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Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Je středa 18. března večer a já se vracím ze čtyřdenní duchovní 

obnovy farnosti, kterou jsem měl tu čest vést v Jámách 

a Slavkovicích. Ještě není 23 hodin.  Do uzávěrky Žárovky z mé 

strany zbývá stále více než hodina. Jedu autem, zvláště obezřetně 

sleduji srnky a zajíce při okrajích polí, chvílemi se modlím, ale 

hlavně přemýšlím, co všechno musím (tedy chci) do Žárovky ještě 

napsat a co bude v Úvodníku. Už vím! I přesto, že jsem během 

obnovy spal jen pár hodin, cítím se plný energie a radosti. Cítím, jak 

obnova obohatila také mě, že jsem z ní i jako exercitátor mohl hodně 
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načerpat. Je to jasné! Popřeji čtenářům, aby tak načerpali z této 

Žárovky. 

 Kilometricky se blížím k Jimramovu, časově k slavnosti 

sv. Josefa, ochránce lidí na cestách a patrona umírajících. Je 23:09. 

Zvoní mi mobil. Teď? V tuto hodinu? Jsem povolán k panu 

Mašíkovi. Protože už sjíždím do Jimramova, za necelé dvě minuty 

jsem tam. Farník, téměř do poslední chvíle věrný návštěvě nedělních 

bohoslužeb, zemřel. Naštěstí ještě stihl přijmout svátosti. Odchází 

čistý jako lilie svatého Josefa. Když odjíždím od zesnulého k faře, je 

už po půlnoci, svatý Josef už má svůj den. A já chci všem popřát, aby 

čerpali především ze svátostí. 

 Jsou 2 hodiny a 44 minut, když píšu tento řádek. Už je 

po uzávěrce Žárovky. Já mám naštěstí tu výhodu, že to ještě mohu 

dohnat. Kdyby se ovšem nejednalo o uzávěrku, ale o svátost, už bych 

to štěstí k časovému dotažení mít nemusel. 

 Přeji nám všem, aby nám i toto číslo Žárovky o prostém 

životě našich farností bylo zřídlem povzbuzení a odvahy k přijetí 

svátostí, především svátosti smíření a svátosti Eucharistie, neboť ty, 

ačkoli bychom je měli přijímat dle možností co nejčastěji, jsme 

povinni přijmout nejméně jednou za rok, a to v čas velikonoční. 

 Drazí přátelé, tankujme velikonoční radost! 

o. Pavel 
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Po svatohubertské mši svaté, která byla letos vysluhována, 

za hudebního doprovodu trubačů v Jimramově, byla odpoledne 

9. listopadu 2014 požehnána nová „kaplička“ v Hlubokém (farnost 

Sulkovec). Kdysi (18. století) v této obci stávala barokní kaple, která 

byla později (1832) zbořena a dochovala se z ní pouze podezdívka. 

Nyní nové posvátné místo ke cti sv. Huberta vzniklo „V horách“, 

kousek za obcí, v krásném prostředí nad Vírskou přehradou. 

Iniciátorem celého díla je pan Vlastimil Dudek. Požehnání se 

zúčastnilo mnoho myslivců se svými rodinami, ale také další hosté 

z řad nejen našich farníků. Slavnost byla zakončena společným 

hodováním v místním kulturním domě. Toto místo může být dobrým 

tipem na výlet i k modlitbě v otevřené přírodě. 

/o. Pavel/ 
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Za těch pár řádků, které budou následovat, vlastně může Váš otec 

Pavel. Pozval nás z Bystrého, abychom na druhou neděli adventní 

vystoupili s částí recitálu „Popelka Nazaretská“, básnickou poemou 

o Panně Marii, Matce Boží. Přijali jsme. Přijeli jsme o hodinu dřív, 

abychom si vyzkoušeli akustiku kostela a hlasitost přednesu. 

 Děvčata – vypravěčky byly „na větvi“, když zjistily, že budou 

recitovat z kazatelny. To pro ně byl největší zážitek. Po zkoušce si 

šly poslechnout část koncertu v evangelickém kostele, já zůstal sám. 

V kostele ještě bylo poslední číslo Žárovky. Prolistoval jsem těch 

přes šedesát stránek vydání. A vzpomínal. 

 Poprvé jsem byl v Jimramově na výletě s tatínkem, který měl 

nějaké jednání v hospodě, jednopatrové budově, dnes nefunkční, pod 

obchodním centrem. Tam jsem poprvé zažil, jak asi 15 chlapů 

dovedlo bleskově opustit sál okny, když jeden silně podnapilý mladý 

muž vybílil hospodu, neboť si z něj předtím dělali legraci. 

 Můj tatínek byl velký vymýšlitel, takže při další návštěvě 

Jimramova, dodnes nevím, zda je to pravda, se narodil nějaký pan 

Cyliák, který byl aviatikem jako Kašpar a zkoušel létat. Při pokusu 

o přelet nad náměstím, kdy obyvatelé volali: „Sláva, pane Cyliák!“, 

se zřítil a zabil se. 

 Teprve v dalších létech jsem se dozvěděl, že Jimramov je 

obec slavná, říkalo se jí Moravský Merán, o autorovi Broučků, 

o bratřích Mrštících a slavném cestovateli Slavíčkovi, který se dostal 

až do Číny, kde si ho pro jeho moudrost vybral čínský císař jako 

svého poradce. Po smrti byl pohřben vedle jeho hrobky, 
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a po vyjmenování všech titulů v čínštině je český nápis: „Byl to 

velký Moravan.“ 

 Čas plynul – byl jsem přítomen zavěšení zvonu do věže 

kostela za faráře Patera Cikrleho. A nyní naposled 7. 12. 2014. 

Příjemně mne překvapila dosti vysoká účast posluchačů. Je tedy 

na těch, kteří přišli, a líbilo se jim vystoupení, zda přijdou 

na pokračování za rok a ukončení v roce 2016. 

 Teprve doma jsem si přečetl všechny příspěvky Žárovky. Ono 

je dobré někdy se podívat do vedlejších farností. Zvlášť, když se tam 

vydává tak obsažný občasník. Zaujaly mne počty věřících při sčítání. 

Myslel jsem si, co nás v Bystrém navštěvuje nedělní bohoslužby, ale 

v přepočtu na počet obyvatel vedete. A to máte ještě dosti velkou 

komunitu evangelíků. Opravdu zajímavé čtení. Vysoký počet 

přispěvatelů. O tom, jak jezdíte na různá poutní místa. 

 A nedá mi to. V Bystrém máme jeden z největších kostelů 

na Vysočině. I velmi krásný z architektonického hlediska a výzdoby. 

Nejstarší poutní místo Panny 

Marie Karmelské v České 

republice. Nechcete se přijet 

podívat? Jsme od Jimramova 

za humny. Vím, že mnozí z Vás 

jezdí se Sulkovskými k nám 

na pouť, ale chtěli bychom Vám 

ukázat celý kostel i se zvonicí, 

půdou a vyhlídkovou věží. A trochu seznámit s jeho už skoro 

třistaletou historií. 

 Končím. Ještě jednou dík za milé přijetí. 

/Zbyněk Unčovský, Bystré/ 
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Biblický příběh o třech mudrcích, kteří na východě uviděli hvězdu 

a vydali se poklonit nově narozenému králi Židů, patří mezi 

nejkrásnější evangelní pasáže spojené s Kristovým narozením a je 

tak pevnou součástí vánočního příběhu. Tento příběh dal později 

vzniknout mnoha legendám, lidovým vyprávěním a tradicím, mezi 

které patří i české tříkrálové koledování. Dříve na vesnicích 

obcházely děti od domu k domu, namaskované za tři krále 

a vyprošovaly si nějaké sladkosti nebo drobné dárky. Tradice by asi 

upadla v zapomnění, kdyby ji v 90. letech nevzkřísil olomoucký 

arcibiskup Jan Graubner, který její organizací pověřil katolickou 

Charitu. Z olomoucké arcidiecéze se pak sbírka rozšířila po celé 

republice. 

 „Novodobá“ tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká 

republika se tak letos konala už popatnácté a je to největší 

dobrovolnická akce v naší zemi. 

 I když v některých okolních obcích tříkrálová sbírka probíhá 

už několik let, u nás, v Janovicích proběhla ve své novodobé historii 

letos poprvé. Tři králové tak šli dlouhá desetiletí časem bez 

povšimnutí, než znovu doputovali do Velkých Janovic. Vždyť 

nejbližší písemné zmínky a vzpomínky pamětníků se odkazují až 

do válečných let. Tam však naši současní koledníci můžou 

a rozhodně mají na co navázat a možná i zakusit pocit odkazu našich 

předků. Písemně tuto skutečnost zaznamenal do farní kroniky 

Dalečína P. Jan Bednář. Popisuje zde tříkrálovou sbírku z let  
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1941–1945, kdy se o ni ponejvíc zasloužila rodina Josefa Zítky 

z Velkých Janovic č. 3. Za Tři krále tehdy chodily jeho děti: nejstarší 

dcera Vlasta s dvěma chlapci, dvojčaty Toníkem a Josefem. „Táta je 

vozil po všech okolních dědinách.“ V roce 1943 vystřídal Antonína, 

který 5. 7. 1942 nešťastnou náhodou utonul v janovickém rybníku, 

mladší bratr Ladislav. 

 

 leden 1941 nebo 1942 6. ledna 1943, před kaplí 

   

Děti Zítkovy jako Tři králové 

 

 Roku 1941 vybrali 350,70 Kč, roku 1942 – 1 600 Kč, roku 

1943 už 3 450 Kč a „V roce 1945 místo Vlasty nastoupil Mirek 

Sklenář z Vel. Janovic a tato parta vybrala na kostel 9 200 K.“ Roku 

1944 nechodili, důvod proč není znám. Můžeme se tedy jenom 
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domnívat, že tak mohlo být kvůli neklidné válečné době, kvůli 

rozmarům počasí, či třeba zdravotní indispozici… Podle vzpomínek 

pamětníků tyto Tři krále vozíval pan Josef Zítka na saních tažených 

koňmi a vzpomínají na ně nejen janovičtí, ale např. i pamětníci 

z Dalečína. Tehdy byly vybrané peníze použity pro potřebu farnosti, 

mimo jiné zejména na rozšíření hřbitova v Dalečíně. Zajížděli však 

i do jiných okolních obcí: do Písečného, Ždánic, Bohuňova a v roce 

1945 dokonce také do Bystřice n. P.  

 Letošní tříkrálové koledování v Janovicích proběhlo v sobotu 

10. 1. 2015. Počasí se po propršeném dopoledni umoudřilo, a tak 

mohli Tři králové asi po 70ti letech projít opět celou vesnicí. 

Tentokrát však v sestavě: Peťa Veselý, Staník Veselý a Lucka 

Zobačová spolu s jejich vedoucí Danou Groulíkovou. Jejich návštěva 

byla velmi příjemná. Nejenom, že jim to moc slušelo, ale také moc 

hezky a s plným nasazením zazpívali. Všechny štědré dárce 

na oplátku obdarovali perníkovými srdíčky, přáním všeho dobrého 

a také milou a sváteční atmosférou, ve které se ještě naposled 

připomenul vánoční čas. Celkový výtěžek sbírky ve Velkých 

Janovicích tento rok činil 7 610 Kč. 
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 Je tak třeba poděkovat všem, kteří se na organizaci tříkrálové 

sbírky v Janovicích podíleli. Zejména pak dětem – Třem králům 

a jejich doprovodu – Daně Groulíkové, protože se nebáli vkročit tak 

trochu do neznáma a obnovili u nás tuto krásnou českou vánoční 

tradici. Samozřejmě velký dík patří také všem štědrým dárcům, 

jejichž peněžní dary pomůžou mnoha potřebným. Tato tříkrálová 

sbírka měla v obci velmi pozitivní ohlasy a samotným dětem 

představujícím Tři krále se koledování také líbilo. Dle jejich slov se 

už těší na příští rok, jak zase vyrazí na koledu, a my se tedy můžeme 

těšit na jejich další návštěvu. 

/Karel Groulík ml./ 

 

 

 

I letos našimi farnostmi prošli tři králové a koledovali o almužnu 

pro potřebné. Jak se jim v jednotlivých obcích, kterými prošli, 

otvírala lidská srdce? Výsledky mluví za vše. 

 

Obec:  

Dalečín  18.531,- Kč 

Jimramov  26.873,- Kč 

Jimramovské Pavlovice  4.810,- Kč 

Míchov  4.550,- Kč 

Nyklovice  5.942,- Kč 

Sedliště  2.940,- Kč 
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Sulkovec  7.820,- Kč 

Trhonice  5.218,- Kč 

Ubušínek  4.621,- Kč 

Velké Janovice  7.610,- Kč 

Věcov  11.640,- Kč 

 

Celkem farnost:  

Jimramov 56.031,- Kč 

Dalečín 26.141,- Kč 

Sulkovec 18.383,- Kč 

 

Celkem: 100.555,- Kč, 

tedy o 12.774,- Kč více než v loňském roce.  

Pro srovnání z minulých let: 2012 – 82.619; 2013 – 81.089,-Kč; 

2014 – 87.781,- Kč. 

 

Všem, kteří přispěli, upřímné Pán Bůh zaplať! Poděkování 

patří také všem vedoucím skupinek a dětem, které se nejen jako 

králové celé sbírky zúčastnily. 

/o. Pavel/ 
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Milí farníci, 

rád bych Vám představil návrh programu farní pouti, letos 

do Lužických hor a Šluknovského výběžku, kterou začínáme 

připravovat a je v plánu od čtvrtku 10. září do soboty 12. září 2015.  

 

V průběhu pouti bychom chtěli navštívit následující místa: 

 Hrubý Rohozec u Turnova – prohlídka zámku 

 Bazilika Navštívení Panny Marie – Hejnice; mše svatá 

a prohlídka 

 Česká Kamenice 

 Frýdlant – zámek 

 Filipov – Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů; mše 

svatá a prohlídka 

 Rumburk – Loretánská kaple s ambitem 

 Skalní hrad a poustevna Sloup 

 Jiřetín pod Jedlovou – kaple sv. Kříže 

 

 Přesný program bude stanoven po zjištění počtu poutníků, 

zajištění ubytování a dohodnutí prohlídek na jednotlivých místech. 

 Zájemci se budou moci přihlásit na pouť po Velikonocích 

v kostele v Jimramově, Dalečíně i v Sulkovci. 

/Pavel Šikula/ 
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Při svatohubertské mši svaté jsem porovnával život svatého Huberta 

s životem světce, kterého máme vyobrazeného na obraze Čtrnácti 

pomocníků v nouzi a který je se sv. Hubertem více než snadno 

zaměnitelný. A to nejen ve svém vyobrazení, ale i v legendárním 

způsobu poznání Boha. Protože se někteří chtěli se sv. Eustachem 

blíže seznámit, nabízím na následujících řádcích něco z jeho života. 

 Se sv. Eustachem se dostáváme do období židovských válek 

pod římským císařem Vespasiánem, který vládl v letech 69 až 79 po 

Kristu, a jeho synem Titem, 79 až 81 po Kristu. Tehdy se 

vyznamenal neobyčejnou udatností šlechtic Placidus (Eustachovo 

jméno před křtem), který konal 

dobré skutky, ale byl známý 

i jako pronásledovatel 

křesťanů. V několika válkách 

se vyznačoval zvláštní 

statečností a hrdinstvím. Císař 

Traján, který od roku 98 vládl, 

Eustacha jmenoval 

plukovníkem římské legie 

v Malé Asii. 

 V mírových dobách 

chodil Eustach velmi rád na 

lov. Při jednom takovém lovu 

narazil na skupinu jelenů, 

z nichž nejsilnější se odloučil 

a prchal do lesa. Placidus 
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zahořel touhou jelena ulovit a pronásledoval ho. Po dlouhé 

a namáhavé honbě zahlédl konečně jelena na vrcholku skály. Zvedl 

luk, aby namířil, když v tom spatřil mezi parohy něco lesklého. 

Přiblížil se proto ještě blíž a viděl, že jelen má mezi parohy svítící 

kříž. Pln úžasu koukal na nadpřirozený zjev – a najednou slyší ještě 

tajemný hlas, jehož obdobu známe od bran Damašku, ke kterým 

přijel zatýkat křesťany Šavel: „Placide, proč mne pronásleduješ? 

Jsem Kristus, jenž za spásu tvoji a všeho lidstva zemřel na kříži. Šel 

jsi na lov, ale já jsem přišel ulovit tebe.“ A Placidus se ptal: „Pane, 

co mám učinit?“ A dostalo se mu pokynů, aby šel k místnímu 

biskupovi a poprosil o křest. To, že se Placidovi dostalo milosti 

setkat se s Kristem, byla odměna za jeho život – ač pohanský, přesto 

plný dobrých skutků. 

 Placidus byl ženatý a měl dva syny a tak celý rozechvělý 

pospíchal domů a vyprávěl své ženě celou příhodu. K jeho úžasu mu 

žena sdělila, že i ona měla vidění a slyšela slova: „Zítra se svým 

mužem a dětmi přijdeš ke mně.“ Placidus vyhledal křesťany 

a dostalo se mu i jeho rodině vzdělání ve víře, byl pokřtěn a přijal 

jméno Eustach, jeho žena Theopista, synkové pak Agapit a Theopist. 

 Druhého dne po křtu se Eustach vydal do lesa a uviděl opět 

zjevení. Dozvěděl se, že bude podroben trpkým zkouškám, ale 

vytrvá-li, dostane se mu odměny. Když dál čteme tuto legendu, jako 

bychom otevřeli biblickou knihu Job: Tehdy Eustachovi začalo 

znenadání umírat služebnictvo, pak zašla veškerá zvířata, zloději mu 

vyloupili a zapálili obydlí. Pohanské obyvatelstvo přisuzovalo 

pohromu pomstě bohů, kterým se Placidova rodina zpronevěřila, 

a v nenávisti ji začalo pronásledovat. Proto se Eustach rozhodl 

odstěhovat se i s rodinou do ciziny a hledat tam obživu. Vstoupili 

na loď plující do Egypta. Protože však při přistání nemohl zaplatit 

převoz, vzali mu jeho ženu a prodali ji do otroctví. Zničen nastoupil 
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Eustach se syny smutně další cestu. Dostali se až k břehům řeky. 

Když nemohli nalézt ani most, ani člun, vzal Eustach jednoho synka 

na ramena a přeplaval s ním na druhý břeh. Při návratu spatřil 

s hrůzou, jak obrovský vlk odnáší druhého synka. Zaslechl výkřik, 

otočil se a viděl, jak lev uchvátil prvního hocha a prchal s ním pryč.  

 Zhroucen a vyčerpán vystoupil z vody a klesl na kolena, 

pronášeje slova: „Pane, Tys mi je dal, Tys mi je vzal, Ty mi je můžeš 

opět vrátit. Jméno Tvé budiž velebeno.“ Čili zase slyšíme slova, 

která jsou v této těžko uvěřitelné části legendy vzata z úst Jobových. 

Eustach pak našel službu u rolníka, kde zůstal v těžké práci. 

 Když se po mnohaletém klidu rozvířily opět pohraniční spory, 

vzpomněli si na něho v Římě, kde ještě vládl císař Traján a kde se 

nedostávalo schopných velitelů. Po Eustachovi bylo vyhlášeno 

pátrání a pátrací četa vojáků ho našla v Egyptě při práci na poli. 

Eustach se vrátil zpět do Říma a dosáhl v čele legií nových skvělých 

vítězství. Jednoho dne při odpočinku zaslechl rozhovor dvou 

mladých vojínů, kteří si vyprávěli své osudy a shledali, že jsou 

bratry. Byli to jeho synové. Tentýž rozhovor vyslechla i další osoba, 

která pracovala jako zahradnice v domě vojenských ubytovatelů. Tou 

osobou byla žena, která ve vojínech poznala své syny. Tak se šťastně 

shledala celá rodina. 

 V Římě byl pak vítězný Eustach přijat s poctami císařem 

Hadriánem, který po Trajánovi nastoupil v roce 117. Oslavy 

Eustachova hrdinství však trvaly pouze do té doby, než Hadrián 

zjistil, že Eustach je křesťanem. Hadrián nakazoval přinášet oběti 

pohanským bohům. To měl učinit i velitel vítězného vojska. Ale 

odepřel jednat proti své víře. Byl odsouzen k smrti roztrháním 

šelmami. Lvi se však nedotkli ani Eustacha, ani jeho rodiny. Proto 

byl rozžhaven kovový býk, do jehož nitra byli odsouzenci vrženi. 
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Všichni zemřeli, ale jejich těla nebyla ohněm poškozena. To se mělo 

stát 20. září roku 118, nebo 120. Eustach ve své poslední životní 

zkoušce víry obstál. 

 Svatého Eustacha uctívají jako svého patrona především 

myslivci a lovci, neboť je patronem lovu, střelby a honitby. Dále ho 

pak jako svého patrona uctívají i klempíři a soukeníci. Nejčastěji 

bývá vyobrazován společně s jelenem majícím kříž mezi parožím. 

Jako pomocník v nouzi je nejvíce vzýván proti rodinnému smutku 

a proti škodlivému hmyzu.  

 Jeho svátek se slavíval 20. září, ale v roce 1969 bylo jeho 

liturgické slavení vyškrtnuto pro nedostatek hodnověrných důkazů 

o jeho životě. Pro nás však jeho vyobrazení v jimramovském kostele 

může být připomínkou ochoty vidět i v jobovských událostech Boží 

vedení a také nám může být upozorněním na lidi kolem nás, které 

sice v kostele neuvidíme (zatím), ale kteří mají po lidské stránce 

skutečně dobré srdce. A za ty se zvlášť modlit, aby také dostali 

milost poznání Krista a mohli svou dobrosrdečnost přivést do plnosti. 

/o. Pavel/ 
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O TOM,  J AK BŮH NEUST Á LE RO ZŠ IŘUJ E 

NAB ÍDK U PRO RO D INY  

 

„Myšlenka ‚Cesty manželů‘ pochází od maďarských 

schönstattských rodin. Jedná se o cestu v přírodě s jednotlivými 

zastaveními – podobnou jako bývají křížové cesty, která je 

zaměřena na manželství. V 15 zastaveních se mohou ‚poutníci‘ 

zamyslet nad svým vlastním manželstvím od jeho počátku, narození 

dětí, přes jejich výchovu, soužití s rodiči až po stárnutí.“ 

 

 Tato slova jsem našel na webových stránkách 

Schönstattského hnutí rodin v ČR, když jsem se snažil popsat příběh 

manželů Krejčových, kteří se s hnutím seznámili poprvé už v roce 

1993. Jejich cesta stále trvá, ale už dnes může být svědectvím, jak 

Bůh – nepatrně, ale jistě – dokáže vést k místu, které dnes může být 

prostorem setkání i pro ostatní. 

 

Mlýn 

Jimramovské Paseky je malá vesnice na Vysočině, nyní část obce 

Nový Jimramov v okrese Žďár nad Sázavou. Už před založením 

obce stával v jejích místech na řece Fryšávce mlýn. První zmínka je 

z roku 1372. Obvykle to tak bývá, že vše s časem stárne, ale mlýn po 

640 letech začal v roce 2012 svůj nový život právě díky manželům 

Krejčovým. Jak k tomu došlo, na to jsem se jich zeptal, když jsme si 

po prohlídce mlýna sedli ve stylově a vkusně opravených prostorech: 
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„Nejsme místní“ – vypráví pan Ilja Krejčí – „v Tišnově vlastníme 

firmu a chtěli jsme zakoupit nějaký objekt, který by bylo možné 

využít k odpočinku a k podobným účelům. Společně s manželkou 

Lenkou jsme hledali několik měsíců, až se nám nakonec podařilo 

najít něco v Maršovicích u Nového Města na Moravě. Vše už bylo 

připraveno k podepsání smlouvy a ke koupi, až najednou, zcela 

náhle, všechno ztroskotalo. O mlýně jsme z nabídky realitní 

kanceláře věděli už delší dobu, ale jeho prohlídku jsme stále 

odsouvali. Když to ale nevyšlo v Maršovicích, řekli jsme si, že se 

tedy podíváme i sem. Po dlouhé prohlídce všech zdevastovaných 

částí mlýna a velmi zanedbaných pozemků manželka řekla: ‚Dovedla 

bych si to představit‘.“ „To bylo neskutečné“ – vzpomíná paní 

Krejčová – „k tomu, co jsem tehdy řekla, nebyl žádný logický důvod, 

hledání se pro mě odehrávalo pod heslem – hlavně nestavět! Ze stavu 

mlýna, kdy se nám pod nohama hýbala podmáčená podlaha a vlhkost 

na stěnách sahala do dvou metrů, bylo jasné, že rekonstrukce musí 

být velmi rozsáhlá.“ 

 „Ano, nebyl žádný logický důvod,“ souhlasí s úsměvem pan 

Krejčí. Byl rok 2010, začaly přestavby a opravy, až mlýn získal úplně 

novou, dnešní podobu. Zdá se, že nejen materiální podobu, ale také 

duchovní. 

 

Kaple Narození k narozeninám 

Manželé Krejčovi totiž kolem sebe vidí stopy konkrétního Božího 

vedení a působení. „Dnes vidíme, jak nás Bůh vedl k tomu, aby se 

i mlýn stal místem setkávání rodin. Máme pět dětí – Kristýna (27), 

Anna (25), Terezie (23), Juliána (18), Vojtěch (8) – a jsme členy 

Schönstattského svazu rodin,“ vysvětluje pan Krejčí. „Proto jsme se 

několikrát do roka zúčastňovali formačních setkání na různých 
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místech v republice. Při těchto setkáních nám na některých místech 

chyběl prostor pro ztišení, modlitbu a slavení mše svaté. Proto jsme 

vnímali potřebu takového prostoru i v objektu mlýna. Po nějaké době 

padlo rozhodnutí o vybudování kaple z bývalé stáje pro koně a krávy. 

Udělali jsme přestavbu, připravili prostory a úplně spontánně jsme ji 

vyzdobili během jednoho dne, protože jsem si přál, abych ji obdržel 

jako dárek ke svým padesátinám,“ – vzpomíná s úsměvem pan Krejčí. 

„A jelikož se Pán Ježíš také narodil ve stáji, tak kaple dostala název 

Kaple Narození Krista.“ 

 Kaple Narození Krista získala církevní schválení a sloužilo se 

v ní už přes sto mší svatých. V centrální části presbytáře se nachází 

velký kříž z původních trámů a obětní stůl tvoří originální tesařský 

stůl z roku 1858. V kapli je také zavěšen zvon Vojtěch 

na poděkování od manželů Krejčových za posledního syna Vojtěcha. 

 

Schönstattské rodiny 

Schönstattské hnutí vzniklo v roce 1914 v Schönstattě (česky Krásné 

místo) v městečku Vallendar v Německu. Zakladatel P. Josef 

Kentenich zde v malé kapličce spolu se svými žáky bohoslovci uzavřel 

úmluvu lásky s Pannou Marií. Během krátké doby se k první skupince 

přidaly další a dílo se postupně začalo šířit i za německé hranice. Dnes 

působí v padesáti zemích světa (v naší republice od roku 1939) 

a z malé svatyňky se stalo vyhledávané poutní místo. 

 V České republice je centrum schönstattského hnutí v Rokoli 

u Nového Města nad Metují se stejnou kapličkou jako v Schönstattě 

a na různých místech po celém světě.  

 Hnutí oslavilo své sté výročí. Také z tohoto důvodu byla 

rodinami z „Institutu schönstattských rodin“ vybudována v Rokoli 
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v přírodě u kapličky „Cesta manželů“ a připravena brožurka s texty 

k „Cestě manželů“, kterou popisují následovně: „Cílem této cesty, 

spolu s texty v této brožurce, je nabídka zastavení se, zamyšlení 

a možnosti nového pohledu na sebe, svého partnera a svůj vztah. Rádi 

bychom, aby tato krátká procházka po Cestě manželů byla pro 

‚poutníky‘ novým zážitkem, okamžikem zastavení se a třeba i určitým 

impulzem pro vztah. My, schönstattské rodiny, chceme darovat 

v jubilejním roce 2014 tuto ‚Cestu manželů‘ Panně Marii jako dárek. Je 

to forma poděkování za vše, co vyrostlo za 100 let od první úmluvy 

lásky s Pannou Marií. ‚Cesta manželů‘ má být poselstvím pro ostatní, 

skrze ni chceme dál šířit radost, kterou prožíváme ze setkání s Pannou 

Marií v úmluvě lásky.“  

/Připravil P. Wojciech Zubkowicz SAC/ 

/Do Žárovky s laskavým svolením převzato z časopisu „Apoštol Božího milosrdenství“./ 
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Modlitba k Panně Marii Schönstattské 

v Rokoli 

Maria, Matko a Královno rodin, 

voláme k Tobě! 

•  

Je tolik rodin, které se ocitají 

v bezvýchodné situaci. 

Potřebují Tvoji bezpečnou ochranu 

a Tvoji pomoc. 

•  

Je tolik rodin, které jsou 

v krizi víry a v bludu. 

Potřebují Tvoji jasnost, Tvoji jistotu, 

Tvoji odvahu víry. 

•  

Je tolik rodin, které jsou v nouzi a tísni. 

Potřebují Tvoji pomoc a Tvoji přímluvu. 

•  

Je tolik rodin, které jsou ve slabosti a v selhávání. 

Potřebují Tvoji sílu a Tvoji čistotu. 

•  

Je tolik rodin, které jsou bezradné 

při těžkostech ve výchově. 

Potřebují Tvoji mateřskou lásku 

a Tvoji formující ruku. 
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•  

Je tolik rodin, které jsou rozvrácené 

pro nelásku. 

Potřebují Tvoji dobrotu 

a Tvoje láskyplné pochopení. 

 

Maria, Matko a Královno rodin, 

vypros všem, kteří půjdou Cestou manželů, odpouštění, smíření, 

vzájemnou úctu, lásku, odvahu, věrnost a především 

Boží požehnání. Amen. 
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Nejdříve jen krátká vzpomínka: 

… „Bijte Němce, papežence“, znělo nad bojištěm, kde jsme na jedné 

straně sněhové hradby stáli my – papeženci a na druhé straně 

šťastnější spolužáci jako husité. Po hodině dějepisu v roce 1954 

věděla ta druhá skupina, co jsme zač. Rovnováha sil způsobila 

totální vyčerpání a promáčení všech bojovníků. Výsledek opravdu 

„historicky“ nerozhodný. Večer doma jsme pak téměř všichni byli 

po zásluze „odměněni“. Druhý den se bojovalo znovu, tentokrát zase 

pod vlivem filmu Kapitán Dabač. 

 

Ale k věci: 

Možná i s takovým školním obrazem šli mnozí na přednášku 

o mistru Janu Husovi, kterou jsem před časem navštívil. Každý 

z účastníků mně snad dá za pravdu, že jsme nahlédli do trochu jiného 

světa, než byl ten ze školních lavic. Nešlo jen o samotnou přednášku, 

vysoce fundovanou a velmi zajímavou, ale také o náš vztah k bratřím 

a sestrám jiných konfesí. Vytanula mi v mysli mnohá setkání 

s křesťany jiných církví, tak jak je život přinesl. Za všechna 

vzpomenu na dvě. 

 

 V době mých studií v Brně nebylo na internátě volné místo 

a mne přijala na byt rodina Třísků v Kníničkách. Paní Třísková si 

mne při prvním setkání přeměřila očima a zeptala se, zda nemám 

otce „soudruha“. Po mé záporné odpovědi se ještě zajímala, jestli 
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chodím do kostela a kam. Teprve pak se viditelně uklidnila a řekla, že 

oni jsou členy církve Českoslovenké husitské. Dodnes rád vzpomínám 

na pobyt u těchto milých lidí a na jejich pohostinnost. 

 

Další setkání: kasárna – přijímač – vojna. 

Stojíme před našimi veliteli, těsně po lékařské prohlídce. 

Poddůstojníci se prohrabují v našich osobních věcech a určují, co si 

můžeme nechat. To, co bylo nepotřebné – civilní šaty, zápisníky, 

knihy – to vše letělo do papírového pytle s adresou domova. Díval 

jsem se budoucímu kamarádovi přes rameno. Svobodník odděloval 

jednu věc po druhé. A když se v jeho rukou objevila jakási kniha, 

zareagoval, jako by ho šlehla kopřiva. K údivu nás všech, co jsme 

stáli kolem, to byla Bible. Vyvedlo to z míry všechny, mazáky i nás 

nováčky. Josef, tak se jmenoval vlastník Písma, nás ale šokoval 

okamžitě znovu. Řekl veliteli: „Tu Bibli mi musíte nechat, mám na to 

podle ústavy právo.“ Něco takového říci v roce 1966 bylo neslýchaně 

odvážné a troufalé. Kniha knih přesto skončila v pytli, ale ne 

na dlouho. Hned v prvním balíku, který tento nováček dostal 

z domova, byla ona Bible. Mohl bych pokračovat v líčení tuhého 

zápasu, ale jistě postačí sdělení, že Josef, který byl členem 

protestanské církve, nakonec zvítězil. Bible s ním prošla celou vojnu, 

a dokonce ani nezabránila jeho povýšení. 

 Po skončení vojny jsme se navštěvovali a já jsem u něj čerpal 

povzbuzení a různé podněty. Věděl jsem, že se scházejí i mimo 

nedělní shromáždění, že se společně modlí, že mají biblické hodiny. 

V dobách nejtužší „normalizace“ organizovali pro svoje děti letní 

tábory, výlety. Nutno přiznat, že tady byli někteří naši bratři o krok, 

možná i dva vpředu. Dnes se vídáme jen zřídka, ale naše přátelství, 

přesto že každý patříme k jiné církvi, vydrželo. 
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 Vím, že naše vzájemné přibližování není zdaleka lidskou 

zásluhou. To náš společný Pán jako Dobrý Pastýř shání stádo 

do jednoho ovčince. Společně se snažíme i ve světle nových 

poznatků o Mistru Janu Husovi jít dál za pravdou a překonávat 

mnohá zranění. Tato cesta vede k Otci a ukazuje ji jeho Syn. Právě 

v tom je naše cesta společná. 

/Marián Škoviera/ 

 

 

 

Trojice písmen NEK je zkratkou pro Národní eucharistický kongres. 

Eucharistické kongresy se konají na třech úrovních: diecézní (DEK), 

národní (NEK) a mezinárodní (MEK). 

 Česká biskupská konference (ČBK) se rozhodla v roce 2015 

uspořádat první Národní eucharistický kongres od vzniku samostatné 

České republiky. „Chceme tímto krokem prohloubit eucharistickou 

úctu v celé naší zemi. Věřím, že kongres přinese velké oživení víry 

a lásky k Eucharistii,“ říká k cíli setkání biskup Jan Vokál, delegát 

ČBK pro eucharistické kongresy. Eucharistické kongresy se v církvi 

konají od druhé poloviny 19. století. Jejich hlavním tématem je 

Eucharistie, tedy Tělo a Krev Páně v Nejsvětější svátosti. 

 Příprava na NEK ve farnostech probíhá v prvním půlroce 

2015 a vyvrcholí na slavnost Těla a krve Páně, tedy v neděli 7. 6. 

Po tuto dobu bychom se ve farnostech měli zabývat přípravnými 

tématy, která jsou rozplánována následovně: 
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 Leden: Eucharistie a jednota; únor: Eucharistie 

a společenství; březen: Eucharistie a solidarita; duben: Eucharistie 

a evangelizace; květen: Eucharistie a Maria; červen: Obnovení 

slavení Eucharistie. 

 Vzhledem k tomu, že jsme se tématu Eucharistie a slavení 

mše svaté intenzívně věnovali celkem ve 25 nedělních katechezích 

v roce 2012 a 2013, letošní přípravu již neprožíváme tak plně 

společně, ale soukromě nám to jistě neuškodí. O slavnosti Těla 

a krve Páně je tzv. Hlavní den NEKu na farní úrovni. V tento den 

bude také ve všech kostelech národní sbírka na podporu zajištění 

organizace NEK 2015. V Dalečíně bude tuto neděli uspořádaný 

koncert. Modlitba a hymna NEK jsou k dispozici na obvyklých 

místech našich kostelů. 

 

 
 

 Národní konference NEK bude probíhat ve dnech 15.–17. 10. 

v Brně, přičemž hlavní národní bohoslužba a eucharistické procesí 

proběhne v sobotu 17. 10. v 10:30 v Brně. 

 Každá farnost má také možnost jednodenní sobotní pouti 

do nejstaršího eucharistického poutního místa v Evropě na sever 

od Alp, do kostela Božího Těla ve Slavonicích. Vzhledem k dalším 

poutím a ke vzdálenosti neplánuji tuto pouť pořádat, nicméně bude-li 

dostatečný zájem (na obsazení autobusu) ze strany farníků, můžeme 

tuto pouť zorganizovat. Diecézní pouť na toto místo proběhne 
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v sobotu 6. 6., je tedy možné, třeba i soukromě, využít této 

příležitosti. 

 Vždy s odstupem několika let se věřící z mnoha zemí světa 

scházejí na Mezinárodním eucharistickém kongresu. Ten poslední, 

v pořadí padesátý, byl v roce 2012 v Dublinu. Příští se uskuteční 

v roce 2016 na Filipínách. 

 Informace, brožurka, témata, katecheze a další materiály je 

možné dohledat na stránkách www.nek2015.cz. Návštěvu stránek 

a jejich využití doporučuji. Také na stránkách www.biskupstvi.cz je 

možné se informovat. 

/o. Pavel/ 

 

 

 

Šumění řeky valící se přes kameny, jarní vánek vonící po mokré 

hlíně, nesmrtelné sedmikrásky. 

Slanost mořské vody a jedinečnost horského pramene, osvěžující 

vůně citronové kůry a lehkost vznášející se vážky. 

Dětský smích i dětský pláč. Hrubost kůry stromů. 

Zpěv ptáků při rozbřesku a růži v poupěti. Šum lesů a mihotání 

osikového listí. 

Májový večer. Rozkvetlé jívy. Plachost lesní zvěře. 

Historii každé skály a každého kamene z ní. Nestálost písečných dun 

i rozpadlé staré ploty. 

http://www.nek2015.cz/
http://www.biskupstvi.cz/
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Třpyt vodní hladiny, teplo z rozpálených kamen a ranní mlhy v údolí. 

Sladkou chuť medu a nezaměnitelný hlas zvonů. 

Hebkost vlasů i teplé letní noci plné hvězd. Měkký mech 

a lišejníkem porostlé skály, sluncem rozehřátou zem a vůni 

mateřídoušky. 

Chuť zralých švestek. Pomíjivost duhy a ojíněné stromy. 

Zrození dítěte a smějící se zářící oči, cvrlikání skřivánka nad zrajícím 

polem, bzukot včel a pilnost mravenců. 

Staré zapadlé uličky, půdy plné opotřebovaných zaprášených 

předmětů, paprsky slunce prodírající se skrz husté křoví. Kapky rosy 

na mladé trávě i uklidňující píseň cvrčků. 

Dokonalost sněhové vločky. Nekonečnost modrého nebe a zatmění 

slunce. 

Chvění kytarových strun, velká hejna letících ptáků. Barevnost světa 

a nerovné cesty. 

A tajuplnost velikonoční vigilie… 

 

To všechno totiž On stvořil, aby naše duše nehladověla. 

/Hana Dufková/ 
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naším poutním kazatelem a předsedající modlitbě Akatist (7. 9. 2014) 

/Rozhovor byl sestaven na základě dotazů farníků/ 

 

 

 

Jaké jsou zásadní rozdíly mezi římskokatolickou církví 

a řeckokatolickou církví? Jsou liturgické svátky v obou církvích 

totožné, nebo se na některé klade větší důraz? Jaké posty 

zachováváte ve východní církvi? 



 březen 2015 
 

   30  
  

Řeckokatolíci, nebo přesněji, katolíci byzantského obřadu, patří 

do společenství Katolické církve, se kterou jsou věroučně jednotní. 

Uznávají autoritu římského biskupa (papeže), avšak liší se svým 

obřadem a některými disciplinárními aspekty. Bohoslužby a ostatní 

liturgické úkony slaví v byzantsko-slovanském obřadu. 

Řeckokatolická církev v ČR se přirozeně považuje za přímou 

pokračovatelku a dědičku cyrilometodějského modelu, který má 

ve své podstatě tři základní hodnoty: východní spiritualitu, liturgii 

v lidovém jazyce a viditelnou jednotu s Apoštolským stolcem 

v Římě. Papež Jan Pavel II. vyhlásil 15. března 1996 na území České 

republiky nový Apoštolský exarchát pro katolíky byzantského 

obřadu spadající pod přímou pravomoc Apoštolského stolce. Prvním 

exarchou se sídlem v Praze byl jmenován Mons. Ivan Ljavinec. Jan 

Pavel II. jmenoval dne 24. 4. 2003 nového biskupa Řeckokatolické 

církve v České republice. Stal se jím řeckokatolický kněz, učitel 

dogmatické teologie na Teologickém institutu UK v Košicích, 

ThDr. Ladislav Hučko.  Z českých světců, jejichž život byl spjat 

s východní liturgií, jmenujme alespoň sv. Prokopa, sv. Ludmilu 

a sv. Václava, který stál u kolébky české státnosti.  

 Obecně v celé Řeckokatolické církvi se užívá gregoriánský 

kalendář, jenom v některých oblastech (např. Rusko, Ukrajina) 

užívají juliánský kalendář, který je posunutý o 13 dní. Většinu svátků 

slavíme společně, ale jsou i svátky, které neslavíme (např. Navštívení 

Panny Marie) nebo slavíme svátek, který se například neslaví 

v římskokatolické církvi (Ochrana Bohorodičky – 1. říjen) atd. To 

ovšem není to hlavní. Vánoce, Velikonoce, proměnění Páně atd. 

slavíme společně. V naší Církvi máme půst před Vánocemi 

(Filopovka – začíná od svátku sv. apoštola Filipa, tj. od 14. listopadu 

do 24. prosince), před Velikonocemi, před slavností svatých apoštolů 
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Petra a Pavla, a pak před slavností Zesnutí (Nanebevzetí) Panny 

Marie. 

 

Původem jste řeckokatolík a jste i řeckokatolický kněz. Otec Pavel 

říkal, že pro naši diecézi jste biritualista a můžete sloužit i naši mši. 

Co to přesně znamená? V jiných diecézích nemůžete naši – západní 

mši sv. sloužit? 

Biritualismus je v katolické církvi možnost sloužit Sv. Liturgii (mši 

sv.) ve dvou ritech, většinou římský a byzantský. Pokud duchovní 

získá oprávnění takto působit, označuje se jako biritualista. Toto 

oprávnění vydává Kongregace pro Východní církve. I kněz 

západního obřadu může požádat o biritualismus. Například 

z latinských kněží má biritualismus o. Michael Špaček nebo měl již 

zesnulý o. Fratišek Kozár.  

 

Pocházíte ze Slovenska, působíte v Brně. Jaká je Vaše cesta 

ke kněžství a k působení v ČR? Kde jste se seznámil s naším panem 

farářem? 

Často i já si kladu stejnou otázku, jak jsem se ocitl v ČR. Jedno vím: 

že to bylo Boží řízení. Moje cesta ke kněžství se nedá shrnout 

do několika vět. Můžu zdůraznit jednu skutečnost, že od svých 13 let 

jsem byl rozhodnut, že chci být knězem, a že je to Boží vůle.  

I když někteří lidé z mého okolí nebo rodiny si mysleli, že z toho 

vyrostu a později se ožením. Ale toto jejich „proroctví“ se nesplnilo. 

Pán Bůh si mě skutečně povolal a chránil během tohoto období 

rozlišování. Nikdy jsem nechodil do hospody, na diskotéku 

a na podobné akce. Sloužil jsem pouze v církvi (v kostele) Pánu jako 

ministrant a pěvec při bohoslužbách. V ČR mám velkou rodinu, 



 březen 2015 
 

   32  
  

protože moje maminka pochází z Tachova, vesnice Milíře, takže 

jsem tady jako doma a zvlášť na Moravě se cítím spokojen a plný 

radosti, že můžu působit zde.   

 S o. Pavlem jsem se seznámil v roce 2007, když jsem 

nastoupil do Teologického konviktu v Olomouci. O. Pavel byl 

prefektem Teologického konviktu.   

 

Při mši svaté i při modlitbě Akatist jste používal hodně kadidla. Má 

v řeckokatolickém obřadu kadidlo větší význam než 

v římskokatolickém? Jaký význam mají jiné liturgické symboly, 

např. kříž (znamení kříže), ikony apod. 

 

Tento výklad je z mé Diplomové práce: 

Kadidlo – Okiadzanie ľudu behom východnej liturgie má svoje 

odôvodnenie v liste svätého apoštola Pavla, ktorý píše: „Neviete, 

že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?  

Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je 

svätý – a ním ste vy (1 Kor 3,16-17)“. Naše telá sú chrámom Svätého 

Ducha, kde prebýva Boží duch. V chráme sa väčšinou okiadzajú 

ikony a liturgické predmety, ktoré sa užívajú behom liturgie. Ako 

obláčky vonného kadidla vystupujú z rozpáleného uhlia, tak z duše 

každého kresťana má vystupovať bohumilá modlitba, a to 

predovšetkým modlitba, ktorou vzdávame Bohu najvyššiu úctu 

(cultus latriae). Užívanie kadidla nie je iba obyčajný symbol. 

Naopak – je spojený s modlitbou alebo v duchu modlitby je 

skutočným úkonom bohopocty. Pri každej bohoslužbe kňaz žehná 

kadidlo slovami: Kriste Bože náš, prinášame ti kadidlo ako ľúbeznú 

duchovnú vôňu. Prijmi ho na svoj nebeský prestol a zošli nám milosť 

tvojho Presvätého Ducha. 
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Žehnanie, znamenie kríža – Každá modlitba v byzantsko-

slovanskom obrade začína znamením kríža. Toto znamenie 

prechádza celou osobou každého, kto sa cíti pozvaný, aby oslavoval 

Boha. Kríž je naša láska, pretože sme boli uchvátení ukrižovaným 

a osláveným Kristom. Pri znamení kríža vyslovujeme slová 

na oslavu Najsvätejšej Trojice: „V mene Otca i Syna i Svätého 

Ducha“. Znamenie kríža vo východných cirkvách sa koná spojením 

troch prstov pravej ruky a ostatné dva zostanú ohnuté. Tri spojené 

prsty sa dotýkajú najprv čela, pŕs, pravého a ľavého ramena. Týmto 

gestom vyznávame vieru v Najsvätejšiu Trojicu a vyznávame dve 

prirodzenosti Krista: božskú a ľudskú. Vo východných liturgiách je 

častý a slobodný zvyk žehnať sa.  

 

Ikona – Vo východnej cirkvi má ikona konkrétne a nenahraditeľné 

miesto. Ikona je pre východného kresťana darom cirkvi k získaniu 

„náboženského poučenia a nadprirodzenej milosti“.
 
 Preto ikona nie 

je iba obyčajný obraz a nepovažuje sa iba za formálny doplnok 

chrámu. Naopak ikona zohráva dôležitú úlohu v tom, že formuje 

a prehlbuje východnú duchovnosť. „Ikona patrí k bytiu Cirkvi“. 

Neklaniame sa drevu, kovu, plátnu, ale tomu, koho obraz 

predstavuje. „Obsah ikony je dogmatický, krásou ju nerobí umelecké 

prevedenie, hoci aj ono má svoj význam a miesto, ale pravda, ktorú 

vyjadruje – preto pochopenie jej krásy si vyžaduje duchovnú zrelosť, 

a k tejto duchovnej zrelosti ona sama privádza“. L. Uspenský píše, 

že vo východných cirkvách je ikona predmetom kultu a nevyhnutná 

časť bohoslužby. Milosť Božia totiž zostupuje k ľudom obyčajne tou 

cestou, ktorou ľudská myseľ vystupuje k Bohu. Často sa hovorí 

o „sviatostnej“ sile ikon. Kresťanský chrám je možno chápať ako 

veľkú ikonu (miesto, kde dochádza k rozhovoru medzi človekom 

a Bohom), ktorá má posväcujúcu silu. 
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Prožili jsme postní dobu a během ní nám byl před oči stavěn kříž. 

Kříž nás provází nejen v kostele, u cest, doma nade dveřmi 

v kuchyni, když nás něco bolí, štve, jsme zklamáni atp. Někteří se 

těší na Velikonoce právě proto, že už se po těch čtyřiceti dnech 

přestane o kříži tolik mluvit. A přece nás kříž provází ještě mnohem 

častěji, než jsme připraveni vnímat. Anebo: Je to ještě kříž? Není to 

už jen karikatura kříže, zkroucenina čehosi? Pak by nebylo divu, že 

se někteří bojí otevřít konzervu s trenčianskými párkmi, aby na ně 

náhodou nevyskočil kříž. Také se takového kříže bojím. To totiž není 

Kristův kříž. 

 Když zvláště v závěru adventu a v závěru postní doby trávím 

mnoho času v různých zpovědnicích, trápilo mě, že několik hodin 

denně prozpovídám a nemám ani čas se pořádně pomodlit. Ale pak 

jsem si naštěstí uvědomil, že když slavím, nakolik je to možné s tím 

kterým kajícníkem slavit, odpuštění, tak … Tak jsem si řekl: „Ty ..., 

co vlastně v tý zpovědnici děláš? Kolikrát uděláš kříž? Kolikrát se 

pokřižuješ? Není ta svatá zpověď snad modlitba, když ji s každým 

penitentem začínáš křížem a znamením kříže končíš?“ 

 A tak jsem začal vnímat gesto kříže nejen u sebe, ale také jak 

ho konají ti, kteří se přicházejí zpovídat a kteří se s pohledem 

(uvědomělým i neuvědomělým) na Kristův kříž vypravili prosit 

o milost, o odpuštění. Kteří se přicházejí modlit ve svátosti smíření. 

A co mé oči viděly, pláčem zkrvavěly! 
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 Někteří ještě jednou rukou zavírají dveře od zpovědní 

místnosti (nebo upravují kabelku vedle klekátka) a druhou rukou už 

cosi čarují – snad to má být ono znamení kříže, ještě nesedí, nebo 

neklečí, a už mumlají cosi o bídné hříšnici (nebo hříšné bídnici) 

a obdobně … Jiní se o znamení kříže ani nepokusí. Přibližně 

polovina křesťanů, kteří na sobě několikrát denně (sic!) konají 

znamení křesťanského kříže, místo skutečného kříže vytváří různé 

patvary, nejčastěji šedesátistupňový úhel (dotyk na čele, levém 

rameni, pod krkem a pravém rameni), dále osmice, kosočtverce, 

mimoběžky, nebo se jen jaksi pobouchají po hrudi, ba zamávají 

pravicí před hrudníkem a ústy, jako by chtěli odvětrat zápach z úst, 

který se tam vytvořil každým sprostým slovem, pomluvou či něčím 

takovým hodným studu. Rukou opsaný krucánek či klikyhák může 

občas připomínat jiné kříže, jen ne ten křesťanský. A tak než 

začneme slavit vlastní svatou zpověď, učíme se (resp. přeučujeme se) 

společně dělat znamení Kristova kříže. 
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 Svatý František Saleský (1567–1622) ve své „Obraně 

praporce svatého kříže“ spojuje přežehnání se tzv. „velkým křížem“ 

s vyznáním základních církevních pravd víry. Pravou, tj. aktivní 

rukou vstupujeme do posvátného děje. Zatímco levou ruku máme 

položenou na pupíku, pravá ruka směřuje vzhůru, k nebesům. Dotyk 

nataženými prsty na čele odkazuje k Bohu Otci, jenž je na nebesích, 

ke skutečné hlavě celého stvoření. Navíc lidské čelo má, jak jsme si 

říkali na Popeleční středu, pro biblického člověka zvláštní význam, je 

to místo lidské důstojnosti. Následný tah pravou rukou směrem dolů 

naznačuje Boží sestoupení do lidských dějin a dotek břicha (nad 

levou ruku, která je po téměř celou dobu „křížového úkonu“ 

na stejném místě) odkazuje na Boží vtělení do panenského lůna 

a narození Syna. Posléze částečným pohybem vzhůru vyznáváme 

Ježíšův návrat k Otci a seslání slíbeného Přímluvce. Dotknutí se 

nejprve levého a teprve potom pravého ramene vyjadřuje obecně 

lidské pokolení (horizontální linie), jemuž byly odpuštěny hříchy, 

přestoupení od otroctví ke svobodě, od hříchu k milosti. Navíc pohyb 

z jedné strany na druhou nám připomíná Krista rozepjatého na kříži. 

A protože „pryč ode mě, kdo jste po levici“ (srv. Mt 25,41), 

přetažení ruky z levého ramene na pravé symbolizuje příčinu 

vykupitelského díla, kdy Bůh chce všechny zlé po levici učinit 

dobrými (třeba přijetím svátosti smíření) a „přetáhnout“ je na místo 

po Boží pravici. A Duch svatý je ten, který nás učí poznávat tento 

Boží záměr, jediný vedoucí k naplnění života a štěstí. 

 A pak už to závěrečné slovo „Amen“ (co to slovo znamená, 

jsme si říkali již při katechezích v roce 2012, kdy jsme hovořili 

o znamení kříže v širším kontextu), které nám dává ujištění – 

ne matematické, ale životní. Při tomto slovu se pravá i levá ruka 

spínají k modlitbě, prsty se vzpínají vzhůru k Bohu, pravý palec je 

přes levý. Dobré znamení kříže objímá Boží láskou celého člověka 
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a s vyslovením jmen osob Nejsvětější Trojice je vírou a lidskou 

odpovědí na Boží povolání ke spáse. 

 Jakkoli moc, nebo málo se o kříži mluví, před křížem nelze 

utéct, kříže se nelze zbavit. Je totiž vepsán do našeho těla, je trvalou 

součástí našeho života. Bývalý břevnovský opat Anastáz Opasek 

(1913–1999), vystihl úděl člověčenství těmito slovy: „Dvě břevna 

a nic víc – to však stačí na celý život. Setřásti jeho tíž – marně, ach 

marně – rostlý jsi tak, jen rozpažíš a kříž se tvoří.“ 

 A závěr tohoto „megaslůvka“ pana faráře? Zkusme si někdy 

stoupnout před zrcadlo a křesťansky se pokřižovat, abychom viděli, 

jaké znamení na sobě skutečně děláme (pozor na zrcadlové vnímání 

levé a pravé strany!). Jestli je to to znamení, ve kterém při nebeském 

zjevení – v předvečer bitvy u Milvijského mostu 28. 10. 312 císař 

Konstantin Veliký pochopil „In hoc signo vinces!“ – „V tomto 

znamení zvítězíš!“ 

/o. Pavel/ 

 

 

 

Když jsem před pár roky získávala v Bukovince u Křtin svoji první 

pracovní zkušenost, byla jsem tam nakonec velmi spokojená a ráda 

na toto období vzpomínám. Byla bych tam zůstala i na delší dobu, 

ale protože toto místo bylo jen jako zástup za mateřskou dovolenou, 

tak se tenkrát pomalu ale jistě blížil konec mého zdejšího působení. 

Byl poslední týden prázdnin, začínaly přípravy na nový školní rok, 

a já jsem se musela chtě nechtě začít loučit. 
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To, že budu k poslednímu srpnu končit, jsem samozřejmě 

věděla, proto jsem intenzivně hledala nové zaměstnání, ale bohužel 

se nějak nedařilo. Hledání jsem podporovala také častými 

modlitbami a prosbami za nové pracovní místo. Ovšem čas byl 

neúprosný a práce stále žádná. 

Snažila jsem se sice nepřestávat 

doufat a věřit tomu, že Pán určitě 

o mně ví, a pokud se má nějaké 

místo objevit, tak se objeví, 

jenomže… Bylo už třicátého 

srpna večer a já jsem před sebou 

měla poslední den ve školce. 

Nezbylo mi nic jiného, než se 

sbalit na cestu na Vysočinu a po 

posledním odpracovaném dni 

sednout na autobus a odjet směr 

UP (tentokrát to ale už nebyla Univerzita Palackého v Olomouci, 

kterou jsem měla tu čest čtyři roky navštěvovat, nýbrž Úřad práce 

v Novém Městě na Moravě). A když jsem se smířila s faktem, že 

jsem opravdu žádnou práci nenašla, přestala jsem asi i doufat a aspoň 

pro „tuto chvíli“ důvěřovat Božímu vedení.  

Poslední den ve školce byl pro mě tak trochu nostalgický, čas 

celkem utíkal a já jsem přemýšlela nad tím, co vše jsem tu zažila a že 

za chvíli už se budu muset opravdu rozloučit a sednout do autobusu 

a jet. Zdá se mi, že bylo něco málo po desáté hodině dopoledne 

a najednou zazvonil telefon. Už si nepamatuju, jestli jsem ho zvedla 

já, nebo někdo jiný, ale vím, že na druhé straně byla nějaká slečna 

a přála si mluvit se mnou a to, co mi řekla, jsem opravdu nečekala.  

Představila se a říká, že slyšela od nějaké paní, že prý sháním práci 

ve školce a že ona měla od zítra nastoupit v Brně v Židenicích, ale že 
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z nějakého důvodu nemůže a že mi dá číslo na paní ředitelku, ať jí 

zavolám, že se s ní určitě nějak domluvím a že mě snad vezme místo 

ní… a možná říkala ještě něco dalšího… ale já vnímala jediné – 

uvolnilo se prý místo! Poděkovala jsem a hovor ukončila. Byla jsem 

jak u vytržení a neváhala ani vteřinu, vytočila jsem číslo paní 

ředitelky a domluvily jsme se, že mám dojet a že se uvidí.    

O pár hodin později se opravdu vidělo – nejenom to, že ve 

školce měli skoro úplně stejnou výzdobu, jakou jsem dělala před 

svým odchodem já v Bukovince, a tak jsem si tam připadala skoro 

jako doma. A školka se nacházela pět minut od bytu, kde jsem 

v Židenicích bydlela. Ale hlavně jsem právě stála (na koberečku) 

u paní ředitelky a podepisovala pracovní smlouvu a stále nevěřila, že 

práci od zítřka mám. Byla jsem neskutečně šťastná, i když práce byla 

taky jen na zástup – tentokrát za nemoc, a když jsem za sebou 

zavřela dveře a odcházela narychlo zařizovat spoustu věcí (výpis 

z trestního rejstříku, zdravotní prohlídku…), nevím, jestli se mi to 

zdálo, nebo ne, ale přišlo mi, že slyším jako by něčí hlas, ale spíš jen 

u sebe v hlavě… říkal: „Proč jsi pochybovala?“ (Že by taková trochu 

„facka“ z nebe?) 

Časem, když jsem vzpomínala, jak to vlastně všechno asi 

vzniklo, jsem si uvědomila, že před posledním týdnem v práci jsem 

strávila krásný víkend v Bukovince u paní školnice a tam jsem se 

seznámila s jednou velmi sympatickou věřící paní, se kterou jsem si 

hodně povídala, i o tom, že marně sháním práci. Když pak dcera od 

její kolegyně z práce najednou nemohla ve školce nastoupit, tak si na 

mě vzpomněla a jsem si stoprocentně jistá, že k tomu přidala 

i nějakou tu modlitbu . 

/Marie Havířová/ 
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Milí farníci (tentokrát asi jenom jimramovští, ale jeden nikdy 

neví…), 

obracím se na vás s prosbou, coby pověřená osoba kavárníků, 

uklízečů a podobných „aktivistů“ naší farnosti. Je nás málo… a jsme 

vysílení . No prostě voláme o POMOC a věříme, že nás v tom 

nenecháte . 

 A co potřebujeme? To co vy: oslavovat spolu našeho Pána 

v uklizených prostorách našeho kostela a fary, dát si spolu kafe 

a sdílet svoje radosti i smutky ve společenství bratří a sester v Kristu. 

 A nebojte se, všechny tyto aktivity nezaberou víc než dvě 

hodiny času týdně: 

 úklid kostela – vysát, vytřít, utřít prach, vyklepat rohože  

4 osoby = 2 hodiny / 1x týdně (sobota), 

 úklid fary – vytřít společné prostory, umýt toalety, vynést 

koše, vyměnit ručníky  4 osoby = 1 hodina / 1x týdně 

(nejlépe pondělí), 

 kavárna – upéct buchty (2 ks), nebo někoho poprosit, aby 

vám je upekl (i takoví jsou mezi námi a ještě to dělají 

s láskou!!!), připravit stoly na faře v sále, v neděli po mši 

sv. vařit čaje, kávu a jiné nápoje, obsluhovat, poté sklidit 

ze stolů a umýt nádobí  2–4 osoby = 2 hodiny / 1x týdně 

(neděle). 

Pozn.: Počet lidí ve skupince je jenom orientační, záleží na vás, 

jakou partu vytvoříte. Hlásit se ale můžete i jednotlivě!!! 
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Všechny tyto aktivity samozřejmě nejsou každý týden právě 

pro vás. Čím více skupinek, tím více volných týdnů. 

 

Tak co tomu říkáte? Nic náročného, že?  A ještě když vám řeknu, že 

vás rádi a podrobně zasvětíme do všech tajemství výše uvedených 

aktivit… to už opravdu nejde odolat. 

 

 

 

 

Tady jsou kontakty, na kterých se můžete hlásit: 

 úklidy  

D. Kašová: tel.: 607 971 040,  

 e- mail: kasovadaryka@seznam.cz. 

o. Pavel:  tel.: 733 741 357,  

 e-mail: daljimsul@centrum.cz. 

 kavárna 

Š. Plecháček: tel.: 774 584 291,  

 e-mail: plechackovi@gmail.com. 

 

Za všechny „aktivisty“ vás zdraví a těší se, že se brzy ozvete 

/Želka Plecháčková/ 

mailto:kasovadaryka@seznam.cz
mailto:daljimsul@centrum.cz
mailto:plechackovi@gmail.com
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Bůh mocně působí ve svátostech a skrze svátostiny také zaslibuje 

zvláštní ochranu. V této rubrice jsou (nejen) jména těch, kteří v roce 

2014 některé ze svátostí a svátostin přijali. Tento sloupek nemá pro 

nás mít jen orientační charakter, ale především má povzbudit 

k modlitbě za ty, kteří jsou – ať už v kterékoli části této rubriky – 

jmenováni, a za jejich rodiny. 

/o. Pavel/ 

 

Přijetí do katechumenátu 

1. Alexandra Bobulová z Koníkova – přijata 23. 2. v Jimramově 

2. Aleš Dufek z Dalečína – přijat 23. 2. v Dalečíně 

 

Křty 

1. Matyáš Vašek z Brna – pokřtěn 7. 6. v Jimramově 

2. Anna Coufalová z Jimramova – pokřtěna 14. 6. v Jimramově 

3. Samuel Bobula z Koníkova – pokřtěn 20. 7. v Jimramově 

4. Natalie Holland z Brna – pokřtěna 10. 8. v Jimramově 

5. Adéla Anežka Tulisová z Jimramova – pokřtěna 10. 8. 

v Jimramově 
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6. Aleš Dufek z Dalečína – pokřtěn 31. 8. v Dalečíně 

7. Jiří Moravec z Jimramova – pokřtěn 12. 10. v Jimramově 

8. Tereza Johanka Pešková z Pusté Rybné – pokřtěna 7. 12. 

v Jimramově 

 

První svaté přijímání  

(uskutečňuje se ve farnosti, ve které dítě chodí do školy a navštěvuje 

tam výuku náboženství) 

1. Jana Bradáčová z Jimramova – přijala 8. 6. v Jimramově 

2. Rozárie Budigová ze Sulkovce – přijala 25. 5. v Bystrém 

3. Aleš Dufek (katechumen) z Dalečína – přijal 31. 8. 

v Dalečíně 

4. Veronika Hanáková z Dalečína – přijala 8. 6. v Dalečíně 

5. Daniel Halva z Jimramova – přijal 8. 6. v Jimramově 

6. Anna Homolková z Jimramova – přijala 8. 6. v Jimramově 

7. Adam Just z Nyklovic – přijal 25. 5. v Bystrém 

8. Luděk Kubík z Unčína – přijal 8. 6. v Dalečíně 

9. Jiří Ocásek z Nyklovic – přijal 25. 5. v Bystrém 

10. Tereza Ocásková z Nyklovic – přijala 25. 5. v Bystrém 

11. Jaroslav Plocek z Dalečína – přijal 8. 6. v Dalečíně 

12. Sára Sedláková z Jimramova – přijala 8. 6. v Jimramově 

13. Tomáš Straka z Míchova – přijal v Lísku 

14. Veronika Stránská z Veselí – přijala 8. 6. v Dalečíně 
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15. Kateřina Šauerová z Nyklovic – přijala 25. 5. v Bystrém 

16. Martin Zítka z Věcova – přijal 8. 6. v Jimramově 

 

Biřmování 

1. Aleš Dufek z Dalečína – biřmován 31. 8. v Dalečíně 

 

Svatby 

1. Radek Milfait z Jám a Magdaléna Čechová z Písečného – 

oddáni 17. 5. v Dalečíně 

2. Petr Dvořák ze Žďáru nad Sázavou a Pavla Navrátilová 

z Vatína – oddáni 14. 6. v Jimramově 

3. Milan Prosecký z Věcova a Petra Zobačová z Věcova – 

oddáni 19. 7. v Jimramově 

4. Lukáš Marvan z Drahonína a Kristýna Cahová z Dalečína – 

oddáni 23. 8. v Dalečíně 

5. Aleš Dufek z Dalečína a Hana Kozáčková z Ubušínka – 

oddáni 6. 9. v Dalečíně 

 

Zlatá svatba 

1. František a Marie Horníčkovi z Velkých Janovic – 27. 12. 

v Dalečíně 
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Pohřby 

1. Pavel Schaffer ze Sulkovce – pohřben 18. 1. v Sulkovci 

2. Marie Klímová z Dalečína – pohřbena 14. 3. v Dalečíně 

3. Jiří Liškutin z Jimramova – rozloučení ke kremaci 20. 6. 

v Jimramově 

4. Karel Cibulka ze Sulkovce – pohřben 25. 7. v Sulkovci 

5. Josef Bartoň z Míchova – pohřben 28. 7. v Jimramově 

6. Bohumil Mička z Dalečína – pohřben 1. 8. v Dalečíně 

7. Jan Jelínek z Borovnice – pohřben 15. 9. v Jimramově 

8. Marie Štursová z Jimramova – rozloučení ke kremaci 24. 9. 

v Jimramově 

9. Karel Svoboda z Dalečína – pohřben 3. 10. v Dalečíně 

10. Miloslav Kovář z Jimramova – pohřben 4. 10. v Jimramově 

11. Jan Petržálek z Borovnice – pohřben 20. 10. v Jimramově 

12. Milan Müller z Jimramova – rozloučení ke kremaci 24. 10. 

v Jimramově 

13. Květuše Houdková z Dalečína – pohřbena 27. 10. v Dalečíně 

14. František Beneš ze Sedlišť – rozloučení ke kremaci 7. 11. 

v Jimramově 

15. Pavel Zobač z Dalečína – pohřben 6. 12. v Dalečíně 

16. Marie Kovářová z Jimramova – pohřbena 8. 12. v Jimramově 

17. Josef Kotouček z Velkých Janovic – rozloučení ke kremaci 

19. 12. v Dalečíně 
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Svátost pomazání nemocných 

Farnost Jimramov: 19 při individuálním slavení, 20 při společném 

slavení (18 Jimramov, 2 Borovnice) 

Farnost Dalečín: 4 při individuálním slavení, 17 při společném 

slavení (12 Dalečín, 5 V. Janovice) 

Farnost Sulkovec: 3 při individuálním slavení, 22 při společném 

slavení (19 Sulkovec, 3 Nyklovice) 

 

Kněží – hosté,  

kteří u našich oltářů sloužili mši svatou (vyjma kněží sloužících 

v kapli Narození Krista) 

P. Karel Adamec z Telče, P. Jan Bezděk z Letovic, o. Ján Bilý 

z Brna, P. Jiří Brtník z Velkého Meziříčí, P. Martin Bětuňák 

z Velešína, P. Rafael Zdeněk Budil z Brna, P. Michal Cvingráf 

z Tišnova, P. Jan David z Radešínské Svratky, P. Petr Košulič 

z Kunštátu, P. Vlastimil Krajčovič z Benátek (Itálie), P. Karel 

Krumpolc z Rohatce, P. Pavel Kuchyňa z Telče, P. Josef Mareček 

z Moravce, P. Karel Rozehnal z Bystřice nad Pernštejnem, P. Michal 

Seknička z Boskovic, P. Radoslav Skupník z Jablunkova, P. Jaroslav 

Sojka z Hodonína, P. Milan Těžký z Hovoran 

 

Novokněžské požehnání 

P. Pavel Kuchyňa, farní vikář v Telči – 10. 1. 

P. Michal Cvingráf, farní vikář v Tišnově – 22. 6. 

P. Jaroslav Sojka, farní vikář v Hodoníně – 24. 7. (pouze v Dalečíně) 
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P. Karel Adamec, farní vikář v Telči – 27. 7. 

P. Michal Seknička, farní vikář v Boskovicích – 16. 11. 

 

 

 

 

aneb  

 
 

 V nabídce byly nové matriční knihy, ale já nové matriky 

pořizovat nehodlám. Zaprvé nemám nafukovací kancelář, 

abych měl ty bichle kde skladovat, a zadruhé při aktuálním 

ročním počtu křtů, svateb a pohřbů jsou současné matriky 

ještě na sto padesát až dvě sta let. 

 Napojení kanalizace na faře je od včerejška v provozu. Paní 

Šikulová tím, že umyla nádobí po svačině brigádníků, pustila 

první litry do čističky a slavnostně tak zahájila provoz nové 

kanalizace. 

 Židovská tradice knihu Danielovu řadí mezi Ketúvím, tedy 

Spisy, zatímco katolické dělení mezi proroky. Když si 

nalistujeme Matouše 24,15, dočteme se, že už Ježíš řadil 

proroka mezi Daniely. 
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 Jméno krále v Šúšanu se v různých překladech přepisuje 

rozmanitě, takže nalezneme jeho podobu jako Asuerus, 

Xerxes, Artaxerxes nebo Artaxerox – pardon: Achašveróš. … 

Tento král, jak se dočteme hned v prvních verších knihy 

Ester, spravoval obrovské území od Indie až po Kúš. Kúš je 

dnešní Egypt. Ale kuš! Dnešní Etiopie.  

 … Ale fara je na náměstí. V tom domečku u kostela mě 

skutečně nechytnete, tam chytnete maximálně tak revma. 

 Filmaři nám z cest kolem kostela udělali polňačky, takže 

jestli zaprší, po nedělní mši ten červený koberec bude hnědý. 

To jim potom místo Četnických trampot natočím farářské 

trampoty. 

 Jojo, kola na autě už mám přehozený: Přední jsem dal dozadu 

a zadní dopředu. 

 Stejně tak můžeme říci, že každý člověk, každá profese, 

města, mnoho věcí atp. má svého patrona mezi svatými. Jako 

já pod svým jménem mám apoštola Pavla, jako kněz mám 

patrona kněží, svatého Jana Maria Vianneye, jako součást 

našeho kněžského ročníku sv. Jana Sarkandra, jako farář 

v Jimramově Pannu Marii, jako varhaník svatou Cecílii, jako 

řidič svatého Kryštofa, jako turista svatého Rafaela, jako 

pacient na zubařském křesle svatou Apolenu, jako smrtelník 

sv. Josefa a sv. Barboru, jako sklerotik sv. Antonína. 

 Novokněžské požehnání nám v neděli udělí P. Michal 

Seknička, který pochází z farnosti Velké Meziříčí. Z té 

pochází i P. Pavel Kuchyňa, který nám uděloval novokněžské 

požehnání v lednu, tudíž lze pracovně říci, že se nám letos 

podařilo vytvořit něco jako 1+1: Kuchyňa + Seknička. 
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 Nezapomeňte, že dnes je státní svátek, takže nemusíte ani 

do práce, ani do důchodu. 

 Včera večer jsem to nemohl mailem poslat, protože nešla 

elektřina. Ta nešla až do dnešních devíti hodin. Dokonce ani 

mobily neměly signál, a rybičky v akváriu drkotaly 

ploutvemi. 

 To je dobrý vtip, že to má blbý včela, která má alergii na pyl. 

Ale na druhou stranu to má zase dobrý: Jde hned 

do invalidního důchodu. 

 To se musíte domluvit s muzikanty, abyste na hřbitově 

nezačali zpívat, když bude hrát Krchovjanka. 

 V tom kýblu mám svíčky a lucernu, protože mi váš pan farář 

slíbil, že když na vás budu při zpovědi hodný, můžu si 

pro své farníky vyzpovídat betlémské světlo. 

 Já vím, že teď slavil kulatiny, ale nevím, kdy se přesně 

narodil. Někdy začátkem prosince, říkáte? A není to třeba 

na Mikuláše? Že by ho jako přinesl čert. 

 A proč bych si měl rožíhat? Si svítím kolárkem, ne? 

 Ano, s obědem počítám. Rád přijdu, když bude plněná 

panenka pro panáčka. 

 Cipísek (kocour) začíná kašlat jak starej bronchosaurus. 

 Vy jste mě nevolala? Jak jste mávla tou rukou, tak to 

vypadalo, že si přejete, abych za Váma přišel. Tak nic, tak já 

se zase vrátím do lampy. 

 Ty rukavice s tím vzorečkem nosit nebudu. Vždyť v nich 

vypadám jako madam z filmu pro pamětníky. 
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 V tu dobu jsem si zrovna mikrovlnil oběd. 

 A znáte snad lepší místo na Zemi a přilehlém vesmíru? 

 A na závěr ohlášek ztráty a nálezy. Pokud někdo z Vás, nebo 

víte-li o někom, komu se tak přihodilo, odešel z farního plesu 

bez saka a vázanky, je očekáván na faře. A další věc: Teď 

přede mší svatou byl nalezen čip. Chybí-li někomu, ať si 

pro něj přijde do sakristie, abyste se zítra dostali do práce, 

nebo od čeho to je. I když byl nalezen na hřbitově, od hrobu 

nejspíš nebude. 

 Když je dnes takové náledí, tak bude nejpravdivější, když si 

zazpíváme 516: „Na své tváře padáme.“ 

 Chtěl jsem si sundat štolu a sundal jsem si brýle. Nevíte 

někdo proč? 

 V každém výklenku byla socha. Poměrně nedávno si ty sochy 

někdo půjčil. Tajně. A ještě je nevrátil. 

 

 

 

aneb 

Předběžný kalendář na jaro 2015 

 

Velikonoce – bohoslužby 

 

Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně:  



březen 2015  

 

  51  
  

17:00  Dalečín 

19:00 Jimramov (po mši sv. a modlitbě v Getsemanech 

možnost soukromé adorace do 21 hodin) 

Velký pátek  

Denní modlitba církve (uvedení, četba, ranní chvály): 

 8:00 Jimramov 

Křížová cesta:  

15:00 Nyklovice – kaple Povýšení sv. kříže 

15:30 Sulkovec – kostel 

16:30 Dalečín – schodiště od fary ke kostelu 

(za nepřízně počasí v kostele) 

19:30 Jimramov – z Bludníku na Javorskou cestu 

(za nepřízně počasí v kostele po skončení 

velkopátečních obřadů) 

Velkopáteční obřady:  

 16:00 Sulkovec 

 17:00 Dalečín 

 18:00 Jimramov 

Bílá sobota 

Denní modlitba církve (uvedení, četba, ranní chvály):  

 8:00 Jimramov 

Celodenní adorace u Božího hrobu ve všech kostelech 
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Vigilie:  

19:00 Sulkovec 

21:30 Jimramov (se křtem katechumenky; 

po obřadech agape na faře) 

Boží hod velikonoční – mše sv.:  

 8:15 Jimramov 

 9:45 Dalečín 

 11:15 Sulkovec 

Pondělí velikonoční  

 mše sv.:  

  7:00 Sulkovec 

  8:15 Jimramov 

  9:45 Dalečín 

 bohoslužba slova:  

  8:15 Nyklovice 

 

Duben 

12. 4.: Novokněžské požehnání (P. Martin Hönig) 

18. 4.: 9:30 Dětský den 

18. 4.: 18:00 Setkání čtenářů „Vezmi a čti celou Bibli“ 
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Květen 

10. 5.: Novokněžské požehnání (P. Václav Hejč) 

17. 5.: Novokněžské požehnání (P. Tomáš Šíma) 

24. 5.: 15:00 Ekumenická bohoslužba v Dalečíně 

30. 5.: 16:00 Žehnání kaple Narození Krista v Jim. Pasekách 

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

31. 5.: Farní den, turnaj v pétanque 

 

Červen 

7. 6.: 15:00 Koncert „Loutna a akordeon“ (u příležitosti slavnosti 

Těla a krve Páně a v rámci přípravy na NEK 2015) v Dalečíně 

15. 6.: Pouť Nový Jeruzalém v Jimramově (hl. celebrant novokněz 

P. Karel Skočovský) 

20. 6.: jáhenské svěcení bohoslovce Jaroslava Laštovičky 

27. 6.: 15:00 pěší pouť ze Sulkovce do Bystrého 

28. 6.: ukončení „putování s dětmi po našich farnostech“ 

 

Poutní bohoslužby (patrocinium) 

Jimramov: 6. 9. 

Dalečín: 26. 7. 

Sulkovec: 6. 9. 

Borovnice: 25. 7. 

Sedliště:  27. 9. 
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Velké Janovice: 13. 9. 

Nyklovice: 13. 9. 

 

Poutě 

jednodenní pouť – 8. 8. (Letovice, Vísky, hrad Bouzov, Muzeum 

olomouckých tvarůžků v Lošticích, možná arboretum Bílá Lhota); 

přesný program bude ještě upřesněn 

jednodenní zájezd pořádaný KDU-ČSL – 16. 5. (Letovice?, pivovar 

Černá Hora, zahradnictví a pštrosí farma v Doubravici nad 

Svitavou); program bude ještě upřesněn 

třídenní pouť: 10.–12. 9. (Lužické hory, Šluknovský výběžek) – 

více v článku „Třídenní farní pouť“ 

 

Farní tábor 

1.–8. 8. 2015 ve Sněžném 

Změna vyhrazena! 

 

 

V pátek 21. listopadu byla v kapli Narození Krista, která je součástí 

duchovního centra v Jimramovských Pasekách, sloužena již 100. mše 

svatá. Tento víkend zde konali duchovní cvičení lidé z Českého 

katolického biblického díla a mši svatou sloužil ředitel ČKBD, který 

obnovu vedl, biblista P. Petr Chalupa. Bohoslužbu s ním slavil i otec 

Pavel. 
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 Nová kaple (více o jejím vzniku v článku Cesta manželů 

na str. 17) byla požehnána samotným vysluhováním Eucharistie, 

nicméně slavnostní požehnání je připraveno na sobotu 30. 5. 

v 16 hodin. 

 



 březen 2015 
 

   56  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mlýnská kaple 

 

 

Děkujeme našim sponzorům i všem, kteří nás podporují, a těšíme se 

na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! 

Vaše Redakce 

Redakční rada: Pavel Šikula ml., o. Pavel Vybíhal 

Přispěvatelé:  

Zbyněk Unčovský, Karel Groulík ml., Pavel Šikula, 

Marián Škoviera, Hana Dufková, o. Ján Bilý, Marie Havířová, 

Želka Plecháčková 

Ilustrace: Marián Škoviera, Google    &    Design: Pavel Šikula ml. 


