhledávanou 

lázní, žádné dobré a pravdivé tajemství neskrývají. Ačkoliv si dnes 

mládež (i děti!) vypráví pohádky typu „Maková pálenka a motýl 

Zemanuel“, žádnou moderní verzí dobře neaktualizuje kouzlo 

tajemství starých pohádek. A ačkoliv jsme sváděni k tomu, abychom 

o druhých předávali „zaručené“ informace, pokusme se postit tím, 

že v určitých situacích vstoupíme do pouště slov (místo pusté, 

protože nemá slova) a to, co „víme“, si zachováme jako tajemství. 

Zaprvé se z nás hned tak nevykrystalizují „Hujeři“, kteří si dovolí 

přinést pár drbů z vlastní zahrádky, a zadruhé nám skutečné tajemství 

bližního člověka může být předáno až po „Velikonocích“, až místo 

reptání po Egyptu překročíme Jordán, řeku všech nadějí. 

Krásnou pouť dobou postní, plnou objevů krásných tajemství 

přeje 

o. Pavel  
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Postní doba je časem, kdy mohou věřící plněji odpovědět na Ježíšovu 

výzvu: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15) a takto se připravit 

na velikonoční svátky. Je též obdobím, kdy si křesťané zvláště 

připomínají vlastní křest. 

Obrácení spočívá především v obnovení vztahu s Bohem 

a s druhými. Tato proměna vyžaduje rozchod s hříchem a návrat 

k Bohu nerozděleným srdcem: „Obraťte se a odvraťte ode všech 

svých nevěrností… a obnovte své srdce a svého ducha.“ (Ez 18,30-

31). 

K vnitřní proměně nabízí církev v postní době tři tradiční 

prostředky (srov. Mt 6, 1-18): modlitbu, almužnu a půst. V modlitbě 

a naslouchání Božímu slovu obnovujeme vztah s Bohem; půst 

očišťuje a činí srdce vnímavější pro Boha; konečně nezištná láska 

proměňuje vztahy s druhými. 

/Citováno z rádia Proglas/ 
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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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