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Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Už je tomu nějaký ten pátek, co jsem potkal jednoho známého, který 

venčil svého psa. Byl to takový ten pes, co zepředu vypadá podobně 

jako trabant pana Korbičky, když mu selhaly brzdy. Zatímco já a ten 



 červenec 2016 
 

   2  
  

známý jsme se chytli za jazyk, zvíře dávalo najevo, že se našimi 

řečmi o opravě fary nudí. Pes se posadil a po chvíli nezaujatě zívl. 

Když zíval, všiml jsem si, že má náhle tlamu jak vchod do metra. Až 

jsem na chvíli ztratil řeč. Než jsem pak večer usnul, ono psí zívnutí 

se mi znovu vybavilo. A pomohlo mi to si uvědomit, že nějak takto 

může vypadat i obluda zvaná časožrout. 

Čas je pro všechny stejný, času máme všichni dost. Záleží jen 

na tom, kolik povinností, úkolů a aktivit do toho času musíme, nebo 

chceme vměstnat. Asi nejsem sám, kdo má zkušenosti s následujícím 

paradoxem: Když mám mnoho práce, zvládnu v daném časovém 

úseku mnoho věcí. Když však mám před sebou volnější den, obvykle 

večer zjistím, že jsem ve stejném časovém úseku nezvládl ani to 

základní. 

Začínáme dobu prázdnin a dovolených. Mnozí z nás budou 

mít náhle móóóře času. Je zde nebezpečí, že se v tom moři utopí naše 

modlitba, naše běžné a radostné starosti, že ve chřtánu tohoto 

leviatana zmizí i náš Bůh. Tedy přesněji řečeno: Bůh tam zmizet 

nemůže, zmizíme tam my. Ale efekt ztráty je v podstatě stejný. 

Prázdninové číslo Žárovky si přeje vyprodukovat tolik světla, 

abychom mohli stále vidět své křesťanské hodnoty. A pokud se snad 

někomu přihodí skluz do nějakého nekřesťanského a neznabožského 

úskalí, bude tato Žárovka zářit ze všech svých sil, aby nešťastníka 

opět vyvedla na světlo Boží. 

Zvláštní upozornění: Tato Žárovka je všem vodám a různým 

poryvům odolná a lze ji používat v celém našem časoprostoru 

(pozor: na papír se záruka nevztahuje). 

o. Pavel 
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Na Zelený čtvrtek jsem se z Jimramova ocitl ve městě Bystrém. 

Pozoroval jsem, jak se přede mší svatou scházejí malí kluci 

s řehtačkami, aby nahradili zvonění zvonů v kostelní věži. Každý 

kluk měl svou velikou osvědčenou řehtačku. Ministrant před sakristií 

točil rychle vzduchem s kadidelnicí, to aby se pořádně rozkouřila. 

Lidé ze všech stran přicházeli do kostela. Čím více se blížil čas, tím 

více byl z nich cítit pocit spěchu. Však byl čas. Vešel jsem tedy i já 

do barokního farního kostela sv. Jana Křtitele a Panny Marie 

Karmelské. Velký kostel byl zaplněný věřícími, i nahoře na oratořích 

vykukovaly hlavy. Radost mne naplnila. Co na tom, že není si kam 

sednout. Já rád v kostelích stojím, rád klečím na tvrdé dlažbě. Ta 

bysterská mne pocitově hřála, byla původní barokní, vyšlapaná, 

proklečená staletími. 

Dvanáct vyvolených měšťanů sedělo ve dvou řadách v uličce, 

symbolické mytí nohou panem farářem Josefem Matrasem. Co mne 

ale nejvíce pohladilo na duši, bylo během bohoslužby přání pana 

faráře, abychom si úplně všichni v kostele, ale opravdu úplně všichni 

podali ruku při pozdravení pokoje a řekli: „Pokoj Tobě”, tak jak Ježíš 

Kristus hlásal. Nikoliv Pokoj Vám. 

Mladí, staří, studenti, vážené osoby, 

neznámí …, všichni v bratrství 

Krista si v těch dvou slovech lidsky 

přáli, tykali. Snad čtyřistakrát jsem 

řekl s očima dokořán: „Pokoj 

Tobě”. Vznikly dva proudy lidí 

v uličce, které popocházely a křížily 

se stiskem ruky nalevo, napravo, 
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všichni se snažili nikoho nevynechat. Přišli z oratoří, z kůru. Já, ve 

farnosti neznámý, jsem se náhle stal součástí celé té místní velké 

rodiny. 

Dříve jsem nad tím tolik nepřemýšlel. Starším jsem v úctě 

říkal: „Pokoj Vám”, ale od Té doby vždy při mši v kostele vidím 

v těch hřejivých dvou slovech Pokoj Tobě tu nádhernou dlouhou 

a nekonečnou atmosféru, kdy jsme si byli všichni opravdu nějak 

blíže. 

Bohu díky. 

/Václav Frömmel/ 

 

O liturgickém pozdravu a přání pokoje v 2. osobě jednotného čísla 

hovořil o. Pavel v katechezích, ve kterých se zabýval symboly mše 

svaté (pozn. red.). 

 

 

 

Milí čtenáři Žárovky,  

chtěla bych se s Vámi podělit o zážitky z naší pouti do Znojma. 

Cílem naší cesty byla nejen návštěva jáhna Járy Laštovičky, který se 

zde připravuje na kněžské svěcení, ale chtěli jsme také poznat 

prostředí jeho nového působiště. 

 

Brzy ráno jsme se vydali na cestu. Za volant autobusu usedl 

jako obvykle náš pan farář, a s úsměvem nám oznámil, že jedeme 
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zcela novým vozem, který byl před 14 dny dovezen z Francie . 

Cesta ubíhala v modlitbě i v přátelském hovoru a všichni se těšili na 

nové zážitky.  

Ve Znojmě nás vyhlížel jáhen Jaroslav. Autobus řízený 

panem farářem prokličkoval úzkými uličkami až ke kostelu 

sv. Mikuláše. Tam nás přivítal pan děkan Bartoš. Prohlédli jsme si 

faru, kde má náš rodák nyní svůj domov. Naše putování jsme zahájili 

v kostele sv. Mikuláše, s jehož historií nás pan děkan obsáhle 

seznámil. Věnoval se nám celé dopoledne a byl, spolu s Járou, naším 

skvělým průvodcem. Prohlédli jsme si náměstí a vydali se ke kostelu 

sv. Kříže. Zde jsme spolu s poutníky z farností Letovice, Vísky 

a Rozhraní slavili mši svatou, prožili adoraci a prošli Svatou branou 

milosrdenství. Následné pohoštění, které bylo připraveno, nám přišlo 

velice vhod, neboť jsme měli možnost setkat se s milými lidmi 

z rodiště otce Pavla. 

 

 

U kostela sv. Mikuláše 
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Další zastávkou byl klášter ve Znojmě – Louce. Do roku 1994 

ho využívala armáda. Jeho zpustošený stav je toho dostatečným 

důkazem. Součástí kláštera je kostel, který je už opravený. Měli jsme 

možnost navštívit také podzemí kláštera a seznámit se s jeho historií.  

Dalším bodem našeho svatovojtěšského dne byla návštěva 

Hostěradic, kde byl připraven oběd, který pro nás zajistil místní pan 

farář Josef Dvořák, rodák ze Sněžného, kterého mnozí z vás znají. 

Posilněni dobrým jídlem jsme se vydali na prohlídku kostela 

sv. Kunhuty a přilehlé farní zahrady. Obdivovali jsme kvetoucí 

stromy třešní a také hlávky salátu, kterého byl plný záhon. Příroda je 

zde alespoň o měsíc napřed, na rozdíl od naší Vysočiny. Rozloučili 

jsme se s panem farářem Dvořákem a těšili se na příští zastávku.  

Byla jí návštěva vinného sklípku pana Jaroslava Tichého 

v obci Rybníky, kde jsme měli možnost degustovat víno. Všem byla 

ve sklepě zima, ale nikdo neochutnával přes míru. Někteří poutníci si 

na památku zakoupili láhev vína. 

Naše poslední zastavení bylo v kostele sv. Floriána. Kostel se 

nachází na kopci nad Moravským Krumlovem, odkud byl nádherný 

výhled na město. Zde nás uvítal a s historií kostela seznámil pan 

děkan Bublan. Poděkovali jsme večerní modlitbou Pánu Bohu za 

krásný a požehnaný den, včetně počasí, a poprosili za šťastný návrat 

domů. 

Tento den jsme prožili mnoho nezapomenutelných zážitků 

a setkání – tím nejkrásnějším bylo setkání s Bohem a jeho 

milosrdenstvím. Vraceli jsme se v pozdních večerních hodinách, 

a přestože autobus v jednu chvíli odmítl poslušnost (asi se mu ještě 

nechtělo jet zpět ), tak pod zkušeným vedením našeho otce Pavla 

kapituloval, už více nezlobil a dovezl nás domů. 
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Díky panu Vrátnému za organizaci pouti, i když se sám 

nemohl zúčastnit, a taky našemu panu faráři, který nás opět 

přesvědčil o svém řidičském umění. Poděkování patří všem 

poutníkům, kteří se v této uspěchané době dokázali zastavit 

a vytvořit krásnou přátelskou atmosféru a pohodu. 

/Blažena Leitnerová, foto autorka/ 

 

 

 

Svátost biřmování je iniciační svátostí, to znamená, že nás uvádí do 

křesťanského života. Navíc ji můžeme přijmout jen jedenkrát za 

život. Dojde k přijetí Ducha Svatého a staneme se křesťansky 

dospělými. Tedy stálými a pevnými ve své víře. Na přijetí takové 

dávky darů a milostí je třeba se řádně připravit. 

V dubnu 2016 se sešlo v Jimramově na faře k přípravě na 

biřmování devět biřmovanců. Někteří dojíždí i z blízkého okolí, např. 

z Nyklovic, Ždánic či Míchova. Jedna paní z Dalečína má 

individuální přípravu. Přípravy se konají obvykle po dvou týdnech 

a předchází jim mše svatá. Otec Pavel svými katechezemi při kázání 

nastínil to, kdo je to vlastně křesťan a lid Boží, slyšeli jsme i něco 

o právech a povinnostech křesťanů. Nyní se v katechezích pomalu 

dostáváme ke svátostem. Při následných společných setkání na faře 

jsme se zatím zabývali tématem víry. Na začátku si každý z nás 

zvolil biblické motto, tedy citát z Bible, který ho bude provázet celou 

přípravou. Ta slova nám budou inspirací, potěšením i nápovědou ke 

křesťanskému a šťastnému životu.  
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Ještě je dost času na volbu 

patrona a biřmovacího kmotra, ale už 

jsme se dozvěděli, jak k této volbě 

přistupovat. K přípravě také patří 

porozumění Písmu svatému, a proto už 

jsme se probrali celou životní poutí 

Abraháma, který je považován za „otce 

víry“. A právě víra je to, co nás spojuje.  

V květnu 2016 byla jedna z příprav na biřmování výjimečná. 

V měsíci Panny Marie jsme se připravovali v přírodě u obrázku 

Panny Marie na Javorské cestě. V modlitbách jsme děkovali a prosili 

Pannu Marii, stejně jako se spolu s Ní modlili apoštolové před 

příchodem Ducha Svatého. 

Velmi se těšíme na plánované víkendové akce. První „Biblo-

víkend“ si zkusíme v říjnu 2016 na faře ve Sněžném. 

Plán vzdělávání ve víře je náročný, ale společnými silami 

a setkáváním se s lidmi, kteří si rozumí, se nám stává milou 

povinností. Děkujeme otci Pavlovi za přípravy společenství, ve 

kterém se můžeme ptát, nacházet odpovědi, slavit a společně růst 

ve víře. 

   /Daniela Ondrůchová/ 
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Vážení přátelé,  

chtěla bych se s vámi podělit o událost – významnou a ojedinělou 

v naší obci Velké Janovice – farnost Dalečín. Žijí u nás manželé 

Blažena a Josef Krejčích v č. p. 13, jako mnozí další místní občané. 

To samotné není až tolik významné. Pozoruhodné je to, že oba 

manželé už jdou společně životem obdivuhodných 70 let. 27. duben 

roku 1946 byl tím významným dnem, kdy si řekli společné „Ano“ 

v kostele ve Sněžném na Moravě. Takto se mladá paní dostala do 

rodného domu manžela. Pan Josef se narodil 30. 6. 1921. Zůstal na 

domečku s menším hospodářstvím. Všechno potřebné si mladí 

manželé museli pracně budovat. Uzavřením sňatku unikla paní 

Blažena tzv. totálnímu nasazení, které jí hrozilo. Narodila se 15. 1. 

1925 na Kadově do rodiny manželů Josefa a Marie Plockových jako 

jedno ze čtyř dětí. Tatínek byl kovářem a podkovářem, také 

dlouholetým starostou obce. V tehdejší složité době nechal postavit 

na Kadově chudobinec pro nemajetné lidi. Maminka byla 

v domácnosti, pracovala na 5 ha kamenité půda a starala se o rodinu. 

Žili velice skromně a své děti vedli k víře a k životu podle Desatera. 

Mladá paní vnesla do věřící rodiny Krejčových nového ducha víry, 

lásky, pokory a trvalý vztah k Bohu. Při vzpomínání na léta minulá 

ničeho nelitují. S láskou přijali sedm narozených dětí, které podle 

křesťanské tradice s manželem vychovali a připravili do života. 

Blahobyt nebylo to slovo, které mohli poznat, ale pracovitostí 

a osobním odříkáním dali vždy svým dětem všechno potřebné. 

Opakovala se situace z mládí maminky paní Krejčové. To znamenalo 

– starat se o děti, hospodářství a staré rodiče. Manžel Josef byl často 

ve světě za prací, aby vydělal tolik potřebné peníze. Zato paní 
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Blažena mohla s jistotou věřit, že se vždy s výdělkem vrátí domů 

k rodině. Dnes to tak samozřejmé není. Nebyla to vždy procházka 

rozkvetlým sadem, ale jako věřící, dodržující zásady, všechno 

zvládli. Oba potvrzují, že si byli vzájemnou oporou. Bez lásky, 

pochopení, odpuštění a hlavně Boží pomoci a přímluvy Panny Marie 

by to nedokázali. Vždy uměli a dosud umí děkovat, společně se 

modlí růženec za celou rozvětvenou rodinu. I když je pan Josef již 

3 roky upoután na lůžko, paní Blažena je ještě čilá, oba s dobrou 

pamětí. Děti si rodičů váží a pravidelně je navštěvují. Veliký obdiv 

a dík patří manželce nejmladšího syna Pavla, Laďce, která se 

svědomitě a obětavě o manželovy rodiče stará. Rovněž syn Pavel 

a jejich tři synové jí pomáhají. V dnešním uspěchaném světě se 

s takovým přístupem často nesetkáváme. Malou platinovou svatbu, 

kdy si před otcem Pavlem obnovili své dávné „ano“, slavili doma. 

Přejeme jim ještě další pokojné roky, pokud možno bez bolestí, 

v rodinném kruhu. 

/Marie Zítková/ 

 

 

 

V roce 2016 vyhlásilo Město Bystřice n. P. ve spolupráci 

s Mikroregionem Bystřicko již pátý ročník akce „Nositel tradic 

Bystřicka“. Soutěžilo celkem 7 subjektů. 

Hodnotící komise, která se letos sešla 7. 3. 2016, měla stejně 

jako v letech předchozích složitý úkol. Ze všech navržených byl na 

udělení titulu pro rok 2016 navržen ochotnický divadelní spolek při 
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obci Sulkovec (Divadelníci Sulkovec) za svoji tradiční divadelní 

činnost.  

Titul je spojen s udělením plakety, diplomu a s finanční 

odměnou pro kolektiv ve výši 15.000,– Kč. Titul je trvalý a měl být 

slavnostně udělen při příležitosti konání 250. výročí farnosti 

Sulkovec dne 1. května. Protože udělovatelé nestihli do tohoto 

termínu vše potřebné připravit, bude titul udělen 9. 7. v Bystřici, kde 

divadelníci sehrají hru o životě Panny Marie. 

/ze stránek bystricko.cz/ 

 

 

Hra Červená Karkulka (foto Jana Smolíková) 

 

Historie založení Spolku divadelních ochotníků sahá až do roku 

1906. Musím ovšem zmínit i rok 1880, kdy pan učitel Rolčík, 

předchůdce učitele J. Kováříka, sehrál s dětmi divadlo „Slepá 

babička“.  
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Spolek divadelních ochotníků byl založen učitelem Josefem 

Kováříkem v roce 1906. Josef Kovářík (1863–1918), sulkovecký 

učitel, který působil na místní škole v letech 1886–1918, byl oddaný 

vlastenec, kronikář a sběratel lidových písní, které sepsal a odeslal 

skladateli Leoši Janáčkovi. Byl také spoluzakladatelem, velitelem 

a jednatelem místního sboru dobrovolných hasičů. Sbor byl založen 

v roce 1887. Josef Kovářík se podílel také na vzniku Spolku 

divadelních ochotníků (1906). V roce 1912 byl tehdejším obecním 

zastupitelstvem za všechny zásluhy jmenován čestným občanem 

obce. Na důkaz velké váženosti byla učiteli Josefu Kováříkovi na 

místním hřbitově odhalena pamětní deska (2002). Právem ho tedy 

můžeme označit za jednu z nejvýraznějších osobností Sulkovce. 

Divadelní hry byly hrány pod vedením Kováříka. Spolek byl 

rozdělen na část dospělých a druhou část tvořily děti. Byla tedy 

sehrána i dětská divadla, kde účinkovaly pouze děti. Ochotníci ve své 

činnosti pokračovali i po jeho smrti. Podle dochovaných písemných 

zdrojů byla sehrána tato dětská představení: rok 1912 Láska k vlasti, 

v roce 1925 Zlatá nit, roku 1926 se představili s hrou Krakonoš 

a poslední písemná zmínka je o hře z roku 1927 Krakonošova 

medicína. 

Dospělí nastudovali tyto hry: 1923 Vojnarka, 1924 Dořino 

štěstí, Cigánčina pomsta, 1926 Dořina smrt, 1941 Volání rodné 

hroudy, 1944 Lucerna, 1947 Má matička chudá byla. 

Domníváme se, že jejich činnost byla přerušena druhou 

světovou válkou. Také nevíme, kdy spolek svoji činnost ukončil, 

jelikož písemná zmínka o zániku či přerušení tohoto spolku není 

nikde uvedena. Víme jen, že poslední písemně zmiňované 

představení se odehrálo v roce 1947. 
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 Současný spolek „Divadelníci Sulkovec“ začal pokračovat 

v činnosti v roce 2009, kdy místní mládež sehrála v kostele 

Betlémský příběh. Ve své činnosti nadále pokračují. Během jednoho 

kalendářního roku sehrávají mladí společně s dospělými několik her.  

Repertoár divadel obsahuje hry s náboženskou tematikou 

a pohádkové příběhy. Jejich hry jsou tedy hrány nejen v kostele, ale 

i v místním sále. Všechny hry jsou provázeny živými zpěvy 

pěveckého sboru. 

Divadelníci se podílejí i na jiných kulturních akcích naší obce 

jako je karneval, kde pravidelně hrají divadelní pohádku a jsou 

nápomocni při jeho organizaci, pořádají Den dětí, podíleli se na 

organizaci Pohádkového lesa, zajišťují i program ke Dni matek. 

Nesmím opomenout jejich vánoční aktivity, kde připravují vánoční 

program v kostele i před místním betlémem. Jejich hry obohacují 

i každoroční program místní poutě. 

Hry s biblickou tematikou se hrají v kostele sv. Havla. Zde 

divadelníci doposud sehráli tyto hry: Betlémský příběh, Na cestě 

s Ježíškem, Vánoce v nebi, Josef Egyptský, Mojžíš, František 

z Assisi, Život Panny Marie. Každoročně v postní době hrají před 

Velikonocemi Pašijovou hru. V době vánoční připravují hry 

s vánoční tematikou, které jsou provázány zpěvem koled. 

Při pořádání karnevalů sehráli tyto hry: Sněhurka a sedm 

trpaslíků, Popelka, Šípková Růženka, Mrazík, O dvanácti měsíčkách, 

Červená Karkulka. 

Spolek Divadelníků Sulkovec je tvořen především dětmi 

a mládeží, kterou doplňují dospělí. Vyžaduje-li jejich hra větší 

herecké obsazení, příležitostně se zapojuje i mládež z okolních obcí. 

Spolek se nadále rozvíjí. Svoji hereckou šanci dostávají i malí herci, 

a to i ve věku tří, šesti let. Je pravdou, že jeden odejde, jiný přijde, 
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ale důležité je, že mladí se stále scházejí a mají zájem se podílet na 

kulturních aktivitách naší malé obce. 

Velmi nás těší, že součástí tohoto týmu je i místní farář. Rád 

bych zmínil otce Jakuba Holíka, který stál při znovuzaložení či 

obnovení činnosti divadelníků. Své „herecké žezlo“ předal otci Pavlu 

Vybíhalovi, který nadále svojí přítomností obohacuje herecký tým. 

Divadelníci pracují pod vedením Pavly Tomáškové, scénáře 

připravuje Jana Smolíková, zpěvy a hudební doprovod je pod 

taktovkou Anežky Smolíkové a kostýmy zajišťuje Jana Kozáčková. 

Žádné divadlo by nemohlo být bez kulis. Ty si divadelníci kreslí pod 

vedením Petry Tatíčkové.  

Divadelníci mají i své logo, které je vyobrazené na jejich 

společných tričkách. Logem se stala nota s vyobrazením 

sulkoveckého kostela. Proč nota? Protože jejich divadla jsou 

doprovázena zpěvy a hudbou. Proč kostel? Protože mezi jejich hry 

patří i zmiňované hry s náboženskou tematikou, které hrají právě 

v našem kostele svatého Havla. Proč Sulkovec? Protože jsou to 

především mladí „Sulkováci“, kteří obohacují naši kulturu. 

Činnost našich Divadelníků byla zmíněna i v pořadu o Josefu 

Kováříkovi, který natočila Česká televize pod názvem Folklorika – 

O současnosti lidových tradic v obci Sulkovec na Vysočině, 

předznamenané odkazem učitele Josefa Kováříka z přelomu 19. a 20. 

století. Režie V. Korčák. 

/Petr Tomášek/ 
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Ale ne z balady K. H. Máchy, ale z vděku a úcty k rodákům 

a předkům sulkovecké farnosti. Letošní první májovou neděli farnost 

slavila 250. narozeniny a zároveň 280 let od postavení kostela. 

P. Marian Rudolf Kosík, opat kláštera v Nové Říši, byl hlavním 

celebrantem slavnostní bohoslužby. Z jeho promluvy se mně do 

paměti zapsala věta: „Kostel, to není muzeum nebo koncertní či 

divadelní síň, kostel, to je dům Boží, kde se klaníme, děkujeme 

a prosíme Stvořitele. Je to naše nejlepší místo pro setkání s Otcem.“ 

 

Stavba kostela a potom i jeho údržba není myslitelná bez 

lásky k Bohu. A pravá láska není možná bez oběti. Zní to asi trochu 

nadneseně, ale to proto, abychom si uvědomili, že nic není 

samozřejmé, nic se neudělá samo. 

Také proto cítím obdiv k farníkům dnešním i farníkům 

předešlých generací. Dnešním za důstojnou a krásnou oslavu toho, co 

zdědili po předcích, těm předešlým za to, co dokázali vytvořit 

v těžkých životních podmínkách. 

Vždyť církev oslavená (to jsou ti, co jsou u BOHA) s církví 

bojující (to jsme my, kteří s pomocí Boží – tělo, svět, zlo 

přemáháme), tvoříme jednu CÍRKEV. 

V některých jazycích je používán shodný výraz pro církev 

i kostel – „cerkov“. 

Čas, ten se nikdy nezastaví, čas je běžec dlouhým krokem. 

A tak nechátráme jen my lidé, ale také naše kostely. Po opravách 

jimramovského kostela tak dochází i na sulkovecký svatostánek. 
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Myslím si, že podle účasti na první brigádě v kostele se sulkovečtí 

s chutí pustili do práce. Koneckonců: kostel je i vizitkou obce. A to 

i pro ty, kteří tam nechodí, anebo chodí jinam. 

/Marián Škoviera/ 

 

 

 

 

V den, kdy jsme si připomínali výročí posvěcení naší katedrály, 

jmenoval do naší diecéze papež František nového pomocného 

biskupa. Stal se jím P. Pavel Konzbul. 

 

 

foto Martina Jandlová, zdroj: www.biskupstvi.cz 

http://www.biskupstvi.cz/
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Kdo je to vlastně pomocný biskup? Jak sám nově jmenovaný 

biskup říká: „Myslím, že z latiny vycházející pojem auxiliární 

biskup, někdy překládaný jako světící či pomocný, by se dal dobře 

vyjádřit slovy – biskup pomocník. Tak jako farář může mít 

v náročnějších a početnějších farnostech pomocníka, farního vikáře 

(lidově zvaného kaplana), tak tomu může být i na úrovni vyšší, tedy 

celé diecéze. Biskup pomocník je ten, který pomáhá svému 

diecéznímu biskupovi. Jsou mu svěřeny konkrétní úkoly a diecézní 

biskup na něj deleguje, dle vlastního uvážení, některé pravomoci.“ 

Pan biskup Konzbul se stává nejen pomocným biskupem 

brněnské diecéze, ale také titulárním biskupem litomyšlským, tedy 

nedaleko od nás. Titulární biskupství je vlastně již neexistující 

biskupství. Tito biskupové nesou titul staré, dnes již neexistující 

(ztracené) diecéze. Ty leží většinou v oblastech, jež byly v době 

pozdní antiky křesťanské, dnes jsou nicméně islámské, kupříkladu 

v severní Africe a Malé Asii. Existují však i zaniklé evropské 

diecéze, jejichž tituly se biskupům propůjčují, např. v Čechách leželo 

biskupství litomyšlské, zaniklé v husitských válkách a jako titulární 

obnovené v roce 1973. Vznik instituce titulárního biskupství je 

svázán s dobou, kdy muslimové v 7. a 8. století dobývali křesťanské 

státy Východu, Afriky a Španělska. Biskupové, přinuceni k opuštění 

svých diecézí, po odchodu do křesťanských oblastí pomáhali tamním 

ordinářům. Doufajíce v brzký návrat na pro křesťany dočasně 

ztracená území, jmenovali papežové i po jejich smrti nástupce, 

dočasně jim zadávajíce pomocnou funkci v existujících diecézích či 

plnění různých jiných poslání. Onen stav trval stále déle a po porážce 

křížových výprav se ukázalo, že soupeření s islámem potrvá ještě 

dlouho. 

Biskupství v Litomyšli však vzniklo ze zcela jiného důvodu, 

a sice, že k povýšení biskupství na arcibiskupství je podmínkou, aby 
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arcibiskupství mělo nějaké sufragány, tedy podřízené diecéze (např. 

pro arcibiskupství olomoucké jsou sufragánní diecéze brněnská 

a ostravsko-opavská, všechny tyto diecéze tvoří moravskou 

provincii). Tedy trošku uměle bylo v roce 1344 vytvořeno 

litomyšlské biskupství, aby mohlo dojít k povýšení pražského 

biskupství na arcibiskupství. 

Protože katedrála (tedy biskupský kostel) každého biskupství 

může patřit pouze jednomu biskupovi, může v ní být „pánem“ pouze 

biskup sídelní, u nás tedy biskup Vojtěch Cikrle. Nicméně každý 

biskup musí mít svůj biskupský kostel, proto se pomocným 

biskupům propůjčují titulární katedrály. Titul biskup litomyšlský 

nosil v letech 1982 až 2010, kdy zemřel, Jaroslav Škarvada, 

pomocný biskup pražský. Od 21. května 2016 je jím právě Pavel 

Konzbul, nový pomocný biskup brněnský.  

 

Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. se narodil 17. října 1965. 

Pochází z Brna-Juliánova. Vystudoval brněnské gymnázium Křenová 

a elektrotechnologii na Fakultě elektrotechniky a komunikačních 

technologií Vysokého učení technického v Brně, kterou absolvoval 

v roce 1989. Poté vykonal roční základní vojenskou službu 

a nastoupil do brněnského Ústavu přístrojové techniky Akademie 

věd České republiky, kde se věnoval vývoji a konstrukci korekčních 

cívek magnetických polí pro tomografii nukleární magnetické 

rezonance. Externě také vyučoval na Fakultě elektrotechniky, kde 

získal i doktorský titul v oboru teorie elektromagnetického pole. 

V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika, v němž 

později působil jako zástupce provinčního moderátora. Teologické 

studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity 

Palackého dokončil roku 2000, kdy obhájil diplomovou práci 

na téma Vývoj v pojetí a poslání dominikánského laikátu 
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ve XX. století. Od téhož roku je také členem Společnosti pro církevní 

právo. Rovněž v roce 2000 nastoupil do Teologického konviktu 

v Litoměřicích a o rok později se v Arcibiskupském kněžském 

semináři v Olomouci stal bohoslovcem. Na další duchovní formaci 

byl od července 2002 poslán jako pastorační asistent do farností 

Letovice a Rozhraní a poté, co byl 18. 1. 2003 vysvěcen na jáhna, byl 

v těchto farnostech ustanoven k jáhenské službě. Po kněžském 

svěcení, které přijal 28. 6. 2003 v Brně, působil jako farní vikář 

v Boskovicích a ve Svitávce, v roce 2004 byl ustanoven farním 

vikářem v Hustopečích a Starovicích a současně administrátorem ve 

Starovičkách. V letech 2005 až 2013 byl spirituálem Biskupského 

gymnázia v Brně a poté působil jako farář brněnské katedrální 

farnosti. V říjnu 2015 byl biskupem brněnským Vojtěchem Cikrlem 

jmenován III. sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly 

sv. Petra a Pavla v Brně. Od roku 2011 také externě vyučuje na 

Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, a to především studenty 

studijního oboru Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy. 

Navíc aktivně spolupracuje s Centrem pro rodinu a sociální péči 

v Brně, je exercitátorem v Duchovním centru svatého Františka 

z Pauly ve Vranově u Brna a pravidelně přispívá na blog Lidových 

novin. Mnohým je známý jako autor několika knih, především sbírek 

svých kázání. 

Dne 21. května 2016 jej papež František jmenoval pomocným 

biskupem brněnským, jímž byl dříve až do svého emeritování v roce 

2013 Mons. ThDr. Petr Esterka, a titulárním biskupem litomyšlským. 

Biskupské svěcení přijal v den slavnosti hlavních patronů naší 

diecéze – sv. Petra a Pavla – 29. června. 
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Biskupský znak Mons. Pavla Konzbula,  

zdroj: www.cirkev.cz 

 

Z červeného návrší v patě stříbrného štítu vyrůstá červený 

heroldský kříž s povýšeným břevnem. Na kříži je položen vztyčený 

meč se stříbrnou čepelí a zlatým jilcem, provázený na břevně kříže 

zlatými majuskulními písmeny „alfa“ a „omega“. Za štítem latinský 

kříž. Deviza: VIA VERITAS VITA. Vše převýšeno biskupským 

kloboukem. Meč je symbolem sv. Pavla, biskupova osobního 

patrona, písmena „alfa a omega“ symbolizují citát ze Zjevení 

sv. Jana 21,6 („Já jsem Alfa i Omega, počátek a konec.“). Barvy 

vycházejí ze znaku města Brna, biskupova rodiště a působiště. 

Deviza: Via, veritas, vita (cesta, pravda, život) jsou zvolena podle 

Evangelia sv. Jana 14,6 („Já jsem ta cesta, pravda i život“). 

http://www.cirkev.cz/
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Ať modlitba za našeho nového světícího biskupa nezačíná 

a nekončí „pouze“ zmínkou jeho jména v eucharistické modlitbě při 

mši svaté, ale stane se také součástí osobní modlitby každého z nás. 

/S pomocí wikipedia.org, biskupstvi.cz a s pomocí Boží  

sestavil o. Pavel/ 

 

 

 

Různí lidé mají různé názory (na které mají samozřejmě právo) 

a nedávno mi zase kdosi říkal, že se utvrdil v tom, že v ty „blbosti“, 

co v kostele posloucháme, prostě nikdy věřit nebude!  

Já většinou když něco podobného slyším, tak si zaprvé trochu 

potutelně v duchu říkám: „Nikdy neříkej nikdy“ a zadruhé si vždy 

vzpomenu na knížku Bůh žije. Knihu napsal Slavomír Ravik 

a pojednává o tom, že přírodní zákony dosvědčují Boží existenci 

a Bůh k nám těmito zákony promlouvá.  

Autor hledal odpověď na otázku, proč bylo tolik věřících 

mezi přírodovědci, kteří položili základy moderní vědy. Vydal se 

tedy cestou moudrých, začal studovat zákonitosti přírody, četl 

o konstrukci ptačího křídla, o stavbě lidského těla, o plánu buňky atd. 

a nakonec sepsal vyprávění o tom, co cestou potkal. Čím dál víc se 

utvrzoval v jistotě Denise Diderota, který v 18. století napsal, že 

„oko nebo křídlo motýla stačí rozdrtit popírače Boha“. Píše, 

že náboženská víra, pokora člověka před Bohem a před velkými 

otazníky vesmíru, je v tomto světě vystavena novodobé inkvizici – 

lidskému posměchu, a přiznává, že i on sám býval mladistvým 
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skeptikem, ale že ho přece jen vždy fascinovala víra géniů, 

osobností, o jejichž kvalifikaci nebylo možno v nejmenším 

pochybovat (před každou kapitolou v knize uvádí mnoho jejich 

citátů). V jednotlivých kapitolách pojednává např. o Bohu ve vědě 

dneška, Modré planetě, Scénáři velkého třesku, Programu zvaném 

Život, Konstrukci živé hmoty, Zázraku zvaném Buňka, O mutacích 

a vývoji života, O živém tvorstvu planety, O tahu ptactva, O lidském 

mozku atd. Píše, že když chceme vidět Boha tváří v tvář, střetneme 

se s ním, když chceme pochopit nepochopitelné.  

Kniha mě velmi oslovila a rozhodně ji doporučuji k přečtení. 

Musím říct, že od té doby, co jsem ji četla, si více Boží přítomnost 

uvědomuji, pozoruji, že se nám Bůh dává poznat ve všem, co nás 

obklopuje, dojme mě sedmikráska, právě narozené dítě, slunce, 

někdy i mravenec (pokud mě teda právě neštípne), a pak mě také 

velmi mrzí, že mnoho lidí vlastně ani neví, nechce vědět a ani 

přemýšlet o tom, že na té „blbosti“ by vlastně mohlo něco být, že za 

ní Bůh žije. 

/Marie Havířová/ 

 

 

Ty, jenž dáváš klasům zráti, / krásou šatíš lilie, / dej se nám vždy 

lépe znáti, / jak tě Syn tvůj zjevuje. / Kéž nám pravda slova tvého / 

svítí ve tmách světlem svým, / k sídlům blaha nebeského / buď nám 

vůdcem bezpečným. 

(Kancionál 517 – Pozdvihni se, duše, z prachu) 
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Několik citátů z knihy… 

 

„V nevědeckých kruzích se udržuje mylná domněnka, že učenec, 

jestliže ví více o bytí, musí být nevěrcem. Právě naopak, naše práce 

nás přibližuje k Bohu. Umocňuje naši úctu k jeho úžasné moci, před 

kterou naše ubohé nástroje – třebaže se zdají titánsky dokonalé, 

bídně selhávají.“ 

(Ernest Rutherford, zakladatel moderní nukleární fyziky) 

 

„Pravděpodobnost, že život vzešel z náhody, je srovnatelná 

s pravděpodobností, že slovník Unabridged Dictionary vzešel 

z exploze v tiskárně.“ 

(Prof. Edwin Conklin, americký biolog) 

 

„Mám neobyčejnou úctu a obdiv vůči každému inženýrovi, zejména 

vůči největšímu z nich – Bohu.“ 

(Thomas Alva Edison) 

 

„Jsme zvyklí, že se lidé posmívají věcem, kterým nerozumějí.“ 

(J. W. Goethe) 

 

„Jestliže v posledních sedmdesáti letech proud objevů a vynálezů 

vnikl tak mocně do naší doby, znamená to, že Bůh Stvořitel k nám 

mluví prostřednictvím výzkumníků a vynálezců hlasitěji a zřetelněji 

než kdykoli předtím a dává nám k dispozici svou moc.“ 

(Friedrich Dessauer, fyzik a zakladatel kvantové biologie) 
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„Jen ten pozná moudrost a velikost Stvořitele, kdo se snaží vyčíst 

jeho myšlenky z obrovské knihy, kterou nazýváme příroda.“ 

(Justus v. Liebig, chemik) 

 

 

 

Primice je první veřejná mše svatá novokněze, která se slaví 

převážně v rodné farnosti. Protože toto číslo Žárovky vychází v den 

primice našeho novokněze Jaroslava, ztrácí význam rozepisovat zde 

program tohoto dne. Jen bych rád připomenul kněze – rodáky (nejen) 

z jimramovské farnosti: 

P. Karel Slavíček (1678–1735) 

P. Petr Kostrošic (1807–?; v letech 1860–1866 působil v Dalečíně) 

P. Václav Skalník (1908–1971) 

P. Jaroslav Popelka (1917–1987) 

P. Ignác Sedláček (1920–1996) 

P. Josef Laštovica (1925–2012) 

P. Jaroslav Laštovička (nar. 1989) 

 

Z farnosti Dalečín mi žádný rodák není znám, ani jsem 

nikoho v kronikách nedohledal. Třeba mě do příštího vydání 

Žárovky někdo doplní. Ve farnosti Sulkovec známe šest rodáků, a to 

P. Františka Jílka (1856–?), P. Františka Synka (1869–?), salesiána 

P. Jaroslava Karáska z Polomi (nar. kolem roku 1910), biblistu 



 červenec 2016 
 

   26  
  

z Nyklovic P. Josefa Hegera (1885–1952), dále P. Josefa Marečka 

(nar. 1924, nyní žije na Moravci) a P. Josefa Jandla (1927–2007). 

Primice je pro farnost i obec velká událost. Ačkoliv 

v jimramovské farnosti byla poslední primice celebrována v roce 

1990, kdy ji slavil P. Josef Laštovica, je třeba připomenout, že to 

nebyla primice v pravém slova smyslu, neboť z politických důvodů 

směl mši sv. ve svém rodišti sloužit až po 35 letech svého kněžství. 

Obdobně to bylo s P. Jaroslavem Popelkou, který ve své rodné 

farnosti sloužil primici v roce 1966, ale v té době už měl prožitých 

18 let kněžské služby v emigraci. Takže poslední pravá primice, tedy 

první mše svatá novokněze, byla v roce 1943, kterou s farností slavil 

tehdy třiadvacetiletý P. Ignác Sedláček (více o něm v následujícím 

příspěvku), rovněž rodák z Míchova, stejně jako otec Jaroslav. 

I nadále se modleme, aby nikdo z těch, které si Bůh vyvolil 

k posvátné službě, nepřeslechl Boží volání, a abychom na další 

primici novokněze nemuseli čekat dalších 73 let nebo déle. 

/o. Pavel/ 

 

 

 

 

U příležitostí primice Járy Laštovičky mi neustále padá na mysl 

vzpomínka na mého prastrýce Ignáce Sedláčka, který, také jako 

rodák z Míchova, odsloužil svoji primiční mši svatou v našem farním 

kostele v Jimramově, a to před 73 lety. Možná je potřeba oprášit 

trochu vzpomínek a nostalgicky se ohlédnout do dob pro nás již 
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dávno minulých, abychom si mohli připomenout tuto významnou 

událost, kterou po dlouhé době opět zažíváme. I když jsem svého 

prastrýce vlastně neznala, setkala jsem se s ním pouze jednou na faře 

v Jimramově, kde roku 1993 probíhala oslava 50 let jeho kněžské 

služby, tak mě jeho osobnost v naší rodové linii velmi zajímá. Ráda 

bych v tomto článku nastínila něco málo z rodové historie, která mi 

přijde důležitá v ohledu na formování osobnosti P. Ignáce Sedláčka, 

a zmíním i pár významných milníků v životě až doposud posledního 

faráře z Míchova.  

 

 

Ignác Sedláček, portrét ze studií 
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Rodina Sedláčků nepatřila v Míchově k starousedlíkům, ale 

přišla sem v souvislosti s působením faráře shodného jména, tedy 

také P. Ignáce Sedláčka (Rozsička 1863 – Sulíkov 1932), který byl 

mezi léty 1893–1930 farářem v Jimramově, což mělo zásadní vliv na 

vývoj rodinné situace. Například do svého stávajícího působiště 

přestěhoval své zestárlé rodiče z Rozsíčky Jana a Veroniku, kteří 

s ním na faře v Jimramově dožívají a jsou pohřbeni na místním 

hřbitově. Ignácova mladší sestra Barbora (Rozsíčka 1868 – Křetín po 

r. 1952) jej provázela celý život jako farní hospodyně. S největší 

pravděpodobností pomáhal také svým bratrům Josefovi (Rozsíčka 

1855 – Sulíkov 1943) a Janovi (Rozsíčka 1853 – Rozsíčka 1932) tak, 

že měl možnost umisťovat jejich syny na vhodná živobytí ve svém 

okolí. Synovci Karlovi (Rozsíčka 1885 – Jimramov 1925) od bratra 

Jana zprostředkoval práci štafíra při zámeckém hospodářství. Roku 

1916 si vzal za ženu Marii roz. Dufkovou (Jimramov 1881 – 

Jimramov 1972) a jejich synové vystudovali a později se stali 

uznávanými odborníky ve svém oboru a patří mezi významné rodáky 

Jimramova: doc. PhDr. Stanislav Antonín Sedláček (Jimramov 1919 

– Šternberk 2002) emeritní proděkan filozofické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci a doc. RNDr. Jan Ignác Sedláček, Csc. 

(Jimramov 1920 – Praha 1981), který působil jako vědecký 

pracovník na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity 

v Praze. Dalším byl Josef (Sulíkov 1880 – Míchov 1951), syn jeho 

bratra Josefa, kterému smluvil výhodný sňatek s Františkou 

Homolkovou (Míchov 1888 – Míchov 1963), která po své matce 

Anně Homolkové, dříve Bartoňové, měla zdědit celé hospodářství 

č. 4 v Míchově. 

Josef a Františka Sedláčkovi uzavřeli 21. ledna 1909 

v Novém Městě na Moravě svatební smlouvu (do budoucna) 

s nevěstinou matkou Annou Homolkovou (Míchov 1849 – Míchov 
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1910), která jim podstoupila celé stavení č. 4 v Míchově do 

společného vlastnictví. Novomanželé se zavázali, že splatí veškeré 

pohledávky Anny Homolkové a poskytnou nevěstiným rodičům 

„neztenčeně trvající výměnek“ tedy tzv. výměnek u jednoho stolu 

a světla s hospodářem. Pokud by to nebylo kvůli vzájemným 

vztahům možné, byl přesně stanoven tzv. výměnek sypaný 

(poskytnutí vlastní přepažené světnice, plus stravovací dávky). 

Svatba proběhla 27. ledna 1909 v Jimramově a oddávajícím byl 

P. Ignác Sedláček. Mladí manželé zanedlouho zůstali na celé 

hospodářství sami, protože roku 1910 umírají rodiče Františky. 

Manželé Sedláčkovi měli celkem sedm dětí, z nichž dvě jim 

zemřely v raném dětství. (František narozený roku 1917 umírá záhy 

a dále pak František narozený roku 1922 podlehl epidemii spály, 

která v Míchově řádila roku 1927.) Byli to Františka (Míchov 1913 – 

1984 Červená Lhota), Josef (Míchov 1915 – 1990 Míchov), Ignác 

(Míchov 1920 – 1996 Letovice), Jindřich (Míchov 1924 – 1997 

Míchov) a František Jan (Míchov 1928 – 2008 Horní Poříčí). 

Všechny děti byly pokřtěny v jimramovském kostele a jako kmotry 

mají v křestním listě uvedeny P. Ignáce Sedláčka a Barboru 

Sedláčkovou, hospodyni na faře. V dětství a mládí pak trávily hodně 

času u kmotřičky Barbory na faře v Jimramově, což často 

vypravovaly. 

Co se týká života druhé generace Sedláčků v Míchově, pak 

zcela jasně vyplývá z jejich přísné křesťanské výchovy a vztahu 

k půdě a hospodářství. Zatímco Josef s Jindřichem hospodařili na 

statku, tak Ignác si zvolil duchovní životní dráhu, která mu jistě díky 

rodinným vztahům nebyla cizí. Dle rodinné historie Ignác k tomuto 

povolání inklinoval již od dětství. Stejně tak v povědomí místních 

rodáků zůstává, že si jako malý hrával s ostatními dětmi ve stodole 

na faráře a ministranty. Ignác byl také velmi inteligentní a v dětství 
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býval často nemocný, a proto se jeho rodiče rozhodli nechat jej 

studovat. Na kněze byl vysvěcen 19. června 1943 v katedrále 

sv. Petra a Pavla v Brně. Primiční mše svatá proběhla o den později, 

tedy 20. června 1943, na svátek Nejsvětější Trojice v kostele 

Narození Panny Marie v Jimramově. 

 

 

Průvod s družičkami v Míchově 

 

Primice byla obrovskou událostí pro celou obec a všichni se 

zapojili do příprav ať už pečením, výzdobou obce, nebo účastí 

v průvodu. Celá vesnice šla na slavnostní mši svatou do Jimramova 

pěšky v organizovaném průvodu a cesta z rodného domu až ke kopci 

Strážnice byla zdobena malými břízkami. Kolem Ignáce šla skupina 

svobodných dívek, které mu dělaly družičky. Po primici následovala 

u Sedláčků velká oficiální hostina, která se konala v nově postavené 

stodole, a byl na ní přítomen i okresní hejtman Dr. Alois Dworzák 



červenec 2016  

 

  31  
  

z Nového Města na Moravě. Ignácovo vysvěcení a jeho duchovní 

služba byla požehnáním pro celou rodinu, např. na přímluvu 

okresního hejtmana nemusel roku 1944 jeho bratr Jindřich jako 

ročník 1924 odejít do Říše na nucené práce, protože byl potřebný 

v hospodářství. Po celý život také Ignáce doprovázela jeho 

prvorozená sestra Františka Sedláčková, která po úrazu z dětství 

měla omezenou pohyblivost. Pracovala jako farní hospodyně na 

všech jeho působištích, jinak by kvůli svému zdravotnímu stavu 

mohla být jen těžko zaměstnaná v JZD. V rámci celé rodiny měl 

Ignác výsadní postavení a stejně jako jeho prastrýc, měl i on ze své 

pozice faráře snahu směřovat životy svých bratrů např. tím, že jim 

sám vybíral vhodné nevěsty. Z úst Marie Sedláčkové, roz. Portlové 

(Horní Poříčí 1937), mi bylo potvrzeno, že ji P. Ignác vybral jako 

nevěstu pro svého nejmladšího bratra Františka Jana.  

P. Ignác Sedláček během své kněžské služby vystřídal 

několik působišť. Nejprve byl kaplanem ve Velkých Pavlovicích, 

Slavkově, Brně – Tuřanech a ve Znojmě. Jako farář spravoval 

farnosti ve Strachoticích a Valtrovicích, v Křetíně a Bohuňově. 

Odtud byl přeložen do Únanova, odkud od 1. srpna 1962 

administroval Hluboké Mašůvky, kam se přistěhoval 12. prosince 

1962 a působil zde až do 15. února 1972. Dle zápisků z farní kroniky 

v Hlubokých Mašůvkách se mu v roce 1968 podařilo po deseti letech 

obnovit průvod Božího Těla po vesnici za účasti 600 osob. Došlo 

i k obnově tzv. „Velké pouti“, kdy sloužilo mši a zpovídalo 22 kněží, 

bylo podáno 7 000 přijímání a účast na pouti byla odhadována na 

25 000 osob. Na tuto pouť dorazila jeho celá rodina i jimramovští 

farníci. Obdobně ještě zajistil konání pouti v r. 1969, ale v dalších 

letech to již nebylo možné. O Ignáce Sedláčka se zejména po „Velké 

pouti“ začal zajímat komunistický režim a byl na něj vyvíjen nátlak, 

aby vstoupil do hnutí Sdružení katolických duchovních Pacem 
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in terris (SKD–PIT), což bylo komunistickými úřady iniciované 

a podporované sdružení katolických duchovních kolaborujících 

s komunistickým režimem v Československu (1971–1989). P. Ignác 

nikdy do tohoto hnutí nevstoupil, a proto byl neustále kontrolován 

Státní Bezpečností. Poté byl přeložen na klidnější lokalitu do 

Červené Lhoty, kde působil až do roku 1992. Jako důchodce byl pak 

kratší dobu duchovním správcem u sester sv. Karla Boromejského ve 

Znojmě – Hradišti a poslední období svého života trávil ve svém 

domku v Bohuňově. Zemřel 30. září 1996 v Letovicích. 

/Veronika Macháčková, foto rodinný archiv/ 

 

 

 

Milí poutníci, 

těsně před uzávěrkou Žárovky se mi podařilo provést zajišťovací 

cestu na naši třídenní pouť a těsně po uzávěrce sepsat informace 

z této cesty, o které bych se s Vámi rád podělil. 

Naše pouť se uskuteční ve dnech 15.–17. září 2016. 

Vzhledem k dlouhé cestě si budeme muset tentokrát přivstat, plánuji 

odjezd již kolem 5:00 hod. ráno. Naše první cesta nás zavede do 

Hluboké nad Vltavou, kde bude prohlídka zámku. Od parkoviště nás 

čeká pěší přesun kolem 800 m do mírného kopce. Lze využít 

i vláčku, který Vás doveze k zámku za 50 Kč. Z Hluboké přejedeme 

do Bavorova, kde si prohlédneme poutní kostel Nanebevzetí Panny 

Marie a kde také budeme slavit mši svatou. Z Bavorova nás čeká 

ještě poměrně dlouhý přejezd na ubytování, které je až za 
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Domažlicemi, v blízkosti hranic, v Rekreačním středisku Rybník. 

Dvě budovy tohoto rekreačního střediska plně obsadíme. Máme zde 

zajištěno ubytování s polopenzí. Vzhledem k velikosti prostor se 

budeme vždy stravovat na etapy. 

 

 

Rekreační středisko Rybník 

 

 V pátek nás nejdříve dopoledne čekají Domažlice. Na 

náměstí navštívíme kostel Narození Panny Marie, kde budeme slavit 

páteční mši svatou. Po mši svaté a prohlídce kostela bude 

individuální program v Domažlicích – možnost vystoupání na věž, 

návštěva Chodského Hradu, kde je muzeum, či jen prohlídka 

náměstí. Z Domažlic přejedeme do nedalekého Horšovského Týnu, 

kde je zajištěná prohlídka hradu a zámku. Dvě skupiny půjdou na 

zámek a dvě na hrad. Třetí zastávka pátečního programu bude v Boru 

u Tachova. Zde je před dokončením zcela nově opravená Loreta. 
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Opravy by měly být dokončeny v létě, takže bude snad otevřeno. 

Pokud by se opravy protáhly, tak půjdeme do pěkného zámku. Na 

náměstí bude dále možné se podívat do kostela sv. Mikuláše. 

Zakončení pátečního programu bude v městečku Poběžovice. 

Městečko potkal docela tvrdý osud – v roce 1939 byli odsud 

vystěhováni židé, po válce následoval odsun starousedlíků 

německého občanství a pak zde sídlila armáda. Prohlédneme si zde 

i s výkladem, ale jen z venkovních prostor, hodně zpustošený zámek 

a navštívíme docela pěkný malý kostelík. Z Poběžovic nás již čeká 

jen asi 7 km k našemu dočasnému bydlení. 

Sobotní program zahájíme v Klenčí pod Čerchovem, kde si 

prohlédneme muzeum Jindřicha Šimona Baara i místní kostel. 

V případě příznivého počasí si vyjedeme na Výhledy, které jsou nad 

Klenčím směrem k hranicím. Z Klenčí pak přejedeme do Klatov, kde 

navštívíme katakomby a jezuitský kostel. Závěrečný program naší 

pouti se uskuteční v Nepomuku, kde budeme slavit v Poutním 

kostele Nanebevzetí Panny Marie závěrečnou mši svatou 

a absolvujeme prohlídku kostela i náměstí. A pak nás již čeká 

přejezd domů; vzhledem ke vzdálenosti předpokládám návrat mezi 

21.–22. hodinou. 

V současné době je ještě několik volných míst, takže je ještě 

možné se přihlásit. 

/Pavel Šikula, foto autor/ 
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Moje vzpomínky na jimramovský klášter sahají do mého raného 

dětství. Narodila jsem se v roce 1932 a do školy jsem začala chodit 

v roce 1938. Do kláštera jsem chodila asi od roku 1935, přibližně tři 

roky. Tehdy tam působily tři sestřičky. Jedna byla hodně mladá, další 

zase taková stařičká – a tu jsme přímo milovali. A pak ta třetí, která 

byla u kuchyně. Té jsme se báli, protože byla přísná. Ale jinak 

hodná. 

Ta mladá sestřička si s námi hrávala. To bylo v té učebně, co 

má dvě okna do náměstí. Do našich her se vždy zapojovala i ta 

stařičká sestřička. Kromě této učebny zde byl ještě pokoj, ve kterém 

jsme se odstrojili. Pak tu byl pro nás další pokoj. Byl to pokoj 

s klavírem, na který chodívali cvičit ti, kteří neměli klavír doma, 

a přesto se na něj učili hrát. Dále byla velká kuchyň, ve které 

panovala ta přísná sestřička. Uprostřed byl veliký stůl a na něm 

sestřičky šily prošívané deky těm, kdo si je u nich objednali. Když 

bychom šli dále klášterem, přišli bychom ke schodům, které vedly do 

dvora. Dvůr byl rozdělen na dvě poloviny. Polovina dvora, ta u vrat, 

sloužila nám, když jsme si tam hrávali. Druhá polovina byla od první 

oddělena oplocenkou, za kterou sestřička z kuchyně chovala slepice, 

krůty, kačeny a husy. Vedle pak byla prádelna a sklad dřeva. To jim 

chodil štípat náš tatínek. Za rok se mnou pak do kláštera chodila 

i moje sestra. Do kláštera nás vodila babička. 

Maminka nám nechala ušít malé kabelky u slečny 

Pilníkářové. Ta bydlela tam, kde dnes bydlí Baršajovi. Slečna 
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Pilníkařová totiž šila a vyšívala lidem na objednávku. Nám ušila 

kabelky, které měly z jedné strany vyšité třešně, a na druhé straně 

kabelky jsme měly každá monogram. Maminka nám do kabelek dala 

svačinu a babička nás zavedla do kláštera. Tam jsme s ostatními byli 

asi tak do půl dvanácté. Potom nás z herny sestřička zavedla dolů 

pod schody, my jsme se pomodlili „Andělíčku, můj strážníčku…“ 

a před vraty už čekala naše babička, aby nás zase odvedla domů. Na 

ostatní děti tam také někdo musel čekat. Pokud si pro někoho z dětí 

nikdo nepřišel, sestřička toho dotyčného samotného nepustila a on 

musel čekat. Už si ale nepamatuji, kdo z dětí s námi do kláštera 

chodil. 

Babička nás zavedla domů, kde jsme se naobědvali, a kolem 

jedné hodiny nás vedla zpátky do kláštera. V létě, za hezkého počasí, 

přicházel ten nejkrásnější okamžik našich klášterních chvilek, neboť 

nás dostala na starost ta stařičká sestřička a my jsme s ní šli do 

klášterní zahrady.  

 

 

 

Uprostřed dvora jsou malá vrátka ještě dnes. Po létech jsem 

sem chodila na rehabilitaci a všechno už je v klášteře jinak. Ale ta 

vrátka, ta tam byla a vždycky jsem si na ně vzpomněla. Těmi vrátky 



červenec 2016  

 

  37  
  

jsme s tou sestřičkou vešli do zahrady, kde po levé straně byla 

besídka, kolem dokola lavice a uprostřed stůl. My jsme se tam 

posadili jako kuřata kolem kvočny a sestřička nám vyprávěla 

pohádky nebo různé příběhy. A my jsme poslouchali a byli jsme 

zticha jako pěny. Pak jsme prošli cestičkami mezi záhony, které byly 

plné kytiček, jak je tam sestřičky vysázely. To mi také v paměti 

zůstalo. Kytičky mám ráda pořád. Po procházce zahradou jsme se 

vrátili zpět do herny, kde jsme setrvali přibližně do čtyř hodin. To už 

si pro nás zase někdo z rodiny přišel. A ještě nesmím zapomenout, že 

sestřičky také rády pekly hostie a okrajky nám dávaly na chuť. To 

byla skutečně velká pochoutka. 

Nahoře v patře byla kaple. Sem každý den v týdnu přicházel 

sloužit mši svatou pan rada Máchal. I do této kaple nás sestřičky 

někdy zavedly. Pamatuji si, že na každé straně byly tři lavice. 

Když jsem začala chodit do školy – do dolní třídy od hostince 

u Slunce, ještě pořád jsme s tou mladou sestřičkou a s panem 

kaplanem, který byl na faře, pořádali a nacvičovali besídky. Později 

jsme se se sestřičkami vídávali v kostele. Sedávaly v první lavici pod 

kazatelnou. Ta lavice měla taková vrátka – to byla jejich lavice. 

Když jsem v roce 1948 vyšla školu, odjela jsem do Brna – 

Židenic, kde přes ulici bydlela Marta Laštovicová s Vlastou 

Kozovou. K nim jsem chodila na besedu, kde jsem se sešla tehdy 

ještě s Pepíkem Laštovicovým, který bydlel na faře u nového kostela 

v Židenicích. Že už tehdy chodil nuceně do Zbrojovky, jsem se 

dozvěděla až v roce 2012 z jeho úmrtního oznámení. Ale to už jsou 

jiné vzpomínky, spíš smutné. Ale na jimramovský klášter 

vzpomínám ráda. Ještě nyní, když jdeme kolem a já vidím ta malá 

vrátka, vždy si vzpomenu na dobu, kdy jsem tam jako malá chodila. 

/Marie Ostatková/ 
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V minulé Žárovce jsme si představili život i legendu sv. Jiří. Dnes si 

z jimramovského obrazu 14 pomocníků v nouzi přiblížíme světce, 

který je vyobrazen nad ním. Mezi všemi postavami na tomto 

malířském díle mi identifikace tohoto světce dala zabrat, neboť 

některé atributy se tu trošku mísí. Nicméně po poradě s odborníkem 

mi bylo potvrzeno, že se skutečně jedná o mučedníka Cyriaka. 

Přesto, že na rozdíl od některých jiných 14 pomocníků v nouzi, je 

Cyriakova existence historicky doložena a jeho hrob s ostatky je 

dodnes znám, u nás jej liturgicky neslavíme. V jiných zemích se 

svátek drží v den památky přenesení jeho ostatků do nového hrobu 

na via Salaria, a to 8. srpna. 

Svatý Cyriak je časově zařazen na přelom 3. a 4. století 

a zeměpisně do Říma. Pravděpodobně byl synem zámožných rodičů. 

Společně s kamarády Largusem a Smaragdem byli přátelé bohatého 

měšťana Tarasona a horlivými římskými křesťany. Společně 

pracovali na stavbě pro císaře Diokleciána. Mělo se jednat o stavbu 

Diokleciánových termálních lázní, i když některá legenda zmiňuje 

jílové doly. Při tomto se stali horlivými pomahateli křesťanům, kteří 

na stavbě byli na nucených pracích. Tarason po nich prý posílal 

potravinové i peněžité dary trpícím odsouzencům. Cyriak byl 

papežem Marcelínem (296–304) vysvěcen na jáhna. Jeho pomoc 

a povzbuzování neušly pozornosti dozorců a po ohlášení 

panovníkovi byl z jeho příkazu uvězněn stejně jako jeho druhové. Ve 

vězení uzdravil několik slepých a jinak nemocných. Sám císař 

Dioklecián měl dceru Artemii, která byl posedlá zlým duchem, který 

často vřeštěl. Když se císař o Cyriakově moci dověděl, nechal jej 

uvést ke své dceři a ten ji zlého ducha zprostil. Artemie na své 
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uzdravení reagovala tím, že se nechala pokřtít. Od té doby 

Dioklecián, jinak velký pronásledovatel křesťanů, nechal Cyriaka 

svobodně žít. Když Démon opouštěl Artemii, prorokoval, že Cyriak 

brzy odejde do Babylónu – dnes Hana-al-Mahawil v Iráku. Brzy poté 

byl Cyriak skutečně od Perského krále pozván, aby i jeho posedlou 

dceru Jobii uzdravil. Cyriak ji léčil a pokřtil spolu s jejími rodiči 

a množstvím jiných lidí. 

Poté se Cyriak vrátil do Říma a Dioklecián mu věnoval dům. 

Z toho se ovšem dlouho neradoval, neboť na trůn v roce 305 

nastoupil císař Maximián, který opět rozjel kruté pronásledování 

křesťanů. Cyriak byl společně se svými druhy Krescenciánem, 

Memmiæou, Juliánou, Smaragdem a dalšími celkem asi dvaceti 

druhy zajat a na příkaz prefekta Karpasia ve vězení mučen. Odmítl 

totiž uznat svrchovanost římských bohů a vykonávat modloslužbu. 

Mezi tortury konané na těchto vězních patřilo polévání horkou 

smolou. To ovšem Cyriakovi neublížilo. Jeho život byl nakonec 

ukrácen stětím hlavy. Stalo se tak před rokem 308, neboť v tomto 

roce byl Maximin vystřídán císařem Galeriem. Stětí se mělo stát na 

římské Ostijské ulici. Vypráví se, že místodržící, který si vzal 

Cyriakův dům do vlastnictví, si dal zřídit lázně na stejném místě, na 

kterém Cyriak křtil. Když k němu přišlo jeho 19 přátel, šli se tam 

všichni vykoupat. Na následné slavnostní hostině pak všichni 

společně náhle zemřeli. Lázně byly zavřeny a pohané začali mít 

křesťany v úctě. 

Svatý Cyriak bývá nejčastěji zobrazován jako mladý jáhen 

v dalmatice, který u sebe může mít knihu exorcismu, nebo 

mučednickou palmu, u nohou často mívá zkroceného démona, nebo 

malou holčičku, která je pokládána za císařovu dceru Artémii. Je 

patronem všech nasazených na nucené práce, lidí těžce fyzicky 

pracujících, vzýván je při pokušení, proti zlým duchům a při 



 červenec 2016 
 

   40  
  

posedlosti, je patronem řádu Křížovníků s červeným srdcem – 

tzv. cyriaků, kteří se starají o nemocné. Je také ochráncem v hodince 

smrti. 

Na některých vyobrazeních se místo sv. Cyriaka (nebo někdy 

Jiljího) zobrazuje sv. Leonard, neboli Linhart – poustevník ze 

6. století (svátek 6. 11.). Na některých vyobrazení (např. nedaleko od 

nás v Polné) je Linhart vyobrazen v 15. medailonu. 

Jméno Cyriak se také vyskytuje v dodnes oblíbené formě 

křestního jména Kyriak, což znamená „náležející Pánu“. A v tomto 

duchu se můžeme Cyriaky stát i my. 

/z katecheze o. Pavla/ 

 

 

 

 

 

 

Milí čtenáři tohoto farního časopisu.  

V minulém čísle jsem se snažil Vás seznámit s historií kostela 

ve farnosti Sulkovec. Tentokrát Vás chci přiblížit se svědky 

zbožnosti občanů – památnými kříži a některými dalšími místy úcty 

k Bohu, které stojí na území farnosti Sulkovec a slouží jako místo 

k modlitbě a odpočinku při práci, nebo jen k zastavení a zamyšlení 

na cestách. 
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Justů kříž 

Tento kříž nechali postavit na svém poli u silnice 

nad Sulkovcem k Nyklovicím zbožní manželé 

František a Terezie Justovi v roce 1887. Posvěcen 

byl dle žádosti na konsistoř na den Panny Marie 

Nanebevzaté, tedy 15. srpna, případně v jiný den. 

Povoleno bylo též posvětit různé předměty. Takto stálo v žádosti 

faráře Bílého. 

 

Jílků kříž 

V hluboké úctě podepsaný prosí nejdůstojnější 

Biskupskou konzistoř, by mu ráčila dáti 

povolení posvětiti polní kříž, který postavil 

a písemným reversem zavázal sebe i potomky jej 

udržovati. František Jílek, rolník v Sulkovci č. 3. 

Slavnost svěcení byla 19. října 1924. Podepsán 

Osvald Šurý, farář.  

 

Zelenýho kříž 

Železný kříž na kamenném podstavci při cestě 

k Bystrému nechal postavit Josef Zelený, rolník 

v Sulkovci č. 8. Posvěcen měl být 19. nebo 26. 

srpna 1900, dle žádosti na konsistoř. Pan 

Zelený se zároveň zavázal kříž udržovat 

v dobrém stavu. Žádal Josef Janíček, farář. 

Protože rod Zelených již v Sulkovci 

není, je zřejmě na farnících, aby kříž udržovali. 
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Při každoroční pěší pouti ze Sulkovce do Bystrého se i u tohoto kříže 

koná zastavení a modlitba.  

 

Marečků kříž 

Původní kamenný kříž nechali postavit v roce 

1912 Josef a Anna Marečkovi ze Sulkovce 

č. 28, při cestě k Nedvězímu, na místě, kde se 

o křížových dnech konává 4. zastávka. Slíbili 

kříž udržovati. Bohužel jeden nemocný 

chlapec několik křížů vyvrátil a tento zničil 

úplně. Pan farář Grmela nechal dovézt nepotřebný kříž ze hřbitova 

v Jimramově, nebo z Dalečína a zde na místě zničeného kříže 

postavil kříž náhradní.  

 

Hajnýho kříž 

Na malém rozcestí na vhodném místě, chce jeden dobrodinec zdejší, 

František Cibulka, domkař a kostelník postaviti kříž, s plechovým 

obrazem Spasitelovým. Připojuje tudíž uctivou prosbu za posvěcení 

jeho. Farní úřad v Sulkovci, 6. srpna 1891. Jan Bílý, farář.  

Farář Janíček 30. srpna 1907 

oznamuje na konzistoř, že manželé František 

a Amálie Cibulkovi z č. p. 34 obnovili sešlý 

dřevěný kříž při polní cestě do Nedvězí. 

Dřevo je nové a obraz Ukřižovaného zůstal 

dřívější už posvěcený. Farář se dotazoval, zda 

je nutné obraz znovu posvětit. Odpověď jsem 

bohužel nenašel. V současnosti o kříž a okolí 

už v druhé generaci pečuje rodina Jandlova 
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z č. 58. Nyní zde stojí kříž nový, dubový namísto modřínového, který 

byl postaven 1. října 2011 na kovové pozinkované konstrukci, korpus 

je nově namalován. 15. července 2012 zrekonstruovaný kříž 

požehnal o. Pavel Vybíhal. Dříve kříž sloužil k třetímu zastavení 

o křížových dnech. 

 

Klodnerů kříž 

Manželé Jan a Josefa Klodnerovi, rolníci v Sulkovci 

č. 19, postavili na svém pozemku, při silnici 

k Jimramovu, nový železný kříž a žádají, aby byl 

církevně posvěcen. 

Farní úřad 30. srpna 1907. 

 

Jandlů kříž na humnech 

O tomto kříži mi bylo od rodiny Popelků (Jandlů) 

sděleno jen to, že jej nechala postavit paní Jandlová 

po 1. světové válce, na poděkování za šťastný návrat 

manžela z války. Kříž je postaven na jejich 

pozemku.  

 

Kříž nad vesnicí (Na Drahách) 

Tento kříž nechala postavit maminka důstojného pana 

faráře Antonína Hally, za jeho působení v Sulkovci 

v letech 1850–1866. Kříž je železný, na kamenném 

podstavci. Stojí na obecním pozemku. 
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Kříž u kostela 

Železný kříž na kamenném podstavci byl postaven 

a posvěcen v roce 1848. Letopočet je uveden na 

podstavci.  

 

Kaplička sv. Václava 

Kaplička koncem padesátých let byla postavena 

u silnice nad Sulkovcem, ale z ideologických 

důvodů, které panovaly, musela být odstraněna. 

Uložena byla u Jílků č. 3, na jejichž náklady snad 

byla pořízena. Od devadesátých let minulého 

století stojí vedle brány na hřbitov. 

 

 

Kříže v Nyklovicích: 

Ocásků kříž 

Manželé Josef a Terezie Ocáskovi 

z Nyklovic dali postavit roku 1887 svým 

nákladem kamenný kříž z lomů 

pernštejnských na svém poli nad 

Nyklovicemi. Kněz Jan Bílý žádal, aby mohl 

být kříž posvěcen na den sv. Petra a Pavla, 

nebo na den sv. Cyrila a Metoděje. Zároveň 

bylo dovoleno posvětit lidem různé 

předměty.  
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Kříž na návsi 

Kříž byl zřejmě postaven zároveň se zvoničkou, 

protože byl ve stejný den jako zvonička, 7. srpna 

1863, posvěcen.  

 

Zvonička na návsi 

Helveti chtěli z počátku na stavbu přispěti, když 

se jim to pak nezdálo, dali jim katolíci z čistého 

výnosu obecního (100 zl.), čtyřicet zl. Tímto 

domnělým „přispěním“ 

způsobili helveti, že 

nevystavěla se kaple pro mši sv. zprvu 

obmyšlená, nýbrž pouze zvonička. To sdělil 

uctivě podepsanému pan Heger, bývalý 

starosta nyklovský, jenž o postavení 

zvoničky a kříže se postaral. 

Posvěcena byla spolu s křížem dne 

7. srpna 1863.  

 

Hegerů kříž 

V roce 1931 byl postaven na památku zemřelému 

Adolfu Hegerovi, rolníku v Nyklovicích č. 11, a jeho 

manželky Josefy, nákladem jejich synů ThDr. Josefa 

Hegera a Adolfa Hegera. Slavnost svěcení kříže byla 

dne 20. srpna 1933, za účasti procesí ze Sulkovce s dp. 

Havlem Kubešem a procesí z Rovečného s dp. radou Františkem 

Svobodou.  
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Slavnostní promluvu měl pan farář Karel Válka z Jimramova. 

Svěcení provedl dp. farář Havel Kubeš ze Sulkovce za asistence 

ThDr. Josefa Hegera, rady Františka Svobody a dp. Karla Války 

z Jimramova. 

Účast obecenstva byla hojná. 

 

Macků kříž 

Kříž je postaven za Nyklovicemi u silnice 

k Bystrému. O údržbu prostředí kolem kříže nyní 

pečuje rodina Dostálova z Nyklovic. 

Podle neověřené informace byl kříž 

postaven na památku zabití bleskem ženy, která se 

vracela z pole.  

 

Linhartů kříž. 

Na stráni proti svému domu postavil pan 

Linhart v roce 2007 tento kříž na zděném, 

kamenném podstavci pro ochranu rodiny, celé 

obce a všech, kteří kolem procházejí. Posvětil 

jej P. Jakub Holík 14. října 2007.  

 

Kaplička sv. Huberta u Hlubokého. 

Kapličku postavil na svém pozemku v pěkném prostředí nad vírskou 

přehradou pan Vlastimil Dudek z Hlubokého. Posvěcena byla 

P. Pavlem Vybíhalem 9. listopadu 2014 za velké účasti občanů. 
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Autorem obrázku s výjevem svatého Huberta je akademický malíř 

Jiří Štourač.  

 

/Jaroslav Šubrt, foto archiv autora/ 

 

 

 

Mnozí farníci měli možnost poznat Vatikán při pouti do Říma. 

Připojuji některé další údaje, které jsme pro nedostatek času 

nepoznali – a některé jsme možná zapomněli.  

Cituji Mons. Marcela Šmejkala, Čecha s vatikánským 

občanstvím: „Když je něco nej, tak to vždycky přitahuje. Vatikánský 

stát je nejmenší svou rozlohou i počtem obyvatel. Je to území malé, 

ale obrovské svým kulturním i duchovním bohatstvím.“ 

Vatikánský stát byl založen r. 1929 na základě Lateránské 

smlouvy, je pokračovatelem církevního státu z období antiky. Název 

je od stejnojmenného kopce na levém břehu Tibery. Jeho území má 
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rozlohu 44 ha (asi jako 10 Václavských náměstí). Státní hranice 

s Itálií měří 3,2 km, tvoří je většinou vysoké cihlové zdi s hradbami.  

Do Vatikánu je vstup 5 branami, které střeží švýcarská garda 

a vatikánské četnictvo. Volně přístupné jsou náměstí a Bazilika 

sv. Petra. Vatikán je stát, kde nejvyšší moc legislativní, výkonnou 

i soudní má Svatý stolec, jeho nejvyšším představitelem je papež.  

V r. 2011 mělo vatikánské občanství 572 osob, z toho 32 žen, 

jen někteří ve Vatikánu bydlí, dojíždějí sem z Říma a okolí, další 

osoby do zaměstnání (asi 2000 osob). 

Ve Vatikánu je poliklinika, lékárna, obchod, čerpací stanice 

i banka.  

Vatikán má vlastní železnici, z 852 metrů kolejí je jen 

300 metrů na území vatikánském. 

 

4 hlavní baziliky: 

1. Bazilika sv. Petra – r. 1506 položen základní kámen, 

r. 1629 byl nový chrám vysvěcen. Na vrcholu jsou 5,7 m vysoké 

sochy Krista s křížem, Jana Křtitele a 11 apoštolů, dvanáctý sv. Petr 

je na náměstí před bazilikou. Délka chrámu je 187 m, šířka 114 m, 

kopule má průměr 42,5 m a výšku 131 m. Jsou zde podzemní krypty, 

kde jsou uloženy ostatky papežů, vatikánská muzea skrývají mnoho 

vzácných památek, obdivuhodná jsou i umělecká díla v Sixtinské 

kapli, kde se konají volby papeže.  

2. Bazilika sv. Jana v Lateránu je římskou katedrálou. 

3. Bazilika Santa Maria Maggiore – Bazilika Panny Marie 

Větší (známá jako Panny Marie Sněžné). 

4. Bazilika sv. Pavla za hradbami. 
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2., 3. a 4. bazilika jsou na území Říma (nikoli Vatikánu), ale 

podle Lateránské smlouvy Vatikánu patří. 

Tradice: ve středu se konají setkání papeže s poutníky na 

Náměstí sv. Petra.  

Vatikánské zahrady tvoří soubor staveb a parkových úprav.  

Castel Gandolfo – letní sídlo papežů.  

Nad jezerem Lago Albana je městečko Castel Gandolfo 

a v něm je asi 400 let stará letní rezidence, je tady i papežská 

observatoř i zemědělská farma. Vzdálenost 30 km od Říma překoná 

vrtulník za 10 minut. Švýcarská garda: věk 20–30 roků, výška 

174 cm, počet 140 mužů, úkoly: ochraňují Apoštolský stolec a vstup 

do Vatikánu, zodpovídají za bezpečnost papeže.  

/Vybráno z publikace „Zeměpis světa – r. 2011“,  

Božena Brychtová/ 

 

 

 

Bylo poobědové odpoledne a moji andílci strážníčci trávili zřejmě 

siestu (proč právě andílci strážní a ne jeden, jak bývá zvykem?, 

protože moje maminka říkávala, že „jeden andílek strážný by mne 

nezvládnul“). Ale podle rčení, že „čert nikdy nespí“, ten, co mne měl 

v péči, skutečně asi nespal a vymýšlel, jak mne potrápit.  

 

Byl krásný letní den, bylo to krátce po konci prázdnin, teplo 

a bezoblačné nebe, tušení blížícího se podzimu, ohlašujícího se 
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pomalu nastupujícím „babím létem“. Dalo by se říci čas odpolední 

pohodové siesty, slastného odpoledního podřimování po dobrém 

obědě. Jenže právě v ten den jsem měl odpolední vyučování – i když 

docela oblíbený předmět. 

Šel jsem tedy po dobrém obědě do školy (popravdě, moc se 

mi nechtělo). 

Ale že byl ještě čas do zahájení vyučování, zastavil jsem se 

u kamarádů, kteří právě hráli v „Trávníkách“ kuličky. 

Nezvykle se mi hra s kuličkami dařila, stále jsem vyhrával, 

a když jsem se odebral do školy, měl jsem obě kapsy plné kuliček, 

tolik „klukovského majetku“, že se mi do kapes sotva vešly. 

Začínala právě hodina vyučování a já se rychle posadil, abych 

nevyrušoval. 

Pan učitel začal poutavým vyprávěním a my žáci ve třídě tiše 

seděli, napjatě, plni dojmů z vyprávění ani nedutali… 

Z ničeho nic se ozvalo ťuk, hop, a kutululů. Zoufale jsem se 

chytil za obě nadité kapsy u kraťasů. K mé hrůze mi právě vypadla 

jedna z kuliček, jichž jsem měl plně nadité kapsy. Znělo to v tiché 

třídě jako výstřel poplašňáku. Třída zašuměla a kdosi mi vyklouzlou 

kuličku podal. Vyučování pokračovalo dále. Jenže opět ťuk 

a kutululů, a to jsem se prosím skoro ani nepohnul, téměř nedýchal. 

Třída opět zašuměla. Seděl jsem způsobně bez pohnutí, ruce pevně 

na kapsách a dělal jakoby nic, jako by se mne to netýkalo. Ale od 

stolku pro kantory se ozvalo: „Ještě jedou a dostaneš latí, co tu máme 

na zavěšování map, co se do tebe vejde.“ 

Teď určitě opět zaúřadoval ten dareba čertík. Najednou mě 

začalo svědit v nose a spustila se mi rýma, nikdy dříve jsem rýmou 

netrpěl. Pomalu, opatrně jsem povytahoval kapesníček z kapsy, 
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kousíček po kousku, aby se obsah kapes nevysypal. Už, už, byl 

kapesníček skoro venku, jenže teď se to stalo a čertík vynesl svůj 

největší trumf – hrrrrr! Rozkutálely se kuličky po celé třídě. 

„Chlapče, pojď k tabuli a vyndej vše, co máš po kapsách.“ – 

řekl pan učitel přísně. Neochotně jsem vyskládal celé chlapecké 

jmění na učitelský stůl. „Polož se přes první lavici.“, poručil. Stále 

jsem doufal, že bude jen pokárání. Ale naopak, důkladně mi vyprášil 

kraťasy i za celý učitelský sbor a za všechny moje hříchy, o kterých 

jsem ani nevěděl. 

V naší době potrestání výpraskem byl trest né neobvyklý. 

S odstupem času se mému oblíbenému panu učiteli ani nedivím. Jen 

musím dodat, že bych dokázal v ten okamžik namalovat toho čerta 

i v barvách!! A ta ostuda!!!! Začínal jsem totiž přicházet do období, 

kdy mi na mínění spolužaček začínalo náramně záležet. 

„Jaruško, pojď sem“, pravil pan učitel, „vezmi si ty kuličky, 

jsou tvoje.“ Jaruška byla velice hodná, skromná a chytrá premiantka 

naší třídy, kuličky sice brala nerada, ale poslušná si je tedy vzala. Já 

jsem se zatím snažil před spolužáky, hlavně spolužačkami, zachovat 

klidné rysy v obličeji, i když mne pálil výprask na prodloužených 

zádech, a hlavně v hlavě, pro to pokoření před krásnými a něžnými 

spolužačkami!!! 

Pánu Bohu děkuji, že se za chvíli ozval mnou toužebně 

očekávaný zvonek, hlásící ukončení vyučování. Zvonek, který 

ukončil moji ostudu a trápení, které způsobil ten zlomyslný čert, 

a díky jemu, neposlušné kuličky. Toto zazvonění ukončilo ten den 

vyučování, tím i můj trapas. 
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Všichni žáci již odešli, protože 

bylo venku moc krásně, chtěli využít 

zbytek odpoledne. Jen mně se nechtělo 

ven, loudal se a čekal, až všichni odejdou, 

abych se nestal ještě terčem škádlení 

spolužáků. Vtom ke mně přistoupila 

Jaruška, v rukou čistě bílý ubrousek na 

svačinu, a v něm mi podávala odevzdané 

kuličky a navíc v jejích jemných dívčích 

dlaních mezi kuličkami trůnily tři veliké 

vlašské ořechy (zvané „papíráky“). Byl to 

dar, snad, aby mne to tak nebolelo. Pro 

mne to ale byl neskutečně hluboký zážitek 

a úžasná vzpruha za tyto, pro mne, 

příšerně děsné okamžiky. 

Že mi Jaruška vrátila kuličky, jsem 

samozřejmě chápal, protože kuličky, to 

nebyla hračka, se kterou si hrají dívenky, 

ale dojaly mne ty oříšky. Stále na ten okamžik vzpomínám. V duchu 

myslím na ten den, na tu chvíli a často si pro sebe v duchu říkám že: 

jeden oříšek v sobě skrýval pochopení, 

další, že měl v sobě soucítění (empatii) 

a třetí oříšek byl plný nezištného kamarádství. 

Tak se dá jednoduše říci – tři oříšky od skromné, laskavé 

dívky, nelze jinak než: od Popelky.  

Občas se s ní potkám, a na tuto událost si vždy vzpomenu. Je 

možná škoda, že jsem jí o tom nikdy nepověděl. Ale chlapecká 

nesmělost mi nedovolila jí tohle říci. Snad se jí dostanou někdy 
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náhodou do rukou tyto řádky, a připomenou jí naše nevinná 

doznívající dětská léta, která byla ale přesto plná citu a pochopení.  

Od této příhody jsem již kuličky nehrál a také neprovozuji 

žádné jiné hazardní hry, neboť nevím, jak je to s tím čertíkem. 

Kuličky byly léta uložené v zavařovací sklenici, až nedávno 

je moji milovaní vnoučci objevili při šmejdění po domě. Na jejich 

žádostivých pohledech bylo patrno, že by je tůze rádi vlastnili. 

Věnoval jsem je tedy vnoučkům s poučením, jak kuličky hrát. Nerad 

jsem se se zmíněným pokladem loučil, jako bych činil nějakou 

svatokrádež, ale protože děti mám moc rád, nakonec jsem jim je dal. 

Nyní jsou kuličky často k nalezení po celé zahradě. Myslím, 

že hra s kuličkami jim v době počítačů a jiných lákadel už nic neříká. 

 

A nakonec? 

Moji rodiče podle učitele národů Komenského nešetřili 

metličku, když moje nezbedy nemohli, jak se říká „vydýchat“. To 

však neznamená, že jsem je nemiloval, možná tomu bylo právě 

naopak. Totéž lze říci o některých mých oblíbených kantorech, 

kterých byla ve zdech Bílovické školy většina… 

/Josef Menšík (nikoli ten jimramovský), 

ilustrace Marián Škoviera/ 

 

 

 

 

 



 červenec 2016 
 

   54  
  

 

 
 

 

 

 

 

Opravy a úpravy v Jimramově 

V kostele v Jimramově v dubnu proběhlo statické zajištění pomocí 

stahovacích výztuží a v květnu se celý interiér kostela podrobil 

výmalbě. Z velké části došlo k obnovení a rozšíření ozvučení a stále 

se ještě pracuje na obnově osvětlení. Na faře byly provedeny drobné 

zednické práce a kromě každoročního generálního úklidu proběhlo 

také zkulturnění dřevin na farní zahradě. 

 

Opravy a úpravy v Sulkovci 

V kostele v Sulkovci se v první polovině června začalo s opravou 

osekáváním vlhkého zdiva, pokračuje se budováním odvlhčovacího 

vzduchového kanálu a zavedením zcela nové elektroinstalace 

a osvětlení. Pokud se podaří vyřešit finanční situaci, mohlo by ještě 

letos dojít k opravě oken a výmalbě kostela. V opačném případě 

oprava oken a malování proběhnou příští rok. Bohoslužby v Sulkovci 

jsou po dobu opravy slouženy v náhradních prostorách, a to 

v zasedací místnosti obecního úřadu. Eucharistie se po tuto dobu ve 

farnosti Sulkovec uchovává pouze v kapli Povýšení sv. kříže 

v Nyklovicích. 
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Zlatá jeřabina 

Soutěž Zlatá jeřabina Kraje Vysočina, ve které figurovaly i opravené 

malby ve starém presbytáři kostela v Dalečíně, již byla ukončena, 

nicméně hlasy ještě nejsou sečteny. 

 

Zaměření hranic farního lesa 

Na žádost Lesů ČR bylo geodetem provedeno přesné zaměření 

hranic mezi farním lesem a lesem ve vlastnictví LČR. Nové, přesné 

zaměření se zcela neshodovalo s loňským zaměřením pracovníků 

Lesů ČR. Z farního lesa o rozloze 0,9 ha bylo odebráno cca 7x70 

metrů půdy, takže část pozemku, který byl loni z prostředků farnosti 

zalesněn a o který farnost po celý rok pečovala, byla uznána za 

vlastnictví Lesů ČR. Farnost se s Lesy ČR dohodla na 

mimofinančním vyrovnání za tuto újmu. Za farnost se předávky nově 

vytyčených hranic zúčastnil o. Pavel a pan M. Ondrůch. V nejbližší 

době, v červenci, nás v lese čeká ožínání bukového porostu. 

 

Oslava 250 let od založení farnosti Sulkovec 

V Sulkovci prvního května proběhla oslava 250 let od založení 

farnosti a 280 let od postavení kostela sv. Havla. Mši sv. sloužil 

o. Marián Rudolf Kosík, s ním společně slavili o. Pavel Vybíhal 

a o. Jakub Holík, za asistence jáhnů Ladislava Kince a Františka 

Bačovského. Otec Josef Mareček se bohoslužby účastnil v lavici. Po 

mši svaté v sále obecního úřadu divadelníci sehráli divadlo a pan 

Šubrt představil historii kostela a farnosti. Pokračovalo se přátelským 

setkáním. Díky všem za přípravu i za účast na tomto dni. 
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První svaté přijímání 

První svaté přijímání letos přijaly 4 děti z našich farností. V Dalečíně 

přijali poprvé Eucharistii Martin Svoboda, Jůlie Havlíčková a Tereza 

Koukalová. Vladimír Ocásek z Nyklovic přijal 1. sv. přijímání se 

svými spolužáky v Bystrém, Tinke Plieštik Jensen, která se u nás 

připravovala, přistoupila poprvé ke svátosti oltářní ve své farnosti 

v Bystřici n. P. V Sulkovci také první svaté přijímání přijal jeden 

dospělý a v Jimramově jeden manželský pár může po šedesáti letech 

opět přistupovat ke svátostem. 

 

 

 

 

 

 

 

Farní den a turnaj v pétanque 

29. května proběhl další farní den a turnaj v pétanque. Cenu útěchy 

mezi 16 družstvy z loňska obhájila rodina Kotovicova pod názvem 

Vlčáci z Janovic, třetí místo si zajistila skupinka Ježkovy Voči ve 

složení Petr Jiříček, Štěpán Plecháček, Ester Plecháčková a Terezka 

Pešková, druhé místo obsadila skupinka Tři J, tedy Jan Homolka, 

Josef Homolka ml. a Jiří Konvalinka; a na první příčku se vyšplhal 

tým Bludné koule v zastoupení jáhna Tomáše Vyorálka, Pavla Kaši 

a Davida Jiříčka. 
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Bludné koule (foto Pavel Šikula) 

 

Pouť do Bystrého 

V sobotu 18. 6. vyrazili poutníci od kostela v Sulkovci do kostela 

v Bystrém. Tentokrát nás doprovázel prorok Eliáš a symbolicky jsme 

putovali na horu Karmel. Letos nás šel rekordní počet: tak málo nás 

ještě nikdy nešlo. Ale nakonec, ačkoli současně probíhalo pečení na 

primici, senáže a další sobotní práce, auty do Bystrého přece jen 

dorazili další poutníci, kteří s námi slavili mši svatou u karmelského 

oltáře a následně zažili setkání a agape s bysterskými farníky.
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Boží kancelář 

Během bohoslužeb pro děti jsme v tomto školním roce navštěvovali 

Boží kancelář, kde jsme se setkávali se samotným Bohem, 

andělíčkem tajemníčkem a s lidmi, kteří do Boží kanceláře přišli. 

A vyposlechli jsme jejich příběhy. Občas nás také u dveří kanceláře 

překvapil malý rarášek Menico. Děti, které se do Boží kanceláře 

podívaly a v termínu odevzdaly své obrázkové docházkové archy, 

dostaly v závěru školního roku svoji nebeskou odměnu, která ještě 

byla odstupňována podle počtu přijatých pozvání do Boží kanceláře. 

Do Boží kanceláře chodily tyto naše děti (seznam je abecední): 

Janička Bednářová, František Bojanovský, Adam Bobula, Samík 

Bobula, Šimon Bobula, Verunka Bradáčová, Anička Coufalová, Peťa 

Čech, Mikulášek Dufek, Dan Halva, Honzík Havlíček, Jůlinka 

Havlíčková, Magdička Havlíčková, Anička Homolková, Kuba 

Janíček, Vítek Janíček, Adámek Jež, Kristýnka Ježová, Ondra 

Kostka, Lucka Kostková, Helenka Koukalová, Terezka Koukalová, 

Luďa Kubík, Anežka Macháčková, Anička Macháčková, Adélka 

Marečková, Kristýnka Marečková, Davídek Milfait, Jirka Ocásek, 

Márinka Ocásková, Dominik Ondrůch, Terezka Pešková, Jára 

Plocek, David Stránský, Verča Stránská, Martin Svoboda, Štěpa 

Svoboda, Alešek Tulis, Lucinka Tulisová a Janička Vojteková. Všem 

dětem, i těm, které nesoutěžily, přejeme za odměnu prázdniny jako 

v nebi. 

 

Noví ministranti 

Zatímco někteří ministranti již odrůstají a stěhují se na kůr (je to 

celkem obvyklý jev, že ministrant, který ukončí službu u oltáře, 

nehledá své nové místo v přízemní části kostela, ale zakotví na kůru), 
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nastupuje pomalu nová generace. Mezi nové ministranty letošního 

jara se zařadili Martin a Štěpán Svobodovi, kteří začali ministrovat 

v Dalečíně v kapli. Jakmile se v ministrantské službě více zaučí, 

budou ministrovat i při nedělních bohoslužbách v kostele. 

V Nyklovicích stojí na ministrantské startovní čáře Míra Ocásek 

a Martin Falt. 

 

Praxe bohoslovce 

O letošních prázdninách bude v našich farnostech vykonávat 

dvoutýdenní praxi bohoslovec 5. ročníku Ladislav Bublán, který byl 

18. června ve své rodné farnosti v Měříně vysvěcen na jáhna. 

 

Ostatky svaté Zdislavy 

Do kaple Narození Krista v Jimramovských Pasekách budou vloženy 

ostatky svaté Zdislavy. Termín slavnosti bude oznámen v ohláškách 

a na našem webu. 

 

Ekumenická bohoslužba ve Veselí 

Ekumenická bohoslužba ve Veselí byla z důvodu dlouhodobé 

nemoci evangelického kazatele Martina Litomiského přeložena na 

1. neděli adventní.  

 

Nové emailové schránky farností 

Pro farnosti naší diecéze byly zřízeny nové emailové schránky. Naše 

farnosti budou mít tyto adresy: dalecin@dieceze.cz, 

jimramov@dieceze.cz, sulkovec@dieceze.cz. Emailová schránka 

mailto:dalecin@dieceze.cz
mailto:jimramov@dieceze.cz
mailto:sulkovec@dieceze.cz
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daljimsul@centrum.cz bude i nadále platná a při neosobním kontaktu 

bude nadále možné komunikovat i pomocí této emailové adresy. 

 

Stolní kalendáře na rok 2017 

K dispozici jsou již stolní kalendáře na rok 2017, v jednom 

z nabízených druhů je foto kostela v Dalečíně a kostela v Sulkovci. 

 

Poděkování 

V minulých měsících jsme se ujistili – a v následujících měsících se 

ještě budeme ujišťovat, že na Božím domě je práce jako na kostele. 

A někdy i víc. Děkuji všem, kteří se zapojovali a i nadále budou 

zapojovat do brigád, úklidů a dalších činností, které jsou svázány 

s opravami našich kostelů a udržování pořádku a krásy (nejen) kolem 

kostelních budov, kaplí a far. Do těchto činností se zapojilo i několik 

farníků, kteří „do kostela“ – tedy na bohoslužby nechodí. I to je 

krásné svědectví takzvaných „nevěřících“. Velké Pán Bůh zaplať 

také všem, kteří přispívají finančně, ať už při pravidelných sbírkách, 

tak při jednorázových darech. A ty, kteří se za naše farnosti modlí, 

z díků nevyjímaje. 

 

Finanční dary na opravy 

Na opravy je stále možné přispět i finančním darem, na který je 

možné vystavit doklad nebo uzavřít darovací smlouvu. Dary je 

možné zasílat i na účet. Do Jimramova na účet č. 190 552 235/0300; 

do Dalečína 190 554 521/0300; do Sulkovce 190 550 862/0300. 

/o. Pavel/ 

mailto:daljimsul@centrum.cz
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Jak farníci hodnotí svého faráře: 

Když začíná přesně, je to puntičkář. 

Když se o pár minut opozdí, neváží si věřících. 

Když káže déle než deset minut, je rozvláčný. 

Když káže kratší dobu, je to lajdák. 

Když si kázání připravuje, je to suchar. 

Když káže spatra, je povrchní. 

Když farnost nemá peníze, je to špatný správce. 

Když zmíní peníze, je to lakomec. 

Když věnuje pozornost chudým ve farnosti, má velké oči. 

Když věnuje pozornost bohatým, hraje si na aristokrata. 

Když navštěvuje farníky, není k zastižení. 

Když je nenavštěvuje, je lhostejný. 

Když pořádá oslavy, jen využívá farníky. 

Když je nepořádá, je nespolečenský. 

Když si udělá čas na zpovídání, je ve skluzu. 

Když si ho neudělá, nevěnuje se věřícím. 

Když zdobí kostel, je rozhazovačný. 

Když kostel nevyzdobí, je to špindíra. 

Když žádá v kostele změny, je to diktátor. 
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Když změny nežádá, je to konzerva. 

Když odsuzuje hřích, je bigotní. 

Když jej neodsuzuje, kompromituje pravdu. 

Když při kázání předkládá fakta, je útočný. 

Když se omezí na náznaky, je pokrytec. 

Když nedokáže někoho uspokojit, ohrožuje církev. 

Když se snaží zavděčit všem, je to blázen. 

Když nemá pěkné auto, vrhá špatné světlo na ostatní věřící. 

Když má pěkné auto, myslí jen na povrchní zdání. 

Když káže pokaždé sám, rád se poslouchá. 

Když zve jiné kazatele, zbavuje se zodpovědnosti. 

Když si přijde na peníze, je úplatný. 

Když si na ně nepřijde, znamená to, že za moc nestojí. 

Když je mladý, je nezkušený. 

Když je starý, měl by jít do důchodu. 

Když umře … takový jako on už nepřijde. 

 

Dokonalý farář (dle průzkumu mezi věřícími): 

Dokonalý farář káže přesně dvanáct minut. 

Často odsuzuje hřích, ale nikoho nepobuřuje. 

Pracuje od osmi ráno do půlnoci včetně otevírání a zavírání kostela. 
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Dostává 50 euro týdně, dobře se obléká, kupuje kvalitní knihy a dává 

asi 100 euro týdně na chudé. 

Je mu třicet osm let, káže už čtyřicet let. 

Je úžasně milý a okouzlující. 

Věnuje se věřícím do roztrhání těla, ale nikdy s nimi nenavazuje 

hlubší vztahy, aby ho nemohli kritizovat. 

Mluví odvážně o společenských otázkách, ale nikdy se nenechá 

pobouřit politikou. 

Vroucně si přeje pracovat s mládeží, ale veškerý svůj čas tráví se 

starými. 

Vykonává patnáct návštěv denně u věřících rodin, navštěvuje vězně 

a nemocné, tráví všechen čas evangelizací nevěřících a je vždy 

v kanceláři, když je ho zapotřebí. 

/z knihy GOSO, Diego. Farářské vtipy. Karmelitánské nakl., 2015/ 
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Předběžný kalendář  

na červenec – říjen 2016 

 

Červenec 

2. 7.: 14:00 primiční mše svatá Jaroslava Laštovičky v Jimramově 

3. 7.: Novokněžské požehnání P. Jaroslava Laštovičky ve všech 

našich farnostech 

5. 7.: 10:00 mše svatá na Vítochově 

9. 7.: 11:00 divadelní představení a předání titulu Nositel tradic 

Bystřicka Divadelníkům Sulkovec (v Bystřici n. P.) 

9. 7. – 16. 7.: Farní tábor v Obůrce u Blanska (odjezd táborníků 

9. 7.; 13:15 z Dalečína, 13:25 z Jimramova) 

9. 7.: 18:30 závěrečné (neformální) setkání snoubenců u táboráku 

a filmu 

14. 7.: v Dalečíně ubytování v rodinách pěších poutníků 

z Hodonína do Slavkovic 

17. 7.: mše svatá v Jimramově s doprovodem scholy Nathanael 

z Radostína nad Oslavou 

23. 7.: 18:30 poutní mše svatá ke cti sv. Anny v Borovnici 

25.–31. 7.: setkání mládeže se Sv. otcem Františkem v Krakově 
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31. 7.: 10:00 poutní mše svatá ke cti sv. Jakuba v Dalečíně 

(v Sulkovci bude mše sv. až v 11:30), ve všech třech farnostech 

budou tuto neděli slavit bohoslužbu otcové pallotini 

 

Srpen 

6. 8.: Jednodenní farní pouť do Havlíčkovy Borové (rodný dům 

K. H. Borovského), Havlíčkova Brodu (pivovar), na Veselý kopec 

(skanzen) a Chlumek u Luže (Svatá brána), dle času památník 

Ležáky 

13. 8.: 18:00 200. pouť Nový Jeruzalém, bazilika Žďár nad 

Sázavou, hl. celebrant biskup Pavel Konzbul 

27. 8.: pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou, přítomnost misionáře 

milosrdenství 

28. 8.: 15:00 ekumenické setkání u kapličky Sv. Rodiny ve Věcově 

 

Září 

10. 9.: Pěší pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka 

11. 9.: 8:15 poutní mše svatá ke cti Narození Panny Marie 

v Jimramově 

11. 9.: 10:00 hodová mše svatá ke cti Jména Panny Marie 

v Sulkovci 

15.–17. 9. třídenní farní pouť (více v článku na str. 32) 

18. 9. 10:00 poutní mše svatá ke cti Povýšení svatého kříže 

v Nyklovicích 
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18. 9. 11:30 poutní mše svatá ke cti Panny Marie Bolestné a oslava 

80. výročí založení hasičského sboru ve Velkých Janovicích 

25. 9.: 11:30 poutní mše svatá ke cti sv. Václava v Sedlištích 

 

Říjen 

14.–16. 10.: výjezdové setkání biřmovanců 

16. 10.: 11:15 poutní mše svatá ke cti sv. Havla v Sulkovci 

V polovině října bude uzávěrka podzimního čísla Žárovky. 

 

Dušičkové pobožnosti ve všech farnostech budou v neděli 6. 11. 

(pouze v Nyklovicích ve středu 2. 11.) 

Změna vyhrazena! 

 

 

 

Od letošních Velikonoc už uplynulo několik týdnů. Přesto bych se 

ráda vrátila zpět a podělila se o malý zážitek. 

V pondělí po Květné neděli jsem dopoledne zapnula rádio, na 

kterém byl naladěný Proglas. Paní moderátorka právě jmenovala 

několik farností a jejich časopisů. Nakonec řekla: „A Jimramovská 

Žárovka je také dobrá.“ Pořad už bohužel končil, ale ta tečka byla 

hezká. Žárovka je dobrá a líbí se, jen tak dál. 

/Jarmila Kamarádová/ 
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Polní květy, Marián Škoviera 
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Duchu Svatý, Tebe nám poslal Ježíš Kristus 

jako dar věčného Otce k našemu posvěcení 

a posile v křesťanském životě. 

Tvá milost chrání a provází celou církev i naši farnost. 

Uděl novým a zvláštním způsobem 

své dary i našim biřmovancům, 

aby přijali Krista plně do svého života, 

aby se dokázali navzdory všem pokušením 

rozhodovat pro dobro, 

aby uměli otevřeně bránit a hlásat katolickou víru, 

a tak pomáhali budovat a šířit Jeho království. 

Panno Maria, vypros nám všem, 

abychom se stali podle Tvého vzoru učenlivými žáky 

ve škole Ducha Svatého 

a dovedli svou víru vyznávat slovem i životem. Amen. 
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 Svaté přijímání se bude podávat na dvou místech, a to před 

lešením i za lešením; abyste mohli ke svatému přijímání 

přistupovat důstojně – a ne přes ty trubky na způsob „hopsa 

hejsa do Brandejsa“. 

 Tady to s tou novou zásuvkou bude horší, protože v té krabici 

jsou dráty jenom na světla. Ale pokud si to ještě dobře 

pamatuji, na konci zásuvkového obvodu může být světlo. 

A tak nešlo by to udělat obráceně? Jako že by na začátku 

světelného obvodu byla zásuvka. 

 Pokud se počítá s takovým množstvím lidí, necháme v kostele 

lešení i po opravě a může se sedět na patra. 

 Přihlašujte se na pouť, místa nejspíš bude dost. Možná 

budeme mít autobus šedesátimístnou Bovu. To je taková 

patnáctimetrová kráva. 

 Dnes dělám další dva skutky milosrdenství: navštěvuji 

nemocné a pohřbívám zemřelé. 

 Bůh Otec na vrcholu hlavního oltáře se nemyje zas tak často. 

Řekl bych čtyřikrát, maximálně pětkrát za sto let. 

 Bylo mě vzadu dobře slyšet? Já jsem si schválně nebral 

krákorek (= náhlavní mikrofon – pozn. red.), abych pak na 

fotkách vypadal jako kněz a ne jako pilot. 
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 To dítě v tom kočárku je Tvoje? A kdys…? (dokončení 

v tajence řetězovky) 

 
 

1 2

7

12 8

6 16 13

15 18 3

11 19 9

17

14

10

5 4
 

 

Tajenka: 

•  

 

Řetězovka se luští postupně podle čísel. První písmeno je v levém 

horním rohu, poslední uprostřed tabulky. Poslední písmeno 

předchozího slova je současně prvním písmenem slova následujícího. 

Tajenku tvoří písmena v tmavě podbarvených políčkách. Na všechna 

slova k doplnění najdete odpověď v tomto čísle Žárovky (výjimkou je 

slovo v bodě 17–18, neboť zde jsem fakt už nic lepšího, než tento 

křížovkářský pojem, nevymyslel). Řešení bude v příštím čísle 

Žárovky. Krásné počtení a zábavné luštění přeje o. Pavel.  
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1–2 Příjmení nového pomocného biskupa 

2–3 
Křestní jméno bohoslovce – praktikanta v našich 
farnostech 

3–4 
Příjmení jáhna, který pomohl svému družstvu k vítězství 
v pétanque 

4–5 Název pro náhlavní mikrofon v Sulkovci 

5–6 
Jimramovská budova, do které v dětství chodívala paní 
Marie Ostatková 

6–7 
Rekreační středisko, ve kterém budeme ubytováni při 
třídenní pouti 

7–8 Předmět, který vypadl panu Menšíkovi ve škole z kapsy 

8–9 Patronka kaple v Borovnici 

9–10 Dopravní prostředek při pouti do Znojma 

10–11 Naše jubilující farnost 

11–12 Svatý pomocník v nouzi, stavitel lázní 

12–13 
Kalendářní měsíc, ve kterém měli biřmovanci setkání na 
Javorské cestě 

13–14 
Doplňte název titulu, který získali Divadelníci Sulkovec: 
„… tradic Bystřicka“ 

14–15 Stavitel kříže posvěceného v roce 2007 

15–16 Akce pro děti konaná od 9. do 16. července 

16–17 Přijímač, ve kterém se hovořilo o Žárovce 

17–18 Omýti vodou (např. zeleninu) 

18–19 
Křestní jméno primicianta, který přišel do kostela pěšky 
z Míchova 



 červenec 2016 
 

   72  
  

Pro vnitřní potřebu „občasně“ vydávají římskokatolické farnosti Jimramovska 

(Dalečín, Jimramov, Sulkovec). 

Adresa vydavatele: náměstí Jana Karafiáta 24, Jimramov, 592 42. 

Kontakt na redakci: redakcezarovky@email.cz, www.zarovka.wz.cz. 
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