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Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Poslední letošní vydání našeho farního časopisu vychází opět 

na „dušičky“. Děti si pod pojmem „dušičky“ obvykle představí 

vodníka, který v ponurých hlubinách chytá nebohé dušičky a zavírá 

je pod pokličku do svých hrnečků. Nedávné sčítání lidu kostelního 

nás mohlo nabudit k myšlence, že faráři počítají dušičky v kostele, 

protože se sílícím trendem volné křesťanské a morální disciplíny je 

každá duše dobrá. A konečně je tu také doba „dušiček“, kdy na chvíli 
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vcházíme do tmavého záhrobí, abychom dušičky uctili modlitbou, 

vzpomínkou a rozžatou svíčkou. Každá duše má tedy nesmírnou 

cenu. 

 V poslední době jsem i já zažíval jakýsi „hon na dušičky“, 

neboť každá duše redaktora dobrá. A teď mohu každé takové duši 

z duše poděkovat, neboť jejich ochota přispět do dušičkového čísla 

Žárovky byla velká a bez výmluv. Nikoho nebylo třeba 

přesvědčovat; ať už to byli redaktoři stávající, ale také mnoho 

přispěvatelů nových. A díky tomu držíme v rukou toto doposud 

nejobsáhlejší číslo Žárovky. 

 Říká se, že víkend pochází z Číny, protože dlouho nevydrží. 

Tato naše Žárovka o 68 wattáži (stránkách) vydrží dlouho, protože je 

naše. Je dílem farníků našich tří farností, případně velmi ochotných 

přispěvatelů, kteří s některou z našich farností mají něco společného. 

Možná ji stihneme přečíst (nikoli jen prolistovat) za víkend, někteří 

třeba za večer. I přesto vydrží dlouho, protože, jak věřím, její světlo 

bude pohlazením pro duši každého čtenáře minimálně do dalšího, 

jarního vydání Žárovky. A tak její „úlovek“, měřený v osvícených 

duších, bude skutečně bohatý. 

o. Pavel 
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Jako loni i letos jsme se vydali na jednodenní pouť. Ta letošní 

červnová nás zavedla na Třebíčsko. 

 Za příjemného letního rána 21. června se v ranních hodinách 

autobus plný poutníků vydal směrem na Jaroměřice nad Rokytnou, 

kde byla první zastávka této pouti. V kostele svaté Markéty jsme 

slavili mši svatou, kterou celebroval otec Pavel. Po mši nás tamější 

pan farář Jan Kovář všechny přivítal a pověděl něco o kostele. 

 Na další zastávku jsme mohli v klidu dojít pěšky, neboť jsme 

navštívili jaroměřický zámek, který je spojen s kostelem svaté 

Markéty. Příjemná paní průvodkyně nás provedla salony zámku 

a mohli jsme se podívat i do tanečního sálu a prohlédnout si rozlehlé 

zámecké zahrady, ve kterých se s námi sblížilo hejno divokých 

kachen :-). 

 Po návštěvě zámku jsme se přesunuli na oběd. 

 Další zastávkou byla Vodní elektrárna Dalešice. Po její 

prohlídce následoval další přesun. Na této zastávce jsme vyměnili 

autobus za loď a chvíli jsme pluli po Dalešické přehradě. 

 Dále poutníci vystoupili u pivovaru v Dalešicích. Tento 

pivovar se objevil i ve filmu režírovaném Jiřím Menzelem 

„Postřižiny“. Zde také poutníci mohli ochutnat Májový ležák 

a dozvědět se, jak se vařilo pivo za Rakouska-Uherska. 

 Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v krásném kostelíku 

v Ronově. Otec Pavel, který zde vysluhoval svátosti při svém 

působení v Osové Bítýšce, nám pověděl něco o historii tohoto 

kostela, a po modlitbě jsme vyráželi do svých domovů. 
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 Myslím si, že se i tato pouť vydařila a děkujeme všem 

zúčastněným za vytvoření příjemné atmosféry, která nám vydržela 

po celou pouť. 

/Vít Vrátný/ 

 

 

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou 

 

 

 

Lesy kolem Sněžného se o letošních prázdninách pro děti z našich 

farností proměnily v Sherwood, kde sídlil a bojoval za ochranu 

poddaných a čest krále Richarda Lví Srdce Robin Hood. 
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 Tábor zbojníků osídlil faru ve Sněžném, kde jim bylo 

poskytnuto příjemné zázemí. 

 Děti se rychle vžily do role zbojníků a začaly hned od soboty 

získávat hodnosti, například: hodnost zbojník, kejklíř, výtvarník, 

stopař, trubadúr… Získávaly stříbrňáky pro své vesnice, a také je 

sužovaly daně, které vybíral šerif. 

 

 

Souboj šerifa a krále 

 

 Program byl bohatý. V neděli jsme prožili mši svatou 

v kostele svatého kříže ve Sněžném. Ve středu jsme se vydali na pěší 

výlet k Novému Jimramovu na zříceninu hradu Štarkov a dál do nově 

opraveného mlýna v Jimramovských Pasekách, kde nás mile přivítali 
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manželé Krejčovi. Na cestu se s námi vydal i otec Pavel, který 

sloužil v kapli Narození Krista mši svatou. Tato kaple je zbudovaná 

v bývalém chlévě, který patřil ke mlýnu, což je krásný symbol jejího 

zasvěcení. 

 Po celou dobu tábora byla příjemná a přátelská atmosféra, 

velký dík patří všem organizátorům. 

/Daniela Ondrůchová/ 

 

 

Pozdrav táborníků 

 

Táborová hymna 

Ukrutný šerif jen se smál, poddaní že prý se bouří, 

palcem pak k zemi ukázal, ať další vesnice zboří, 

: ta malá země už nemá co získat, 

teď bude tancovat, jak budu pískat. : 
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Do ticha zazněla přísaha – ani krok z tohoto místa, 

se zbraní každý vyčkává, dobře ví, na co se chystá, 

: za nimi stojí muž v stínu lesa, 

víra je silnější, obava klesá. : 

Modli se, pracuj a poslouchej, kázali po celá léta, 

král Richard cestu nám ukázal proti všem úkladům světa, 

: být rovný s rovným, muž jako žena, 

dávat všem věcem ta pravá jména. : 

Zvedněte zbraně, pánové, už jen poslední bitva nám zbývá, 

pohleďte, nad lesem Šerwoodským svoboda, láska se zmítá, 

: za chvíli bude tu pole a tráva, 

nás čeká vítězství, svoboda, sláva. : 

Král se nám z bojů navrátil a země zase už vzkvétá, 

lid zas svá pole osévá, svobodu už si vzít nedá, 

: všichni jsou rovni, muž jako žena, 

věci už mají ta pravá jména. : 

Ve Sněžném tábor ožívá, všude se zpívá a tančí, 

zase je spousta vzpomínek, ale určitě budou i další, 

: všichni tu křepčí, nálada skvělá, 

tak zase za rok, co nás asi čeká? : 
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„Buďme svorni!“ „Žlutá je barva naše!“ „Nevyzraďme nic, co 

víme!“ „Mlčenlivost chrání nás!“ Tímto pokřikem jsme vstoupili 

do světa Vontů a zahájili jsme tak letošní adaptační kurz, který se již 

třetí rok konal v přívětivém prostředí jimramovské fary a v jejím 

okolí. Adaptační kurz pořádáme pro žáky 6. tříd základní školy 

v Radostíně nad Oslavou (kde současný jimramovský pan farář také 

zanechal svou stopu před přeložením do Jimramova) a měl by sloužit 

k tomu, aby se žáci navzájem lépe poznali, a také ke zlepšení vztahů 

v kolektivu. Zároveň se snažíme předat dětem některé hodnoty 

a ukázat, že se dá čas trávit různými způsoby a zábava s kamarády 

bývá většinou lepší než televize a jiné v dnešní době oblíbené 

kratochvíle.  

Letošní kurz tedy nesl foglarovské téma Vontové. … Již 

po staletí chráníme náš vontský svět. Z generace na generaci jsou 

předávány zákony, které ctíme. Jenže i my stárneme a potřebujeme 

nové nástupce – někoho, kdo by zajistil 

dodržování vontského kodexu: „Veď Stínadla, 

jak nejlépe umíš, vymyť z nich špatnost a nízkost! 

Nedopusť, aby se, byť i jednomu Vontovi, stalo 

bezpráví! Snaž se, aby svornost a přátelství 

zavládlo ve vontských řadách, potlačuj každou 

špatnou myšlenku svou i kohokoli jiného, dej 

zvítězit jen právu a spravedlnosti. Tak stálo 

psáno ve štítu prvního Velkého Vonta a špatný by 
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byl ten, kdo by se chtěl od těchto zákonů uchylovat!“ Proto jsem se 

z funkce Velkého Vonta obrátila na žáky, kteří přijeli na adaptační 

kurz, a společně se svojí vontskou radou jsme rozhodli, že právě jim 

dáme tu příležitost stát se našimi nástupci a chránit vontský svět 

a zákony, které v něm vládnou.  

Nebudu vám lhát, nebyla to jednoduchá cesta. Celou třídu – 

26 dětí čekalo mnoho nesnadných úkolů. Museli se dohodnout 

na odznaku, který si vyrobí, vytvořit si svůj nový vontský kodex, 

vydat se na cestu po stopách tajemného Široka, který jim kdesi 

schoval nápovědu k jejich cestě, a také získat část staré kroniky 

Vontů. Také si vyrobili svou vlajku a absolvovali Velkou bitvu, 

při které museli prokázat, že jsou nejen čestní a spravedliví, ale také 

stateční a schopní bránit sebe i své přátele Vonty. Velmi nás potěšilo, 

že se jim vcelku povedlo 

zvládnout i tento úkol a někteří 

z nich projevili i při bitevní vřavě 

velkodušnost a přátelství vůči 

svým kamarádům z jiných skupin.  

Nejtěžší úkol je ale čekal 

poslední den – byla to Velká 

Vontská zkouška. Ta měla 

prokázat, zda jsou skutečně hodni 

stát se našimi pokračovateli, zda 

si dokážou pomáhat, navzájem si 

důvěřovat, ale také být hodni 

důvěry. Společně se jim však 

i touto zkouškou podařilo projít a naše vontská rada nakonec 

rozhodla, že to budou dobří vontští nástupci. Jejich novému Velkému 

Vontovi (paní učitelce třídní) jsme předali odznak Velkého Vonta – 



listopad 2014  

 

  11  
  

ježka v kleci – a celé třídě nyní připadnul úkol chránit naše zásady 

a ctnosti.  

Doufejme, že se jim to povede. Že budou dále chránit a šířit 

přátelství, čest a spravedlnost a pomáhat si navzájem. A snad i nám, 

bývalým Vontům, se bude v následujících letech dařit tyto myšlenky 

předávat dále. Protože podle nás to jsou věci, které by měly platit 

nejen ve vontském světě.  

/Drahoslava Rybová/ 

 

 

 

Psalo se 9. srpna a v brzkých ranních hodinách se v mnoha 

domácnostech našich farností rozsvítila světla, protože jsme se 

chystali vyrazit na pouť do Babiččina údolí a Nového Města 

nad Metují. 

 Přes 60 poutníků se svěřilo řidičskému umu našeho pana 

faráře a v modlitbě růžence i pod Boží ochranu. 

 První zastávkou byl zámek v Ratibořicích. Jeho majitelkou 

byla i Kateřina Frederika Vilemína Benigna vévodkyně Zaháňská, 

princezna Kuronská, známá jako „paní kněžna“ z knihy Babička. 

 Po zajímavé prohlídce jsme vyrazili vstříc Babiččinu údolí. 

Tam jsme navštívili Rudrův mlýn, kde se mohl každý podívat, jak to 

v takovém mlýně chodilo. A kdo se díval opravdu důkladně, mohl 

spatřit i tamějšího vodníka. 
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Babiččino údolí 

 

 Zde jsme také navštívili vodní mandl a ono známé Staré 

bělidlo. Podle již zmiňované knihy zde bydlela se svou dcerou 

a svými vnoučaty Babička, která se perem Boženy Němcové vryla 

do paměti snad každého z nás. 

 Bylo krásné slunečné dopoledne, a tak se někteří mohli 

alespoň trochu zchladit u splavu. 

 Další zastávkou na naší pouti bylo Nové Město nad Metují. 

 Tam jsme měli oběd a po něm mši svatou v děkanském 

kostele Nejsvětější Trojice. Jako poslední jsme navštívili tamní 

zámek, a pak už jsme se ubírali směrem ke Slavoňovu. 

 Ve Slavoňově jsme měli možnost navštívit dřevěný kostelík. 
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 Do svých domovů jsme se navrátili až za tmy, ale rozzáření 

novými zážitky z navštívených míst a z toho, že se pouť vydařila 

a všichni si ji užili. 

/Vít Vrátný/ 

 

 

 

K létu již neodmyslitelně patří prázdninová akce Oveček z Nového 

Města na Moravě. Letos se naším táborovým útočištěm stala fara 

v nedalekém Jimramově, kde jsme vystřídali osmidenní tábor 

novoměstských ministrantů, a sami zde strávili hezké dny 

od 7. do 10. srpna.  

Do Jimramova jsme přijeli autobusem, ubytovali jsme se 

a děti byly rozděleny do dvou družstev. Všechny děti i vedoucí 

dostali na začátku trička jako památku na tábor a zároveň rozlišovací 

znak mezi družstvem žlutých a modrých. Oba týmy si vymyslely svá 

jména a pokřiky. Společně jsme se naučili táborovou hymnu. 

Během tří táborových dní nás provázeli tři svatí, od kterých 

jsme se každý den učili nějakou dobrou vlastnost. Nejprve nás 

navštívil sv. František z Assisi, učil nás chudobě a pokoře. Děti také 

stavěly kapličky a chrámy z přírodnin a večer vypukla netradiční 

módní přehlídka. 

Druhý den jsme prožili se sv. Janou z Arku. Svatá Jana nás 

učila odvaze, kterou děti musely prokázat především ve večerní hře. 

Všichni účastníci si odvážně zvolili náročnější, avšak jedinou 

správnou cestu, a svého cíle dosáhli. Tento den jsme se také 
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zúčastnili mše svaté a měli jsme táborák, u kterého děti i vedoucí 

předvedli povedené scénky. 

Třetím dnem byla sobota a průvodkyní nám byla Matka 

Tereza, učila nás ochotě pomáhat druhým. Děti si ochotu pomáhat 

vyzkoušely v praxi. Jedna paní, jimramovská farnice, potřebovala 

otrhat rybíz. To byla výzva pro následovníky Matky Terezy, podle 

jejíhož vzoru se děti práce 

ochotně chopily. Ochota 

nezůstala bez odměny, protože 

hodná paní nám z nasbíraného 

rybízu upekla výbornou 

buchtu.  

Obě družstva během 

třídenního snažení získala 

dostatek bodů – žetonů, proto si zasloužila najít poklad. Děti hledaly 

společně a poté se o poklad spravedlivě podělily. Celý ovečkovský 

tábor jsme zakončili nedělní mší svatou a pak už jsme se rozjeli 

do svých domovů. 

Věříme, že všichni jsme si tábor užili, proto nesmíme 

zapomenout poděkovat těm, kteří na tom mají svou zásluhu. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě a chystání programu, naší 

táborové kuchařce. Děkujeme o. Pavlovi Vybíhalovi za milé přijetí 

a ochotu být nám nápomocný. Nejvíc musíme samozřejmě 

poděkovat Pánu Bohu, nebeské mamince Panně Marii a andělům 

strážným, kteří nad námi drželi ochrannou ruku. 

/Jana Zelená a Hana Trödlerová/ 
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Konečně nastal den, na který 

jsem se velmi těšila.  V pátek 

15. srpna jsem byla přibrána 

k dalším dvěma výhercům 

luštitelům do auta, kterým nás 

pan farář vyvezl na slíbenou 

„mini pouť“ za otcem 

Kubíčkem do Kunštátu. Tato 

pouť byla nabídnuta jako 

přídavek v soutěži Křížovka 

o svatých (Žárovka č. 26) všem 

třem výhercům jako spojení s první cenou v této soutěži, kterou byla 

kniha od paní Marie Svatošové – Až k prolití krve. Kniha krásně 

pojednává o neobyčejném životě otce Ladislava Kubíčka, který byl 

11. září 2004 zavražděn na své faře v Třebenicích a dočasným 

spánkem až do vzkříšení spí právě na hřbitově v Kunštátu.  

 

 Něco málo před polednem jsme se rozjeli vstříc krásným 

společně stráveným asi dvou a půl hodinám, a protože cesta 

do Kunštátu netrvala dlouho, najednou už jsme všichni stáli u hrobu 

otce Ladislava. Zapálili jsme svíčku, položili růži a pan farář přečetl 

úryvek z knihy Až k prolití krve a v tichosti jsme se každý pomodlil. 

Protože se pan farář s otcem Ladislavem osobně znal, společně jsme 

pak ještě rozebrali nějaké detaily, které nás napadaly a které se jeho 

osoby týkaly. Připomněli jsme si blížící se desáté výročí jeho smrti 
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a datum 11. září v nás také evokovalo vzpomínky na jiné události, 

které se v tento den odehrály (např. teroristické útoky na Světové 

obchodní centrum v USA v roce 2001 a další osobní zážitky s tímto 

datem spojené). 

  

 

Hrob P. MUDr. Ladislava Kubíčka v Kunštátě 

 

 Cestou tam i zpět jsme poslouchali CD se Žalmy skupiny 

Oboroh (druhá výhra v soutěži) a místo přikusování tzv. katolických 

chipsů, což jsou odřezky, které vznikají při výrobě hostií (část třetí 

výhry), jsme se v poledne za zvuku kunštátských kostelních zvonů 

na náměstí posilnili „malou“ pizzou, která byla tak „malá“, že jsme si 

z ní ještě každý půlku nechali zabalit domů k večeři . Při obědě 

jsme také stihli odhánět včely, které nalákala vůně kofoly, 

a obdivovat krásu místní kašny, nebes a oblohy – k čemuž nás 
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nabádal v uších stále znějící text jednoho z Žalmů od skupiny 

Oboroh – Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho 

rukou… 

 Bohužel čas byl neúprosný a další povinnosti volaly, proto 

jsme se zase všichni usadili do auta na cestu zpátky, doposlechli 

zbytek Žalmů a představovali si, zda bychom byli schopni Žalmy 

v této verzi od Oborohu zazpívat a prakticky využít při mši. Pokud si 

dobře vzpomínám, tak jsme se shodli, že pro svoji složitost a do jisté 

míry zvláštní interpretaci asi bohužel nikoli. Ale abychom si aspoň 

něco málo zazpívali, tak vzhledem k tomu, že otec Ladislav byl přece 

také lékař, jsme zvolili něco méně náročného, a to upravenou verzi 

jedné krásné říkanky – „Polámal se mraveneček, ví to obora, 

o půlnoci zavolali PANA DOKTORA!“ Přičemž jsme zjistili, 

že když použijeme nápěv jedné krásné písně z kancionálu, č. 519 – 

Buďte bdělí (abychom se všichni tzv. „chytli“), takže nic nepokazíme 

a zůstaneme bdělí a šťastní přesně tak, jak nás k tomu nabádá sám 

Pán Ježíš . 

 

 Závěrem bych ráda napsala, že pouť to byla velmi krásná 

a vydařená, i počasí nám přálo (pršet začalo, až když jsme se vraceli 

domů) a jménem všech výherců tímto děkuji panu farářovi, že nám 

tento zážitek umožnil. 

/Marie Havířová/ 
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v Sulkovci 

Rok se s rokem sešel a v Sulkovci jsme opět slavili svátek Jména 

Panny Marie. Při dopolední mši svaté proběhla i dožínková slavnost, 

kdy jsme všichni Pánu poděkovali za úrodu a poté byly požehnány 

dary země a dožínkový věnec. Dožínkovou mši svatou celebroval 

řeckokatolický kněz P. Ján Bilý. Celou mší nás provázely krásné 

písně v podání sulkovecké scholy, kdy hry na varhany se zhostil náš 

pan farář Pavel Vybíhal.  

 Odpoledne nás čekalo svátostné požehnání. 

 I v letošním roce přijali pozvání na „pouťovou návštěvu“ 

farníci z Bystrého a okolí.  Společně s našimi „farními sousedy“ jsme 

se sešli v kostele, kde nejdříve proběhla bohoslužba slova, při které 

měl promluvu bysterský pan farář otec Josef Matras. Po ní 

následovala adorace, Te Deum a požehnání.   

 Po skončení bohoslužby do našeho kostela vstoupil 

sv. František z Assisi. V podání mladých divadelníků jsme si mohli 

připomenout život tohoto světce. Celé pásmo bylo doplněno zpěvy 

v podání sulkovecké scholy Sluníčko. Novinkou při divadle byla 

změna v provedení kulis. Divadelníci se nebáli zapojit moderní 

techniku, přičemž na plátno promítali obrázky a fotografie míst, která 

sv. František během svého života navštívil.  

 Po skončení divadla se všichni shromáždili před kostelem, 

aby se pozdravili, něco dobrého pojedli a při tom si popovídali třeba 
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i se všemi čtyřmi pány faráři. Pozvání na společné odpolední setkání 

přijali P. Ján Bilý, P. Jakub Holík, P. Josef Matras a náš pan farář 

P. Pavel Vybíhal. Věřím, že i oni mezi námi rádi pobyli.  

 

 

Sv. František v podání otce Pavla a schola Sluníčko 

 

 I letošní poutní den se opět vydařil. Nejen proto, že byl plný 

sluníčka, ale hlavně proto, že byl bohatý na přátelská setkání 

a duchovní zážitky. Věřím, že i tento krásně prožitý den zůstane 

všem dlouho v paměti.  

 Co napsat závěrem? Slova díků, a to všem, kteří se v Sulkovci 

podíleli na pouťové přípravě kostela, na pletení dožínkového věnce, 

na přípravě pohoštění, schole za krásný zpěv, divadelníkům za čas 

a ochotu připravovat radostné chvíle pro společná setkání, otci 

Pavlovi za veškeré úsilí, otci Josefu a Jánovi za jejich promluvu, 
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všem pánům farářům za milou návštěvu a vám všem za krásné 

společenství. 

/Pavla Tomášková/ 

 

A co napsat úplným závěrem… učme se žít Františkovu modlitbu… 

 

Pane, učiň mě nástrojem pokoje. 

Pane, učiň nás posly svého pokoje, abychom přinášeli lásku tam, 

kde je nenávist, ducha odpuštění tam, kde je bezpráví, jednotu tam, 

kde jsou rozpory, pravdu tam, kde převládá omyl, důvěru tam, 

kde jsou pochyby, naději tam, kde si zoufají, světlo tam, kde je stín 

a temnota, a radost, radost tam, kde je smutek. 

Pane, veď nás k tomu, abychom spíše těšili, než čekali na útěchu, 

abychom spíše chápali, než žádali porozumění a pochopení, 

abychom spíše milovali, než abychom chtěli být milováni. Neboť ten, 

kdo sebe dává, přijímá, kdo na sebe zapomíná, nalézá, kdo odpouští, 

tomu bude odpuštěno, a kdo umírá, procitá k věčnému životu. 

 

 

 

Rodiče musí čas od času vysvětlovat svým dětem, proč je třeba 

chodit do školy. Pro odpověď na tuto otázku si jelo 5 dětí s rodiči 

z naší farnosti na Misijní den dětí. Farnost Choceň ve spolupráci 

s Papežským misijním dílem uspořádala tuto akci pod názvem „Děti 

dětem“. 
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 Po velice vřelém přivítání nám byly promítnuty dva krátké 

filmy s následným výkladem o práci misionářů v Keni. Povídání 

a sledování bylo prokládáno pohybovými písničkami. 

 Dozvěděli jsme se, jak složitá situace v Keni panuje. 

Na venkově v těchto částech Afriky žijí lidé velice chudě a musejí 

těžce pracovat, aby si zajistili obživu. Je samozřejmé, že se 

zajišťováním obživy musejí pomáhat děti od neútlejšího věku a často 

se stává, že nechodí do školy. Důvodů, proč nechodí do školy, je 

více. Nejčastěji je to velká vzdálenost školy od místa bydliště nebo 

nedostatek peněz na školní potřeby. Vybavení škol na vesnicích je 

primitivní. Děti, které nemají žádné vzdělání, se v dospělosti 

nemohou uplatnit v odborných, lépe placených profesích. 

V dospělosti pro nedostatek peněz nemohou své děti posílat do škol.  

 Papežské misijní dílo buduje v Keni síť škol a přispívá 

na jejich provoz. 

 Tyto školy jsou úzce spojeny s církví a děti vytváří různé 

projekty. Je překvapivé, s jakou radostí děti chodí do školy a účastní 

se bohoslužeb. Bohoslužby jsou plné radostí a emocí a na všech 

vidíte radost ze zapojení do aktivit v kostele. 

 Po tomto programu jsme si prohlédli misijní jarmark a snědli 

malé občerstvení, které nám připravili organizátoři. 

 Odpolední program začal soutěžemi, které děti plnily 

v jednotlivých kontinentech. Největší fronty byly u střelby z luku 

a kuše a u stanoviště vrhání nožem. Děti si vyráběly chrastítka a další 

výtvory, malovaly ozdobné kameny. Čas rychle plynul a brzy bylo 

15 hod. a my jsme se shromáždili v kostele, kde byla na závěr mše 

svatá. Při ní byli přijatí noví členové do Misijních klubek. 



listopad 2014  

 

  23  
  

 Kdo pozorně sledoval prezentace a vyprávění, poznal, jak se 

naše děti mají, že chodí do naší školy. Úroveň naší školy 

a venkovských škol v Keni je nesrovnatelná.  

/Antonín Bradáč/ 

 

 Podrobnosti a informace najdete na webu www.missio.cz. 

Najdete tam také různé filmy o práci misionářů nejen v Keni.  

 Dovezli jsme několik Misijních kalendářů, které rozdává 

Papežské misijní dílo za poskytnuté dary. Kalendář si můžete 

zakoupit v sakristii. Darem 100 Kč můžete zachránit jedno dítě 

z největší chudoby na půl roku, dar 200 Kč vystačí na 1 rok. 

 

  

Keňská škola

http://www.missio.cz/
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Milí přátelé a všichni čtenáři Žárovky, 

ráda bych se s Vámi podělila o své zážitky a postřehy z farní pouti 

do Středních Čech. Každý rok se těším na tři zářijové dny, kdy 

nemusím přemýšlet o práci a mohu si odpočinout. Letošní pouť 

ve dnech 18.–20. září 2014 nás zavedla do míst, kde se nachází jedny 

z nejkrásnějších kulturních a církevních památek. Program pouti byl 

velice lákavý a zajímavý, však se opět přihlásilo přes 90 poutníků. 

 

Čtvrtek 18. září 2014 

Ve čtvrtek ráno jsme se shromáždili na náměstí v Jimramově 

a ukázněně, podle rozpisu, nastoupili do dvou autobusů. Odjezd byl 

stanoven na 6:00 hod. Pohodlně jsme se usadili a vyrazili na cestu 

směr Kutná Hora. Po modlitbě za zdárný průběh cesty a Boží 

požehnání nás p. Pavel Šikula v autobuse č. 1 a o. Pavel v autobuse 

č. 2 seznámili s programem.  

 Prvního dne nám cesta ubíhala v příjemném hovoru 

a pozorování krajiny. Po příjezdu do Kutné Hory jsme se vydali 

k Chrámu sv. Barbory, abychom si prohlédli nádhernou stavbu, která 

započala r. 1388 a přes různá úskalí, problémy a úpravy pokračovala 

až do r. 1905, což znamená, že Barbora čekala na své dokončení víc 

než 500 let. Po celou dobu se v ní scházeli obyvatelé města a modlili 

se ke své patronce.  
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 Po krátkém rozchodu a prohlídce okolí jsme odjeli do Sázavy, 

kde stojí jedna z nejvýznamnějších památek českého středověku – 

Sázavský klášter. Podle legendy se v místě dnešního kláštera 

v r. 1032 setkal poustevník Prokop s knížetem Oldřichem. 

Poustevník nabídl knížeti v dřevěné číši vodu, která se proměnila 

ve víno. Z vděčnosti za tento zázračný čin pomohl kníže Prokopovi 

založit benediktinský klášter, který se stal kvetoucím centrem 

duchovního života a písemnictví. Zde, v působišti sv. Prokopa, jsme 

slavili mši svatou a následně se vydali na prohlídku kláštera. Potom 

nás čekal přejezd ze Sázavy do Staré Živohošti, kde bylo zajištěno 

ubytování s polopenzí přímo u Slapské přehrady. Zde jsme 

přespávali obě noci ve velice příjemném prostředí. Pěkné počasí nás 

vylákalo na procházku k přehradě. Po návratu a výborné večeři jsme 

ještě chvíli poseděli v jídelně. 

 

Pátek 19. září 2014 

Druhý den jsme s velkým očekáváním vyjeli do sídla Českých 

králů – na hrad Karlštejn. Po příjezdu na parkoviště pod hradem, 

které je vzdáleno asi 2 km od hradu, jsme vyrazili pěšky – byli jsme 

přeci na pouti! Po pár metrech jsme spatřili majestátně se tyčící věže 

hradu, které se vypínaly nad korunami stromů, byl to nádherný 

pohled. Cestu lemovaly obchůdky s upomínkovými předměty a nás 

ani moc nebolely nohy, přestože jsme neustále stoupali do kopce. 

Konečně jsme uviděli bránu do hradu. Na nádvoří jsme si trochu 

odpočinuli a počkali na průvodce, který nám přiblížil historii této 

monumentální stavby. Hrad Karlštejn byl založený r. 1348 českým 

králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení 

královských pokladů, sbírek svatých relikvií a říšských 

korunovačních klenotů. Dokončen byl v r. 1365, kdy byla vysvěcena 
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Kaple sv. Kříže ve Velké věži, která je vyzdobena 130-ti 

deskovitými obrazy z dílny mistra Theodorika. Velmi působivé je 

původní stupňovité uspořádání jednotlivých hradních budov se 

systémem mohutného opevnění. Myslím, že to byl velký zážitek 

pro všechny poutníky. Pomalu jsme se vraceli zpět k autobusům. 

 Další zastávkou byla malebná obec Svatý Jan pod Skalou. 

Svoji historii počítá od konce 9. století, kdy se zde podle legendy, 

v jeskyni pod mohutnou skalní stěnou, usadil první český křesťanský 

poustevník Ivan, který je tady uctívaný jako svatý. Žil ve zdejších 

travertinových jeskyních, které jsou v tomto místě dodnes 

zachovány. Úcta k Ivanovi se šířila do dalekého okolí a význam 

tohoto místa vzrůstal. Roku 1661 zde byl na místě starého kostela 

vystavěn nový barokní kostel sv. Jana Křtitele. Chvíle po prohlídce 

kostela jsme využili k občerstvení a pozorování okolní přírody. 

Přestože mělo pršet, na nebi nebyl ani mráček a sluneční svit nám 

dodával radost ze života. 

 Tento den nás čekala poslední zastávka – Svatá Hora 

u Příbrami. Zde jsme slavili mši svatou, mohli jsme odevzdat Panně 

Marii všechny starosti, radosti, prosby i poděkování. Toto poutní 

místo je od počátku zasvěceno Nanebevzetí Panny Marie. Smyslem 

cesty zbožných poutníků bylo uctívání Panny Marie, kterou 

zosobňovala známá soška Panny Marie Svatohorské. Roku 1905 byla 

Svatá Hora povýšena na baziliku. Celý areál vyžaduje soustavnou 

péči, aby se vše zachovalo pro další generace poutníků. 

 Pomalu přicházel večer a my se vraceli zpět do Staré 

Živohošti, kde nás čekal odpočinek a pohodlné ubytování. Večeře se 

protáhla do pozdních hodin při zpěvu a povídání a my uléhali 

znaveni, ale šťastni do svých postelí. 
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Nebojme se vzlétnout…, Svatá Hora 

 

Sobota 20. září 2014 

V sobotu jsme vstávali brzy, protože jsme museli předat pokoje 

a odevzdat klíče. Sešli jsme se u snídaně a bylo nám trochu líto, že to 

byl poslední den, který prožijeme všichni společně. Poznali jsme 

nové přátele a kamarády, kteří nezkazí žádnou legraci, nikdo se 

nemračil a byla tady úžasná atmosféra mezi poutníky ze všech našich 

farností. Dnešní den jsme po kulturní stránce zahájili návštěvou 

zámku Konopiště, který založil r. 1294 pražský biskup Tobiáš 

z Benešova. V jeho držení se vystřídala celá řada vlivných 

šlechtických rodů. V r. 1887 koupil zámek s celým panstvím 

František Ferdinand D´Este, od r. 1896 následník císařského trůnu. 

Zámek dal přestavět a okolí přeměnil v krajinářský park. 
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Při prohlídce jsme obdivovali rozsáhlé sbírky loveckých trofejí 

a zbraní. Zámek se do dnešní doby zachoval v podobě, jakou dostal 

při poslední přestavbě za arcivévody a rovněž vnitřní vybavení 

zůstalo stejné jako za doby, kdy zámek obýval František Ferdinand 

s rodinou. 

 Další naše cesta vedla do Prahy – Průhonic, kde jsme 

v Průhonickém botanickém parku shlédli sbírku domácích 

a cizokrajných dřevin, která patří svým rozsahem a složením mezi 

nejvýznamnější u nás. Bohužel se ale nad Prahou začaly stahovat 

bouřkové mraky a ozývalo se hřmění. Nasedli jsme do autobusů 

a odjížděli směrem do Strašnic. Venku sice pršelo, ale nám to vůbec 

nevadilo. Zakončení naší pouti jsme měli naplánované v kostele 

Neposkvrněného početí Panny Marie. Zde jsme také slavili 

závěrečnou mši svatou s poděkováním Pánu Bohu za dny prožité 

v tomto společenství. Po mši svaté jsme měli možnost setkat se 

s Ing. arch. Jindřichem Synkem, který tento krásný kostel ve tvaru 

jehlanu projektoval. Velice ochotně vyprávěl, jak takové nádherné 

dílo vzniká, o potížích, starostech, ale i radostech z vykonané práce. 

Poděkovali jsme za obsáhlý a vyčerpávající výklad, rozloučili se a už 

nás čekala cesta domů. Všichni jsme byli plni dojmů, pěkných 

zážitků a těšíme se, dá-li Pán Bůh, na příští farní pouť. 

 Závěrem bych chtěla ještě poděkovat jménem všech 

zúčastněných poutníků o. Pavlu Vybíhalovi za duchovní vedení 

po dobu našeho putování. Veliký dík patří p. Pavlu Šikulovi, který si 

vzal organizaci pouti na starost, a aby vše zajistil, začal s přípravou 

už v jarních měsících letošního roku. Obdivuji jeho nadšení a hodiny 

práce, které věnoval ve svém volném čase přípravě naší farní pouti. 

Moc děkujeme. 

/Blažena Leitnerová/ 
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Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 

 

 

 
 

 

 

 
 

29. 6. byl ukončen školní rok ve Škole pohádek. Děti dostaly 

vysvědčení a obdržely sladkosti. Při bohoslužbách pro děti v tomto 
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školním roce putujeme po našich farnostech, abychom poznali 

kostely a kaple, ve kterých se konají bohoslužby. Při bohoslužbách 

provádíme „virtuální“ prohlídku daného místa a seznamujeme se 

s některou z částí sakrálních budov. Děti si na mapě farností 

připichují vlajky do míst, která jsme společně navštívili, a po celý 

rok budou postupně skládat puzzle. Návštěvy těchto míst během 

promluv pro děti se mohou stát inspirativní např. pro skutečnou 

návštěvu při nedělní procházce. 

 

Farnost Sulkovec a Obec Sulkovec uzavřely Smlouvu o bezúplatné 

výpůjčce hřbitova na 20 let. Hřbitov zůstává v majetku farnosti se 

všemi dosavadními právy, obec je povinována údržbou pohřebiště 

v souladu s jeho současným využitím a je oprávněna vybírat 

poplatky za hrobová místa. 

 

Ke dni 1. 9. byla pro naše farnosti ukončena služba pastoračního 

asistenta. Otec Pavel v neděli 31. 8. panu Antonínu Bradáčovi 

poděkoval za jeho několikaletou službu. Mnohé z náplně práce 

pastorační asistenta zůstává zatím zachováno. 

 

29. 9. oslavila 99. narozeniny paní Anastázie Pospíšilová 

z Borovnice. Jménem všech farníků jí popřál vše nejlepší a požehnal 

o. Pavel. 

 

V neděli 28. 9. v závěru mše svaté v Jimramově otec Pavel 

poděkoval za mnohaletou službu knihovnice paní Boženě Brychtové, 

které již zdraví nedovoluje tuto službu plně zastávat. Poté představil 
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knihovnici novou, kterou se stává paní Alexandra Bobulová. Obě 

knihovnice obdržely malé dárky. Farní knihovna je otevřena vždy 

v neděli po mši svaté. Průběžně je doplňována o nové knihy. Rovněž 

se připravují internetové stránky farní knihovny. 

 

Ve dnech 6.–8. 10. proběhlo napojení jimramovské fary 

na přečerpávací nádrž k čističce odpadních vod. Fara tak byla 

napojena na obecní kanalizaci a došlo k odpojení septiku a ke zrušení 

trativodu. Trativod zůstává nyní funkční pouze pro dešťovku. 

Rovněž byly připraveny odbočky na případné napojení bývalé 

prádelny a hospodářských budov. 

 

Realizace nového vytápění kostela v Jimramově byla odložena 

na příští rok, a to z důvodu sbírání dalších zkušeností z jiných kostelů 

(lze provádět pouze v zimním období), aby mohl být vybrán 

nejvhodnější způsob vytápění.  

 

V kostele v Dalečíně byla ukončena a úspěšně zkolaudována 1. etapa 

opravy nástěnných maleb, na žádost Památkového úřadu se ještě 

upravuje podzemní odvětrávání starého presbytáře. Jsou přislíbeny 

dotace na příští rok, aby obnova výmalby starého presbytáře mohla 

být dokončena. Je rovněž podána žádost o závazné stanovisko 

k plánovanému nátěru plechových částí střechy kostela. 

 

Pro kostel v Sulkovci budeme žádat o dotaci k výmalbě kostela. 

Realizace se bude odvíjet od vyjádření a požadavků dotčených 

orgánů. 
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Slíbený rozhovor s poutním kazatelem, řeckokatolickým knězem 

Jánem Bilým, bude otištěn až v příštím čísle Žárovky. Otec Janko 

ještě při připomínce den před uzávěrkou slíbil odpovědi na dotazy 

dodat, nicméně těsně před uzávěrkou poslal omluvu kvůli zdravotní 

indispozici. Rozhovor tedy v příštím čísle. 

 

Výuka náboženství 

I v tomto školním roce probíhá výuka náboženství na školách 

v našich farnostech, a to následovně: 

ZŠ Jimramov, 2.–4. třída: čtvrtek 12:15–13:00  

(výuku navštěvuje 7 žáků; z 1. třídy výuku nikdo nenavštěvuje) 

ZŠ Jimramov, 5.–9. třída: čtvrtek 13:15–13:55  

(výuku navštěvují 4 žáci) 

ZŠ Dalečín, 1.–5. třída: pondělí 12:45–13:30  

(výuku navštěvuje 6 žáků) 

 

Proviant 

Již popáté se v našich farnostech uskutečnila sbírka potravin, které 

putovaly do Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. 

 Z našich farností bylo kněžskému semináři věnováno: 

29 pytlů po 50 kg brambor, 17 pytlů po 25 kg brambor, 5 kg mrkve, 

5 kg rýže, 12 litrů medu, 16 hlávek zelí, 12 litrových sklenic 

čalamády a 500,- Kč. 

 Představení AKS posílají toto poděkování: „Všem štědrým 

dárcům, kteří sesbírali různé druhy ovoce, zeleniny, brambor 
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ze svých zahrad a polí i jiné druhy potravin a rozhodli se je darovat 

kněžskému semináři v Olomouci pro bohoslovce, posílají 

představení velké poděkování za Vaši lásku, obětavost a štědrost. 

Svůj srdečný pozdrav Vám posílá a všem s vděčností žehná 

P. Antonín Štefek, rektor AKS.“ 

 Za všechny dárce byla v pondělí 13. 10. v seminární kapli 

sv. Cyrila a Metoděje sloužena mše svatá. 

 

 V semináři studuje již posledním rokem také náš bohoslovec 

Jaroslav Laštovička, za kterého se v jimramovském kostele vždy 

po modlitbě růžence modlíme. Proto na následujících řádcích 

připomínám i pro ostatní naši modlitbu: 

 Bože, který voláš dělníky na svou žeň, obracíme se k tobě 

s důvěrou v modlitbě za tvého služebníka, našeho bohoslovce 

Jaroslava, který uslyšel tvůj hlas a vydal se na cestu následování 

tebe, Dobrého Pastýře. Otevři mu srdce a sešli na něho svého 

svatého Ducha, aby dobře rozpoznal své povolání a byl stále 

poslušný tvému hlasu. Požehnej jeho rodičům, příbuzným a přátelům, 

aby také oni s pokorou přijímali tvou vůli a radovali se, že k této 

posvátné službě povoláváš z kruhu nejbližších. Nám, mezi kterými 

vyrůstal, připomínej odpovědnost za spoluúčast na milosti, která je 

prokazována naší farnosti. Naplň Duchem moudrosti a otcovské 

lásky všechny představené kněžského semináře, aby pod tvým 

vedením dokázali pomáhat bohoslovcům v jejich rozhodování 

a vychovávali zralé muže k přijetí tak posvátného daru, jako je svaté 

kněžství. 

 Panno Maria, Matko kněží, oroduj za nás! 

/o. Pavel/ 
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Řešení křížovky z minulého čísla 

„Kdybychom věděli, jak moc nás Bůh miluje, …“ 

(Jan Maria Vianney) 

 

1 Š A L A M O U N

2 S A M S O N

3 P A S T Ý Ř

4 N O E

5 L U K Á Š

6 I Z Á K

7 B I B L E

8 B A B Y L O N

9 J E R I CH O

10 J O S E F

11 M A R E K

12 G O L I Á Š

13 M A T O U Š

14 E G Y P T Ě

15 S O D O M A

16 D E S A T E R O

17 J E Ž Í Š

18 M O J Ž Í Š  

 

Sčítání účastníků bohoslužeb 

V neděli 12. 10. proběhlo sčítání účastníků bohoslužeb. Počty jsou 

vždy orientační, neboť účast se mění v závislosti na ročním období, 

počasí, prázdninách a dovolených, přítomnosti chalupářů, poutěmi 

v okolí, fotbalovými zápasy v neděli dopoledne(!) a také 

na sobotních večerních akcích a s tím spojeným vstáváním 

či dospáváním. Nejstálejší počet účastníků bohoslužeb 

zaznamenávám v Dalečíně, zatímco v Jimramově a Borovnici, a ještě 

nápadněji v Sulkovci a Nyklovicích počty kolísají. Přesto však je 
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sčítání jakýmsi ukazatelem počtu lidí, kteří přicházejí na bohoslužbu, 

aby se společně setkali a modlili. 

 Jak si „vedeme“, ukazují následující čísla (v závorce je počet 

účastníků na bohoslužbě 19. 4. 2009, kdy proběhlo poslední sčítání): 

Jimramov: 69 mužů + 109 žen = 178 účastníků /z toho 6 + 6 = 12 

účastníků v Borovnici/ (199) 

Dalečín: 45 mužů + 64 žen = 109 účastníků (130) 

Sulkovec: 31 mužů + 39 žen = 70 účastníků (88) /v Nyklovicích 

tuto neděli bohoslužba nebyla/ 

/o. Pavel/ 

 

 

 

Mám rád časná rána. Většina lidí ještě v „teplém pelíšku“ dospává 

noc. Já si zatím vychutnávám čerstvý vzduch a „bezčlověčí“ ulice 

či prostranství. Těší mne pocit pozorovatele rodícího se dne. Je to, 

jako by vše bylo stvořeno jen pro mě. 

 Samozřejmě – jenom jako. 

 Kolem živého plotu běží malý chundelatý pes. Asi se vrací 

z noční toulky. Přes ulici běží další, ten také zná přesnou cestu domů. 

Vrátí se včas od své „frajerky“ do boudy, takže ani pán nepozná, 

že ho nikdo nehlídal. 

 Jdu dál Dolní Lipovou kolem říčky Stařič ke kostelu. 

Najednou se trochu leknu. U plotu stojí mohutný vlčák. Potlačím 

pud, který mi velí rychle zmizet, a nutím se jít klidně dál. Je to mladý 



 listopad 2014 
 

   36  
  

pes, dívá se za plot a vrtí radostně ocasem na fenku. Neuspěl. Odbíhá 

nerozhodně a váhavě. Asi ještě nikdy nepoznal svobodu a vyrazil si 

do „světa“. Vyrazil ale také na silnici, stojí uprostřed a neví, co dál. 

V duchu mu říkám: „Běž pryč, přejede tě auto!“ Jako by to uslyšel, 

otočil ke mně hlavu a upřel na mně krásné hnědé oči s otázkou: 

„Pomůžeš mi?“ Zavrtím hlavou a říkám ne, ne, já nejsem tvůj pán, 

hledej cestu domů, jinak špatně skončíš. Nejistě se otáčí a běží mezi 

ploty dál. Připadá mně to jako z nějaké bajky. Mám smíšené pocity, 

umocněné právě dočtenou knihou „Tančící skály“. Vybavuje se mi 

věta z textu, která říká: Svoboda a odpovědnost jsou líc a rub téže 

mince. Pes je jen zvíře, nemá lidský rozum, nechápe. Člověk, ten 

sice rozum má, ale často pochopit nechce. 

 Mimochodem, tu knížku, kterou napsal Marek Orko Vácha, 

„Tančící skály“, stojí opravdu za to přečíst.   

/Marián Škoviera/ 
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v původním presbytáři 

kostela sv. Jakuba v Dalečíně 

V letošním roce proběhla první etapa restaurátorských prací 

v původním presbytáři kostela sv. Jakuba. Výmalba pochází 

z osmdesátých let čtrnáctého století a byla objevena náhodně v roce 

1940, kdy pod vedením P. Jana Bednáře proběhla oprava kostela 

a rozšíření hřbitova. V té době byl interiér presbytáře restaurován. 

Z dnešního pohledu však tehdejší restaurátorský zásah nenaplňoval 

nároky, které se na podobu restaurování vyvinuly za více než 

70 následujících let. Malby zůstaly nedočištěny od pozdějších 

přemaleb, odkryv těchto přemaleb 

byl proveden hrubým způsobem, 

nebyly zvoleny vhodné retušovací 

odstíny barev, které by odpovídaly 

podobě originální výmalby. Interiér 

presbytáře byl od té doby navíc 

zasažen vlhkostí, především 

na severní straně, a rovněž prach, 

který se začal usazovat na stěnách, 

způsobil značnou degradaci maleb 

a celého interiéru kaple. V letošním 

roce došlo k restaurování klenby 

a přízemního omítkového pásu pod 

figurální malbou kristologického cyklu. Omítka, která nebyla 

v těchto místech původní, ale pocházela ze čtyřicátých let dvacátého 

století, byla odstraněna a nahrazena novou, splňující nároky současné 
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památkové péče. Z maleb nad kristologickým cyklem byly 

odstraněny přemalby a nevhodné tmely. Volné plochy a malby byly 

retušovány tak, aby byla respektována jejich původní gotická 

podoba.  

 Na příští rok je plánováno restaurování toho nejcennějšího 

v interiéru původního presbytáře, maleb kristologického cyklu.       

/Jiří Štourač/ 

 

 

 

 

(1934–2014) 

 

Ze vzpomínek pana Jana Hanuse (1954) 

„Nyní se vrátím o několik roků zpět, a sice k roku 1933. Stará 

zvonička, která stojí na návsi, byla postavena roku 1864. Krytinu, 

šindel měla zpuchřelou a bylo ji zapotřebí opravit. Dr. Heger 

poukázal na to, že tato kaplička je chráněna Památkovým úřadem 

v Brně, a proto opravena musí být. Mezitím se však občané dohodli 

o tom, že by mohla být postavena kaple nová. Od myšlenky k činu 

nebylo daleko. Napsali o tom Dr. Josefu Hegerovi a vše bylo hotovo. 

Ovšem v první řadě bylo zapotřebí peněz. Byla svolána schůzka 

osadníků, na níž se jednalo o tom, jak velkým obnosem by každý 

mohl přispět na stavbu nové kaple. Sešlo se tehdy na 10 000 Kčs. 
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Kámen, jeho dovoz i práce nádeníků, též vykopání základů bylo 

zdarma. 

 Tehdy však Msgr. Heger pojal myšlenku, aby místo kaple byl 

postaven kostelík. Od této chvíle si vzal stavbu kostelíčka sám 

na starost. 

 Plány byly schváleny v Brně. Provedení této stavby bylo 

zadáno panu Josefu Veselskému, staviteli v Jimramově. Kolik Kčs 

tato kaple stála, se nedovíme, poněvadž mnoho peněz, které nejsou 

v žádných položkách zaneseny, daroval Dr. Heger.“ 

 

Ze zápisu v obecní kronice 

„V roce 1934 byla nákladem katolíků a profesora ThDr. Josefa 

Hegera postavena nová kaplička, která byla 28. října kanovníkem 

Tenorou z Brna vysvěcena. Dovoz staviva a práci vykonali katolíci 

zdarma. Stavbu provedl stavitel Veselský z Jimramova.“ 

 

Dovětek 

Od své výstavby kaple vždy potřebovala dobré pastýře a mnoho 

obětavých občanů, kteří se za dobu její existence podíleli a podílí 

na její dnešní podobě. 

/zápisky vypsal Jiří Heger/ 
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Archivní fotografie 

 
Nyklovická kaplička 

Zápisem v kronice je dáno, že v tomto roce 28. října oslavíme výročí 

80 let od posvěcení nyklovické kaple. Kaple je zasvěcena k slavnému 

svátku Povýšení svatého Kříže. Věřící si připomínají velikonoční 

utrpení Ježíše Krista poutní mší svatou. 

 Nyklovická kaple místním farníkům nahradila opodál stojící 

malou zvoničku sv. Jana Nepomuckého z roku 1864. Kaple je svým 

vzhledem typická době funkcionalismu. Během uplynulých let prošla 

mnohými úpravami. Na věži kaple byly instalovány hodiny, původní 

oltář byl ubourán a nahrazen novým, byly opraveny vnitřní i vnější 

omítky, osazena nová okna, nátěr střechy a spousta jiných 

záslužných prací.  



listopad 2014  

 

  41  
  

 V interiéru kaple vzbuzuje největší pozornost svatostánek, 

nad kterým visí velký dřevěný kříž. Po obou stranách kaple se 

nacházejí sochy. Sousoší Panny Marie, sv. Josefa a socha sv. Jana 

Nepomuckého, která je umístěna v kapli, skrz vzlínání vlhkosti není 

v již zmiňované zvoničce. Nynějším studentem bohosloví 

Jaroslavem Laštovičkou z Míchova byl v minulosti zrenovován kříž 

i sochy. Po stranách kaple je vyobrazena křížová cesta. 

 V roce 2012 byla za pomocí farníků a brigádníků provedena 

rekultivace zeleně v okolí kaple. K opravené studni byl vybudován 

chodník a opatřen lavičkami. Na severní straně kaple je čerstvě 

instalován pomník obětem padlých v I. světové válce (k letošní 

100. připomínce jejího zažehnutí). Žehnání pomníku jedenácti 

padlých mužů z Nyklovic bylo minulý týden součástí oslav 

osmdesátých narozenin naší kaple.  

 Je to pěkné výročí, že tu kaple stojí už 80 let. Vždyť je 

postavena pro nás a jen na nás záleží, jaké místo si zvolíme 

k setkávání s Pánem Ježíšem.  

 Poděkování patří všem, za aktivní a nezištnou pomoc 

ve farnostech. V neposlední řadě děkuji našemu panu faráři – otci 

Pavlovi „za klíč“, který nadále používá i od naší kapličky, a máme 

možnost se scházet na pravidelných bohoslužbách. Poděkování 

za pravidelné vedení bohoslužeb slova patří panu jáhnovi Ladislavu 

Kincovi. A především: Bohu díky! 

/Jiří Ocásek/ 
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Je to něco málo přes dva roky, co jsem čekala našeho syna a byla 

jsem tenkrát s rodiči na návštěvě u známých. Během návštěvy 

obdrželi naši telefonát, že se u nich stavil náš bývalý pan farář Milan 

Těžký. Jel ten den zrovna kolem a asi si vzpomněl, že tam bydlí 

někdo, koho zná, tak zkusil, jestli budou doma. Naštěstí se potkal 

s bratrem, který našim zavolal, a protože pan farář měl ještě chvíli 

čas, tak se rozhodl, že na nás počká. My jsme na nic nečekali, 

na návštěvě se rozloučili a vyrazili na cestu, abychom se s ním mohli 

co nejdřív potkat, protože to pro nás byla velmi milá a nečekaná 

návštěva.  

 A tak jsme prožili s otcem Milanem pěkných pár chvil, 

během kterých jsme zavzpomínali a pěkně si popovídali. Při odchodu 

padla řeč (možná spíš oči) i na moje těhotenství a pan farář se tak 

zamyslel a říká, že by pro mě možná něco měl. Začal hledat ve svých 

věcech a našel mezi nimi i obrázek Panny Marie v očekávání Pána 

Ježíše, který mi dal. Na druhé straně tohoto obrázku byla velmi 

pěkná modlitba právě pro ženu v požehnaném stavu, a tak jsem měla 

radost, že jsem ji od něho dostala a mohla se tuto modlitbu začít také 

modlit.  

 V té době jsem neměla vůbec žádné problémy, byla jsem 

na začátku šestého měsíce a vše probíhalo tak, jak mělo. Nebyl ani 

žádný náznak toho, že by to snad mohlo být jinak. Jenže uplynulo 

pár dní, možná týdnů, už si nejsem zcela jistá, a na jedné z dalších 

běžných kontrol v těhotenské poradně najednou bylo všechno jinak. 

Musela jsem být hospitalizovaná a nikdo netušil, zda se těhotenství 

podaří udržet. Tím pro mě začaly nekonečné minuty, dny a nakonec 

i měsíce, které jsem musela strávit v nemocnici, a musím říct, že ne 
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jednou jsem byla na pokraji malomyslnosti a bylo pro mě hodně 

těžké udržet si čistou mysl.  

 Naštěstí jsem měla velkou podporu rodiny a přátel a u sebe 

modlitbu, která mě opravdu držela „nad vodou“, ta slova, která tam 

byla psaná, mi přišla jak šitá na míru přímo pro mě. A tak si tak 

říkám, jestli to byla opravdu jen náhoda, že se tu tenkrát otec Milan 

objevil a že měl u sebe právě tuhle modlitbu, kterou jsem 

v následujících měsících tolik potřebovala. Každopádně jsem mu 

za to velmi vděčná! 

/Marie Havířová/ 

 

 

MODLITBA ŽENY V POŽEHNANÉM STAVU 

Všemohoucí Bože, Tys připravil tělo a duši Panny Marie za důstojný 

příbytek pro svého Syna. Nyní jsi požehnal také mé tělo a učinil jsi je 

nástrojem své tvůrčí síly. Plna vděčnosti dávám se zcela do Tvé 

služby. Také dítě, které jsi mi dal, Ti cele zasvěcuji. Ochraňuj 

a opatruj tento klíčící život a dej, ať se toto dítě šťastně narodí 

a stane se ve svatém křtu Tvým dítětem. Chraň mé dítě v celém jeho 

dalším životě, ať kráčí věrně cestami Tvých přikázání a ať dosáhne 

věčného života v nebesích. 

Dobrotivý Bože, tento klíčící život jsi svěřil mé ochraně a mé 

zodpovědnosti. Prosím Tě proto, dej mi zdraví těla a duše, dej mi 

dobrotu srdce a čistou mysl, abych svému dítěti nepředala špatné 

náklonnosti, nýbrž abych mu dala do života jen dobré povahové 

vlastnosti. 
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Nebeská Matko, pomáhej mi, abych v těchto měsících měla ve svém 

srdci hodně čisté radosti, a abych směla tuto radost šířit kolem sebe. 

Z lásky k Bohu a z lásky ke svému dítěti nechci propadnout 

malomyslnosti, i kdyby snad v příštích dnech nebo ve chvíli porodu 

se mi dítě stalo příliš těžkým břemenem. Kéž mi v této době, Matko 

Boží, dodají síly vzpomínky na Tvé bolesti a na utrpení Tvého Syna. 

Též vás, svatí andělé strážní, prosím o ochranu a pomoc. Veďte mne, 

manžela i naše dítě tímto životem tak, abychom jej prožili podle vůle 

Boží, a buďte našimi přímluvci u Božího trůnu. 

Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého 

ať sestoupí na mé dítě, na mého manžela i na mne. 

Amen! 

Maria, bez hříchu prvotního počatá, oroduj za nás! 

 

 

 

Vzpomínka na dovolenou… 

Už víc jak půl hodiny sedíme na jednom místě. My a naši známí, 

se kterými právě trávíme dovolenou v Sieně. Sedíme, nebo chvílemi 

stojíme, a nemůžeme se vynadívat. 

 Je to krása, říkáme my.   

 Je to krása, konstatují oni. 
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 Nad námi se tyčí mohutný portál chrámu Santa Maria 

Assunto. Mramorový Svět i mramorové Nebe. Mramorové sloupy, 

mramorové oblouky, mramorové sochy. Mramor a zase mramor, 

krásně nasvícený italským sluncem. Vysoko v průčelí jsou tři 

nádherné zlacené mozaiky. A za tím vším se tyčí zvonice z černého 

a bílého mramoru. 

 

 

Portál chrámu Santa Maria Assunto, Siena 

 

 Najednou mne napadla myšlenka: vidíme stejnou věc, my 

i oni.  Říkáme, že je to krása. Ale pro každého z nás to znamená něco 

jiného. 
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 Jak tuto krásu asi vnímají „nevěřící“, ke kterým se tito naši 

známí řadí, a jak ji vnímáme my, co „věříme“? 

 Vím, co chtěli slyšet: kdo byl stavitel, jak dlouho se stavělo, 

co všechno se spotřebovalo, co to stálo a vlastně všechno to, co se dá 

přečíst v každém lepším turistickém průvodci. A co se stejně rychle 

zapomene. 

 V tu chvíli mám ale chuť říkat něco jiného. Otevřít jim „náš“ 

pohled na tuto krásu. 

 Že to všechno stavěli lidé pro oslavu Boha, že je v tom 

kameni vtěleno ohromné úsilí, nasazení, radost, jistě i slzy, 

ale hlavně láska jako odpověď na tu nejvyšší lásku, kterou byl člověk 

obdarován. Prostě vztah lidského srdce ke Stvořiteli a Spasiteli. Proto 

je ta krása tak úchvatná, protože je prostoupena Duchem. 

 Jak to, že necítíte a nevidíte to, co já?  Slyším se, jak nahlas 

říkám totéž, co oni: je to krása, ale přesto – každý říkáme něco 

jiného. Uvědomuji si, že něco podobného jsme prožívali ve stejné 

společnosti i před tváří „přírody“. 

 Trochu rozpačitě zakládám do alba fotografii chrámu Santa 

Maria Assunto, která mně připomněla okamžiky prožité na dovolené. 

V duchu mne napadá: nezklamal jsem vlastně? Možná to byla 

příležitost k evangelizaci a já ji nevyužil. Proč? 

 Nestalo se vám někdy něco podobného? 

/Marián Škoviera/ 
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podle papeže Františka 

Zaznělo na Večeru chval 31. 8. v Dalečíně 

 

1. Žij a nechej žít 

Každý z nás by se měl řídit tímto heslem, říká papež. Heslo je velmi 

podobné jednomu italskému hlásajícímu „Pohybuj se vpřed a to samé 

dovol i druhým.“ 

 

2. Rozdávej druhým kousek sebe 

,,Lidé mají být vůči svému okolí otevření a velkorysí,“ upozorňuje 

František, protože „pokud se stáhneme do sebe samých, riskujeme 

tím, že se staneme egocentriky.“ 

 

3. Životem postupuj klidně 

Papež, který působil jako učitel literatury na střední škole a své 

znalosti z této oblasti využívá i dnes, se inspiruje románem Ricardo 

Guiraldese. V něm se hlavní hrdina gaučo Don Segundo Sombra 

ohlíží za svým životem. Don Segundo popisuje, že v mládí byl 

říčkou plnou kamení, kterého se nedokázal zbavit. V dospělosti 

rychle plynoucí řekou a ve stáří kaluží, na jejíž hladině je pohyb, 

i když minimální, znatelný. Svatý otec řekl, že se mu obzvláště líbí 

přirovnání ke kaluži. Ta má podle něj schopnost pohybu 

doprovázeného laskavostí, pokorou a klidem.   
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4. Zdravý způsob trávení volného času 

U lidí se vytrácí potěšení z umění, literatury a hraní si s dětmi, lituje 

papež. ,,Konzumerismus přináší úzkost a stres a obírá lidi o zdravý 

způsob trávení volného času,“ říká a vyzývá: ,,Třebaže mnoho rodičů 

pracuje dlouho do večera, musí si najít čas na své děti. Rodiny by 

rovněž během společného stolování měly vypnout televizi. Televize 

sice je důležitý zdroj informací, během jídla lidem ale znemožňuje 

vzájemnou komunikaci.“ 

 

5. Neděle je svátek 

Podle papeže by se v neděli nemělo chodit do práce, protože neděle 

je dnem rodiny. 

 

6. Důstojná pracovní místa 

,,Hledejme inovativní způsob a vytvořme pro mladé lidi důstojná 

pracovní místa. Pokud se nám to nepodaří, propadnou mladí drogám 

a budou náchylnější k sebevraždám,“ vysvětluje. Dát lidem jídlo 

podle mínění papeže nestačí. ,,Důstojnosti je dosaženo až tehdy, kdy 

domů přineseme jídlo za námi vydělané peníze,“ uzavírá. 

 

7. Respekt k přírodě 

Přírodu musíme respektovat a starat se o ni, uvádí hlava katolické 

církve. ,,Environmentální degradace je jednou z největších výzev, 

před kterou stojíme. Otázka, jíž zcela ignorujeme, je: ‚Nepáchá 

lidstvo sebevraždu tím, jak bezohledně a tyransky s přírodou 

zachází?‘ “ 
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8. Nebuďme negativní 

Papež upozorňuje, že by lidé měli přestat být negativní. ,,Když 

mluvíme špatně o druhých, značí to jen naše nízké sebevědomí. 

Umět se rychle přenést přes negativní věci je zdravé,“ uvádí. 

 

9. Respektujme víru druhých 

,,Druhými lidmi se naopak můžeme inspirovat a rozvíjet se díky 

vzájemné komunikaci. Přivádění druhých na svou víru je ten 

nejškodlivější a paralyzující aspekt všech náboženství.“ Svou 

myšlenku František následně rozvíjí: ,,Přístup ‚Mluvím s tebou, 

abych tě přesvědčil‘, je špatný. Každá osoba vede dialog. Církev se 

rozrůstá tím, že k sobě nové členy něčím přitáhne, ne tím, že je 

přemlouvá.“ 

 

10. Pracujme pro mír 

,,Žijeme v čase válek. Svou výzvu k míru musíme doslova křičet,“ 

komentuje papež a upozorňuje, že mír někdy mylně budí dojem ticha 

a klidu. ,,Mír není nikdy klidný. Mír musí být proaktivní 

a dynamický,“ uzavírá své myšlenky. 

 

 

Podle: http://echo24.cz/a/wBbRb/papez-ma-nove-desatero-vypnete-

televizi-u-jidla-rika 

http://echo24.cz/a/wBbRb/papez-ma-nove-desatero-vypnete-televizi-u-jidla-rika
http://echo24.cz/a/wBbRb/papez-ma-nove-desatero-vypnete-televizi-u-jidla-rika
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1. otázka: 

Některé základní modlitby se v různých farnostech modlí jinak, 

někdy se dokonce ani lidé v jednom kostele neshodnou na stejných 

slovech téže modlitby. Mám na mysli především tři konkrétní 

modlitby: 

a) Při modlitbě „Sláva Otci i Synu…“ se někteří modlí 

„…jako bylo na počátku…“, jiní „…jako byla na počátku…“ 

b) V modlitbě „Anděle Boží“ se ani doma s babičkou 

neshodujeme ve slovech „… mě vždycky řiď a napravuj…“ 

a „… mě vždycky veď a napravuj…“ a ještě „… a v tom 

svatém obcování…“ s „… a tak s tebou ve spojení…“ 

c) Při modlitbě „Zdrávas, Královno“ jsme řešili, zda je 

správně „požehnaný plod života tvého“, nebo „plod života 

svého“. 

Co je správné, kde vyhledat rozuzlující odpovědi 

k dalším případným neshodám? 
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2. otázka:  

Budou v rámci majetkového narovnání restituovat i naše farnosti? 

 

3. otázka:  

Jaké jsou požadavky na člověka, který by chtěl být křestním 

kmotrem? Je nutné mít dva křestní kmotry, nebo stačí jeden? 

 

 

Odpověď na 1. otázku: 

Prvně se pokusím odpovědět na bod a) této otázky, neboť řešení je 

ve shodě přísudku s podmětem. Prvně si musíme odpovědět 

na otázku, co bylo na počátku (myšleno v duchu této modlitby). 

Na počátku byla sláva, která ve větě stojí jako podmět. Jakého 

mluvnického rodu je „sláva“ – ženský, nebo střední? Je TA sláva, 

tedy ženský rod. Sloveso k ženskému rodu zní „bylo“, nebo „byla“? 

Byla. Česky správně je „SLÁVA … jako BYLA na počátku…“ 

 Správnost vyslovování modliteb v bodech b) a c) si již 

gramaticky neodvodíme, proto uvádím správné znění přímo. 

V modlitbě „Anděle Boží“ prosíme „mě vždycky VEĎ a napravuj“ 

a „a tak S TEBOU VE SPOJENÍ“. V modlitbě „Zdrávas, Královno“ 

k nám má Marii obrátit „požehnaný plod života SVÉHO“. 

 Stejně tak bychom mohli předejít dalším nešvarům, např. 

v Modlitbě Páně se modlíme „A neuveď nás v pokušení“, nikoli 

„A neuvoď nás do pokušení.“, v Pozdravení andělském 

nevyslovujeme „Požehnaná tys mezi ženami“, ale „Požehnaná ty 

mezi ženami.“  
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 Ačkoliv se může zdát, že jde o maličkosti, vidíme, že rozdíly 

jdou od jednoho písmene až po celé věty. Je pak velice těžké říci, 

že k Bohu voláme jedním hlasem, když už to ani na poslech nezní. 

Změny jsou dány vývojem jazyka. Kritériem správnosti je 

KANCIONÁL, kde jsou uvedeny nejen písně zpívané při mši svaté, 

ale také, a to hned na začátku, základní křesťanské modlitby. 

Podotýkám, že se jedná o aktuální vydání kancionálu, pokud možno 

z tohoto století. 

 Problém je někdy v tom, že zvyk je železná košile a zažité 

způsoby, i když je zájem je přeměnit na současnou podobu, se jen 

těžko odnaučují.  

 A tak na závěr odpovědi jen taková perlička: V modlitbě 

„Zdrávas, Královno“ se mj. modlíme i slovy „A proto, orodovnice 

naše.“ Starší češtinou se věřící modlili „A protož, orodovnice naše.“ 

Děti (kterým je neznámý jak výraz „protož“, tak slovo „orodovnice“) 

obvykle opakují slova modliteb po rodičích a prarodičích. A tak 

odposlouchaly „A proto, šrotovnice naše.“ A komu to v hlavě 

nezačalo šrotovat nad slovy této modlitby, kdo pouze papouškuje, 

místo toho, aby se modlil a přemýšlel, „modlí se“ ke „Královně 

šrotovnici“ dodnes. 

 

Odpověď na 2. otázku: 

Zákon o majetkovém narovnání s církvemi se dotýká pouze farnosti 

Jimramov, a to jen drobně. V současnosti probíhají jednání a bylo 

zahájeno první řízení o schválení dohody o vydání zemědělské 

nemovitosti. Často také bývá vznášen dotaz ohledně pozemku 

u Sulkovce (za Jandlovým křížem), kde se od nepaměti říká 
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„Na farském“, nebo „Farní“. Tento pozemek patří farnosti, avšak 

farnosti Olešnice na Moravě, takže nemáme právo jej restituovat. 

 

Odpověď na 3. otázku: 

Především je nutné říci, že „chtít být“ křestním kmotrem ještě nic 

neznamená, pokud to nechtějí rodiče křtěného dítěte nebo 

katechumen. Křestním kmotrem nemůže být nikdo samozvaně. 

Dětem po řádném uvážení a modlitbě vybírají kmotry rodiče (nikoli 

prarodiče či jiní příbuzní, jak se občas stává), katechumen si volí 

kmotra sám. Farář nebo křtitel má povinnost se ujistit, že kandidát 

na kmotra je s to převzít závazky, které z této služby vyplývají. Podle 

Katechismu katolické církve, článek 1255, má být kmotr dobrým 

věřícím, schopným a ochotným být na cestě křesťanského života 

oporou nově pokřtěnému. Když nahlédneme do Kodexu kanonického 

práva, kánonu 874, zjistíme, že kmotr musí být ustanoven křtěncem 

nebo rodiči nebo těmi, kdo jsou na jejich místě; jestliže nejsou, určí 

ho farář nebo udělovatel křtu; kmotr musí být vhodný a mít úmysl 

zastávat tuto službu. Musí dovršit 16. rok života. Je bezpodmínečně 

nutné, aby byl pokřtěný katolík, aby byl biřmovaný a již přijal svaté 

přijímání a vedl život odpovídající víře a převzatému kmotrovství 

(sem patří i taková samozřejmost jako denní modlitba; účast, mimo 

spravedlivý důvod, na nedělních bohoslužbách; časté přijímání 

svátosti smíření a eucharistie; církevně uzavřené manželství – není 

tedy dovolen pouze občanský sňatek, partnerství či jiný druh 

konkubinátu). Budoucí kmotr nesmí být stižen žádným kanonickým 

trestem. Nesmí to pochopitelně být rodič. V brněnské diecézi platí 

také Partikulární zákon 2.2, ve kterém se zakazuje kněžím být 

kmotrem jak při křtu, tak při biřmování (nevztahuje se na rodinné 
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příbuzné) – výjimku dovoluje pouze místní ordinář. Při přijímání 

kmotrovství by měl být kandidát po nedávné svátosti smíření. 

 Co se počtu kmotrů týče, postačí jeden kmotr. Jsou-li dva, 

pak to podle opodstatněného požadavku kánonu 873 právního 

kodexu musí být muž a žena, nikoli dvě osoby stejného pohlaví. 

 V případě, že někdo nemůže být připuštěn jako kmotr, může 

být alespoň svědkem křtu. 

 Církev a kněží bývají často obviňováni z přílišných nároků 

na kmotra. Ovšem kmotr nese odpovědnost za víru a výchovu 

ke spáse křtěnce. Zvláště tam, kde náboženská výchova ze strany 

rodičů selhává, je kmotr povinen předávat živou víru, žádnou její 

light verzi nebo dokonce náboženskou mrtvolu. Proto i jeho víra 

musí být živá. Pokud víra není, nemá co předávat (chce-li někdo 

po „nevěřícím“ kmotrovi předávání víry v Ježíše, je to podobné, jako 

kdyby po mně někdo chtěl, abych někoho naučil japonsky – a věřte, 

že v japonštině znám jen jediné slovo: válka = samajamadomyfuč; 

tak takové by to asi bylo). 

 Pokud se stane, že kandidát zjevně nezpůsobilý není farářem 

připuštěn, bědování rodičů, že nikoho jiného nemají, se časem ukáže 

jako neopodstatněné, protože se zatím vždycky „někdo“ našel – 

stačilo se rozhlédnout dál než po sourozencích nebo babičkách. 

Někdy to může vypadat, že se kmotr musí vlézt do výše uvedených 

požadavků a je to. Ne vždy. Někdy může kmotr splňovat všechny 

požadavky práva, ale jeho víra je spíš plnění náboženských 

povinností než pravdivý vztah s Bohem.  Platí zde i opačný postup, 

když se do „škatulek“ nevleze. Pokud farář kandidáta na kmotra zná 

a vidí odpovídající úroveň jeho duchovního života, může na některý 

z požadavků, např. biřmování či nejnižší možný věk, dovolit 

ze spravedlivého důvodu výjimku. Při udílení křtu nejde totiž 
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o vměstnání se do nějaké škatulky, ale o život. A co víc! O život 

věčný!!! Je však namístě připustit, že právní ustanovení nás k tomu 

vedou a chrání nás podobně jako dopravní značky.  

 Moje zkušenost je taková, že pokud kmotra nelze přijmout, 

nábožensky praktikující rodiče se podiví, většinou si na mě 

zanadávají, ale pochopí, přijmou a křest je nakonec radostí nás všech. 

Rodiče, kterým o nějakou víru nejde, dožadují se pouze jakéhosi 

obřadu (nechci to nazývat jejich slovníkem jako šaškárnu v kostele), 

se rozlítí, urazí a kapitola křtu je pro ně buď uzavřená, nebo zajedou 

za jiným farářem, který nedbá (nebo nezná) své odpovědnosti 

a pokřtí každého, kdo mu vleze pod konvičku, a to i s „kmotrem“, 

který mu, církvi, všem přítomným a Bohu po celý obřad evidentně 

lže do očí. O tom se však už nechci rozepisovat, i když by se o tom 

dalo povídat. Jak jistě tušíte, takové kmotrovství i život z víry totiž 

stojí za hovor. 

/Na otázky odpověděl o. Pavel/ 

 

 

 

Je podzim, zemědělci již mají úrodu sklizenou a pole připravená 

k zimnímu odpočinku. 

 Také pro nás myslivce je toto období hlavním časem 

„sklizně“ darů Boží přírody, nastává čas honů, vrcholí lovecká 

sezona… 

 Blíží se svátek sv. Huberta, našeho patrona, a tak jsme se my, 

myslivci z farností Jimramovska, rozhodli tento svátek oslavit 



 listopad 2014 
 

   56  
  

svatohubertskou troubenou mší svatou, která bude letos sloužena 

ve farním kostele Narození Panny Marie v Jimramově. Tato 

bohoslužba by neměla být pouze oslavou patrona myslivců 

sv. Huberta, ale hlavně poděkováním Bohu za všechno, co nám 

v našich honitbách dává, a také prosbou o požehnání do dalších let. 

 V jimramovském kostele jsme již měli možnost troubenou 

svatohubertskou mši prožít, a to ještě v době působení o. Jakuba 

Holíka v našich farnostech. 

 Později se uskutečnily tyto slavnostní bohoslužby v Dalečíně 

(2010) a v Sulkovci (2012). Před 4 roky nám mši troubili studenti 

lesnické fakulty z Brna pod vedením Matouše Krátkého a v r. 2012 

v Sulkovci to byli Lukovští trubači pod vedením p. Dohnala, 

společně s želetavským pěveckým sborem. 

 

 

Svatohubertská mše 2012, přinášení darů 
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 Toto hudební těleso provede svatohubertskou mši také letos 

v Jimramově. 

 Za všechny, kteří se na přípravě této slavnostní bohoslužby 

podílí, bych vás chtěl na tuto slavnost pozvat. 

 Uskuteční se v neděli 9. listopadu 2014 pro jimramovskou 

farnost v poněkud netradičním čase v 9 hod. 30 min. Přeji všem 

hluboký duchovní a kulturní zážitek. 

 

 Současně bych vás rád pozval na požehnání svatohubertské 

kapličky v Hlubokém „V horách“, které proběhne tentýž den 

odpoledne v 15
00

 hod., a to jménem p. Vlastimila Dudka, který ji 

svým nákladem ke cti sv. Huberta vybudoval. 

 Po obřadu jste zváni na malé občerstvení v kulturním domě 

v Hlubokém. 

/Ladislav Čech/ 

  

 

 

a další akce v listopadu a prosinci 

 

Doba dušičková 

Dušičková pobožnost:  

Jimramov  2. 11. v 15:00 (15:30–17:00 otevřena hrobka  
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 Belcredi; 17:00–17:30 otevřena kostelní věž 

 k vyhlídce), 

Dalečín  2. 11. ve 14:00, 

Sulkovec  2. 11. ve 12:00, 

Nyklovice  5. 11. v 18:30 (s průvodem od kaple na hřbitov). 

 

Svatohubertská troubená mše sv.:  

9. 11. v 9:30 v Jimramově,  

v 15:00 požehnání nově zbudované kapličky sv. Huberta 

v Hlubokém (farnost Sulkovec). 

 

Pouť do Prahy jako poděkování sv. Anežce za 25 roků svobody: 

sobota 15. 11. 

 

Novokněžské požehnání:  

16. 11. při všech bohoslužbách, P. Michal Seknička 

z Boskovic. 

 

Svatocecilské setkání:  

23. 11. v 16:00 Nešpory v kostele v Jimramově a následné 

setkání na faře. 
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Doba adventní 

1. neděle adventní:  

30. 11. žehnání adventních věnců při všech bohoslužbách;  

18:00 Večer chval v Jimramově. 

 

2. neděle adventní:  

7. 12. přivítání sv. Mikuláše při všech bohoslužbách;  

15:00 představení Popelka nazaretská.  

 

 

 

Rorátní mše svaté v Jimramově:  

adventní pondělí a soboty v 6:45, po mši sv. modlitba 

Ranních chval (začátek bohoslužby navazuje na pondělní 

příjezdy autobusů, děti posléze stíhají začátek vyučování). 
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Jednodenní duchovní obnova Orla:  

v sobotu 13. 12. na faře a v kostele v Jimramově. 

 

Předvánoční svátost smíření:  

 Jimramov:  21. 12.  od 16:00, 

 Dalečín:  14. 12.  od 17:00, 

 Sulkovec:  14. 12.  od 16:00, 

 Borovnice:  13. 12.  od 17:30, 

 Velké Janovice:  17. 12.  od 9:30, 

 Nyklovice:  14. 12.  od 15:00. 

 

Vyjma Borovnice a Vel. Janovic budou kromě otce Pavla zpovídat 

i cizí zpovědníci. Doba zpovídání bude závislá na počtu kajícníků. 

 

Adorační dny:  

21. 12. Sulkovec,  

24. 12. Jimramov,  

27. 12. Dalečín.  

V tyto dny jsou naše farnosti pověřeny společnou i soukromou 

modlitbou před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní. Adorační 

hodiny budou upřesněny v ohláškách a na webu. 
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Doba vánoční 

Troubení z věže a zpívání u sochy svatého Jana: 24. 12. v 17:00. 

 

Půlnoční mše svatá:  

Jimramov: 24. 12. ve 21:30, 

Dalečín: 24. 12. ve 24:00. 

 

 

 

1. a 2. svátek vánoční:  

nedělní pořad bohoslužeb. 

 



 listopad 2014 
 

   62  
  

 

Svatoštěpánské představení dětí:  

26. 12. ve 12:00 v Nyklovicích a v 15:00 v Jimramově. 

 

Ekumenická bohoslužba:  

31. 12. v 16:00 (evangelický kostel v Jimramově). 

 

Adorace a Te Deum na závěr roku 2014:  

31. 12. ve 23:00. 

 

Předběžný plán na začátek roku 2015: 

Tříkrálová sbírka: 9. a 10. 1. 

Farní ples: 16. 1. v Jimramově. 

Ekumenická bohoslužba v katolickém kostele v Jimramově: 

18. 1. 

Společné slavení svátosti nemocných a předcházející svátosti 

smíření: ve všech kostelech a kaplích kolem 11. 2. 

Novokněžská požehnání: zatím v jednání. 

 

 

 O dalších bohoslužbách a akcích budou aktuální informace 

podávány prostřednictvím ohlášek a farního webu. Změna 

vyhrazena. 
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aneb  

 
 

 Ne, to auto není nový. Je vypraný v Perwollu. A bez 

namáčení. 

 Kdyby Kristus nevstal z mrtvých, byla by církev o hlavu 

kratší. 

 To je hezký, že mi vzkazují, že tam bude v neděli v 11 mše 

svatá. A kde já mám na neděli dopoledne sehnat faráře? 

 Opět po Velikonoční době začínáme prožívat mezidobí. To 

jsme jistě poznali i z toho, že pan Bradáč začal dávat 

pětistovky – tedy hrát písničky z řady pět set. 

 Na kontrolní den obnovy fresek v Dalečíně si paní 

památkářka s sebou přivezla psa. Bylo to takové větší štěně, 

z tohoto století, takže nebylo památkově chráněné. Proto jsem 

se odvážil pohladit si je. 
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 Mnozí na Boha nemají čas. Jsou dokonce tak zaneprázdněni, 

že nebudou mít ani čas umřít. A tak se s Bohem nikdy 

nesetkají. 

 Toto cukroví jsem si včera vykřtil. Vem si, je prudce jedlé. 

 Úplně jsem na ten plísňový sýr zapomněl. Za tu dobu 

skutečně dozrál. Kdyby byla vyhlášena soutěž nějakého 

takového druhu, mohl bych s ním smrdět první ligu. 

 Jestli chceš být v církvi vyšší šarže, tak si, až si budeš 

podávat přihlášku na fakultu a do kněžského semináře, 

rovnou vyber obor „biskup-papež“. 

 Děkuji ministrantům z Nového Města za posilu u oltáře. 

Fanda si už v pátek mezi našimi ministrantkami vyhlédl 

nevěstu. Ta tady bohužel dneska není, ale pokud se nám ji 

podaří najít, svatba, nebude-li proti, je naplánovaná na zítra 

v 11 hodin. 

 Už jsme si říkali, že stání je postoj připravenosti, zatímco 

sedění je postoj naslouchání a odevzdanosti. Když u našich 

dveří zazvoní voňavkáři (podomní prodejci voňavek), 

rozhovor se obvykle odehrává mezi futry vestoje. Jsme 

připraveni nastavit zápěstí, nechat se obstřikovat různými 

pachovými esencemi; a jsme připraveni je vyrazit. I když 

pravda: někdy, když nám prozradí tu obrovskou slevu, kterou 

nabízejí, gecneme na zadek a jsme odevzdáni vonět na dlouhé 

předlouhé časy. 

 Všechny Vás vítám na palubě. Jak vidíte, je nás hodně. 

Autobus má 53 míst a nás je 61, takže řidič už se sem 

nevešel. Zkuste si tedy nějak úsporně poskládat děti a já se 

nás všechny pokusím dovézt na naši pouť a pak zase zpátky. 
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 Jakkoli jsem tělesně neohebný, zděšením jsem spráskl nohy 

nad hlavou. 

 Se nedivte, že o lidech mluví tak, jak mluví, když, kdykoli 

k ní přijdu, má na stole „Blesk“. Loni jsem jí doporučil 

„Blesk“ vysadit a naordinoval jsem jí „Milujte se!“ jako 

taková antibleskotika.   

 Támhle odtamtud ta taška spadla, až skoro od hřebenu. Nojo, 

ale kdo na tu střechu poleze, aby ji dal zpátky? Poprosíme 

Járu (bohoslovce), teďka v páťáku bude mít hodegetiku a tam 

se probírá levitace. 

 Tak pokud tomu dobře rozumím, mám se přihlásit 

do komparzu na natáčení Četnických trampot. … A říkáte, 

že je to jen malá role? Tak na to musím říct, že není malých 

rolí. A to jsem si teďka nevymyslel, to říkal už Harmasan. 

 … Ne, to je v pořádku. Já si taky mobil do sprchy neberu. Já 

se před ním stydím. 

 Co je nového? Město na Moravě. … Jo aha, co je na mně 

nového? … Půl kila. 

 Tak až zas toho budete mít tolik, že nebudete vědět, jak se 

jmenujete, běžte před vchodové dveře a podívejte se 

na zvonek. 

 Kdybych sehnal ty knihy, které nám na BiGy doporučoval 

Orko (P. Marek Vácha), nebo Zdeněk Papoušek – už nevím, 

který z nich to byl, tedy knihy od autorů Pichlý a Galuska 

„Duše a duch“ a Mátová a Peprný „Duchovní život není 

čajíček“, určitě bych z nich čerpal pro nějaký dušelahodný 

článek do dušičkové Žárovky. 
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Jistě mne velice dobře znáte. Často s Vámi ponocuji dlouho do noci 

a provázím Vás temnými, nočními ulicemi. Už se Vám rozsvítilo? 

Ano, jmenuji se Žárovka. Jistě si myslíte, že taková Žárovka Vám 

toho o sobě moc nepoví. Určitě vede nudný život. Nemůžete být dál 

od pravdy! Vedu bohatý, společenský život! My žárovky jsme totiž 

jako sovy. Víme o všem, co se v noci kde šustne – a hned si to taky 

povíme. Přes elektrický proud můžu drbat s ostatními žárovkami až 

do rána. Nebo dokud nevypadne proud. Vy lidi se možná bouřek 

bojíte, ale co mám říkat já, chuděra? Víte, jak bolí takové náhlé 

kóma? Někdy při tom můžeme dokonce prasknout! Já naštěstí ještě 

jaktěživa nepraskla, mám tuhé sklo i vlákno. Ale slyšela jsem, že 

jedna moje známá praskla jen tak, úplně bez varování! Zkrátka 

kýchla a bylo po ní! To už pak nikdo nemůže vědět, na čem je! 

 Kolikrát s kamarádkami diskutujeme a debatujeme o tom, zda 

existuje život po prasknutí. Čeká nás pak světlo, tma, anebo 

smetiště? Já osobně věřím v recyklarnaci. Že mě někdo po prasknutí 

přetaví, dá lepší sklo, zbrusu nové vlákno a já budu zářit dál. Třeba 

jako žárovka nad nějakou zářící filmovou hvězdou… Ale to jsem se 

trochu zasnila. Zkrátka, dokud svítím, užívám si života ve světle. 

 Ale nemyslete si, že se s ostatními žárovkami bavím jen 

o takhle vážných tématech, to ne! My si dokonce vyprávíme vtipy! 

Třeba: Kolik žárovek je zapotřebí v učebně místního gymnázia? 

Všechny. Jen potom se zkoušenému konečně rozsvítí! A nebo – a ta 

je moje nejoblíbenější, jak se říká žárovkám, které se dávají 

do lednic? Mrázovky! Ale copak? Vy se nesmějete? Já vím, jsou to 
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spíš vtipy pro anglické žárovky, ale mně se i tak líbí! Alespoň 

zapomínáme na naše chmurné a teskné chvíle trávené po nocích. 

 Ono se to totiž o žárovkách neví a leckdy i tají, ale my se 

strašlivě bojíme tmy… Ve dne, když odpočíváme, to se dá vydržet. 

Ale když nás někdo v noci zhasne, to se pak bojíme, že už nikdy 

nezazáříme. To už je pak skoro lepší prasknout, to aspoň žárovka ví, 

na čem je. Znám žárovky, které se ze strachu samy rozsvěcují 

uprostřed noci, jen tak! Věřili byste tomu? Jak ty musejí vyděsit své 

majitele! Ti chudáci si museli myslet, že v domě měli lupiče, nebo že 

už stárnou a zapomínají zhasínat. Tohle pan Edison nedomyslel. 

 Teď se taky rozmáhá nový trend. Hodně žárovek se rozhodlo 

žít úsporněji. Ale povím Vám, já jednu takovou už viděla. Ona vůbec 

nebyla tak hezky baňatá, jako já. Zkroucená byla, celá vyzáblá, ani ji 

člověk nemohl pořádně za co vzít! Prej úspornej život, ale za cenu 

takové vychrtlosti a strádání, no… To se nikdy neujme! 

 Hodně lidí se mne často ptá, co se mi líbí na životě žárovky 

nejvíc. Tedy to, že mohu šířit světlo. Ať už zatuchlou místností, nebo 

do přimhouřených očí, kdy se naše záře odráží od Vašich malebných 

zornic. Takto ušlechtile se nechová leckterý člověk, to je výsada čistě 

nás žárovek. Přestože nás z toho někdy až bolí vlákna. Hlavně tehdy, 

když nás necháváte zářit za dne, kdy se tmy nebojíme. To jsme pak 

celé unavené a náchylné k prasknutí. Tak na to pamatujte. A do 

doby, než Vám opět rozzáříme oči, přeji nám oběma poklidnou 

temnou noc. 

/Václav Paclík/
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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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