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Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Navzdory té nesmyslné pověře o svatbách v květnu jsem se 

v letošním pátém měsíci účastnil vzniku čtyř manželství (bohužel ani 

jedno v našich farnostech). 9. května jsem byl na dvou svatbách: 

dopoledne v Novém Městě na Moravě a odpoledne v Nových 
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Hradech. Večer jsem pak psal do ohlášek, že Nový Jeruzalém bude 

v Novém Veselí. Všechno nové v novém. „Hle, všechno tvořím 

nové.“, čteme v závěru Písma svatého (Zj 21,5). A tak se s Boží 

pomocí podařilo vytvořit a sestavit novou Žárovku, ve které kromě 

informací, reportáží atp. najdeme také skutečně hluboké duchovní 

příspěvky, ke kterým se bude dobré vracet, abychom je dokázali 

správně vstřebat a načerpat z nich co největší užitek. Tato nová 

a kulatá (třicátá) Žárovka proto nezestárne a může i nás, budeme-li 

chtít, svým světlem regenerovat, čímž z každého z nás pomůže 

vytvořit Nového člověka. 

Přeji nám všem potkávat stále více nových a (nejen) 

duchovně neopotřebovaných lidí. 

o. Pavel 
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„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha″ (Mt 5,8), 

motto letošního setkání mládeže s otcem biskupem na Petrově. 

Setkaní se konalo 28. 3. 2015, v sobotu před Květnou nedělí. Několik 

mládežníků z naší farnosti vyrazilo směr Brno. Otec Pavel se chopil 

volantu autobusu a cesta rychle ubíhala. V Brně nás nejprve 

animátoři vybavili organizačními informacemi. Dle instrukcí jsme 

vstoupili do katedrály, kde všechny mile přivítal biskup Vojtěch. 

Společný den jsme zahájili modlitbou. 

Potom jsme se každý zajímal o připravenou přednášku, výběr 

byl velmi široký. Já jsem si vybrala přednášku s knězem Liborem 

Všetulou, který se zde zabýval problematikou internetu a sociálních 

sítí z pohledu mladých křesťanů. 

Před katedrálou jsme poobědvali 

bagetu a sdíleli zážitky 

z přednášek.  

Odpoledne se nabízel 

volnější program, mohli jsme se 

účastnit prezentací projektů, které 

probíhají v naší diecézi. Po prezentacích proložených známými 

písničkami z Hosan nastal velký okamžik pro účastníky 

animátorského kurzu. Animátoři byli jmenováni do své funkce 

duchovních vůdců. 

S otcem Vojtěchem jsme prožili společně mši svatou, potom 

jsme se rozloučili se svými kamarády a čekala nás zpáteční cesta 

domů. 

/Daniela Ondrůchová/ 



červenec 2015  

 

  5  
  

 

 

I letos se autobus plný poutníků vydal na jednodenní pouť. Tentokrát 

se uskutečnila 16. května. 

Ráno jsme přes vesnice našich farností vyjeli do Letovic. Zde 

o. Pavel sloužil mši svatou v kostele svatého Prokopa. Po mši 

následovala prohlídka kostela a pan farář nám zahrál na varhany. 

Poté jsme se přesunuli do letovického kláštera a tamějšího 

kostela svatého Václava. Navštívili jsme i barokní lékárnu a kryptu. 

V areálu letovického zámku byla pořízena společná 

fotografie. Následoval oběd a přesun do Doubravice nad Svitavou. 

Tam jsme navštívili pštrosí farmu, kde jsme se dozvěděli různé 

informace o chovu pštrosů, a zahradnictví. 

Obtíženi různými druhy květin jsme pokračovali 

na předposlední zastávku pouti, do Černé Hory. Tam na nás čekala 

prohlídka pivovaru a následná degustace. 

Na cestě domů jsme se zastavili v sebranickém kostele 

Nanebevzetí Panny Marie a modlitbou jsme poděkovali za Boží 

ochranu na pouti. 

Všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že si tuto pouť 

užili. 

/Vít Vrátný/ 
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Společné foto před zámkem v Letovicích 

 

 

 

 

Spolupracovnice Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, paní 

Vybíhalová, máma faráře otce Pavla, mě informovala, že farníci 

z Jimramova plánují návštěvu Letovic a rádi by se zastavili 

v klášterním kostele sv. Václava a v rodinné hrobce von Blümegen 

a Kalnoki, kteří před 260 lety postavili zdejší nemocnici a svěřili ji 

Hospitálnímu řádu sv. Jana z Boha – řádu Milosrdných bratří. 
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V onu sobotu zaparkoval před letovickým špitálem autobus 

a lidé z něho si to zamířili rovnou do kostela, kam jich utíkal přivítat 

bratr Jan Skačan i s kocourem Cipískem. Po prohlídce kostela 

a modlitbě jsem měl tu čest se seznámit s farníky a otcem Pavlem 

a doprovázet tuto vzácnou návštěvu kryptou pod kostelem, kde jsme 

se nakonec s otcem Pavlem pomodlili nejen za zemřelé milosrdné 

bratry a rodiny šlechetných fundátorů nemocnice, ale vzpomenuli 

jsme si i na naše zemřelé příbuzné a známé. 

Při loučení jsem se dozvěděl, že Letovické panství rodin 

von Blümegen a Kalnoki udržovali dobré vztahy s panstvem 

Jimramova. 

Pak všichni zamířili pěšky k zámku, jenom otec Pavel 

k autobusu. No a když ho nastartoval, tak mi bylo jasné, že není 

jenom dobrým pastýřem duší svých farníků, ale i dobrým řidičem 

autobusu. 

Děkujeme všem za radost, kterou s sebou přinesli, a přejeme 

všem hodně, hodně zdraví, Božího požehnání a opravdové radosti 

ve víře, že jsme děti Boží a že máme nesmrtelnou duši. 

  /Bratr Jan Karlík OH/ 
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30. 5. 2015 byl pro nás významný den. V onen den – sobotu 

odpoledne jsme prožili slavnost žehnání naší kaple Narození Krista. 

I tato kaple se zrodila zcela spontánně a přináší svému místu mnoho 

milostí. První myšlenka byla nalézt místo, kde by bylo možné 

odsloužit mši svatou, když budou na mlýně probíhat duchovní 

cvičení. Chtěli jsme, aby to bylo místo klidné a oddělené od prostor, 

kde se lidé stravují nebo kde probíhají přednášky. Přišla myšlenka – 

bývalý chlév. Proč ne? Vždyť náš Spasitel přišel na svět právě 

v takové chudobě, ve chlévě.  

Přišla další myšlenka – tatínek Ježíšův – sv. Josef byl tesařem 

a zřejmě i malý Ježíš se učil tomuto řemeslu a často stával před 

takovým stolem. Ve sklepě starého mlýna jsme objevili téměř 200 let 

starou jilmovou hoblici. Bude to dostatečně důstojné, aby se na tak 

prostém obětním stole proměňoval Kristus ve své Tělo a svou Krev? 

Dřevo stolu pamatuje 200 let lidské práce, nechme je tedy dále 

sloužit svému Stvořiteli. Celá ostatní výzdoba je vytvořena 

z jediného ručně tesaného trámu a nad tím vším stojí Panna Maria 

s rukama plnýma milostí.  

Celá kaple vznikla velice brzy a 26. 6. 2012 se zde sloužila 

první mše svatá. Postupně si prostor získával stále více obliby 

a slavilo se zde stále více bohoslužeb. S velikou nesmělostí, 

ale současně i s láskou k tomuto místu, jsme požádali pana biskupa 

prostřednictvím místního pana faráře o oficiální „uznání“ této kaple. 
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Radostí i odpovědností bylo pro nás vyjádření v červnu loňského 

roku, kde pan biskup oficiálně uznal toto místo za kapli. Pak již 

následoval jen krok a kaple Narození Krista byla slavnostně 

požehnána. Z pověření pana biskupa kapli požehnal otec Pavel 

Vybíhal, přičemž slavnosti se účastnili ještě další tři kněží: 

P. Ladislav Štefek, P. František Lizna a P. Michal Cvingráf.  

S velikou vděčností pomýšlíme na sice krátkou, ale zato 

velice intenzivní historii tohoto místa. Je pro nás také velikou radostí, 

že se slavnosti zúčastnili i naši sousedé, se kterými zde žijeme 

v těsné blízkosti a mnoho našich přátel, kteří k nám na mlýn často 

přijíždějí. Během naší přítomnosti je kaple stále otevřená a jsme 

vděčni za každou modlitbu přednesenou na tomto místě, neboť jedině 

takto se místo posvěcuje a slouží svému účelu a vytváří si svoje nové 

dějiny. 

Bohu díky za vše. 

/Manželé Krejčovi/ 
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Na závěr školního roku jsme 2. 6. 2015 místo školy vyrazili na výlet 

s náboženstvím. Vydali jsme se na poutní místo na Horu Matky Boží. 

Celodenní program zajišťoval pan jáhen Ladislav Kinc. Také počasí 

se probudilo do krásného dne a ráno jsme vyrazili na cestu. Otec 

Pavel nám dělal osobního řidiče. Cestu autobusem nám zpěvem 

zpříjemňovaly holky z Jimramova. 

Když jsme dorazili do Králíků, 

podívali jsme se na kopec, který nás 

čekal k výstupu. A přecházel nám 

zrak. A tak jsme stoupali. Když jsme 

konečně dosáhli vrcholu, snědli jsme 

si svačinu. Po posilnění a nabrání 

nových sil jsme v poutním kostele 

slavili mši svatou. Po mši následovala 

prohlídka krásného kostela. 

Vyzkoušeli jsme si vyjít po kolenou 

Svaté schody. 

V restauraci v Dolní Hedči jsme měli společný oběd. Podával 

se řízek se šťouchanými bramborami. V odpoledním programu jsme 

se věnovali prohlídce vojenského bunkru a navštívili jsme vojenské 

muzeum v Králíkách. Také jsme mluvili s P. Zbigniewem 

Czendlikem, který nás mile přivítal v Lanškrouně. Zde jsme se 

pomodlili a poděkovali za celý příjemně strávený den a vydali se 

na cestu domů. 

/Dominik Ondrůch/ 
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Mše svaté pro děti byly ve školním roce 2014/2015 zaměřeny 

na kaple a kostely našich farností. V každém kostele byla umístěna 

mapa našich farností, na ní byly fotografie exteriérů kostelů a kaplí. 

Když jsme si vyprávěli o konkrétním místě, abychom se seznámili 

s posvátnými budovami, které v našich farnostech máme, děti si 

mohly na mapě tuto stavbu prohlédnout a po mši svaté zapichovaly 

vlaječky se svým jménem na místo, na které jsme se v promluvě 

vydali. Podobně jako horolezci, kosmonauti apod. zapichují vlajky 

na vrcholy a místa, kde stanula jejich noha. Děti, které se do soutěže 

zapojily, na konci mše svaté obdržely ještě několik puzzlíků, aby 

po jejich složení zjistily, jak probíraný kostel nebo kaple vypadají 

uvnitř. Na konci školního roku 

tak vznikl krásný a celistvý obraz 

všech budov, ve kterých se při 

mši svaté setkáváme nejen 

s Pánem Ježíšem. 

Středem našeho putování 

byla promluva. Ta se vždy 

skládala ze dvou částí. V první 

části jsme se krátce dověděli 

o historii kostela nebo kaple, kam 

jsme se ve svých představách 

přenesli, druhou část promluvy tvořilo přiblížení nějaké části výbavy 

kostela a význam tohoto posvátného vybavení. A tak jsme postupně 

putovali po našich farnostech:  
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Když jsme si vyprávěli historii kostela v Jimramově, přiblížili 

jsme si hlavní oltář a význam oltářního obrazu. 

Když jsme si vyprávěli historii kostela v Dalečíně, poodkryli 

jsme víka kostelních krypt a hovořili jsme i o hřbitovech, neboť jsme 

si v ten den připomínali památku všech věrných zemřelých. 

Když jsme si vyprávěli historii kostela v Sulkovci, byl při 

jedné mši svaté udělen křest. A tak jsme hovořili o křtitelnici. 

Když jsme si vyprávěli historii kaple v Borovnici, zajímaly 

nás kříže, a to jak před každým kostelem a kaplí, tak i uvnitř těchto 

budov. 

Když jsme si vyprávěli historii kaple v Sedlištích, byli jsme 

srozuměni s významem soch a obrazů. 

Když jsme si vyprávěli historii kaple v Jimramovských 

Pasekách, zaujal nás obětní stůl, sedes a ambon (kazatelna). 

Když jsme si vyprávěli historii farní kaple v Dalečíně, nešlo 

přehlédnout význam svatostánku a to, jak se v místě, kde se 

uchovává Eucharistie, máme chovat. 

Když jsme si vyprávěli historii kaple ve Velkých Janovicích, 

vyslechli jsme si promluvu o neviditelné, ale slyšitelné součásti 

kostela, a sice o zvonech a jejich úkolu. 

Když jsme si vyprávěli historii kaple v Nyklovicích, zazněly 

věty o varhanách, harmoniích, kytarách, flétnách a jiných hudebních 

nástrojích, které mají pomoci povznést náš liturgický zpěv k Bohu. 

Když jsme si vyprávěli historii putování po našich farnostech 

a hodnotili jsme celoroční snažení našich dětí, připomněli jsme si 

ještě jednu důležitou součást kostelního vybavení, a to zpovědnici či 
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zpovědní místnost, ve kterých můžeme čerpat pomoc a milost Boží 

také na dobu prázdnin. 

Snaživost dětí byla veliká a mnoho jich prošlo všemi našimi 

zastávkami. Při závěrečné mši svaté všechny děti obdržely cestovní 

pas, aby se mohly volně pohybovat po našich farnostech. A kromě 

sladkostí, které byly co do množství odstupňované podle počtu 

vlaječek na mapě, obdržely také bublifuk (ten zřejmě udělal největší 

radost), aby jim bublinky ukázaly směr, kterým se mají dát jako 

první. Děti v Sulkovci dokonce svoje výhry převzaly z rukou pana 

senátora Ing. Františka Bradáče. 
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A jak se děti svým snažením podělily  

o vítězná místa? 

 

1. místo získal: 

ve farnosti Jimramov Adam Tobiáš, Peťa Havlová, Lucka a Ondra 

Kostkovi, Anička Homolková a Jan Hubert 

ve farnosti Dalečín Janička Bednářová, Péťa Čech, Štěpánek 

a Martínek Svobodovi a Terezka a Helenka Koukalovy 

ve farnosti Sulkovec Jirka Ocásek 

 

2. místo získal: 

ve farnosti Jimramov Pavla Tobiášová, Šimík Bobula, Dominik 

Ondrůch, Dan Halva a Verunka Bradáčová 

ve farnosti Dalečín Jára Plocek, Janička Vojteková, Honzík Havlíček 

a Luďa Kubík 

ve farnosti Sulkovec Verča a David Stránští a Márinka Ocásková 

 

3. místo získal: 

ve farnosti Jimramov Blanka Hubertová, Adámek Bobula, Terezka 

Pešková a Sára Sedláková 

ve farnosti Dalečín Verča Hanáková, Fanda Kotovic, Julinka 

Havlíčková, Magdička Havlíčková a Kuba Čech 

ve farnosti Sulkovec nikdo rovných sedm bodů neměl 
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Ostatní děti, které se do soutěže zapojily a měly alespoň nějakou 

tu vlaječku na mapě: 

ve farnosti Jimramov Martin, Magda a Verunka Zítkovi, Janička 

Bradáčová, Joža Homolka a Nelinka Sedláková 

ve farnosti Dalečín Rozalka Kotovicová, Fanoušek Bojanovský 

a Lubošek a Matěj Procházkovi 

ve farnosti Sulkovec Jirka Tomášek, Víťa a Kuba Janíčkovi a Adélka 

Matalová 

 

Blahopřejeme a těšíme se na soutěž v příštím školním roce. 

/o. Pavel/ 

 

 

 

Všichni víme, že prožíváme Rok zasvěceného života. V našich 

farnostech se během tohoto Roku v měsíčních intervalech 

seznamujeme s několika řeholními rodinami a světci, kteří jsou s tou 

kterou řeholní komunitou nějak spojeni. 

Na nástěnkách v Jimramově, Dalečíně, Sulkovci 

a Nyklovicích se každý měsíc objeví nové listy s informacemi, jak je 

připravil P. Vojtěch Janšta, spirituál Biskupského gymnázia 

v Ostravě, se svými studenty. 

Každý list, který se věnuje jedné řeholi, v sobě kromě řádu 

nese i světce, který tento řeholní řád zastupuje, také duchovní téma, 

které je dané řeholi vlastní. Každá stránka obsahuje obrázek světce 
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a jeho stručný životopis. Dále propojení světcova života s daným 

duchovním tématem a tedy i se spiritualitou jeho mnišského řádu. 

Následuje úryvek z Písma svatého a modlitba. 

Pro ty, kteří přijmou nabídku našich nástěnek, se čas četby 

těchto textů stane časem posvěceným, vzdělají se, přečtou část Písma 

a pomodlí se. A to není málo. 

Tabulka na protější straně podává přehled o tom, koho v jaké 

řeholi a s jakým duchovním tématem můžeme potěšit svým zájmem 

a získat si jeho přímluvu u Boha. 

/o. Pavel/ 
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řehole světec duchovní téma 

mnišský život sv. Antonín Veliký správné rozlišování 

augustiniáni sv. Augustin z Hippo hledání Boha 

východní mnišství sv. Basil Veliký rozvíjení schopností 

benediktini sv. Benedikt z Nursie stabilita 

kartuziáni sv. Bruno ticho a samota 

premonstráti sv. Norbert z Xanten eucharistie 

cisterciáci a templáři sv. Bernard z Clairvaux řád a bezpečnost 

dominikáni sv. Dominik pravda 

františkánské řády sv. František z Assisi život podle evangelia 

klarisky sv. Klára z Assisi chudoba 

alžbětinky sv. Alžběta Uherská 
péče o chudé 
a nemocné 

pauláni sv. František z Pauly obrácení 

voršilky sv. Anděla Merici křesťanská výchova 

jezuité sv. Ignác z Loyoly poslušnost 

milosrdní bratři sv. Jan z Boha ošetřovatelství 

karmelitky a karmelitáni sv. Terezie z Avily modlitba 

vincentky a lazaristé sv. Vincenc de Paul charitativní činnost 

Congregatio Iesu ct. Mary Wardová důvěra a věrnost 

redemptoristé sv. Alfons z Liguori duchovní obnova 

salesiáni sv. Jan Bosko ohrožená mládež 

obláti Neposkvrněné 
P. Marie 

sv. Evžen de Mazenod evangelizace 

pallotini sv. Vincenc Pallotti 
péče o všechny 
potřebné 

milosrdné sestry 
sv. Kříže 

P. Theodorius Florentini 
a bl. M.T.Schererová 

síla kříže 

kanosiánky sv. Josefína Bakhita boj proti otroctví 
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dcery božské lásky bl. Drinské mučednice čistota 

paulínská rodina bl. Jakub Alberione šíření víry skrze média 

chudé školské sestry 
naší Paní 

bl. Marie Antonína 
Kratochvílová 

církevní školství 

boromejky 
ct. Vojtěcha 
Hasmandová 

společenství 

misionářky lásky 
bl. Matka Tereza 
z Kalkaty 

láska 
k nejposlednějším 

služebníci utrpení 
sv. Pio z Pietrelciny 
a p. Pierino Galeone 

zasvěcení ve světě 

 

 

 

Kněžství je svátost, skrze kterou pokračuje v církvi nadále až 

do konce časů poslání, které Kristus svěřil svým apoštolům. Člení se 

ve tři stupně: biskupství, kněžství a jáhenství (srv. Katechismus 

katolické církve 1536). Chtěl bych se věnovat jáhenskému stupni 

z hlediska nauky církve a poté obecně povolání, a alespoň částečně 

přiblížit svoji cestu ke svěcení. 

Na nejnižším stupni hierarchie stojí jáhnové, na něž jsou 

vkládány ruce ke službě a jsou zvláštním způsobem spojeni 

s biskupem při úkolech svého jáhenství (KKC 1569). Jáhnové se 

podílejí vlastním způsobem na Kristově poslání a milosti. Svěcení 

jim vtiskuje nesmazatelné znamení, které je připodobňuje Kristu, 

jenž se stal „jáhnem“, totiž služebníkem všech. Jáhnové přisluhují 

biskupům a kněžím při slavení božských tajemství, především 

eucharistie, rozdávají ji, mohou být přítomní jménem církve při 

uzavírání manželství a žehnají mu, hlásají evangelium, předsedají 
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pohřebním obřadům a věnují se různým charitativním službám 

(KKC 1570).  

 

 

 

Všeobecné povolání každého člověka je dojít spásy, která je 

společenství s Trojjediným Bohem v nebi, na věčnosti. Toto je 

základní povolání; a potom rozlišujeme ještě tři stavovská povolání: 

kněžství, zasvěcený život, manželství. Povolání k manželství je dané 

lidskou přirozeností. Ke kněžství a zasvěcenému životu je Bohem 

povolán konkrétní člověk, bez nějakých svých zásluh, jsou 

to tajemné cesty Boží. Kdo je volán k duchovnímu povolání, musí se 

zříci přirozeného volání k manželství. Říká se, že Bůh volá člověka 

ke své službě. Neděje se to ale tak, že by Bůh přímo mluvil 

k člověku, to se stane velmi, velmi vzácně. Promlouvá k nám skrze 

osoby a události docela všední, které se nás dotknou naprosto 

zvláštním způsobem, kdy máme jistotu, že k nám skrze toto 
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promluvil Bůh. Tak podobně to bylo i u mě. Trojjediný Bůh použil 

svého kněze Miroslava Bičiště, který mě jednou, když jsem chodil 

do střední školy, oslovil, zda se nechci stát knězem. Přemýšlel jsem 

o tom a po maturitě a roce práce si podal přihlášku do kněžského 

semináře, kde jsem se s ostatními bohoslovci šest let připravoval 

pro službu Kristu v jeho církvi. Příprava bohoslovce je trojí: lidská, 

intelektuální a duchovní. V semináři jsem prožíval mnoho zkoušek, 

a to nejen ve škole, ale hlavně duchovních zápasů. Je to taková 

„první linie“, na kterou doráží nepřítel lidského pokolení, zlý duch, 

aby svedl ty, kdo se rozhodli sloužit Pánu, a tedy jsem byl velice 

vděčný za modlitební podporu v tomto boji. Po splnění let formace 

a přijetí služeb lektorátu a akolytátu jsem byl panem biskupem 

připuštěn ke svěcení a tak jsem zakončil dobu přípravy. Nyní budu 

působit ve farnosti Znojmo pod vedením pana děkana 

Msgre. Jindřicha Bartoše a ve spolupráci s farním vikářem 

R. D. Martinem Hönigem, rodákem z Letovic. 

/jáhen Jaroslav Laštovička/ 

 

 

 

 

Jak jsme se jistě už všichni doslechli, Svatý otec František v den 

svého 2. výročí zvolení, 13. března 2015, oznámil vyhlášení Svatého 

roku Božího milosrdenství. Ten začne letos o slavnosti 

Neposkvrněného početí Panny Marie, tedy 8. prosince, a potrvá 

do slavnosti Krista Krále příštího roku, tedy do 20. listopadu 2016. 
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Je to pár neděl zpátky, co jsem šla v Jimramově po mši 

na faru do kavárny a hned za vchodovými dveřmi jsem se zadívala 

na různé materiály, které tam pan farář připravil k rozebrání. Mezi 

jinými mě zaujala zejména knížečka, která nesla název Teď je čas 

milosrdenství (jedná se o sborník textů z prvního kongresu o Božím 

milosrdenství (BM) v ČR, který se konal 20.–22. května 2011 

v Novém Městě na Moravě). Docela ráda čtu, sem tam i nějakou tu 

knížku s křesťanskou tématikou, a musím říct, že mě tento „žánr“ 

docela oslovuje, proto jsem neváhala a knížečky jsem se ujala.  

Po „začtení“ jsem zjistila, že jsou v tomto sborníku přednášky 

lidí, kteří dostali možnost se vždy v nějakém kontextu (Bůh Marie 

Magdalské, Bůh svatého Tomáše, Boží milosrdenství v čase 

a prostoru, ...) vyjádřit k BM.  Tyto přednášky (sestavené z přepisu 

audiozáznamů) se snaží povzbudit k tomu, aby se BM nově uvěřilo, 

počítalo se s ním v každodenním životě a aby s ním naším 

prostřednictvím počítali i ti, s nimiž se setkáváme.  

Některé texty byly dobře srozumitelné, některé byly trochu 

složitější, ale musím říct, že mě sborník celkově zaujal. Nejvíce mě 

ovšem oslovila přednáška P. Mgr. Wojciecha Zubkowicze SAC, 

která pojednávala o Bohu svaté Faustyny. Dočetla jsem se velmi 

zajímavé věci a zároveň jsem byla překvapena (spíše nemile), 

že jsem tyto informace ještě nikdy nezaznamenala. Chtěla bych se 

proto s Vámi o ně podělit.  

Opravdu jsem netušila, že „novodobé“ poselství o BM 

vzniklo na základě zjevení sv. sestry Faustyny Kowalské, ani jsem 

netušila, že sama sv. Faustyna napsala nějaký Deníček, do kterého 

zaznamenala své duchovní zážitky. Z domova sice znám obrázek 

Božího milosrdenství s typickým nápisem Ježíši, důvěřuji Ti!, ale ani 

u toho jsem netušila, že vznikl na základě toho, že se Pán Ježíš 
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sv. Faustyně přesně takhle zjevil a vyjádřil rozhodné přání, aby byl 

tento obraz i s nápisem namalován a aby ho tak poznal celý svět. 

Netušila jsem také, že jsou s tímto obrazem spojeny důležité přísliby 

a milosti (v životě a zvlášť v hodině smrti) pro duše, které budou 

Krista skrze tento obraz uctívat.  

Zjistila jsem, že sv. Faustyna měla za svůj život mnoho 

zjevení, ve kterých jí Pán Ježíš postupně předával nové formy úcty 

k BM. Vznikl tak již zmíněný Obraz BM, Novéna k BM, Litanie 

k BM, Korunka k BM (lze se modlit nejen v 15.00, ale kdykoli 

během dne, velkou sílu má jako modlitba u umírajících), Hodina 

milosrdenství (v rámci možností vykonat v 15.00 pobožnost křížové 

cesty, nebo v kapli uctít Ježíšovo Srdce, nebo se alespoň na okamžik 

ponořit do modlitby tam, kde jste). Jednou z forem úcty je také šíření 

úcty k BM (šíří ji každý, kdo povzbuzuje k důvěře v BM a plní 

milosrdenství: modlitbou, slovy a skutky) a jako nejdůležitější forma 

úcty se označuje svátek BM. Slaví se každý rok o první neděli 

po Velikonocích a Pán Ježíš řekl: „Kdo toho dne přistoupí k Prameni 

života, ten dosáhne úplného odpuštění vin a trestů.“ (Máme šanci 

začít tento den svůj život znovu, jako bychom byli zase pokřtěni). 

Dočetla jsem se také, že Pán Ježíš řekl: „Duše, která bude 

uctívat obraz BM, nezahyne, zvítězí nad nepřáteli a obzvlášť 

v hodině smrti. – Duši, která se bude modlit Korunku, obejme Boží 

milosrdenství v životě a zvlášť v hodině smrti. – V Hodině 

milosrdenství „nic neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení. 

V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno. – Duše, které šíří 

úctu k mému milosrdenství, ochraňuji po celý život jako něžná matka 

své nemluvně a v hodině smrti nebudu jejich soudcem, ale 

milosrdným Spasitelem.“ 
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Jsem ráda, že jsem se k této knížečce a následně také 

k Deníčku sv. Faustyny dostala, nepovažuji to za náhodu a myslím 

si, že Pán Ježíš nám toho nabízí víc než dost! Nezapomínejme se 

proto modlit a zdokonalovat ve víře, žádná modlitba nikdy nepřijde 

nazmar a rozhodně nikomu neublíží.  Nezapomínejme ale také – jak 

je krásně v knížečce řečeno – že ani obraz ani Korunka nejsou 

„jízdenkou do ráje“, ale všechny formy úcty k Božímu milosrdenství 

mají být povzbuzením k důvěře a pozváním k vstoupení do dialogu 

s Bohem. 

(Čerpáno ze zdrojů: Teď je čas milosrdenství, Deníček 

sv. Faustyny)  

/Marie Havířová/ 

 

 

 

Nemusíme být s pěveckou dvojicí Eva a Vašek u Stella Maria, 

abychom slyšeli, jak zvoní. Jimramovské ostudné polední a večerní 

klinkání (ráno se s ohledem na kolem spící nezvoní), které 

připomínalo spíše tlučení do kolejnice než zvonění, se již nedalo 

poslouchat. Proto byly čtyři používané zvony (ve věži jsou ještě další 

dva malé zvony na ruční pohon a nefunkční umíráček) seřízeny, 

přičemž Anežka, která téměř čtyři roky mlčela, opět rozezněla svůj 

hlas. V poledne a při klekání se přidala k Josefovi, který také 

po seřízení začal konečně zpívat. Ve stanovenou hodinu jsem otvíral 

okno, nebo i vycházel před faru, abych si vychutnal ten nádherný 

duet. Bohužel zvon zasvěcený sv. Anežce vydržel necelý měsíc 

a objevila se další závada, ještě závažnější. A tak jsem alespoň 
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v poledne vybíhal na věž, abych 

s Anežkou zvonil ručně. V době, kdy 

svítá světlo této Žárovky, už je po 

opětovné opravě. Tak snad slyšíme, jak 

zvoní. 

V Dalečíně jsou na věži tři 

zvony. Dva velké a jeden menší (pak 

ještě čtvrtým zvonem je umíráček). 

Malý zvon, se starým systémem, je také 

problémový a nyní zamlklý. Třeba se 

ho ale podaří přesvědčit, aby zase zvonil. Velké zvony, které pohání 

nový systém, zvoní celkem spolehlivě (až na to, že tomu největšímu 

před pár týdny upadlo srdce, ale byl resuscitován a nyní má srdce 

opět na pravém místě). V Dalečíně se navíc zvoní i ráno.  

V Sulkovci se elektricky a na časový spínač zvoní na jeden 

zvon.  Zde se zvonilo pouze poledne (a samozřejmě přede mší sv.), 

ale už nějaký čas se zvoní i večerní klekání a páteční třetí hodina 

(ta se zvoní i na ostatních místech s automatickým spínáním). 

V Sedlištích se zvoní ručně, vždy v neděli a o svátcích 

v poledne. 

V Jimramovských Pasekách je uvnitř nové kaple nový malý 

zvon, který se používá před bohoslužbou. 

Ve Velkých Janovicích je od loňska zvon nově usazen 

a elektrifikován. A zvoní skutečně hlasitě a v přesný, radiem řízený 

čas. 

V Nyklovicích je také zvon, ale nepoužívá se. Nicméně jsem 

přesvědčen, že se to brzy změní. 
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Pokud se nevyskytnou komplikace, svítá naděje také pro 

Míchov, že by v dohledné době z místní zvoničky mohl zvon 

ohlašovat „přelet“ Anděla Páně a páteční hodinu ukřižování. 

 

A co odbíjení času? V Jimramově sice máme starý hodinový 

stroj, který je plně funkční, na zvukové časové znamení však 

nastaven není. 

V Dalečíně v současné době máme jen díru po hodinách, 

neboť po nátěru věže probíhá i nátěr ciferníku. Tyto hodiny už 

mnoho let ukazovaly dvakrát denně přesně, a to ve 3 a v 15 hodin. 

To je privilegium stojících hodin. Ale až se vrátí na své místo 

(možná, že když čtete tyto řádky, už jsou zpět), bude učiněn pokus 

o jejich oživení. A bude-li pokus úspěšný, bude učiněn další pokus, 

který by přispěl i ke zvonkohře v určitých časových intervalech. 

V Sulkovci je hodinový stroj funkční a je připojen ke zvonu, 

takže z výšky vížky na kostele je oznamováno, že už je celá hodina, 

nebo teprve půl. 

V Nyklovicích mi hodiny na malé věži připomínají úděl 

řeckého Sisyfa, neboť po opravě jdou jen krátký čas a pak dlouhou 

dobu stávkují. Pokud jdou, také čas odbíjejí. V současné době nejdou 

a čas neodbíjejí, ale je snaha, aby zase v blízké budoucnosti tikaly 

a odbíjely po drahný čas. 

Možná, že i v některých dalších dědinách našich farností se 

pravidelně zvoní, ale o tom nemám informace. 

Práce, které probíhají v útrobách našich věží, nejsou viditelné. 

Tím více chci poděkovat všem, kteří se o chod zvonů a věžních 

hodin i o samotné zvonění starají. 
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Když jsem byl malý a u babičky na prázdninách, s poledním 

zvoněním chodila Polednice, před kterou jsme jako děti utíkali 

ke stolu, při večerním zvonění zase Klekánice, která nás zahnala 

na kutě. Jinak nám hrozilo, že nastane Erbenovo „Pojď si proň, 

ty …“ 

Dnes je doba jiná. Madam s křivými hnáty, pod plachetkou 

osobě, už odzvonilo. Ale zvony se na našich věžích houpou dnes 

a denně. Zaposlouchávejme se do hlasu zvonů, neboť ony nevolají 

do větru, ale do srdcí. V písničce, kterou jsem zmínil na začátku 

tohoto článku, se zpívá také o hlavním účelu zvonů: „Svým hlasem 

nás k modlitbě zvou.“ 

Slyšíš, jak zvoní? 

/o. Pavel/ 

 

 

 

 

 

 

Milí poutníci, 

letošní farní pouť je připravena a zajištěna. Udělal jsem si nedávno 

třídenní výlet do Lužických Hor, Šluknovského výběžku a Českého 

Švýcarska. Ušel jsem kolem 50-ti km, najezdil spoustu kilometrů 

a navštívil i všechna místa, kam bych Vás chtěl dovést při farní 

pouti. Nebojte se, to chození jsem absolvoval v rámci svého výletu, 
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při farní pouti se necháme vozit snad našimi tradičními řidiči 

a autobusy. 

 

Jak tedy vypadá program pouti? 

Vyjedeme ve čtvrtek 10. září z tradičních míst, z Jimramova 

v 6 hodin. Náš první směr je do Hejnice, kde zahájíme pouť mší 

svatou a následnou prohlídkou tohoto krásného poutního místa. Pak 

přejedeme do nedalekého Frýdlantu, kde si prohlédneme místní 

zámek. Navečer nás čeká přejezd do Heřmanic v Podještědí, kde 

máme zajištěné ubytování s polopenzí. Tentokráte budeme bydlet 

ve dvou objektech, které jsou od sebe vzdálené cca 800 metrů. 

Ubytování je moderní, pěkné, pokoje jsou 2, 3 a 4 lůžkové s vlastním 

sociálním zázemím. Jídelny a restaurace jsou v obou objektech, 

snídaně budou formou švédských stolů, večeře polévka a druhé jídlo. 

V pátek 11. září přejedeme do nedalekého německého 

městečka OYBIN, kde vystoupáme na zříceninu hradu a klášteru. 

Zde si v klidu prohlédneme toto historické místo i vychutnáme pěkné 

vyhlídky do okolí. Pak přejedeme do nedalekého Jonsdorfu, kde 

navštívíme Motýlí dům. 

Další cesta nás povede zpět do ČR, tentokrát do Rumburku, 

kde si prohlédneme Loretánskou kapli a klášterní kostel svatého 

Vavřince, kde prožijeme i páteční mši svatou. Bude-li časový prostor 

(předpokládám, že ano), tak při cestě z Rumburku zpět do Heřmanic 

se ještě zastavíme v Jiřetínu pod Jedlovou a vystoupáme na Křížovou 

Horu. 

V sobotu 12. září se ještě jednou vypravíme do Šluknovského 

výběžku, tentokrát až do Filipova, kde je krásná Bazilika minor. Zde 

bude možnost slavit mši svatou, absolvovat prohlídku i výklad 
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o uzdravení, která se zde stala. Z Filipova přejedeme do České 

Kamenice. Zde máme zajištěnou prohlídku s průvodcem Kaple 

Panny Marie i pěkného historického náměstí. Poslední zastávkou 

našeho putování bude Kamenický Šenov, kde si prohlédneme, 

či vystoupáme, na známou Panskou skálu. 

Cena letošní pouti je 2 400,- Kč (studenti 1 800,- Kč, děti  

6–15 let 1500,- Kč, děti do 6-ti let zdarma). 

V současné době je přihlášeno 83 poutníků, takže pro 

zájemce je ještě 12 volných míst. Přihlásit se je možné u pana faráře 

či u autora článku. 

/Pavel Šikula/ 
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1. otázka: 

Může svobodná matka ke svatému přijímání? 

 

2. otázka:  

Co to znamená, že je mše sv. sloužená za farníky, a kdo na tu mši 

pořád dává a platí ji? 

 

3. otázka:  

Proč je v elektronických ohláškách v souboru pdf pořad bohoslužeb 

třikrát? 

 

4. otázka:  

Jaké jsou nejčastější důvody (výmluvy) lidí, kteří nechodí do 

kostela? 
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5. otázka:  

Je pravda, že se plánovalo přeložení našeho pana faráře? 

 

Odpověď na 1. otázku: 

Ano, může. Pokud svůj smrtelný hřích s kající lítostí a příslibem 

snahy hřích neopakovat vyznala ve svátosti smíření a bylo-li jí 

uděleno knězem rozhřešení. Druhou otázkou bývá pohoršení, které 

pro někoho může dávat. Zde ovšem často větší problém nastává 

u toho, kdo se pohoršuje, než u samotné svobodné matky. 

Je-li to možné, měla by tato žena, nebyl-li úkon početí „pouze 

nezvládnutou touhou jedné noci“ např. po zábavě a má-li otce dítěte 

ráda, co nejdříve vstoupit do církevního manželství (vstupovat 

do manželství pouze z důvodu, že „s ním čekám dítě“, bývá dobrým 

začátkem špatného konce). Bohužel náš právní systém a státní 

politika vedou spíše k tomu, aby místo rodin vznikaly pouze 

„hromádky“, které lze rozkopnout jako krtinec. 

Více na pováženou je situace, kdy ta žena má (nebo čeká) 

druhé a další dítě a je stále svobodnou matkou (a ještě každému 

ze svých dětí dopřeje „luxus vlastního otce“). To už nehovoří ani tak 

o vlivu a síle pokušení (nejen mladí lidé mají ve hnoji sexuální 

revoluce velmi nelehkou úlohu, pokud si mají zachovat čisté srdce), 

ale o vědomém, svobodném a připravovaném páchání hříchu, byť 

za účelem plození dětí. Tato situace obvykle svědčí o tom, 

že dotyčná (samozřejmě že k početí dítěte jsou potřeba dva, takže 

dotyčného nevyjímaje) svůj slib ve svaté zpovědi (s největší 

pravděpodobností) nemyslí vážně a svátost se stává fraškou 
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a podvodem vůči Božímu milosrdenství. Zde již skutečně hrozí 

nebezpečí svatokrádežného přijímání a dávání pohoršení. Ačkoli 

bychom zde mohli pochopit pojem „šťastná vina“, neboť radost 

z narození dítěte je vždycky větší než bolest a smutek z „nějakého“ 

hříchu, nelze nepřipomenout, že podáváme ruku Zlému, který si 

přichází (a někdy až za desítku let) vybrat svou daň, kterou člověk 

zaplatí nejčastěji svými hezkými a láskyplnými vztahy. 

 

Odpověď na 2. otázku: 

Mše svatá sloužená za farníky je za všechny, kteří patří do dané 

farnosti, tzn., že mše sv. je sloužena za Vás a na Vaše úmysly. 

Při této mši svaté kněz duchovně klade na oltář nejen své svěřené, ale 

také vše, co svému knězi svěřili do modlitby. Každý kněz, kterému je 

svěřena farnost, popř. více farností, je podle kánonu 534 § 1-3 

Kodexu kanonického práva „povinnen každou neděli a v diecézi 

zasvěcený svátek slavit mši svatou za sobě svěřený lid“ (tzv. mše pro 

populo /za farníky/). V některých případech je možné, aby mši 

svatou odsloužil jiný pověřený kněz, nebo aby ji duchovní správce 

farnosti odsloužil jiný den či na jiném místě. To by ovšem nemělo 

být časté a už vůbec ne pravidlem, protože mše za farníky by se měla 

účastnit co největší část farní obce. 

Kdo tedy pořád dává na tuto mši? Pan farář. Nejen proto, 

že mu to přikazuje zákon, ale dělá to rád, především proto, že při mši 

svaté na tento úmysl má před sebou právě ty, za které mešní oběť 

přináší. Modlí se ovšem i za ty farníky, které v kostele neuvidí. Proto 

nikdo nemá právo říci: „Za mě se nikdo nemodlí.“ 

A který zbohatlík si může dovolit každý týden tu mši platit? 

Pan farář. V praxi si samozřejmě nedávám mešní stipendium z jedné 
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ruky do druhé. Pokud mši svatou na tento úmysl slouží např. 

pozvaný novokněz, pak mu finančně přispívám zcela stejným 

způsobem, jako Vy přispíváte mně, když sloužím mši sv. na Váš 

konkrétní úmysl zapsaný v ohláškách. 

Když už jsme narazili na ty peníze, dovolím si ještě 

připomenout význam slovního spojení „zaplatit za mši“. Kristova 

oběť při mši svaté, tedy samotná mše, je nezaplatitelná. Podle 

kánonu 946 křesťané, kteří „dávají stipendium, aby na jejich úmysl 

kněz určil užitky mše, přispívají k prospěchu církve a podílejí se 

tímto darem na její péči o vydržování služebníků a na jejích 

činnostech“. Převážná část mešních stipendií slouží jako náhrady 

za pohonné hmoty (kněz dojíždí nejen na mše sv., ale i na úřady 

do spádových měst, do nemocnice, na biskupství, na rekolekce, 

na různá vzdělávání či za účelem pastorační činnosti, se svým malým 

počtem dětí v náboženství občas udělá nějaký výlet či připraví hru 

v okolí, do kostelů a kaplí mimo bohoslužby – např. během jejich 

oprav, na nákupy předmětů potřebných k chodu farnosti atp. 

/většinou se mé služební cesty, které mi nikdo neproplatí, pohybují 

mezi 800 až 1200 km za měsíc/). Část mešního stipendia (tzv. binace 

a trinace) se odvádí na biskupství (finance se pak rozdělují jako 

pomoc farnostem, které např. opravují kostel či faru nebo realizují 

nějaký pastorační projekt). Hlavním důvodem „platby za mši“ je 

ovšem duchovní rozměr, a to v tom smyslu, že zadavatel intence 

přinese také nějakou oběť (kromě času, který „obětuje“ tím, že na tu 

mši sv. přijde), když už je ta mše sv. obětována na ten který 

konkrétní úmysl. 
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Odpověď na 3. otázku: 

V pdf souboru elektronických ohlášek je na třech stranách tabulka se 

stejným obsahem, nicméně v každé tabulce jsou tučným písmem 

zvýrazněny bohoslužby, které se konají v konkrétní farnosti. 

Zvýraznění je abecední: První list zvýrazňuje bohoslužby konané 

ve farnosti Dalečín, tedy v Dalečíně (kostel i kaple) a Velkých 

Janovicích. Druhý list v kostele a kaplích farnosti Jimramov a třetí 

list na první pohled napoví, jak se konají bohoslužby v sulkovecké 

farnosti, tedy v Sulkovci a Nyklovicích. Jde tedy pouze o pomůcku 

k rychlejší orientaci v pořadu bohoslužeb v konkrétní farnosti. 

 

Odpověď na 4. otázku: 

Je jich dost, ale „nejoblíbenější“ jsou v podstatě dva: 1.) nemám čas, 

2.) „Podívejte se támhle na toho, chodí do kostela a jakej je! 

S takovým člověkem v kostele nebudu.“ Možná by autor takového 

výroku mohl do kostela ve vedlejší farnosti, ale tam jsou také lidé, se 

kterými nebude. Je neméně zajímavé, jak si ale člověk dokáže udělat 

čas a vše přizpůsobit, když např. probíhá mistrovství v nějakém 

sportu. 

Naším úkolem pak především je, abychom ostatním nebrali 

čas, který mohou trávit ve společenství věřících při společné oslavě 

Boha (např. prodavači a naše nedělní nákupy), a aby „a jakej von je“ 

bylo skutečně výmluvou, nikoli pravdou. 

Pro dokreslení celé problematiky použiji příklad z knihy 

„Farářské vtipy“ (GOSO, D. Karmelitánské nakl., 2015): 

Vážený otče, často říkáte, že účast na nedělní bohoslužbě je 

pro křesťana důležitá věc, ale já si myslím, že člověk má právo na to, 
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občas nepřijít. Myslím, že kdokoliv má právo být omluven 

z následujících důvodů, a to tak často, jak je uvedeno: 

Vánoce (neděle před nimi nebo po nich) 

Nový rok (příliš dlouhé oslavy silvestra) 

Velikonoce (prázdniny) 

Státní svátky, Svátek práce (výlet za město) 

Dušičky (návštěva hřbitova) 

Konec školního roku (děti si potřebují odpočinout) 

Začátek školního roku (poslední příležitost k odpočinku) 

Rodinná setkání (z mé a z manželčiny strany) 

Probdělé noci (oslavy a soboty) 

Úmrtí v rodině, narozeniny, nemoci (vždy po jednom na jednoho 

člena rodiny) 

Služební cesty (jsou povinné) 

Dovolená (tři týdny) 

Špatné počasí (náledí, sníh, déšť, oblačno) 

Olympiády a mistrovství, nečekané návštěvy (nelze odejít z domu) 

Klimatické změny (opožděné jaro, příliš časný podzim) 

Otče, zbývají nám asi dvě neděle v roce. Proto můžete počítat 

s naší účastí čtvrtou neděli v únoru a třetí neděli v srpnu, pokud 

nedojde k nějaké nepředvídané události. S upřímným pozdravem, 

věrný farník. 
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A v téže knize jsou uvedena preventivní opatření, která činí 

lichými i mnohé další důvody a výmluvy ve věci návštěvy 

bohoslužeb: 

Abychom umožnili účast na bohoslužbě příští neděli opravdu 

všem, připravujeme akci „Neděle bez výmluv“. Ve vestibulu budou 

umístěna lehátka pro ty, kteří říkají: „Neděle je jediný den, kdy se 

mohu vyspat.“ V kostele bude vyhrazena sekce s měkkými křesly 

pro ty, jímž se naše lavice zdají příliš tvrdé. Pro ty, kdo se v sobotu 

večer příliš dlouho dívali na televizi, budou k dispozici oční kapky.  

Ocelové přilby ochrání ty, kteří tvrdí, že „kostel spadne, jestli tam 

ještě jednou vkročím“. Pro ty, jimž se v kostele zdá zima, budou 

nachystány pokrývky, a pro ty, kterým je v kostele horko, zase 

větráky. Těm, kdo by si přáli sepisovat seznamy přítomných pokrytců, 

budou rozdány vhodné bločky. Budou zde také přítomni rodinní 

příslušníci a příbuzní těch, kdo tvrdí, že nemají kvůli kostelu čas 

na rodinu. Těm, co mají za to, že církev chce pořád jen peníze, budou 

k dispozici transparenty s nápisy jako „Ukažte nám svoje účty!“ 

Jedna část kostela bude vyzdobena stromy a křovisky, aby se zde 

cítili dobře ti, kteří rádi spatřují Boha v přírodě. Lékaři 

a ošetřovatelé budou pomáhat těm, kdo mají v plánu v neděli 

onemocnět. Svatostánek bude ozdoben vánočními stromky 

a velikonočními vejci pro ty, kteří kostel nikdy neviděli bez nich. 

Přichystáme i zesilovače pro nedoslýchavé a špunty do uší pro ty, 

kteří slyší příliš dobře. Těšíme se na vaši hojnou účast!! 

 

Odpověď na 5. otázku: 

Ano, je to pravda. Pro mě … dokončení v osmisměrce 
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Všechna slova ze seznamu hledejte ve všech osmi směrech. Nalezená 

slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena zakroužkujte a čtěte vodorovně po řádcích. 

Tím získáte tajenku. (Pozn.: Písmenko CH je v osmisměrce rozděleno na C a H.) 

 

/Na otázky odpověděl o. Pavel/ 
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Z našich katechumenů se stali neofyté (tedy nově pokřtění, tzv. nové 

výhonky na Kristu – Otcově vinném kmeni). Pan Aleš Dufek byl 

pokřtěn, biřmován a přistoupil k první Eucharistii již loni v srpnu, 

paní Alexandra Bobulová prožila obřady iniciačních svátostí letos 

o velikonoční vigilii. Nyní jsou plně jedni z nás. A tak jsme jim 

položili několik otázek: 

 

1. Kdy jste si poprvé uvědomili, že byste se chtěli stát 

křesťany? Kdo Vás k víře přivedl nebo nějak v tomto 

směru ovlivnil? Měli jste např. nějaký vzor v rodině, 

v práci? 

 

Aleš: Myslím, že něco takového si člověk jen tak neuvědomí, je to 

něco, co je v nás od začátku. Tedy alespoň si myslím, že to tak bylo 

se mnou, cítil jsem potřebu hledat něco vyššího než je hmotný svět, 

ale nevěděl kde. Na střední škole jsem poznal kamaráda, který byl 

horlivým křesťanem, a pokaždé jsem rád poslouchal jeho vyprávění 
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o tom, jak křesťané společně prožívají mše a svátky. Nebylo to ale to 

pravé, dokud jsme s Hankou (s tehdejší snoubenkou, nynější 

manželkou – pozn. red.) nezašli na opravdovou mši. 

 

Alexandra: Moja cesta kresťanky začala asi už v detstve pri mojej 

babičke, ktorá chodí do kostola, ale moja mamka to nepovažovala 

a stále nepovažuje za dôležité a neviedla ma k tomu, ani ma veľmi 

nepodporovala, skôr naopak. Na strednej aj vysokej škole som 

spoznala skvelých ľudí, ktorí sa kresťanstvom zaoberali a aj niektorí 

tak žili. Viedli sme dlhé, vášnivé diskusie a úvahy nad rôznymi 

otázkami a problémami kresťanstva a náboženstiev ako takých, čítali 

knihy. Ale až na materskej som začala mať potrebu túto otázku viery 

doriešiť. Viedol ma k tomu aj manžel. Svadbu sme mali v kostole, 

kde som sľúbila, že budem viesť naše deti k tejto viere, manžel mi 

prisahal pred Bohom vernosť až naveky a tak mi prišlo, že by som si 

mala ujasniť, kam patrím, čo chcem, a stotožniť sa s tým. Nerobiť 

veci len tak, ale skúsiť ich prežiť, precítiť a vziať si z toho, čo sa dá. 

A to mi dávalo zmysel a čím sa viac ponáram do tejto kresťanskej 

vody, tým mi to dáva väčší zmysel. A samozrejme by som nemala 

zabudnúť na moju kmotru. Bez nej by som určite ešte nebola 

kresťankou. 

 

2. Co Vám na křesťanech nejvíce imponuje (a chcete je 

proto napodobovat)? A naopak: Co Vám na křesťanech 

nejvíce vadí (a tedy byste takovými křesťany určitě být 

nechtěli)? 

 

Aleš: Na křesťanech mám nejraději tu vzájemnou náklonnost 

a přátelství, které kolem sebe šíří. Chuť pomáhat a pocit, že nejsem 
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sám. Naopak mě trochu mrzí ti křesťané, kteří se snaží za každou 

cenu prosadit svůj názor nehledě na to, zda je dobrý či zlý, ale 

zapomenou, že jedinou možnou zbraní křesťana je láska. A myslím 

si, že ten, kdo používá Bibli, aby zranil jiné, ji nepoužívá správně. 

 

Alexandra: Byť kresťanom nie je také jednoduché, ako sa mi na prvý 

pohľad zdalo. Každý deň sa učím niečo nové čítaním biblie, 

počúvaním kázaní od pápeža, čítaním kníh a stále ma prekvapuje, 

ako sa všetko dá vnímať a hlavne urobiť inak, ako sa to všade vidí. 

Snažiť sa zlepšovať seba, svoje okolie, rozdávať sa iným, nemyslieť 

na seba, zriecť sa pozemských slastí a myslieť na večný život je 

krásnou vizitkou kresťana. Najdôležitejšia je snaha sa o to stale 

pokúšať a nevzdávať sa. Viera je proces, večné hľadanie a ak niekto 

stojí na mieste a nenapreduje, tak je to veľká škoda. 

 

3. Jak jste se cítili v okamžiku křtu a když jste poprvé přijali 

Krista? Změnila a obohatila (nebo naopak ožebračila) 

víra nějak zásadně Váš život?  

 

Aleš: Byla to radost. A to i přesto, že jsem měl celkem trému. Ale 

nakonec už pro ni nezbylo místo. Nejspíš to byl i ten moment, kdy 

jsem plně přijal Krista a pocítil tu zvláštní kombinaci úlevy 

a odpovědnosti. Není lehké být dobrým křesťanem, ale když se 

to alespoň trochu daří, je to skvělé. 

 

Alexandra: Večer na Bielu sobotu, keď som sedela v kostole 

v prednej lavici, som si hovorila, či to všetko zvládnem, či mám 

v sebe dosť viery, aby som mohla prijať krst a birmovanie 

s príjmaním. Ale dostala som znamenie. Cez okno na mňa tesne pred 
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tým všetkým zasvietil mesiac. Zrazu mi aj všetky piesne, ktoré sme 

spievali, čítania o stvorení sveta a ostatné, ktoré sme v ten večer 

počuli, začali dávať zmysel. Ja som sa začala usmievať a cítila som 

príjemný pocit z toho, čo sa malo chystať. Bála som sa, pretože som 

v kostole nepociťovala až takú Božiu silu, ale zato von v prírode som 

nikdy nepochybovala o Jeho existencii. A v ten večer sa mi 

to prepojilo. Život mimo kostol a v kostole sa mi prepojil symbolicky 

a aj naozaj. Už je teraz len na mne, ako to s Božou pomocou 

zvládnem prevádzať do praxe a do každodenného života. 

 

4. Zažili jste v životě něco, co můžete spíše než „náhoda“ 

nazvat „zásah Boží prozřetelnosti“? Myslíte si, že vše, co 

se v životě děje, má nějaký Vyšší smysl, nebo je to jen dílo 

náhody? 

 

Aleš: Rozhodně jsem něco takového zažil a zažívám dnes a denně. 

Za největší dar považuji svého malého synka Mikuláše a moji 

úžasnou ženu Haničku. Věřit v to, že to je všechno náhoda, by asi 

bylo hloupé, ale zároveň musím uznat, že vyšší smysl je pro nás lidi 

většinu času nepochopitelný. 

 

Alexandra: Neverím náhodám, aj keď niekedy som to takto hovorila. 

Kým som žila život s náhodami, tak mi nedával veľký zmysel. Teraz 

sa mi dejú asi rovnaké “náhody”, len už je to pre mňa “Božie 

znamenie, zásah” a život mám plnohodnotnejší. Musím k nemu 

pristupovať viac zodpovedne a mám cieľ… 
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5. Máte nějaký veselý zážitek z přípravy katechumenů 

na křest nebo ze života s námi farníky? 

 

Aleš: Z pár „třešniček na dortu“ si pamatuji například, jak jsem 

nechtěně pletl „Bohu díky“ za „díky Bohu“, nebo jak jsem při 

Vánoční hře v Sulkovci zašmodrchal rod svatého Josefa tak, že jsem 

ani sám nevěděl, čí jsem. O vtipné momenty v přípravě samozřejmě 

nebyla nouze, a to jak z mých neznalostí, tak z nám již dobře 

známého humoru otce Pavla. 

 

Alexandra: Obdobie katechumenátu bolo pre mňa prínosné, poučné 

a veľmi príjemné, aj keď niekedy zladiť moje osobné a rodinné 

potreby bolo veľmi náročné. Ale pomohlo mi to sa s vami viac 

spoznať a po dlhej dobe hľadania som našla nie len vieru, ale aj nový 

domov. 

 

6. Aleši, Vy jste se nedávno stal otcem. Myslíte si, že jako 

křesťan prožíváte otcovství nějak jinak, než byste ho 

prožíval jako nevěřící? 

 

Narození dítěte je samozřejmě velkou událostí jak pro nevěřícího, tak 

pro křesťana, ale mám ten pocit, že když vím, komu děkovat, vážím 

si toho obrovského daru mnohem víc. 
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7. Alexandro, Vy pocházíte ze Slovenska. Vnímáte nějaký 

rozdíl mezi společností u nás a na Slovensku?  

 

Spoločnosť je formovaná rôznymi faktormi a relatívne rýchlo sa 

mení. Ja som už dlho preč zo Slovenska a vôbec to neviem porovnať. 

Tu v Česku žijem, tam chodíme na návštevu, takže je to nepomer 

aktivít a času strávených tu a tam. Stretla som sa asi so všetkými 

fenoménmi všade, len v rôznych mierach a iných súvislostiach. 

/Rozhovor připravili a za odpovědi děkují  

Marie Havířová a o. Pavel/ 

 

 

 
 

 

 

 
 

Kolébka větší než rakev 

V první polovině roku 2015 se ve všech našich farnostech podařila 

krásná věc. Kolébka je větší než rakev, tzn., že od 1. 1. do 30. 6. bylo 

více křtů než pohřbů. V Jimramově přibylo v křestní matrice sedm 

záznamů, zatímco v pohřební šest (toto číslo se zvýšilo až na konci 

června). V Dalečíně bylo pokřtěno devět dětí a pohřbeni dva zesnulí. 
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V Sulkovci se staly dvě děti křesťany, pohřeb do této doby žádný 

nebyl. 

I když se v následujícím půlroce neočekává nárůst nově 

pokřtěných a hned začátkem července se počty křtů a pohřbů 

v Jimramově srovnají a v Sulkovci se skóre sníží, přesto mám velkou 

radost, že jsem tuto situaci alespoň jednou mohl v našich farnostech 

prožít. Díky rodičům, kteří na sebe vzali odpovědnost mít děti 

a vychovávat křesťany. 

/o. Pavel/ 

 

Farní den 2015 

Blahopřejeme aktuálním vítězům tradičního turnaje v pétanque, 

a stejně jako u předchozích vítězů si dovolujeme zvěčnit jejich triumf 

na stránkách Žárovky. Sláva vítězům, čest poraženým. 
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aneb  

 

 

 29. číslo Žárovky nemohlo překročit 60 stran, protože 

bychom Žárovku s větší wattáží, podle nových zákonů, 

nemohli nabízet jako Žárovku, ale jako tepelný zdroj. 

 Přiznám se, že bych nechtěl být v Tvé kůži. A to nejen proto, 

že by na mně plandala. 

 Od další sloky zrychlíme, protože jestli budeme zpívat 

v tomto tempu, tak: Velikonoční oběti, aleluja, aleluja, 

budeme tady do pěti, aleluja, aleluja. 

 Samozřejmě že jsem na to úspěšně zapomněl. Na co já tu 

hlavu nosím? No, aspoň mi neprší do krku. 

 Hlásili, že má být až dvacet stupňů. Jenom nevím, jestli 

venku, nebo doma. 

 Že mám jedno ucho červené a druhé ne? To je klidně možný, 

právě jsem totiž dával blinkr. 

 Dnes jsem při modlitbě Otče náš držel dvě děti. Příští neděli 

budou při mši svaté trojí křtiny. Můžete začít uzavírat sázky, 

zda moje náruč pojme tři děti. 
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 To, prosím vás, neříkejte, že tuto písničku taky neznáte. Když 

měl před nedávnem mši svatou novokněz, hrál jsem ji 

v Sulkovci. A zpívali jste jako ďas. 

 Při zítřejší brigádě na farní zahradě budeme především sbírat 

kamení z výkopu. Přibližně od 18. hodiny budeme sbírat 

i slimáky. 

 Tudy prosím, toalety jsou tady. Tady je to slíbené křoví. 

 Otec Elias Vella je z Malty, to vím na beton.  

 Ale abych mu to překvapení mohl nachystat, potřeboval jsem, 

aby na chvíli odešel. Sama příroda mi přispěchala na pomoc, 

když byl zavolán k ministrovi úlevy Waterovi Klozetovi. 

Využil jsem toho, že se šel na záchod vysypat, a měl jsem 

dost času všechno připravit. 

 Z přelomu srpna a září 1986 jsem Vám v tomto rohu chtěl 

ukázat pavučinu. Ovšem už ji nejspíš někdo v tomto 

postmoderním věku zrušil. 

 Prosím ženy, které napekly na Nový Jeruzalém, ať přijdou 

na faru dnes odpoledne. Takže buchty se sejdou na faře mezi 

17. a 18. hodinou. 

 Co dělám? Snažím se zbavit chřipky. Právě jsem se přestavěl 

do horizontální polohy. 

 Jestli budu zdravý, budu navštěvovat nemocné. 
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aneb 

Kalendář již naplánovaných akcí 

na červenec–říjen 

 

Červenec 

25.7.: 18:30 poutní mše sv. v Borovnici 

27.7.: 10:00 poutní mše sv. v Dalečíně, odpoledne adorace 

30.–31.7.: Ubytování poutníků do Slavkovic (proud z Hodonína) 

v Dalečíně 

 

Srpen 

1.–8.8.: farní tábor 

8.8.: Jednodenní pouť do Vísek (křestní kostel o. Pavla, sochy), 

Bouzova (hrad), Bílé Lhoty nebo Paseky (Arboretum), Loštic 

(Muzeum olomouckých syrečků), Koclířova (nebo jiného místa 

k večerní modlitbě) 

15.8.: slavnost Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. ve všech 

farnostech 

23.8.: 17:00 Večer chval v Dalečíně (u příležitosti Výročí 

posvěcení kostela) 

29.8.: Pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou 
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30.8.: 15:00 Ekumenická bohoslužba u „kapličky“ Sv. Rodiny ve 

Věcově 

 

Září 

7.9.: 8:15 poutní mše sv. v Jimramově, v 10:00 hodová mše sv. 

v Sulkovci; v 15:00 v Sulkovci setkání s poutníky z Bystrého, 

společná adorace a agapé, divadlo 

10.–12.9.: Třídenní farní pouť (viz článek na str. 26) 

13.9.: 10:00 poutní mše sv. v Nyklovicích, 11:30 poutní mše sv. ve 

Velkých Janovicích 

26.9.: děkanátní  putování mládeže (ještě bude upřesněno) 

27.9.: 11:30 poutní mše sv. v Sedlištích 

28.9.: slavnost sv. Václava – mše sv. ve všech farnostech 

29.9.: 100. narozeniny paní Anastázie Pospíšilové z Borovnice 

 

Říjen 

17.10.: 17:30 setkání čtenářů „Vezmi a čti celou Bibli“ 

25.10.: 15:00 požehnání (o. biskupem Vojtěchem) pamětní desky 

Mons. Josefa Laštovici (u příležitosti jeho nedožitých devadesátin) 

na jeho rodném domě v Jimramově 

 

Výhled na listopad 

1. (nebo 8.) 11.: vydání podzimního čísla Žárovky  
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1.11.: dušičkové pobožnosti na všech katolických hřbitovech našich 

farností 

ukončení realizace 2. etapy opravy fresek v Dalečíně 

 

 

 

Minule docela zaujal čtenáře Žárovky život sv. Eustacha, proto nyní, 

když potřebujeme doplnit trochu místa v Žárovce, pohlédneme opět 

na jimramovský obraz pomocníků v nouzi a podíváme na sv. Jiljí, 

který má svátek 1. září a jemuž je v naší republice zasvěceno snad až 

překvapivé množství kostelů, z čehož plyne, že je u nás světcem 

oblíbeným. Na našem obraze 14 pomocníků v nouzi ho vidíme právě 

nad svatým Eustachem, je oděn do poustevnického hábitu, drží 

opatskou berlu a do rozevřené knihy v jeho ruce se mu přes rameno 

dívá laň. 

Je to Řek. Narodil se v Aténách kolem roku 640. Zámožní 

rodiče Teodor a Paladia mu dali jméno Jiljí, které také můžeme znát 

v podobě Egidio, což znamená ochránce. Kromě toho, že tito rodiče 

byli bohatí a vznešení, byli to také vážení měšťané a vzorní křesťané, 

kteří svému synovi věnovali maximální péči. Poskytli mu nejen 

výchovu, ale i výuku. Říká se, že Jiljí byl už jako dítě fascinován 

Ježíšovým blahoslavenstvím chudých. Když jednou cestou do školy 

viděl polonahého žebráka, věnoval mu svůj svrchní plášť. Vůbec byl 

znám jako štědré dítě. Po smrti svých rodičů jeho dobročinnost 

nabrala takových obrátek, že rozdal veškerý zděděný majetek, a aby 

se vyhnul projevům vděčnosti, nastoupil na loď a odplul do Francie, 
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tehdy to bylo území Galie. Z této cesty se připomíná jeho důvěra 

v Boha, neboť i zkušené námořníky vyděsila bouře, která je cestou 

potkala. Jiljí však celou situaci mírnil svým klidem. 

Vylodil se v Marseille, odkud se odebral do Arles, aby tam 

navštívil biskupa Caesaria. U něho pobyl dva roky a vzdělával se 

ve víře a v duchovním životě. Po té odešel do samoty, aby se věnoval 

životu jako poustevník. Usadil se v lesnaté krajině, v místech kde 

řeka Gard ústí jako poslední přítok do Rhôny. Jako obydlí mu 

sloužila jeskyně, u níž našel pramen. Počáteční období jeho 

poustevnictví nebylo jednoduché, neboť musel tvrdě bojovat se 

smyslným pokušením. Naštěstí se po nějaké době setkal 

s poustevníkem Veredemem a tento Veredemus, který byl později 

také svatořečen, mu pomohl k vítězství v jeho duchovních zápasech, 

neboť ho poučil, že útěk do samoty ještě není vítězstvím 

nad temnými silami. A pomohl mu naučit se ovládat mysl 

a překonávat pokušení tohoto druhu. 

Jako vítěz v boji o vlastní víru a její smysluplné naplnění 

v životě pak Jiljí odchází dál po proudu řeky Rhôny, až v pralese 

nachází skalní sluj, ve které se usadí. A tady se nám také otvírá 

známé legendární vyprávění. Jiljí se totiž v jeskyni živil mlékem, 

které mu dávala ochočená laň. Proto se Jiljí stal patronem kojících 

žen a proto se jeho výrazným atributem stala laň. Krásná laň ovšem 

neunikla pozornosti královských lovců. Pronásledovali ji, ale vždy, 

když ji měli na dostřel, laň zázračně unikla. Dozvěděl se to samotný 

vizigótský král Flavius Wamba a rozhodl se, že laň skolí. 

Pronásledoval ji až k jeskyni, kde žil poustevník Jiljí. Laň údajně 

vběhla do jeskyně a schoulila se poustevníkovi k nohám. Král těsně 

před vchodem naslepo vystřelil. Šíp prolétl do jeskyně. Lovci 

z královy družiny šli do dutiny a uvnitř nalezli postřeleného Jiljího. 

Byl zraněný a zmrzačený. Proto je sv. Jiljí také patronem tělesně 
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postižených. Nicméně Bůh má vždycky dobré řešení. Tato nešťastná 

náhoda vedla ke sblížení krále s poustevníkem a král na tomto místě 

nechal vystavět klášter, ve kterém se Jiljí stal opatem a řídil se 

mnišskými pravidly svatého Benedikta. Postupně zde kolem kláštera 

vzniklo celé město (Saint-Gilles, asi 20 km sz od Arles). Jiljí byl také 

vysvěcen na kněze. To vše se mohlo odehrávat kolem roku 680. 

Aby se na klášter vztahovala apoštolská ochrana, putoval Jiljí 

k papeži do Říma. Papež mu poskytl výsady a dokonce mu údajně 

daroval i dvojí dveře z cypřišového dřeva. Jiljí je však prý hodil 

do Tibery (možná kvůli zachování chudoby, možná se s nimi nechtěl 

tahat, nevím). Nicméně se vypráví, že když přišel zpět ke svému 

klášteru, dveře na něj čekaly na břehu řeky Rhôny. 

Podle některých martyrologií Jiljí umírá kolem roku 700. 

Podle jiných vyprávění žil ještě roku 719, kdy na celé území pronikli 

ze Španělska Maurové a vyplenili ho. Po dva roky Jiljí nachází 

s ostatními mnichy své útočiště v Arles, pod ochranou vládce franské 

říše. Když se roku 721 z Orleánsu vrací do Araby zpustošeného 

kláštera, opraví ho a zbudují další přístavby. Podle tohoto vyprávění 

umírá 1. září 725. 

Sv. Jiljí je kromě kojení, kojících žen a tělesně postižených 

také pro svou dobročinnost patronem žebráků, dále kovářů, pastevců, 

myslivců a lesů, je vzýván proti ženské neplodnosti, na ochranu proti 

padoucnici – neboli epilepsii, rakovině, duševním chorobám a proti 

nočním můrám. 

Roku 1356 dostal svatovítský chrám v Praze tři částečky 

ostatků sv. Jiljí. Od těch dob byl sv. Jiljí v našich zemích uctíván 

také jako patron kolonistů, tj. těch, kteří od 13. století osidlovali 

některé naše kraje. 
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Jeho atributem je nejčastěji poustevnické nebo benediktinské 

roucho, laň a vstřelený šíp, může mít u sebe, jako na našem oltáři, 

i knihu a hůl, nebo berlu. 

Poměrně nedaleko od nás, na okraji obce Lubné, poblíž 

Níhova mezi Křižanovem a Tišnovem, je u lesa studánka sv. Jiljí. 

Z vlastní zkušenosti mohu poznamenat, že voda je tam dobrá. A také 

je to dobrý tip na prázdninový výlet. 

/z katecheze o. Pavla/ 

 

 

 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, 

nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!  

(Ž 103,2) 

Bůh Tě miluje. Neumíš si ani představit, jak moc. 

Když se ráno probudíš, slyšíš, jak venku zpívají ptáci, a co 

víc, dýcháš! Myslíš si, že je to jen tak? Můžeš udělat kříž a pomodlit 

se – kolik v tom Boží lásky! Vždyť kdyby Hospodin chtěl, myšlenky 

by se Ti v hlavě pomotaly a nedokázal bys vůbec přemýšlet. 

Přijdeš do kuchyně a Bůh Ti předkládá snídani, z kohoutku 

teče voda a Ty ji můžeš pít. Tak jako včera. 

Jdeš do práce nebo do školy – Tvé tělo Tě poslouchá a nohy 

Tě vedou, kam potřebuješ. Kolem Tebe je krásný velký svět 

na planetě Zemi, kterou Ti dal Hospodin. Požehná Ti tak, že se 

můžeš dosyta naobědvat a po všech povinnostech Ti daruje volný čas 

na Tvé oblíbené aktivity.  
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Díky Bohu se můžeš potkat se svými blízkými, kteří jsou živí 

a zdraví, můžeš s nimi hovořit a obdarovávat je svou láskou, kterou 

máš od Boha. On Ti pak dá příležitost slavit mši svatou a očistit své 

srdce od všech hříchů. 

Večer se můžeš umýt teplou vodou. Před usnutím Ti ještě 

Hospodin dá možnost přečíst si pár stránek z Bible nebo jiné knihy 

a potom Ti dopřeje nerušený spánek v teplé posteli pod střechou. 

Ty mu za jeho obrovské dary vůbec nepoděkuješ a představ 

si, co on udělá: potkáš životního partnera a On vám k tomu dá dítě 

a druhé a další! 

Bůh Tě tolik miluje, že Ty můžeš milovat Jeho. 

/Hana Dufková/ 

 

 

 

 

 

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

na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! 
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