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Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Od vydání posledního čísla Žárovky jsme měli jedinečnou příležitost 

prožít dobu postní a dobu velikonoční. Podařilo se nám tyto dvě 

stěžejní doby liturgického roku prožít ve světle kříže i ve světle 

vzkříšení? A ve světle Žárovky? Svatý otec František v exhortaci 

Evangelii gaudium (Radost evangelia) s povzdechem konstatuje, 

že jsou křesťané, jejichž životní styl vypadá jako postní doba bez 

Velikonoc. Nebo na jiném místě zase papež říká, že existují křesťané 

tvářící se jako feferonky v octu. 

Pokud už myslíme jen na to, že máme před sebou čas 

prázdnin, ale zapomněli jsme, že jsme prošli Velikonocemi, je tato 
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Žárovka tím pravým zdrojem, který nám chce připomenout, 

že i o prázdninách žijeme Kristovo vzkříšení – radost dobré zprávy, 

které říkáme Evangelium. 

Přeji každému, ať světlo 27. čísla Žárovky, plné dobrých 

zpráv, svítí, kde jsi Ty, a ve spojení s Evangeliem křísí každý mrtvý 

okamžik nadcházejících měsíců. 

o. Pavel 
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V sobotu 12. dubna se v Brně konal již 24. ročník setkání mládeže 

s biskupem Vojtěchem Cikrlem. Jimramovská mládež se tedy plná 

očekávání vydala do Brna na Petrov – do katedrály sv. Petra a Pavla.  

V 8:30 se konalo zahájení formou katecheze našeho biskupa. 

Poté jsme se rozešli na přednášky. To bylo rozhodování! Přednášek 

totiž bylo na výběr spoustu a některé z nich mě opravdu zaujaly. 

Po dlouhém dumání, rozhodování a rozmýšlení jsme se rozhodli 

pro přednášku o moderním otrokářství, nucené práci a voodoo.  

Jak jsme později zjistili, tuto přednášku vedla jeptiška, sestra 

Klára, která pracuje mezi lidmi nucenými k práci, prostituci… 

Podělila se s námi o své zkušenosti, ze kterých šel mráz po zádech. 

Vyprávěla o lidech držených třeba i v zahraničí, týraných a trpících 

kvůli obrovským částkám peněz. Pustila nám také krátký film na toto 

téma, který nás všechny zaujal, a přiblížil nám, jak moc tito lidé trpí, 

a co si prožívají. Myslím, že přednáška se všem líbila a že nás 

donutila o tomto problému více přemýšlet.  

Po přednášce nás čekala pauza na oběd – bagetu. Mňam! Poté 

následovala mše svatá, vedená biskupem Vojtěchem. Celí znavení 

a uchození jsme pak zase nasedli do autobusů, a rozjeli se zpět domů. 

A už se chystáme na příští, půlkulatý ročník. 

/Lada Halvová/ 
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Co jsou vlastně Vstupy do škol? Nedávno bych nevěděla, 

co odpovědět, dnes vám to však mohu objasnit. Pod názvem se 

skrývá návštěva základní školy a hlavně jejích žáků. Postupně se 

představíte všem dětem (není to nijak náročné) a pokusíte se je 

vtáhnout do děje seznámením s některým důležitým křesťanským 

svátkem (to už může být náročnější). Tentokrát to byly Velikonoce. 

Než se ale vypravíte do školy, musíte podniknout cestu 

na brněnské Biskupství, kde budete v šesti hodinách důkladně 

proškoleni, jak s dětmi pracovat a co je důležité jim říci. Nakonec 

dostanete certifikát a utíkáte za paní ředitelkou z jimramovské 

Základní školy domluvit dovolení k realizaci programu a také termín. 

Ukáže se, že paní ředitelka je svolná a natěšená, neboť na škole už 

jednou Vstupy proběhly, a tak si rychle připravíte všechny potřebné 

rekvizity – a jdeme na to. 

Pro mladší žáky je připraven program plný písniček a otázek 

a děti se překřikují, aby odpověděly první správně. Během jedné 

vyučovací hodiny se je s o. Pavlem snažíme seznámit s tím, co se 

stalo s Ježíšem, a vcelku se nám to daří. Děti si mohou osahat 

a prohlédnout spoustu symbolů – kočičky, chléb a kalich, kříž 

z kamínků, plátno a velký kámen u hrobu a svíčku na znamení 

nového světla, nového života. Barevné šátky a velké obrázky 

znázorňují jednotlivé dny z tohoto příběhu. Nakonec si vymalují 

malé leporelo s událostmi Svatého týdne a paní učitelka už je odvádí 

na další výuku.  

Žáci od páté do sedmé třídy už nemávají ratolestmi 

a nezpívají Aleluja, ale prohlížejí si Jeruzalém na fotografiích, snaží 



 červen 2014 
 

   6  
  

se zapamatovat si, co všechno se tam nacházelo v době, kdy žil Ježíš, 

a odpovídají na anketní otázku, proč se slaví Velikonoce. Některé 

odpovědi jsou vskutku zajímavé, ale všímáme si, že v každé třídě se 

najde pár dětí, které ví o Vzkříšení. Pro ostatní, které nevěděly, 

převyprávíme příběh Ježíšova utrpení a jeho zmrtvýchvstání, 

a neúprosný zvonek vyhání děti ze třídy. 

Ti nejstarší žáci zase na interaktivní tabuli odkrývají obrázky 

související s Velikonocemi, potom si vyrábí strom života, jehož 

kmen ve tvaru kříže vytvořily papírky se slovy, které znamenají 

pro člověka kříž. Korunu zaplavily zelené lístečky s radostmi 

a nadějemi. Jsme nadšeni, že slova na papírcích neoznačují jen 

nějaké přízemní věci, ale skutečné problémy. Na druhé straně ale 

také velké radosti. I těmto žákům předáváme své znalosti o Svatém 

týdnu. Ani jsme nestačili využít všech připravených pomůcek a už je 

čas se rozloučit – vyučovací hodina a naše Vstupy končí.  

Ani jsme si neuvědomili, jak rychle to celé uteklo. Ale 

myslím, že to svůj účel splnilo a můžeme odcházet s dobrým pocitem 

a úsměvem na tváři. 

/Hana Kozáčková/ 
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Vyhodnocení soutěže 

V pátek 25. 4. se v závěru mše svaté uskutečnilo losování výherců 

ze správných luštitelů křížovky o svatých, která byla součástí 

26. čísla Žárovky. Křížovka se týkala světců vyobrazených 

v jimramovském kostele. S těmito světci jsme se seznamovali 

při pátečních katechezích, a to téměř 17 měsíců, převážně v Roce 

víry. 

 

 

 

Cenou třetího místa byl rodinný paškál, neboť svatí se 

ve svém životě nechali vést světlem vzkříšeného Krista. A jako 

předzvěst nebeské hostiny k tomuto místu byl mimo paškálu předán 
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balík odřezků hostií, tzv. katolické chipsy. Výherce třetího místa 

losoval pan druhý kostelník a první zvoník Chrištof, a vylosoval paní 

Marii Šikulovu. 

Cenou druhého místa bylo CD se Žalmy skupiny Oboroh, 

neboť svatí v nebi vzdávají Bohu chválu a zpívají duchovní písně 

a Žalmy. Výherce druhého místa vylosoval strážce naší svatyně, pan 

první kostelník Jiříček. Jeho ruka v losovacím pytli s logem farnosti 

našmátrala správně vyluštěnou křížovku, pod kterou byla podepsána 

luštitelka Marie Havířová. 

A konečně se dostáváme k první ceně. Tu, protože nemáme 

třetího kostelníka, vytahoval z losovacího zařízení pan farář. Záměr 

první ceny bylo předání podstavce pro vlastní sochu výherce. Tento 

podstavec by byl umístěn na oltář dle vlastního výběru. Nicméně 

po protestu ze strany Úřadu památkové péče se první cenou stala 

kniha o bývalém zpovědníkovi pana faráře, o lékaři a knězi 

Ladislavu Kubíčkovi „Až k prolití krve“. Vyhrál ji budoucí medik 

Vít Vrátný. Všem vylosovaným náleží ještě malá pouť na hrob otce 

Ladislava Kubíčka. Proto je možné cestou v autě poslouchat žalmy 

a přikusovat katolické chipsy. 

I všem dalším luštitelům, kteří se do soutěžní křížovky 

zapojili (a to i z ostatních farností), patří velké uznání za jejich 

ochotu investovat svůj čas do života svatých a za jejich odvahu 

vyplněnou křížovku odevzdat. Proto srdečné blahopřání patří nejen 

vylosovaným, či jen těm, kteří měli vše bez chyby. 

Součástí tohoto čísla Žárovky je řešení celé křížovky, kde si 

každý, kdo se o vyluštění alespoň pokusil, může porovnat své luštění 

se správnými jmennými položkami. 

/o. Pavel/ 
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V sobotu 10. května se několik našich ministrantů účastnilo 

Ministrantského dne v kněžském semináři v Olomouci. Po příjezdu 

nás čekalo zařazení do skupinek a seznámení. Po mši svaté, kterou 

s kněžími přítomných ministrantů slavil v kostele sv. Michala 

brněnský biskup Vojtěch Cikrle, začala velká hra na téma „Pojďte 

za mnou a učiním z vás rybáře lidí“. Ministranti našich farností se ani 

letos nenechali zahanbit a někteří obdrželi odměnu přímo z rukou 

pana biskupa. 

Ministrantům, kteří se nebáli vyrazit do hanácké metropole, 

patří velký potlesk a také velké uznání za statečné nasazení 

v soutěžích. Věřím, že jsme prožili skutečně bohatý a přínosný den. 

/o. Pavel/ 

 

 

 
(sv. Augustin) 

Aleluja! Zaznělo o šesté velikonoční neděli v jimramovském kostele 

z mnoha úst. Organizace Musica Sacra pořádala nesoutěžní přehlídku 

chrámových sborů. Přehlídky se zúčastnilo celkem pět sborů, a snad 

každý do svého repertoáru zařadil skladbu se slovy aleluja, což 

znamená „Oslavujte Pána“ nebo „Chvalte Pána“. 

Mě velmi oslovila společná skladba všech sborů – žalm 118, 

který zhudebnil Ondřej Múčka. Ze všech přítomných dýchala radost 

z toho, že smíme právě zpěvem chválit a oslavovat Boha. Je 
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obdivuhodné, že při časových nárocích plynoucích z povinností 

v rodině či v zaměstnání zpěváci dovedou trénovat a potom přijet 

na sborování a nás všechny potěšit. Za to jim patří velký dík. 

I otec biskup Vojtěch Cikrle nechal pozdravovat: „Kéž jako 

rodina chrámových zpěváků a hudebníků prožijeme přátelská setkání 

a obohacující chvíle. Proto ať nás toto setkání na přímluvu svaté 

Cecílie naplní živou vírou, radostnou svorností, obětavou ochotou 

a také zvučnými hlasy a nástroji.“ 

/Daniela Ondrůchová/ 

 

 

 

Po dvou letech Katechetické centrum Biskupství brněnského opět 

pořádalo „Jeden den na Petrově“. Tohoto dne se zúčastnili i žáci 

náboženství z 2. stupně jimramovské ZŠ. Tématem letošního setkání, 

kterého se účastnilo celkem asi 1800 dětí a asi 200 dospělých, kteří 

pomáhali zajišťovat zdárný průběh této 

megaakce, bylo motto „Svatí jsou darem 

pro svět“. A tak jsme se setkávali 

s různými svatými. Počasí bylo vytrvalé 

a přálo nám … mnoho deště. Po celý den 

pršelo skutečně vytrvale. To, zdálo se, 

dětem až tolik nevadilo. Hlavně, že to bylo 

místo školy. 

 Protože jsem dostal na starost jednu 

ze skupinek 30 dětí od 7. do 9. třídy, 

ve které nebyli žáci z Jimramova, zážitky 
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našich dětí jsem vstřebával až při cestě domů, při čekání na pizzu, 

kterou jsme si na závěr naší prodloužené hodiny náboženství dali 

v jedné pizzerii, a při další hodině náboženství. 

 Každopádně jsme proputovali areálem Petrova i jinými 

brněnskými kostely v centru města a setkali jsme se např. s nedávno 

svatořečeným Janem XXIII., dále se sv. Maxmiliánem Kolbe, 

sv. Terezií Benediktou od Kříže, bl. Restitutou Kafkovou či 

sv. Páterem Pio, kterého jsme shodou okolností probírali i v letošních 

hodinách náboženství. Nechybělo ani setkání v rezidenci otce 

biskupa Vojtěcha, který po tak náročném dni musí být také svatý. 

 Poté, co děti natočily reportáž do vysílání radia Proglas, jsme 

se všichni setkali v Denisových sadech, kde se s námi rozloučili 

všichni přítomní světci (včetně pana biskupa). 

 Cestou zpět nás, kromě těšení se 

na pizzu, provázely i zážitky tohoto dne. 

A když už jsme u toho cestování, tak 

ještě mohu sdělit, že při ranní cestě 

do Brna jsem si v rozhovorech našich 

„skoro středoškoláků“ zopakoval mnohé 

z učiva základní školy, především 

přírodopis. A tak věřím, že každého z nás tento den obohatil po více 

stránkách. 

 A ještě jeden postřeh si nemohu odpustit: Když se 

po skončení akce ptala jedna paní katechetka svých žáků, které jsem 

měl během dne ve skupince, kdo je měl na starosti, dvě děti 

odpověděly: „Takový starší pan farář.“ Inu, i my, kteří jsme 

pro náctileté o něco mladší než lignit, jsme také zase o jeden školní 

rok starší. 

/o. Pavel/ 
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„Nahoře bude snídaně…“
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Poslední květnovou sobotu se skupinka čtenářů opět sešla na faře 

v Jimramově. Druhé setkání začínalo v půl šesté a zase bylo na co se 

ptát. 

Jako minule jsme začínali modlitbou, a po ní byl prostor 

pro zodpovězení dotazů a pro zajímavé postřehy z četby. 

Dozvěděli jsme se, proč Ježíš zakázal uzdraveným mluvit 

o jejich uzdravení a něco víc o modlitbě ve společenství. 

Dalším tématem byla podobenství. Ta novozákonní jsme si 

rozdělili do tří skupin. A pak jsme prošli i některá podobenství 

ve Starém zákoně. 

Následoval „vzkaz libanonskému cedru“ z 2. Paralipomenon 

a „Go'el“ z knihy Rút. Přes poražení pelištejských výsostných 

znamení jsme se dostali ke zjevení a spáse starozákonních postav 

a ke ztracené Knize Přímého. 

Dalším bodem programu bylo zařazení knihy Tobijáš 

a proto/deuterokanonické dělení Starého zákona. 

Pan farář nám vysvětlil původ slova „archanděl“, a potom 

jsme si zopakovali jména těchto duchových bytostí, jak nám je 

představují různé tradice. 

Následovala teorie dvou pramenů evangelií; a dozvěděli jsme 

se, že evangelia podle Matouše, Marka a Lukáše jsou tzv. synoptická 

evangelia. 
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V závěru jsme došli k výpočtu „Anno Domini“ a celé setkání 

bylo ukončeno požehnáním.  

Toto setkání bylo pěkným obohacením konce května 

a posloužilo k prohloubení znalostí i k pobavení se všech 

zúčastněných. 

/Vít Vrátný/ 
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Přišel nový rok. Rok 2014. Sára, Jana, Anička, Martin i já jsme 

věděli, co pro nás tento rok znamená – velké těšení, přípravu, radost 

a možná trochu starostí a nervozity.  

Od února jsme se tedy začali pečlivě připravovat. Každý 

pátek jsme se scházeli na faře a pan Bradáč nám vyprávěl o Bohu, 

Ježíši, svatých, Panně Marii… Plnili jsme různé úkoly, vyplňovali 

pracovní listy. 

Utíkal měsíc za měsícem a náš Den „D“ se blížil čím dál víc. 

Maminky chystaly šaty, výzdobu kostela a vařily slavnostní obědy. 

Nás čekala první zpověď a poslední zkouška v kostele. Nervozita 

nabývala na síle.  

Nadešla neděle 8. června. 

Ráno jsme vykročili z postele 

pravou nohou, aby se vše 

vydařilo tak, jak má. Holky byly 

krásně načesané, v bílých šatech, 

v rukou jsme drželi křestní 

svíce. Když jsme poprvé přijali 

Pána Ježíše, byli jsme šťastní, 

ale také z nás spadla všechna 

nervozita a strach, že něco 

pokazíme. Na závěr jsme poděkovali otci Pavlovi a panu Bradáčovi 

za přípravu, nezapomněli jsme na rodinné foto, a šli jsme domů 

oslavovat. 

/Daniel Halva/ 
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Za odpoledne, 8. června 2014, se konal již . 

ročník turnaje v . Účastnilo se 16 týmů, které byly rozděleny 

do 4 skupin. Do bojů o finálový postupovalo dále 8 nejlepších. 

O přestávce se soutěžící i diváci mohli občerstvit z udírny 

a . Do finále se probojoval tým „Homeopatie“ a „Kdo nás 

neporazí, je borec“. se stala „Homeopatie“. Na třetí pozici se 

objevili loňští vítězové „Míchovští “. Jubilejní farní den 

se vydařil, a to hlavně díky vám, kteří jste si přišli zahrát na farní 

již tradiční hru, a i vám, kteří jste přišli podpořit naše 

farní . Velký dík patří všem organizátorům, kteří se 

starali o naše sportovní i gurmánské zážitky. 

/Pavel Peňáz/ 
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Vstupy do škol 

Před Velikonocemi byla na jimramovské ZŠ realizována další část 

programu „Vstupy do škol“, která tentokrát měla žáky seznámit 

s tím, že Velikonoce nejsou pouze svátky jara, že nejsou kvůli 
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krátkým prázdninám, ani kvůli šmerkustu, dokonce ani kvůli tomu, 

aby ženy byly zdravé. Na prvním stupni program provedl otec Pavel 

s Hanou Kozáčkovou a na druhém stupni otce Pavla jako lektor 

doprovázel katechumen Aleš Dufek. O Vstupech do škol více 

na straně 5. 

 

Oprava mlýna v Jimr. Pasekách 

V Jimramovských Pasekách byl manželi Krejčovými opraven starý 

vodní mlýn a z bývalého chléva vznikla nová kaple Narození Krista. 

Symbolika zasvěcení a původního účelu budovy, v níž se kaple 

nachází, je více než příznačná. Celý zrekonstruovaný areál se přímo 

nabízí nejen ke krásné dovolené, ale také ke ztišení a konání exercicií 

a duchovních obnov. Více v článku Mlýn v Pasekách na straně 22. 

 

První svaté přijímání 

U prvního svatého přijímání bylo letos z našich farností celkem 

15 dětí. Děti přistupovaly k první Eucharistii v místě, kam chodí 

do školy, a kde současně navštěvují náboženství. Z farnosti 

Jimramov přijalo první svaté přijímání 6 dětí (5 v Jimramově 

a 1 v Lísku), z farnosti Dalečín 3 děti (všechny v Dalečíně) 

a z farnosti Sulkovec 6 dětí (1 v Dalečíně a 5 v Bystrém). 

 

Poděkování 

Ve všech farnostech různě během roku probíhají zajímavé akce, 

které by se neobešly bez rukou, srdcí a hlav dobrovolníků, ať už 

od úklidu a výzdobu kostela, přes umývání oken na faře, přes službu 
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kostelníků, lektorů a ministrantů či hudebníků, přes příspěvky 

do Žárovky, až po vyhlášené (i nevyhlášené) brigády na údržbách 

a opravách kostelů, kaplí a far. Všem za rozličné služby ve farnosti 

patří upřímné Pán Bůh zaplať. I v nadcházejících měsících bude 

mnoho příležitostí, které umožní se do života farnosti více aktivně 

zapojit. 

 

Primice novokněží v blízkém okolí 

29. 6. 15:00 Šošůvka – P. Václav Hejč 

30. 6. 15:30 Lavičky (u Vel. Meziříčí) – P. Michal Seknička 

1. 7. 16:00 Letovice – P. Martin Hönig 

2. 7. 16:30 Obyčtov – P. Tomáš Šíma 

5. 7. 15:00 Olešnice – P. Karel Adamec 

6. 7. 15:00 Deblín – P. Jaroslav Sojka 

 

O těchto i dalších novokněžích (většinou bývalých studentů o. Pavla) 

a konaných primicích je možné se informovat na stránkách 

www.primice.cz. Novokněžská požehnání v našich farnostech budou 

včas oznámena v ohláškách. 

 

Oslava stoosmdesátin 

Dne 11. března 2014 nastal velký jubilejní den, který jsme 

v Sulkovci oslavili v sobotu 15. března. 180. narozeniny slavili 

společně dvojčata Marečkovi, každý tedy slavil devadesátiny. Mši 

svatou sloužil jubilant, otec Josef Mareček, který nyní žije 

http://www.primice.cz/
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v Charitním kněžském domově na Moravci. Jeho bratr Antonín, 

který stále pravidelně navštěvuje všechny bohoslužby v místním 

kostele, se děkovné bohoslužby účastnil v lavici po boku své 

manželky a široké rodiny. Oběma jubilantům v závěru mše svaté, se 

zástupci z řad farníků, poblahopřál pan farář, otec Pavel, který 

slavnostní bohoslužbu doprovázel hrou na varhany. 

Ať se oběma oslavencům daří, jak bylo zmíněno 

v blahopřání, i v dalších dnech stále nacházet a plnit Boží vůli.  

 

 

obrázek z oslavy narozenin 

(vlevo p. Antonín Mareček, vpravo o. Josef Mareček) 

 



 červen 2014 
 

   22  
  

 

 

Velkojanovičtí oznamují všem v blízkém i vzdálenějším okolí, 

že na neděli 17. 8. 2014 pořádají „Setkání rodáků“ u příležitosti 

650 let první zmínky o Velkých Janovicích.  

Program bude probíhat od dopoledních hodin, u kapličky 

bude v 11:30 sloužena mše svatá, při ní se v opravené kapličce 

rozezní nově elektrifikovaný a automatizovaný zvon (pan farář už si 

před bohoslužbami za zvonové lano nezatahá – a to se vždycky tolik 

těšil).  

Všichni jsou srdečně zváni! Celodenní program a občerstvení 

bude zajištěno. Přijďte s dobrou náladou. Místní občané se 

na všechny velice těší. 

/Marie Zítková/ 

 

 

 

Milí farníci, 

chtěli bychom vám krátce představit naše malé duchovní centrum 

rodin zbudované v bývalém mlýně v Jimramovských Pasekách.  

V příštím roce to bude 30 roků, co jsme si slíbili lásku, úctu 

a věrnost v tišnovském kostele sv. Václava. Máme 5 dětí a patříme 

do 2. svazového kurzu rodin v Schönstattském hnutí. 
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Po mnohých zkušenostech s víkendovými pobyty 

a exerciciemi na různých místech jsme se odhodlali vybudovat místo 

vhodné pro duchovní setkávání rodin.  

V roce 2010 jsme zakoupili stavení bývalého mlýna 

a postupně je přestavovali a upravovali tak, aby vše vyhovovalo 

pro pobyt rodin s dětmi. V areálu jsme zřídili hernu pro nejmenší 

děti, obnovili rybník s pláží na koupání, zbudovali hřiště. 

Za deštivého počasí si mohou děti hrát florbal nebo stolní tenis 

na bývalé pilnici.  

V bývalém chlévě jsme vytvořili malou kapli a pojmenovali ji 

kaple Narození Krista.  

 

 

 

V roce 2013 jsme s velkou pomocí Boží dílo dokončili. 

Po prvním roce provozu můžeme s radostí říci, že se u nás na mlýně 

uskutečnilo mnoho víkendových setkání rodin a duchovních cvičení, 

jak z Schönstattského hnutí, tak i kurz Alfa brněnské Saleziánské 
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rodiny, adventní duchovní obnova pořádaná Českým biblickým 

katolickým dílem a duchovní obnova manželských párů z brněnské 

farnosti Řečkovice. 

Snad nejradostnější událostí pro nás bylo, když jsme 

na žádost otce Pavla Vybíhala dostali dne 26. května 2014 oficiální 

dekret z brněnského biskupství o zřízení kaple Narození Krista 

v Jimramovských Pasekách.  

Budeme velice potěšeni, když nás na mlýně navštívíte, 

zejména když se zúčastníte mše svaté v naší kapli. Budeme se snažit 

podle možností podat včas potřebné informace o konání bohoslužeb. 

  

Srdečně vás zveme 

manželé Lenka a Ilja Krejčovi 

 

 

 

Informace k pouti 

Milí farníci a poutníci, 

rád bych Vám představil předpokládaný program farní pouti, která se 

letos uskuteční do středních Čech. Letošní termín je od čtvrtku 

18. září do soboty 20. září 2014. 

 



červen 2014  

 

  25  
  

 

1. den – 18. září 2014 

První den naší třídenní pouti vyrazíme směr Kutná Hora. Navštívíme 

a prohlédneme si Chrám sv. Barbory. Hned vedle Chrámu 

sv. Barbory můžeme navštívit hřbitovní kapli s kostnicí. Z terasy 

kaple (Božího těla) je nádherný pohled do údolí říčky Vrchlice.  

Z Kutné Hory přejedeme 33 km do Sázavy, kde budeme 

v Sázavském klášteru slavit mši svatou, a následně se vydáme 

na prohlídku kláštera.  

Do večera by nám měl ještě zůstat nějaký čas na malou 

návštěvu, kterou se budu snažit najít cestou ze Sázavy do Staré 

Živohošti, kde nás čeká přímo u Slapské přehrady ubytování. Jako 

každý rok budeme přespávat obě noci na stejném místě a je zajištěno 

ubytování s polopenzí. 
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2. den – 19. září 2014 

Po snídani vyjedeme v pátek do sídla Českých králů – na hrad 

Karlštejn. Zaparkujeme na parkovišti pod hradem, které je vzdáleno 

od hradu cca 2 km – tedy cca půl hodiny chůze. V 10:15 a v 10:30 

budou začínat prohlídky prvního návštěvního okruhu, ve kterém 

shlédneme soukromé i reprezentační prostory Karla IV. 

Dalším místem, které je vzdálené jen cca 10 km od hradu 

Karlštejn, bude městečko Svatý Jan pod Skalou, kde si zejména 

prohlédneme barokní kostel Sv. Jana Křtitele. 

Druhý den zakončíme na Svaté Hoře u Příbrami, kde budeme 

slavit mši svatou.  

 

3. den – 20. září 2014 

Třetí den naší pouti zahájíme na zámku Konopiště, kde si 

prohlédneme Salony jižního křídla zámku. Další naše cesta povede 

do Prahy Průhonic, kde bychom si prošli Botanický park – základní 

okruh č. 1 délky cca 2,5 km. 

Zakončení naší pouti je plánované v kostele Neposkvrněného 

Početí v Praze 10 – Strašnicích. Zde budeme slavit závěrečnou mši 

svatou naší pouti a zároveň domlouvám setkání s Ing. arch. 

Jindřichem Synkem, který tento krásný kostel ve tvaru jehlanu 

projektoval. 

A pak nás bude čekat již jen cesta domů s plánovaným 

příjezdem mezi 20.–21. hodinou. 
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Program pouti může ještě doznat dílčích změn, protože ještě 

ne všechna místa mám potvrzená s časy, která potřebuji tak, aby 

na sebe navazovala. 

 

I letos vyjedou dva autobusy poutníků. V této chvíli je ještě 

kolem 10-ti volných míst, čímž bych chtěl oslovit další, aby se 

co nejdříve, v případě zájmu, nahlásili. 

Vzhledem k atraktivním kulturním památkám (a tedy 

i dražšímu vstupnému) i kvalitnímu ubytování, jsou letos i mírně 

vyšší ceny – předpokládaná cena pro dospělého poutníka se bude 

pohybovat kolem 2 500,- Kč. 

 

Na všechny poutníky se těším a věřím, že společně prožijeme 

hodně duchovních i společenských zážitků při naší pouti.  

/Pavel Šikula st./ 

 

 

 

Po svatebním obřadu jsme s manželem dostali od pana faráře darem 

krásný křížek a obrázek Panny Marie s věnováním a datem naší 

svatby. Pan farář se vyjádřil, že by bylo hezké, kdybychom jim našli 

nějaké pěkné místečko v kuchyni, ale protože můj manžel není 

věřící, rozhodla jsem se, že si radši obrázky pověsím v místnosti, kde 

trávím nejvíce času já sama a manžel tam příliš nechodí. Myslím si, 

že by je asi nedokázal jako nevěřící příliš ocenit a možná má i tak 
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trochu jinou představu o kuchyňské „dekoraci“. Ale kdo ví, možná 

mu křivdím. Každopádně jsem tyto křesťanské symboly do kuchyně 

neumístila. To jsem ovšem netušila, že i Panna Maria dokáže být 

velmi vytrvalá, a že si nakonec místo v kuchyni přece jen najde.  

Moje babička před nějakým časem dostala od svého syna 

obrázek Panny Marie, který jí přivezl z Lurd, a protože babička už 

nemá svoji domácnost a neměla obrázek kam umístit, zeptala se mě, 

jestli bych si ho nechtěla vzít, a já jsem si ho vzala, protože se mi 

moc líbil. V té době jsem taky ještě svou domácnost neměla, a tak 

jsem obrázek prozatím uložila na poličku s knihami a říkala jsem si, 

že se snad časem najde nějaké pěkné místečko, kam bych si obrázek 

mohla pověsit. Čas plynul, svoji domácnost už jsem sice měla, ale 

na obrázek jsem poněkud pozapomněla.  

V kuchyni u kuchyňské linky máme takové pěkné místečko, 

akorát tak na závěsnou váhu, aby byla pěkně po ruce. Váhu už jsem 

měla nějaký čas koupenou a tak jsme ji na vybrané místo pověsili 

a spokojeně jsem ji začala využívat při běžném každodenním vaření 

a vážení. Za čas se stalo, že váha najednou přestala vážit, nepomohla 

ani výměna baterií a ani následná reklamace, proto jsme se s váhou 

rozloučili a rozhodli se, že pořídíme novou závěsnou váhu. Po delším 

hledání se nám podařilo najít váhu, která splňovala naše požadavky. 

Vyvrtali jsme díry na další hmoždinky (protože do původních 

samozřejmě nepasovala) a váhu zavěsili. Sloužila dobře, ale bohužel 

jen chvíli. Jednoho dne už nešla spustit, a proto jsme ji opět vypravili 

na reklamaci, při které nám vrátili peníze, a my zůstali zase bez váhy. 

S manželem jsme se rozhodli, že i do třetice koupíme zase váhu 

závěsnou, ale jednou při vaření jsem se tak podívala na ty díry, které 

zbyly ve zdi, a řekla jsem si, že by bylo možná lepší, kdyby se na to 

místo pověsil nějaký obrázek a místo váhy závěsné se pořídila váha 

obyčejná, která by nás svou přítomností možná poctila i poněkud 
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delší časový úsek než váha závěsná. Přemýšlela jsem, co by tam šlo 

pověsit, a nakonec jsem si vzpomněla, že mám vlastně ještě 

„odložený“ jeden obrázek od babičky. Zašla jsem pro něj a zkusila 

jsem ho přiložit ke zdi, jestli by třeba právě s ním nešly zakrýt ty 

nehezké díry od hmoždinek. Byla jsem velmi mile překvapena, 

jelikož obrázek sedl na hmoždinky úplně přesně a Panně Marii to 

tam slušelo, jak kdyby tam měla být odjakživa. Moc dlouho jsem 

nečekala a vydala jsem se hledat hřebíček na pověšení – což byl 

docela velký oříšek, ale nakonec jsem přece jeden objevila a obrázek 

úspěšně pověsila. Manželovi se to sice ze začátku moc 

nezamlouvalo, přece jen by si tam asi představil radši tu váhu, ale 

nakonec to tak nějak „vyšumělo“ a obrázek Panny Marie mi i nadále 

zpříjemňuje chvíle strávené v kuchyni – a že jich opravdu není málo! 

Tak si tak říkám, že asi opravdu do té kuchyně chtěla . 

/Marie Havířová/ 
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V roce 2007 jsem byl na již dříve zmiňované stáži ve farnosti 

Fayetteville v Texasu. Před rokem a půl jsem byl požádán, abych 

společně s otcem Karlem Janů, který jako jáhen vykonával stáž pod 

vedením téhož kněze, otce Stephena Nesrsty, v roce 2011, napsal 

článek do časopisu „IN!“. A protože letos budeme po třech letech 

opět o jedné srpnové neděli číst evangelium o malověrném Petrovi, 

rozhodl jsem se tento článek do IN!u oprášit i pro naši prázdninovou 

Žárovku. Tak tedy:   

Jak už výše napsal otec Karel, také já jsem do Ameriky odjel 

na pozvání otce Stephena. Šestý den po primiční mši svaté jsem se 

ocitl na druhém konci světa. Během šesti týdnů s plně využitým 

časem se dalo prožít skutečně ledacos a vidět mnoho. I když celý 

pobyt se z mé strany hned v samém počátku ocitl v ohrožení. Čtvrtý 

den mě začínaly bolet zuby. Šestý den už mě bolela velká část 

obličeje. Nejhorší to bylo při přechodu z venku do klimatizovaného 

domu, auta nebo kostela. To byla bolest téměř nesnesitelná. Několik 

nocí jsem skoro nespal. Námi pochvalované vychlazené domy se pro 

mě staly noční i denní můrou, která ne a ne v tom umělém průvanu 

odletět. Přiznávám, nebyl jsem IN! Jednu noc jsem již vstával, abych 

vzbudil otce Stevena. Chtěl jsem zavézt na pohotovost. Zavčas jsem 

si naštěstí uvědomil, že se v tom špitále nejspíš nedomluvím, a tak 

jsem trpěl dál. Měl jsem totiž toto nepředpokládané utrpení za koho 

obětovat a po necelém roce a půl přineslo své plody. Bolest ale rok 

a půl netrvala. Po několika dalších dnech se tato nepříjemnost, Bohu 

díky, postupně zklidnila. A to byla jedna z mých velkých zkušeností: 

Člověk skutečně vydrží o moc víc, než si myslí. 
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Mezi zajímavosti, které jsme mohli prožít, patří kromě 

návštěv velkých měst i městeček s českými názvy (Praha, Hostýn, 

Rožnov, Frenštát, Moravia), farem, rančů a všech štědrých rodin, 

(které by rády jednou viděly Moravu, krásnou zem, na vlastní oči), 

také plavba na pochybné kocábce mezi krokodýly, večerní návštěva 

jazz clubu v Katrinou poničeném New Orleans (ve státě Louisiana), 

několikadenní návštěva Národního parku Big Band s řekou Rio 

Grande a rovněž nezapomenutelná exkurze ve vesmírném středisku 

NASA v Houstonu. Poprvé v životě (a zatím i naposled) jsem byl 

přímo přítomen na rodeu, viděl pole s bavlnou, šklebil se 

na půlkilový krvavý steak, zdolal téměř osmitisícovku (7832 feetů, 

což je 2387 m), píchl se o šestimetrový kaktus, mluvil 

s nefalšovaným potomkem Indiánů, kázal v Praze na mši v rámci 

Praha-festu, navštívil česky mluvícího holiče, který mi 

po přiměřeném ostříhání vlasů vysavačem vyluxoval povrch hlavy, 

převaloval raka na vlastním jazyku a přestal doufat, že se jednou 

alespoň trochu naučím anglicky. A bylo by toho mnohem více. 

Veselých zážitků bylo nejvíce. Úsměvný mi připadal 

anglicko-český slovník, který používali místní lidé. Jako my máme 

za anglickým slovíčkem výslovnost, oni také mají fonetický přepis 

za každým českým výrazem. To se mi moc líbilo, neboť do té doby 

jsem nikdy nepřemýšlel nad tím, že vlastně v češtině se jinak píše 

a jinak čte. Alespoň se jim nestalo to, co mně, když jsem 

koncelebroval poprvé mši svatou v angličtině. V eucharistické 

modlitbě jsem místo „… your servant, Pope Benedict“, řekl „Pop 

Benedict“. Proč tenkrát stavěli ten Babylón? 

Mnozí farníci z Fayetteville a blízkého i širokého okolí se 

těšili na čas před naším odletem. Ne že by nás už nechtěli, ale 

v místním kostele byla sloužena „original Czech mass“. Kostel 

praskal ve švech a hřměla čeština. Mít mezi sebou opravdového 
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českého kněze, to bylo přání mnohých. Jsem moc rád, že jsem 

ke splnění tohoto přání mohl přispět. Navíc vždy, když už si nikdo 

z nás Čechů (byl jsem tam ještě se dvěma jáhny) nevěděl rady, co 

v některých situacích dělat či říci, měl jsem v rukávu jedno eso: 

Novokněžské požehnání. Taky velký dar od Pána, pro který jsou 

Američané ochotni sjet pneumatiky (jako u nás lidé mají podle 

pořekadla pro novokněžské požehnání prošoupat podrážky). 

A závěrem ten největší zážitek, který předčil zkušenost 

s bolestí zubů. Na Galvestonu, ostrůvku v Mexickém zálivu, jsem si 

sáhl zcela na dno (ne mořské, ale vlastní). Necelý měsíc po svém 

kněžském svěcení jsem se octl nejen na druhém konci světa, ale 

málem také na druhém břehu (teď nemyslím ani tak to, že mě moře 

místo ke břehům Ameriky odnášelo směrem kamsi na Kubu). I když 

nás američtí Češi upozorňovali: „Bacha na sharky“ (Pozor 

na žraloky), plaval jsem ještě s Jurou (Zdeněk dbal rad a zůstal 

u břehu) do moře, kde jsme oba museli zcela neočekávaně svést 

velký zápas. Setkal jsem se tam se smrtí. Ani jsem už nedoufal, že 

za chvíli nebudu OUT! Zakously se do nás velké zuby mořských vln, 

neboť se prudce změnilo počasí a přišla bouřka, doprovázená silným 

větrem. Ačkoliv jsme oba trosečníci dělali plavecká tempa dopředu, 

moře nás doslova vcucávalo do svého chřtánu za horizontem. Když 

jsem chtěl na Juru zavolat, že potřebuji helpnout, kamarádky vlny se 

změnily ve zlé jezinky (jako v té pohádce o Smolíčkovi) a začaly mi 

své prstíčky strkat do dýchacího ústrojí. Docházel mi dech i síly. Už 

jsem uvažoval o tom, že se přestanu snažit plavat, protože je lepší 

umřít „v pohodě“ než zcela vyčerpaný. Myšlenku o možné záchraně 

„podpíraly“ pochybnosti. Nedá se o tom dobře psát, protože to se dá 

jen prožít, něco málo z toho se dá vyprávět. Ale podstatné je, 

že uprostřed vzdouvajících se vod jsem se setkal s Pánem Ježíšem. 

A neřekl mi nic nového. Řekl mi to, co už kdysi říkal Petrovi. 
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Najdete to v Mt 14,31. V té chvíli to ale pro mě byl takový 

koperníkovský obrat. Nevěděl jsem ještě jak, ale byl jsem si jistý, že 

budu zachráněn. Po chvíli si Jura všiml jazyku z kamení, který 

vybíhal několik desítek metrů od břehu do moře. Pokud tam 

doplavem, je to naděje na přežití. Kamenné zuby, háčky od rybářů, 

mořské smetí a další předměty nám při drápání se z mořských útrob 

daly pocítit své ostří. Ani nevím, kolik krve jsem věnoval slaným 

vodám tohoto zálivu. Ale přežil jsem. Člověk je skutečně schopen 

přežít víc, než si myslí. A žiji dodnes. 

A jsem rád, že žiji, protože farnosti na Vysočině, ve kterých 

nyní působím, mi dopřávají pohled na pastviny koní, ovcí, krav 

apod., takže mi v mnohém připomínají ta dobrodružství na texaských 

farmách. 

/o. Pavel/ 

 

 

 

(Pokračování…) 

Bude to nyní trochu kratší, snad se nebudete zlobit. Přemýšlel jsem, 

o čem vám napsat. A dostal jsem nápad. Půjdu do konkrétna. Napíšu 

vám o tom, co tu teď prožívám za dobrodružství plné dojení a bučení 

a mléka a vemen. 

 Jak začít? Třeba takhle. Farmář, který vede naši přilehlou 

farmu, má syna. Ten odjel do Austrálie. Před dvěma týdny tam měl 

vážnou autonehodu, a tak farmář, který vede naši přilehlou farmu, 

odjel se svou ženou na tři týdny za ním na druhou stranu planety. 
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A já jakožto farmářův učeň vedu farmu. Ještě spolu s jedním irským 

farmářem, který tu pracuje na půl úvazku. No a co se nestalo.  

 Máme tu menší stádo krav. Za celou dobu, co tu ta farma 

stojí, se ani jednou nestalo, že by krávy, které tu jsou, potřebovaly 

pomoci s telením. No a jako na potvoru se tu narodilo tele mrzák. Je 

slabé, hloupé, nerado pije mléko, zkrátka pokud by se bylo narodilo 

na jiné farmě, bylo by bývalo, 

jak se tady povídá, put down 

(zastřeleno). Jenže má štěstí. 

Narodilo se u nás. A lidi se tu 

moc rádi starají. Především 

o slabé. A tak se staráme.  

 První noc přežilo. To 

bylo dobré znamení. Ráno 

dostalo jméno. Říkáme mu 

Ernest podle slabého hocha 

z knížky, kterou jsem nikdy 

nečetl, a ani nevím, jak se 

jmenuje. Odpoledne přestalo pít, tak jsme si mysleli, že je konec. 

Jelo se k veterináři. Strávilo tam dvě noci s potravou do žil. Přežilo. 

300 euro. Poté jsme začali dojit matku a krmit ho lahví.  

 Včera došlo ke změně, začalo pít z vemena samo. Potřebuje 

jen pomoci se vstáváním, na to ještě nemá svaly. Stále ale žije.  

 Všechno to stojí za to. Máme ho rádi a chceme, aby žilo. 

Pokud tu je naděje, proč ji nevyužít, že ano? 

/Adam Plecháček/ 
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Víte, že vám to dnes ohromně sluší? Vypadáte tak svěže a mladě. 

Tohle noste častěji! Ale kde jsem nechal způsoby, vždyť jsem se 

ještě ani nepředstavil… Jmenuju se Lhář. Věřili byste mi to? A co 

takhle nos mezi očima? Věřte mi, sedí mi tam pevně. Nebo ne? Ale 

vlastně co na tom, když je jeden lhář. Ten ať řekne co řekne, vždycky 

je to lež, třebaže mluví pravdu. Onehdá jsem třeba v Turecku viděl 

omdlenýho japonskýho turistu. Tep mu ani nešlo nahmatat, byl celej 

tuhej, jak to prkno. Zavolal jsem k němu felčara, ale než se dostavil, 

tak ten turista obživl. Když potom přišel felčar, mohl se na mě uřvat, 

že jsem mu prej lhal. Ale to 

se stává i v lepších 

rodinách. Já například měl 

rodin hned několik. Mojí 

pravou rodinu mi nikdy 

nikdo nevěřil, tak jsem si 

musel vylhat hned několik 

dalších. Taky těch 

pozdějších rodin mám 

několik. Ono když jste lhář, 

tak se vám ženský balej 

snadno jak balíky na poště. 

Pro jednu jsem italský 

malíř, pro druhou německý byznysmen. Mám ku příkladu jednu ženu 

na Sibiři, která si do teď myslí, že jsem šel do krámu pro med, a že se 

brzy vrátím. Co myslíte, no jistěže nevrátím! Víte, jaká je na Sibiři 

zima? Jako v Rusku. Skoro tři stupně pod nulou! Ale na Sahaře to 

bylo horší. Vždycky po ránu tam bylo napadeno tolik sněhu, že jsem 
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si nemohl postavit ani iglú. Člověk si chtěl uvařit trochu čaje, ale 

zamrzl mu plamen. Opravdu, tam byla taková zima, že jste ten 

zmrzlý oheň mohli vzít bez problémů do ruky. To víte, Amerika. 

Lhář má jednu velkou výhodu. Krom toho, že bývá většinou velice 

důvěryhodná osoba, tak také všude byl. Procestoval celý svět 

a poznal spoustu lidí. Já byl ku příkladu už úplně všude, krom svého 

rodného města. Tam jsem nikdy v životě nebyl. Lhář si musí dávat 

pozor jen na jedno, a to sice aby nevyšlo najevo, že je lhář. To se pak 

ze lháře stává obyčejnej trouba. Jednou se mi to stalo v Paříži. Ano, 

byl jsem i tam. Z Česka jsem se tam dostal přeplaváním kanálu 

La Manche, pak jsem ale zjistil, že je tam Anglie, a musel jsem 

plavat zpátky. Tedy jedna francouzská panička mi nevěřila, že jsem 

navštívil Eiffelovu věž v Pise. Udělala ze mě troubu, a ještě si v ní 

chtěla upéct žabí stehýnka. Ale tím si musí projít každý, kdo jen 

trochu lže. Jsem sice lhář, ale co nechápu, je, jak si někdo může lhát 

do vlastní kapsy. To je něco jako lhát kapesníku, nebo své vlastní 

ponožce. Ačkoliv, já to jednou zkoušel. A věřili byste mi, že mi ta 

ponožka uvěřila, že mám čistý nohy? Chudák… Nebo jak někdo 

může mít měkkej nos, když lže. Já lžu pořád a nos mám docela 

pevnej a… Vlastně ho nemám vůbec, když mi ho nikdo nevěří. 

Nevadí, alespoň pak nemusím čmuchat ke svým ponožkám. Každý 

lhář by měl mít svý hranice. Ku příkladu žádný lhář by neměl 

zbůhdarma volat „Hoří!“. Znal jsem jednoho lháře, ten tohle 

vykřikoval o dušičkách na hřbitově. Hasiče už pak ale nezajímalo, že 

měl na mysli jenom ty svíčky. No, taky to byl pěknej blbec a amatér. 

Od tý doby už mluví pravdu, chudák. Lhaním se ale dá i živit. Lhaní 

je zcela normální povolání – a dobře placené. Nevěřili byste, na kolik 

si přijde takovej právník. A nebo politik. Politikovo lhaní je 

prazvláštní jev. Každý ví, že lže. Jeho lži jsou průhledné na sto 

kroků, ale stejně jim každý uvěří. Takové lhaní hraničí až s drzostí. 
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Já to jednou taky zkusil. Přišel jsem do restaurace a řekl: „Doneste 

mi dvakrát svíčkovou, kaviár, půl tuctu piva k tomu a na závěr lahev 

Chardonnay, ročník 1989! Já vám to zaplatím, až přijdu příště.“ 

Nevím, co letělo dřív, jestli ta facka, nebo já. Takové lhaní se 

opravdu vyplatí jen politikům. Občas už jsem z toho lhaní tak 

unavenej, že si musím jít domů odpočinout. Postavil jsem si takovou 

krásnou, velkou věž, takovou, aby odpovídala mým lžím. A to si pak 

potajmu zalezu do koupelny, postavím se před zrcadlo, a tam říkám 

pravdu... Hlavně to ale prosím vás nikomu neříkejte, to by byla 

ostuda! Ale já už jsem takový lhář, že sám ani té pravdě nevěřím. 

Nejsem si jistej, zda je to pravda, a pak je to zase jenom lež. No, 

povídalo se mi tu s vámi pěkně. Já zas půjdu, čeká na mě americký 

císař. Všechno, co jsem vám tu řekl, je čirá pravda. Věříte mi? 

/Václav Paclík/ 

 

 

 

Píp, píp, píp… No, ve skutečnosti mi mobil zahrál sérii pop 

rockových písniček, ale stěžejní je, že se určitá zvuková vlna, 

dostatečně hlasitá, dostala k mému uchu, čímž způsobila mé 

probuzení.  

 Trošku se protáhnout, dát si snídani šampionů, namíchat 

ionťák, a pak již hurá na Lucký vrch. Tento kopec, o nadmořské 

výšce naší Prosičky, který běžně láká turisty na dobré pivo, výhledy 

a horský vzduch, zve totiž v tento podmračený den všechny cyklo 

nadšence k již tradiční časovce. 
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 Projíždím celou trať, abych se mohl zapsat. Jedná se sice 

pouze o několik kilometrů, ale zato pořád do kopce. Jako domorodec 

profil tratě podrobně znám, a tak vím, kde se bude lámat chléb…  

 Na Vrchu mi milá slečna po složení zápisného a podepsání 

prohlášení, že jedu na vlastní riziko, přiděluje číslo a kupon na malé 

občerstvení. Padesát šest? To si ještě nějaký čásek počkám. Pěkně 

v klidu si vyklepávám nohy a chvíli klábosím s dalšími závodníky. 

Následně sjíždím do Lačnova omrknout start, a než na mě přijde 

řada, ještě absolvuji kondiční rozjížďku.  

 Startuje se v minutových intervalech. Zařazuji se dle pořadí 

do fronty závodníků. Pomalu, ale jistě, se blížím ke startovní čáře. 

Tak a je to tady… Šikula!  

 Můj první cyklistický závod. Mezi profíky s vytuněnými 

koly, profi oblečením a dokonalou postavou si připadám jako exot. 

Ale co, hlavně nedojet poslední, to jest cíl. Na mém kole se přece 

také dá jezdit, a navíc jsem relativně dost trénoval.  

 Pět, čtyři, tři … START! Mocně šlápnu do pedálů a vyrážím 

kupředu.  

 Na rozdíl od většiny klasických cyklistů spoléhám na sílu 

záběru a nasazuji těžké převody. Mírný větřík mě jako na požádání 

ovívá a tělo se začíná ohřívat na tu správnou provozní teplotu. 

Nechci nic nechat náhodě, a tak hned ze začátku nasazuji ostré 

tempo. Krátké závody, jako je tento, mají tu nevýhodu, že není 

prostor pro žádný odpočinek, a je bezpodmínečně nutné jet 

systémem start-cíl.  

 První část trati, charakteristickou mírnějším stoupáním, 

absolvuji s přehledem. Ale řeknu vám, že když na to přijde, tak 

Telecí je zatraceně dlouhá vesnice.  
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 S dalšími a dalšími baráčky se blíží závěrečná pasáž závodu, 

tedy samotné vystoupání na Lucký vrch. Tuto část já osobně 

rozděluji na vystoupání dílčího kopce ke křižovatce, kterým 

závodník opustí Telecí, a na finální dojezd od křižovatky. To, že se 

blíží stěžejní část závodu, signalizují i postávající diváci. 

Pro cyklistiku je typické, 

že věci znalý divák se 

vždy přijde podívat 

na výkony sportovců 

v těch nejnáročnějších 

partiích tratě, kde někdy 

doslova a do písmene 

„potí krev“. 

 Začínám dost 

značně cítit nohy. Kopec, 

který se tyčí přede mnou, 

vypadá strašidelně. 

Předjíždí mě závodník, který startoval minutu po mně. Na mostku 

míjím místní omladinu, která mě s lahváči v rukou burcuje k výkonu. 

Dech se mi výrazně zrychluje, vstávám ze sedla a bojuji 

s nelítostnými fyzikálními zákony.  

 Srdce mám snad až v krku, síly dochází s každým pohybem. 

Unaven podřazuji a snažím se soustředit na techniku. Začíná to bolet. 

Vážně se mi chce sesednout. Přemýšlím, co dál. Sesednout je tak 

snadné. Vždyť nejde o život. Proč bych se měl trápit? Představuji si, 

jaké to bude, až dojedu do cíle. Tam přece mohu padnout 

a odpočinout si tak dlouho, jak jenom bude potřeba. Ano, bolí to, ale 

jedu stále dál. Rozhoduji se. Pojedu tak dlouho, dokud nepadnu, 

někdy se přece člověk musí překonat. Snadná cesta tady bude 

vždycky. Ale někdy se vážně nechce…  
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 S vypětím všech sil se blížím ke křižovatce. Diváci mocně 

popohánějí: „Hop, hop, hop!“ Míjím stanici „první pomoci“, 

typickou pro tento závod, nabízející rychlou univerzální medicínu 

(rum). Nemám ani sílu odpovědět, jenom lehce zakroutím hlavou. 

Nějaký „zlomyslný“ fotograf zvěčňuje mé trápení, věnuji mu letmý 

úsměv a odbočuji k finiši.  

 I kdybych měl duši vypustit, musím dojet. Nabírám mocně 

a plnými doušky vzduch do plic a s každou vteřinou se blížím k cíli. 

Vím, že jsem blízko, teď to nemohu vzdát. Už jsem tak blízko, 

že bych to mohl i dojít… Cíl je na dohled.  

 Blížím se k poslední zatáčce, od které je finiš vzdálen 

cca 50 metrů neuvěřitelně prudkého stoupání. Všechno, co jsem zažil 

na trati, není nic proti tomuto. Poslední krok bývá často nejtěžší. Můj 

příjezd ohlašuje vuvuzela a známí i neznámí mě pokřiky tlačí 

kupředu. S úplně posledním zbytkem sil protrhuji pomyslnou cílovou 

pásku. Dojel jsem! 

 Pěkných pár minut se snažím popadnout dech. Srdce bije jako 

zvon. Nezáleží mi na čase, na pořadí, ani na ničem jiném. Dojel 

jsem, překonal jsem sám sebe a vydal ze sebe naprosté maximum. 

Vím, že rychleji jsem dnes jet nemohl, a proto výsledky závodu 

ztrácejí smysl. Alespoň tedy dnes, zítra již budou mocnou motivací 

k dalšímu tréninku. 

 A co Ty? Dáváš do toho všechno? 

/Pavel Šikula ml./ 
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Kříž pod Kráľovou hoľou (Vysoké Tatry, Slovensko) 
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aneb Kalendář již naplánovaných akcí 

na červenec–říjen  

 

Červenec 

12.–19.7.: farní tábor 

24.–25.7.: ubytování poutníků do Slavkovic (proud z Hodonína) 

v Dalečíně 

26. 7.: 18:30 poutní mše sv. v Borovnici 

27. 7.: 10:00 poutní mše sv. v Dalečíně, host P. Karel Adamec – 

novokněz; v 17:00 adorace 

27. 7.: „Noc na faře“ pro absolventy letošních příprav na manželství 

 

Srpen 

9. 8.: Jednodenní pouť do Nového Města nad Metují, Babiččina údolí 

a okolí 

17. 8.: 11:30 mše svatá ve Velkých Janovicích u příležitosti setkání 

rodáků; uvedení do provozu nového zvonového zařízení 

24. 8.: 15:00 ekumenická bohoslužba u kapličky Sv. Rodiny 

ve Věcově 

30. 8.: Pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou 

31. 8.: 18:00 Večer chval v Dalečíně 
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Září 

7. 9.: 8:15 poutní mše sv. v Jimramově, v 11:30 hodová mše sv. 

v Sulkovci, host P. Ján Bilý – kněz východního obřadu; v 15:00 

v Sulkovci setkání s poutníky z Bystrého, společná adorace a agapé, 

v 18:00 v Jimramově zpívaný Akatist 

14. 9.: 10:00 poutní mše sv. v Nyklovicích, 11:30 poutní mše sv. 

ve Velkých Janovicích 

18.–20. 9.: třídenní farní pouť do Středních Čech 

26.–30. 9.: obnova misií (ještě bude upřesněno) 

26.–27. 9.: děkanátní setkání mládeže 

28. 9.: 11:30 poutní mše sv. v Sedlištích 

 

Říjen 

4. 10.: 17:30 setkání čtenářů „Vezmi a čti celou Bibli“ 

19. 10.: 15:00 v Jimramově koncert v rámci projektu „Kostely 

naplněné hudbou“ 

26. 10.: 11:30 mše sv. v Nyklovicích k 80. výročí požehnání kaple 

 

Výhled na listopad 

2. 11.: dušičkové pobožnosti na všech katolických hřbitovech našich 

farností 

9. 11.: 10:00 Troubená svatohubertská mše sv. v Jimramově 

15. 11.: ukončení realizace 1. etapy opravy fresek v Dalečíně 
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„Kdybychom věděli, jak moc nás Bůh miluje, …“ 

(Jan Maria Vianney) 
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/připravila Marie Havířová/ 
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1. Moudrý syn krále Davida 

2. Biblický vlasatý silák 

3. Ježíš je dobrý… 

4. Stavitel archy 

5. Autor Skutků apoštolů 

6. Syn Abraháma a Sáry 

7. Základní kniha křesťanů 

8. Místo, kde došlo ke zmatení jazyků 

9. Město, ve kterém byly za Jozua zbořeny městské hradby 

10. První syn Jákoba a Ráchel 

11. Jeden z evangelistů (jeho symbolem je lev) 

12. Obr, se kterým zápasil David 

13. Evangelista (jeho symbol je člověk – anděl) 

14. Deset božích ran proběhlo v… 

15. Gomora a… 

16. Co přinesl Mojžíš z hory Sinaj 

17. Mesiáš 

18. Kdo vyvedl Izraelity z Egypta 
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Kdo by to neznal už od raného dětství? Každá večerní modlitba 

končila většinou takhle: 

Andělíčku můj strážníčku, 

opatruj mi mou dušičku. 

Andělíčku, strážce můj, 

duši, tělo opatruj. 

 

Později, když se role posunuly, každý skutečný rodič 

s dojetím poslouchal dětský recitál. Poslouchal a mnohdy neslyšel 

obsah, neboť se nechal dojmout roztomilým žvatláním. A převážně 

jsme jako rodiče mysleli na nějaký tělesný úraz. 

V první větě ale prosíme o ochranu duše, a tady hrozí často 

mnohem větší nebezpečí úrazu. Kdy jsme dostali ochranu duše, na to 

si asi těžko vzpomeneme. 

Ale až v další větě prosíme i o ochranu těla. Když se 

zamyslíme, tak se nám z dětské modlitbičky najednou stane velice 

hluboká modlitba. 

 

Z nedávné doby si vzpomínám na to, jak mě silvestrovskou 

petardou raket strhl pes. Byl to pád z dvoumetrového svahu 

na železný plot, který jsem povalil.  

Mohl bych barvitě popisovat celou událost na půl stránky, ale 

zůstanu přitom, že jsem se dokázal s krvácející hlavou dovléci domů. 

Skončil jsem v úrazové nemocnici.  
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Tam jsem od lékaře uslyšel: „Anděl strážný dostal pořádně 

zabrat…“ 

 

Tak jako snad každý rozumný člověk bych mohl uvést mnoho 

příkladů, kdy náhoda nebyla náhodou, ale zásahem někoho zvenčí, 

tudíž anděla strážného. Andělíček se najednou změnil v anděla jako 

hrom. 

Teď, na začátku prázdnin, kdy posíláme své děti do táborů, 

skautských i jiných, k babičkám, tetičkám… Vzpomeňme si 

na anděla strážného a odchod dětí doprovázejme větou: „Ať tě 

chrání anděl strážný.“ 

A pro každého z nás je jistě lepší jít s andělskou ochranou 

do nového dne než do snů. 

/Marián Škoviera/ 
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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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