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Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Asi všichni známe slavný výrok dědy Lebedy „Mně rychlé vstávání 

nedělá dobře.“ A musím přiznat, že moje tělo je velmi citlivé na silné 

gravitační působení mé postele. Přesto jsem vděčný za dny, 

ve kterých mám „příležitost“ vstávat ještě před kuropěním a někam 
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odjíždět. Nejkrásnější rána jsou pro mě totiž za volantem při úsvitu. 

Jako rostoucí úsměv oblohy jsem si uměl užívat letní rozbřesky před 

čtvrtou hodinou ranní – to když jsem měl tu čest jezdit linku 

s autobusem (jinak bych kvůli samotnému svítání přitažlivost lože 

určitě nepřekonal) a pelášil jsem si to tak brzy z Letovic do Jevíčka. 

Nebo před několika týdny, když jsem se vracel od brzké návštěvy 

své zubní lékařky ze Strážku do Jimramova. Je krásné sledovat, jak 

se ze tmy všude kolem začne na východní obloze vyloupávat světlo, 

a při tom se pohupovat po silnici a po doznívající noci. To je 

pokocháníčko! To si to užívám. Navíc den je pak mnohem delší a už 

během dopoledne je za mnou mnoho hotové práce. 

Nyní ale žijeme uprostřed podzimního času, prožíváme 

období dušiček a ranní svítání ztratilo svůj glanc. Přesto existuje 

něco, co pochmurnému a pomalému rozednívání může dodat nový 

lesk. A tím něčím je pro nás toto „dušičkové“ vydání naší Žárovky. 

Z mnoha příspěvků se jako krásná živá dušička klube světlo příjemně 

se vlévající do našich očí, myslí i srdcí. 

Ten moment rozednívání se, zvláště ve své nejkrásnější 

podobě mezi ústupem tmy a ostrým světlem vstávajícího Slunce, 

ovšem nebývá dlouhý. Proto než nastane soumrak úsvitu, ať už je 

každý náš den prozářen. A to nyní především díky těm, kteří se na 

příjemném světelném toku tryskajícímu z této Žárovky podíleli. 

 Nechť nám každou cestou nyní i v hodinu smrti naší neustále 

svítá. 

o. Pavel 
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V sobotu 15. července jsme se s 27 dětmi vydali na pravěkou cestu 

do Obůrky u Blanska. Děti byly rozděleny do čtyř rodů, které si 

samy pojmenovaly: Vypelichaní vlci, Flinstoneovi, Modří mamuti 

a Šamanovy Venuše.  

V průběhu táborového týdne navštěvovaly pravěkou školu 

života, kde se učily poznávat kosti a kůže zvířat, jejich stopy, 

rozpoznat bylinky a koření, stromy a také se naučily uvázat různé 

druhy uzlů, rozdělat oheň, nebo ošetřit zranění. Za každou získanou 

dovednost pak večer dostaly barevný zub.  

 

 

Stařešinové rodu (foto Ludmila Vojteková) 
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Společně v rodech děti bojovaly o oheň. A až se naučily, jak 

si oheň udržet, tak se mohly vydat na lov mamutů. V pondělí jsme 

navštívili nedaleké Sloupsko-šošůvské jeskyně v Moravském 

krasu, kde jsme si dokonce zazpívali naši táborovou hymnu.  

Děti si na táboře vyzkoušely malovat jeskynní obrazy. 

V úterý navštívily pravěkou restauraci a ochutnaly místní speciality. 

Ve středu měli někteří pro strach uděláno a absolvovali stezku 

odvahy. Ve čtvrtek děti zažily nedostatek vody a v pátek si 

vyzkoušely podojit mamutku, aby získaly léčivé mamutí mléko pro 

nemocné členy svých rodů. V závěru týdne proběhlo velké stěhování 

celého kmene za potravou. 

 

Díky všem zúčastněným za skvěle prožitý týden.  

/Za táborový tým Lucie Čechová/ 

 

 

 

Výňatky z deníku malého táborníka 

Je sobota, dneska společně s mým kamarádem Zdendou pojedeme na 

tábor. Je to můj první tábor. Zdenda už jednou na nějakém táboru 

byl, takže je zkušenější. Mám trochu obavu, jak to zvládnu, ale 

zároveň se i těším, že potkám nové kamarády a zažiji spoustu 

dobrodružství. 

Vše mám sbaleno, beru si i mobil jako spojení na mamku 

a taťku – kdyby náhodou… 



 listopad 2017 
 

   6  
  

Čas odjezdu, stojím před radnicí, společně se mnou tu stojí 

Zdenda, Jana, Pavla, Sára, Anna a Verča, všichni z Jimramova, 

a ještě nevidomá Verunka z Věcova, se kterou jsem byl u prvního 

sv. přijímání. 

Přijíždí autobus, řídí ho řidič, který je hodně 

podobný našemu panu faráři. Říkám si asi dvojče, 

jeden řídí naši farnost, druhý řídí autobus. Oba dva 

mají podobné povolání, oba dva se snaží vést svoje 

cestující na jejich cestě a dopravit je v pořádku do 

cíle jejich cesty. … Tak né, dvojče to není, je to náš 

pan farář, tak to budeme v těch nejlepších rukou. 

Nasedáme, rozloučení, zamávání a jedeme. V autobuse už 

sedí děti, které neznám, ale brzo je poznám.  

Po hodině jízdy jsme na místě. Vybalujeme, první rozdělení 

na pokoje – kluci a holky, každý zvlášť. Asi to má nějaký důvod, 

abychom nebyli s holkami. Možná, že holky 

chrápou, tak abychom se my kluci vyspali.  

Další dělení už není na kluky a holky, 

ale jsme dělení asi podle věku do 4 družstev. 

Jsem přidělen do tmavě modrého družstva. 

Společně se mnou jsou do družstva přiřazeni 

Jana, Sára, Marťa, Eva, Julča a Adélka. 

Ve fialovém družstvu je Zdenda, Míša, Katka, 

Jára, Helenka a Janička. Červené družstvo Pavla, Adélka, Terezka, 

Lída, Verča a Štěpán. Světle modré družstvo Péťa, Anička, Barča, 

Janička, Luboš, Radka a Lucka. 

Naši vedoucí jsou Lucka, Markéta, Honza, Kuba, Jindřiška, 

Daniela a Maruška a jim vládne pan Čech. Naše družstvo povede 

Lucka. Všichni jsou oblečeni jak Flinstounovi. Tak to budem celý 
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týden žít jak v pravěku? Doufám, že si nebudeme jídlo obstarávat 

formou lovců a sběračů. 

Oběd je díky paní Čechové a Vojtekové moc dobrý, hlady 

nebudem trpět. Možná i přiberu, to by měla mamka radost. 

Je nás tu 27 dětí, vypadá to, že jsou všichni v pohodě.  

Disciplína musí být, jinak by zavládl chaos, tak mě ani 

nepřekvapuje, že den je rozdělen do denního řádu: 6:30 budíček, 

hygiena, 7:00 snídaně, 8:00 hry, 12:00 oběd, 13:00 volno, válení – 

to mi vyhovuje, 14:00 soutěže, zábava 18:00 večeře, 19:00 večerní 

hygiena, 20:00 četba, 22:00 večerka. 

Všechny dny probíhají v pohodě, dnes jsem si vzpomněl na 

domov, ještěže mám mobil a můžu zavolat domů. Vím, že mobil 

není doporučený, ale zavolat mamce 

a taťkovi je fajn. 

Přijeli se za námi podívat pan farář 

z Bystřice a otec Jaroslav Laštovička, aby pro 

nás sloužili mši, je trochu jiná než ta 

v kostele, kratší, asi taková tábornická. Jeden 

den přijel i náš pan farář. 

Dnes jsme hráli suprovou hru, měli jsme za úkol přemoct 

ostatní družstva tím, že jim strhneme praporek z ramene a takto je 

vyřadíme ze hry. Díky Marťovi z Dalečína a Sárince jsme vyhráli. 

Jsou tu samý pohodový lidičky. 

Dnes tábor končí, těším se domů, ale vím, že se mi bude po 

nových kamarádech a týdnu perfektní zábavy stýskat. Beru si na 

všechny kontakt. 
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Zpět nás odváží zase náš pan farář, jedeme do Bystřice, kde 

na nás už čekají naši blízcí, loučím se se všemi. 

Děkuji všem, co se zasloužili o tento tábor. 

Jsem rád, že jsem tu byl, příští rok pojedu zas.  

/Postřehy z tábora zaznamenal Filípek Chládek/ 

 

 

 

Milí přátelé, 15. července 2017 se v Sulkovci slavilo 130 roků od 

založení hasičského sboru v obci a při té příležitosti proběhlo setkání 

rodáků. Oslavy začaly ekumenickou bohoslužbou v místním kostele 

sv. Havla. Už při příchodu ke kostelu jsme si všimli vhodně umístěné 

poklony sv. Václava na opravené hřbitovní zdi, vedle vstupní brány. 

Mile nás překvapil pěkně opraven a vymalován interiér kostela. 

Ekumenickou bohoslužbu vedl náš pan farář P. Pavel Vybíhal 

a evangelický pan farář Martin Litomiský, pod jehož duchovní 

správu spadají sulkovečtí obyvatelé evangelického vyznání. 

Bohoslužba se nesla za hudebního doprovodu a písní místních děvčat 

pěveckého sboru. Dříve, než otec Pavel odešel na kůr k varhanám, 

aby se kostelem roznesl hlas děkovného zpěvu Te Deum, požehnal 

hasičům, kteří v uniformách lemovali celou přední část kostela, nový 

prapor. Evangelický pan farář, jenž se ujal promluvy na evangelijní 

téma, vyložil podobenství o hořčičném zrnu. Byli jsme nabádáni, aby 

každý z nás začínal u sebe. Pozdravit přátele, ale také ty, které 

zrovna rádi nemáme, usmát se na potkávanou osobu, pomoci, kde je 

potřeba. Ono se vše stalo skutečností po odchodu z kostela. Tolik 
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podaných rukou, tolik pěkných slov při setkání s lidmi, kteří se 

dlouho neviděli. Vše se ještě znásobilo ve škole při slavnostním 

obědě a při pečlivě připravené výstavě starých fotografií. Zde bylo 

možno opět pohlédnout do tváří našich dávno zemřelých prarodičů, 

rodičů, známých, sousedů, nebo i celkem zapomenutých občanů. Při 

tom se snad každému vrátila pěkná vzpomínka, nebo nějaká historka. 

Velký dík patří panu starostovi Petru Tomáškovi, všem 

organizátorům tohoto setkání, všem hasičům, kteří se na uskutečnění 

setkání podíleli. Všem, kteří se s úsměvem starali o podání jídla nebo 

pití. Každý z nás ví, že těch několik ochotných lidí, kterých je v obci 

už poskromnu, si muselo odříct mnoho ze svého volného času, nebo 

pohodlí a pomoci, kde bylo k uskutečnění oslav potřeba. 

Jménem všech rodáků děkuji. 

/Jaroslav Šubrt/ 

 

 

 

Jak už je naším milým zvykem, i letos jsme zavítali do krásného 

prostředí jimramovské fary a jejího okolí, abychom zde uspořádali 

adaptační kurz. Tento kurz pořádáme pro žáky 6. tříd základní školy 

v Radostíně nad Oslavou (kde současný jimramovský pan farář dříve 

působil a dodnes na něj rádi vzpomínáme) a měl by sloužit k tomu, 

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

v kolektivu. Zároveň se snažíme předat dětem některé hodnoty 

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

bývá většinou lepší než televize a jiné v dnešní době oblíbené 

kratochvíle.  
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Tentokrát kurz nesl téma přímo mimozemské – Záchrana 

galaxie. A tak se jimramovská fara začátkem září naplnila obyvateli 

nejen z této planety, ale i mimozemšťany. Naši galaxii totiž napadla 

zákeřná nemoc s příhodným názvem Malum Universalis (v překladu 

vesmírné zlo), a tak se zástupci galaktické rady rozhodli požádat 

o pomoc právě žáky 6. třídy radostínské základní školy. Jejich 

úkolem bylo získat květinu, která dokáže onu nebezpečnou nemoc 

zničit. Získání květiny však není jednoduché – dobrovolníci proto 

museli projít těžkým výcvikem a při něm i při následné misi 

prokázat, že jim nechybí odvaha, síla a spousta dalších důležitých 

vlastností. A při tom všem navíc museli držet při sobě. Během 

výcviku si naši dobrovolníci vedli vskutku dobře. Hned první večer 

zvládli statečně projít Stezkou rozjímání a odpovědět na vstupní 

otázku: „Co hřeje víc než Slunce, ale teploměr to nezměří?“ Během 

následujících dní splnili spoustu dalších těžkých úkolů a vytvořili si 

svá vlastní týmová pravidla. Dokonce i v situaci, kdy byla většina 

dětí dočasně oslepena, zvládli žáci spolupracovat a vidící provedli 

své kamarády těžkou trasou až na bezpečné místo, na které se všichni 

měli přesunout.  
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Poslední den čekala dobrovolníky nejobtížnější část kurzu – 

mise za léčivou květinou, která může zachránit celou galaxii. I tuto 

cestu dokázali naši žáci překonat a na jejím konci získali nejen 

zelenou rostlinku, ale i list s radou: 

„Tu nejdůležitější rostlinu pěstujte 

ve svých srdcích.“ A zde nadešel 

poslední úkol našeho adapťáku – 

poradit se a rozhodnout, co je 

vlastně ta nejdůležitější rostlina – 

náš lék. Po krátkém bádání se žáci 

usnesli na tom, že ta pravá rostlina 

bude zřejmě přátelství a láska. 

A tak myslím, že jsme možná přeci jen našli pro naši galaxii dobré 

zachránce. Dobrovolníkům jsme tedy popřáli, aby se dobře starali 

nejen o získanou zelenou rostlinu, ale hlavně o tu druhou – 

důležitější, kterou by měl najít každý u sebe v srdci. Doufejme, že se 

jim to bude dařit.  

O několik týdnů později jsem měla milou příležitost se na 

jimramovské faře seznámit se zdejšími biřmovanci při příležitosti 

jejich pravidelného setkávání. Na tomto setkání jsme si zahráli hru, 

kterou často hrajeme na našich adaptačních kurzech – Pohlazení po 

duši. Její podstatou je dokázat ostatní pochválit, potěšit, prostě, jak 

již název napovídá, pohladit po duši. A jsem velmi ráda, že zdejší 

biřmovanci tento úkol zvládli skvěle. I zde se tedy zřejmě léčivá 

rostlina – láska a přátelství – pěstuje. A vypadá to, že se velmi dobře 

ujala. Přeji tedy nám všem, aby nám tato rostlina v srdcích vždy 

dobře rostla a aby jí měl každý u sebe dost na rozdávání. Protože tato 

květina se rozdáváním neztrácí, ale naopak. Dobře se tedy o ni 

starejme a věřím, že s Boží pomocí se brzy rozšíří po celé Galaxii! 

/Drahoslava Rybová/ 
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Scházíme se v sakristii. Zbývají poslední minuty, abychom se oblékli 

do kostýmů, poslední minuty, abychom v rychlosti prolétli řádky 

textů ve scénáři, a především poslední minuty, které chceme věnovat 

modlitbě. A už je čas. Na scénu vchází 

vypravěčka a pevným hlasem oznamuje 

radostnou zprávu: Na Pražském hradě se 

narodila královská dcera – Anežka. 

Ano, právě o této velké světici je hra, 

kterou jsme si připravili k poutní slavnosti na 

neděli 10. září. V této chvíli nejsme Maruška, 

Jirka, o. Pavel, …, ale královna Konstancie, 

Přemysl Otakar, král Václav, … a snažíme se 

co nejlépe vžít do svých rolí, abychom 

sv. Anežce neudělali ostudu. Chvějeme se 

trémou. Po prvních nejistých slovech nás ale 

strach a obavy opouštějí a od Anežčina narození 

se pomalu ale jistě dostáváme k okamžiku její 

životní volby, k okamžiku, kdy se rozhodne pro 

život v klášteře. Mnozí ji od toho odrazují, ale Anežka toho nedbá 

a vydává se cestou směřující k Božímu království.  

Šťastná to žena, že se takto rozhodla! A šťastní my, že jsme 

vám její život mohli přiblížit.  

/Za Divadelníky Sulkovec Anežka Klodnerová/ 
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aneb 

 

Domnívám se správně, že ochotnická hra Svatá Anežka 

uvedená v září v kostele v Sulkovci má více spojené s její 

hlavní představitelkou také jménem Anežka? Byla jste to 

Vy, kdo s tímto nápadem přišel? 

Z velké části ano, nacvičit a následně zahrát hru o sv. Anežce České 

bylo mým velkým snem. 

Sen se tedy naplnil. Jaký to byl pocit po závěrečném 

a zaslouženém potlesku, kdy vše z vás všech spadlo? 

Pocit to byl úžasný, protože právě potlesk je tou největší odměnou, 

kterou může herec získat. Na druhou stranu mi ale bylo líto, že to 

končí. 

Jsem kulturně „protřelý“ člověk, co má mnohá srovnání, 

co je navíc kulturně náročný, ale všemu vždy v očekávání 

otevřený. Překvapila mne profesionalita hry, její obrazové 

propojení s textem. Kdo byl režisérem hry, kdo tvořil 

vlastní texty? 

Psaním scénáře jsme pověřili Janu Voborníkovou (roz. Smolíkovou), 

která čerpala z Novény o sv. Anežce České. Text si potom může 

poupravit každý z divadelníků sám tak, aby se mu role dobře učila. 

Scénář jsme doplnili písničkami z Hosany. 
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Celkový dohled nad nacvičováním měla Pavla Tomášková, 

ale o tom, jak bude hra probíhat, se radíme všichni společně, každý 

přijde se svým nápadem. 

 

(foto Václav Frömmel) 

Výsledek všech těch nápadů mluví o celém výtečném 

kolektivu ochotníků. Jak vidno, přijali ostatní myšlenku 

za svou a textům se nikdo nebránil. Předpokládám, že 

celé toto dílko nebylo jen pár setkáními, ale že jste mu 

všichni věnovali svůj čas. Víte, kolikrát jste se setkali? 

A bylo něco, co Vás popohánělo? 

Přiznám se, že v tomto máme velké slabiny, je těžké naplánovat 

zkoušky tak, aby vyhovovaly všem. Proto se většinou všichni 

sejdeme až na generálce, ne-li až na samotném vystoupení . Ale 
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jinak máme asi 3–4 zkoušky, i když ne se všemi divadelníky, takže 

při zkouškách hodně improvizujeme. Ale o to víc se snažíme ze sebe 

vydat maximum, aby se naše dílo vydařilo. 

To jste tedy dobří. Je vidět, že pramenitá voda v Sulkovci 

bystří maximálně smysly. Začnu ji asi také hojně pít… 

Chtěl jsem se ale zeptat: Jaké je to být jako Anežka v roli 

svaté Anežky České? 

Jen pijte, je dobrá . Jaké je být v roli sv. Anežky? Těžké, velmi 

těžké. A nejednou jsem svůj úkol chtěla vzdát s tím, že si na to 

netroufám, ať si roli vezme někdo zkušenější, lepší. Ale nemohla 

jsem, a tak jsem si dokola pročítala právě Novénu k sv. Anežce, 

abych pochopila její činy a v duchu prožívala její život spolu s ní. 

A i teď se občas snažím vžít do role sv. Anežky – když si s něčím 

nevím rady, ptám se sama sebe, co by asi udělala? Jak by se 

zachovala?  

S profesorkou Soukupovou (v 80tých letech se podílela na 

revitalizaci a archeologických vykopávkách kláštera) jsem 

jako student VŠUP byl několikrát v Anežském klášteře. 

Ukazovala mi i malé okénko, kde jako královská dcera 

měla svatá Anežka jako „Starší sestra“ svou malou 

komůrku s výhledem na Vltavu a Hrad. Už v té době jsem 

přemýšlel nad neobyčejností této ženy, co všechno 

dokázala severně od Alp. Její víra, skromnost a oddanost 

k Bohu i k nemocnému člověku… Překvapilo Vás v jejím 

životě něco, co je Vám blízké či podobné? Nebo (po hře) 

i něco nového přibylo? 

No… tak teď jste mě tedy dostal. Ani v nejmenším si netroufám 

srovnávat se s Anežkou. Obdivuji, jak si s Boží pomocí dokázala se 
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vším poradit a nebála se jít za svým cílem, i když bylo mnoho lidí 

proti. Celkově mě role velmi ovlivnila a chtěla bych být alespoň 

z části taková, jako byla ONA. 

Je vidět, že nejen skromnost máte společnou. Líbilo se mi 

moc obrazově i hlasově propojení (měnění) psaní a čtení 

vzájemných dopisů svaté Kláře, kdy byla cítit na jevišti 

dálka i obrovská blízkost obou žen… ona byla velkou 

spojnicí Anežky v těžké době, kdy to ženy neměly vůbec 

lehké, kdy pole v Čechách bylo nezorané. Co Vy, máte 

taky nějakého patrona, nějakou tu „svatou Kláru“? 

Ano, mám, svoji sestřičku Marušku, i přesto, že je mladší, tak mi 

často pomáhá a dodává sílu, když je třeba. A právě Maruška si 

zahrála roli svaté Kláry, takže ta blízkost, o které mluvíte, nebyla 

„jen“ naučená role, ale blízkost, jakou máme opravdu k sobě. 

Po skončení hry se Váš bratr Václav odebral k varhanám, 

kde s královskou korunou na hlavě (a díky Vašemu 

trpělivému přičinění a urovnání bez krveprolití jeho 

vážného sporu se synem Otakarem) se v poklidu rozlily 

pod jeho prsty tóny do kostelního prostoru. Prozraďte 

nám něco ze hry, jeho nápadů, vtipu… co náš o. Pavel 

jako ochotník? 

O. Pavel je kapitola sama o sobě . Scény s o. Pavlem nejsou vůbec 

jednoduché, protože nikdo nikdy neví, co ho při scéně potká. Rád 

vtipkuje, na zkouškách (občas i při vystoupení) ignoruje text ve 

scénáři a vymýšlí si svůj vlastní, takže je velmi těžké zareagovat na 

danou situaci. Ale musím uznat, že právě scény s ním jsou jedny 

z nejlepších a nejvtipnějších! O. Pavel je zároveň velmi kreativní, 

protože jen málokdo by objevil jeho místa pro ukrytí taháků, které 
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postupem času vylepšuje stále k větší dokonalosti. Poprvé, když si 

nebyl jistý ve své scéně Ježíše, tak si připravil oboustranný tahák, 

který položil na stůl před sebe. A po chvíli zavládlo vteřinové ticho, 

kdy o. Pavel neměl odvahu tahák otočit na druhou stranu, protože mu 

přišlo, že se na něj všichni dívají. Jak překvapivé, když hrál hlavní 

roli, že?   

Tvrdá škola života… co se ve škole „pod lavicí“ naučíš, ve 

stáří s úsměvem najdeš . Je vidět, že pod vaším 

dozorem očí jde o. Pavel „do sebe“. Jen houšť! 

Dali jste opět pomyslnou ochotnickou laťku 

o kousek výše. Čím nás Sulkovečtí překvapí příště, už 

něco v myslích ochotníků doutná? 

Děkuji za milá slova. Příště, pokud se vše vydaří, tak budeme 

připravovat Vánoční příběh. A co se týká divadla na poutní slavnost, 

tak to bude překvapení. Ale můžu dát malou (velkou) nápovědu, že 

s největší pravděpodobností se bude jednat o hru k oslavě všech 

babiček, především té jedné… 

Věřím, že všichni už vědí, i ti z Němec. 

Na závěr bychom mohli zvolat: V Sulkovci se 

narodila Anežka!  Bohu díky. 

Děkuji Vám tedy, Anežko, za Váš naplněný sen, 

který jste pro nás příchozí všichni společným úsilím 

uskutečnili, že jste to nevzdala v hlavní roli podobně jako 

Vaše velká patronka a světice této země. Děkuji Vám za 

rozhovor a budu se těšit zase někdy v Sulkovci na nové 

premiéře. 
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I já děkuji za tu možnost vrátit se na moment v čase a připomenout si 

ty příjemně prožité chvíle. A myslím, že můžu mluvit za všechny 

divadelníky, když řeknu, že Vás všechny při naší další hře rádi 

uvidíme. 

/Anežky Klodnerové se ptal Václav Frömmel/ 

 

 

 

„Bratři! Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť 

žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy 

žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus 

umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i nad živými.“ 

Řím 14,7-9 

Byly to moje první moravské dožínky. Netušil jsem, co mne 

bude čekat, jak to tu probíhá, byl jsem v plném očekávání a opět mile 

překvapen. Usmíval jsem se na Boží svět, na barvy slunce z polí. 

Můj koráb, co plul si širým světem, zakotvil dobře. Kotva již obrůstá 

korály a stala se součástí krajiny, do které jsem s nadějí vstoupil… na 

ostroh kostela. Nebeský ostrov, kterému zas na čas dali rorýsi, 

vlaštovky i jiřičky sbohem, aby bílou zimu v teplých dálavách 

přežili. Jen člověk zůstává. Sklidil obilí do stodol… Zrna co 

odumřela. 

V tichosti posvátných útrob Boží stodoly – lodi kostela, 

v zastaveních ověšena věnečky s chmelovými šiškami, kruhovými 

směrovníky vede má klikatá polní cesta, vede přímo k obětnímu 

oltáři. K jeho stolu, obklopen plody úsilí člověka, dary země. Jako 
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slunce svítí věnec z obilí, ze zrn s ránem proměněno je v zářivý 

pecen chleba, položen v ošatku z modrých paprsků levandule. 

Můžeme hodovat, můžeme se veselit, vše je z polí pod střechou. 

Jdu k oltáři s otázkami v mysli. Kterépak ruce věnec čtyř 

obilnin s díky asi vázaly? Kolik lidí s trpělivostí umu nachystalo ty 

desítky snopečků v upomínku do domovů, ke Kříži. Však pověsil 

jsem si požehnaný snopeček k nohám Ježíše na zdi domova, kruh 

roku uzavřel. Navrchu věneček 

z Božího těla, uprostřed dva 

zkřížené proutky kočiček 

z Květné neděle.  

Kterépak ruce? Urodila se 

úroda. Nečekaně z jednoho pole, 

z jedněch rukou. Chtěl bych proto 

poděkovat naší Hance Štěrbové 

za tu práci, pečlivost, umírněnost 

očí a mnoho hodin práce. Kdy za 

nás šla na pole, s láskou k nám 

jimramovským sklízela, pro naši 

radost obnovila původní tradici. 

Kdy zasela do nás naději zrn 

v mnohonásobný užitek. Věřím, 

že mnozí z nás jsou úrodnou půdou, že v příštím roce bude více 

rukou sklízet a vázat společně, že Hančino úsilí podpoříme, že zrno 

odumře, že nezůstane osamoceno.  

Promítl jsem si slova otce Pavla při jeho propojeném kázání, 

kdy s dovětkem najednou vnímám slova znovu, avšak trochu jinak. 

Stačí jeden člověk, jeho vůle, ač třeba osamocen… „Dnešní druhé 

čtení otvírá krásná věta, že nikdo nežije ani neumírá sám sobě, 
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protože ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Když už se dnes 

bavíme o té úrodě a životě i smrti, které nejsou ledabylé či jinak 

nahodilé, můžeme si vzpomenout na jeden krásný Kristův výklad 

zaznamenaný evangelistou Janem, výklad o pšeničném zrnu, které 

pokud neodumře, zůstane samo, pokud však odumře, přinese 

mnohonásobný užitek. I člověk, který žije pro sebe, zůstane sám – bez 

přátel, bez Boha, kterého nechce přijmout. Užitečný může být jen 

člověk, který není osamocen. A když je snad osamocen od lidí, tak ví, 

že je dítětem Božím. A přináší užitek alespoň například modlitbou.“ 

/Václav Frömmel/ 

 

 

 

Přepis kázání otce Pavla na obnovené dožínkové slavnosti 

v Jimramově, 17. 9. 2017 

Ekumenické sdružení chrámových sborů Jimramov–Sněžné v našem 

kostele při Svátku duchovní písně v roce 2010 provedlo skladbu 

„Čas žní“ od Ondřeje Múčky a současného jáhna Daniela Blažke 

(vystoupení sboru lze zhlédnout na https://www.youtube.com/watch? 

v=K6Y-itv2Hks). V ní se zpívá, že právě nastává čas žní. Vidíme to 

všude kolem sebe, dnes i v našem kostele. Nastává čas, kdy vrcholí 

sklizeň plodů země, lidské práce a Božího požehnání. Děkujeme 

Bohu za úrodu, za potravu, za to, že se o nás stará a že nás jako Otec 

své děti živí. 

Dnešní druhé čtení (Řím 14,7-9) otvírá krásná věta, že nikdo 

nežije, ani neumírá sám sobě, protože „žijeme-li, žijeme pro Pána, 

https://www.youtube.com/watch?%20v=K6Y-itv2Hks
https://www.youtube.com/watch?%20v=K6Y-itv2Hks
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umíráme-li, umíráme pro Pána; ať tedy žijeme nebo umíráme, 

patříme Pánu.“ Když už se dnes bavíme o té úrodě a životě i smrti, 

které nejsou ledabylé či jinak nahodilé, můžeme si vzpomenout na 

jeden krásný Kristův výklad zaznamenaný evangelistou Janem, 

výklad o pšeničném zrnu, které pokud neodumře, zůstane samo, 

pokud však odumře, přinese mnohonásobný užitek (Jan 12,24; 

srv. 1Kor 15,36). I člověk, který žije pro sebe, zůstane sám – bez 

přátel, bez Boha, kterého nechce přijmout. Užitečný může být jen 

člověk, který není osamocen. A když je snad osamocen od lidí, tak 

ví, že je dítětem Božím. A přináší užitek alespoň například 

modlitbou. 

Ve skladbě, která v našem kostele před sedmi lety zazněla, se 

mimo jiné také zpívá, že „přijdou jistě časy zlý, můžem skončit 

v jámě lví.“ Tedy osamoceni. A protože nejen tráva může být 

spasena, ale i člověk může být spasen – ale naprosto odlišně než 

traviny, tak, jak dále ve zpěvu zaznívá, budem šířit Boží království. 

Protože jenom Bůh je světa spasení. Bůh spasí ty, kteří odumřou 

světskému životu, aby přinesli mnohý užitek, aby dozráli. I když se 

přízeň lidsky přátelského počasí odvrátí. 

V Bibli máme několikero přirovnání konce světa s časem žní 

a se ženci, kteří budou procházet zemí. Všechno živé kosí hlava–

nehlava, dobré zrno dávají do sýpek, plevy pálí ohněm 

neuhasitelným (např. Mt 3,12; Mt 13,30; Lk 3,17). V mnohých 

žalmech je život člověka přirovnávám k trávě, která ráno kvete 

a bují, večer je skosena a vadne (Žl 90,6; srv. Žl 102,12). 

I člověk celý život zraje, aby byl v čase žní podťat. Nicméně 

ne pro věčné shnití v hrobě, ale pro přínos užitku. Protože ať žijeme 

nebo umíráme, patříme Pánu. Dnes se to hůř vysvětluje, když 
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například seno trampům nahradily karimatky, v králíkárnách 

a chlévech vládnou granule nad voňavým senem.  

Někteří si možná ještě vzpomenou na zádušní písničku ze 

starších kancionálů „Klas zralý padl smrti kosou“. Z pohádek 

a mnohých mýtů známe Smrtku zobrazovanou jako stařenu s kosou 

v ruce. Když se lidé dříve více živili zemědělstvím, tento obraz jim 

připomínal, že Smrt svojí kosou podtíná lidské životy jako stébla 

trávy. Kdybychom si ji měli přiblížit podobně srozumitelným 

vyobrazením dnes, asi bychom tuto stařenu zobrazovali 

s křovinořezem, aby nám bylo její připodobnění bližší. Jenže 

křovinořez a sekačky tu trávu rozmlátí na padrť. Tak nám i dnešní 

média představují smrt v různých 

typech „černých kronik“. Smrt 

vše rozmlátí, zmizí to 

v kontejneru a nějak to tam 

shnije. Nic nežije, ani neumírá 

pro Pána, jakoby nic nepatřilo 

Pánu. 

Jenomže klas zralý padl 

smrti kosou, aby byl uložen do 

stodoly. Jak kdysi připomněl otec 

Jan Peňáz v kázání na pouti Nový 

Jeruzalém: Při hospodaření jsou 

nejdůležitější žně, sena, pak 

otavy. Při nich se nemyslí na to, 

aby to před domem vypadalo jako na tenisovém hřišti, ale myslí se 

na budoucnost, na zásoby pro zimu. Tedy na to, aby každé zrno 

i každé stéblo přineslo užitek. A to je obraz Božího požehnání, zde je 

zviditelněno, co žije a umírá ne pro sebe, ale pro Pána, který svému 

stvoření propůjčil čas života a který v konečném čase žní tento život 
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i s jeho výnosem vzal nazpátek. Bůh bere jen to, co Mu patří. Ať 

žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. 

I když ve zprávách slyšíme víceméně nářky a bědování nad 

malou úrodou, nad nepříznivým počasím, nad špatnou hospodářskou 

ekonomikou, nad nevyhovující velikostí a šišatostí brambor, nad 

bídou i nad plýtváním potravinami, my přesto přicházíme do domu 

Božího – do takové stodoly, kde nás Bůh shromažďuje; a jednou 

snad shromáždí ve svém věčném království, kde není uložen nikdo, 

kdo byl skosen a rozsekán ke shnití, ale ten, kdo žil a umíral pro 

Pána a stal se tak vhodným pro trvalý užitek a věčnou radost. 

A z jehož životního přínosu budou zase moct žít třeba i celé další 

generace. 

Když dnes děkujeme Bohu za úrodu, poděkujme také za své 

životy, za to, že máme to štěstí v jakémkoli počasí žít, zrát a umírat 

Pánu. Protože až přijde čas žní našeho života, musíme mít na paměti 

slova nejen z dnešního Božího slova, ale i z té písničky, kterou 

zpívali naši zpěváci, že jenom Bůh je spasení. 

 

 

 

 

V Sulkovci za zdí, která obklopuje hřbitov a kostel, stála omšelá 

poklonka s plastikou sv. Václava. Náhodný kolemjdoucí, pokud jej ta 

poklonka zaujala, jen stěží poznal, o co jde. I mnozí sulkovečtí 

návštěvníci právě nově opraveného a vymalovaného kostela nejspíše 

kapličku odepsali z inventáře. 
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S panem Jílkem jsme se rozhodli, že kapličku opravíme 

a umístíme na zeď hřbitova. Zdála se to být celkem jednoduchá 

záležitost. Jak to ale u starých věcí bývá, není o překvapení nouze. 

Kapličku jsme celkem bez obtíží sundali z betonového sloupku, ale 

problém nastal u samotné plastiky. Domnívali jsme se, že je to 

litinový odlitek, který jen očistíme od staré barvy a rzi a potom 

ošetříme novou barvou. Plastika ale, jak se ukázalo, byla sádrová 

a vyztužená železnými dráty. Při vytahování se rozpadla jako stará 

omítka na malé kousky. Dráty, které ji měly zpevňovat, úplně 

strávila rez. V tu chvíli jsme pochopili, že to nebude tak přímočará 

akce. 

Nebudu váženého čtenáře zatěžovat zbytečnými 

podrobnostmi z renovace kapličky. Pokud navštívíte Sulkovec, 

můžete posoudit, jak se nám to podařilo. Na svátek sv. Václava, 

28. září, o. Pavel po mši svaté kapličku požehnal. 

Se svatým Václavem, který je hlavním patronem České země, 

mám spojenu ještě jednu příhodu, kterou znám z vyprávění. Ta se 

stala na Vysočině v obci Věž za druhé světové války. V době svátku 

sv. Václava se konala nedělní mše svatá v místní zámecké kapli. 

Tamější kaple má spíše charakter malého kostelíka a je zasvěcena 

hlavnímu českému patronovi (mimochodem to něco svědčí o rodu, 

který zámek vlastnil). Na konci mše svaté, aby varhaník povzbudil 

vlasteneckého ducha, zapreludoval chorál Svatý Václave. Věřící se 

nechali strhnout a chorál zaburácel v celé své mohutnosti a kráse. 

V tu chvíli si nikdo v kostele nepřipustil, jakému nebezpečí vystavují 

sebe a své rodiny. Němci, kteří byli také účastníky bohoslužby, 

museli nejspíš spolknout hořkou pilulku. Když to potom lidem došlo, 

uhnízdil se v nich strach, jak Němci zareagují. Ale reakce z druhé 

strany nepřišla, prostě se nestalo nic. Vlastně se stalo. Stalo se to, co 
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máme v Sulkovci vytesáno do kamene pod kapličkou: … utěš 

smutné, zažeň vše zlé, Svatý Václave… 

Tím bych rád končil, ale nedá mi, abych mladým 

nepřipomněl dvě věci: 

první: i za nepatrné přestupky proti „Říši“ byly těžké tresty – 

často pro celou rodinu (třeba i za poslech zahraničního rozhlasu). 

A druhá: Málokterý národ má tolik velkých světců jako národ 

český. Ti svatí jsou také velcí přímluvci (sv. Anežka a další…). A to 

bychom měli mít na paměti nejen tehdy, když je nám „ouvej“. 

/Marián Škoviera/ 

 

 

 

Letos v Míchově přibyla nová kaplička, zasvěcená Panně Marii 

Lurdské. Jak mnozí ví, kaplička stojí na mezi u Vrátných. Pro 

postavení jsme se rozhodli letos na jaře a se stavbou se začalo 

v krásném mariánském měsíci květnu. 
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Pro sošku Panny Marie jsme vyjeli do Českomoravské 

Fatimy v Koclířově. Když jsme znali rozměry výklenku, mohli jsme 

začít stavět. 

Protože žijeme v kraji, kde se kamení urodí víc než brambor, 

mysleli jsme si, že vykopat metr hluboké základy bude celkem dost 

práce, ale světe div se, v celé hloubce bylo sotva pár kamínků. Při 

výběru místa pro stavbu při nás Panna Maria stála. 

Stavba s přibývajícími dny a týdny přibývala vcelku rychle, 

i když se nestavělo každý den. 

A protože na žádné pořádné kapličce nesmí chybět kříž, 

vyrobil nám pan Straka pro tu naši jeden nerezový. Aby byla Panna 

Maria v suchu, vyrobil pan Laštovička okno. 

 

Všechno bylo hotovo, zbývalo domluvit požehnání. 

Domluvili jsme se s naším panem farářem, o. Pavlem, a s panem 

farářem Josefem Dvořákem (působí v Hostěradicích, kde jsme jej při 
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jedné z farních poutí navštívili) na termínu požehnání. Připadlo to na 

8. října v 15:00 hod. A jako se se stavbou začínalo v mariánském 

měsíci, tak se končilo v měsíci růžencovém, den po památce Panny 

Marie Růžencové. A protože kdo zpívá, dvakrát se modlí, přijeli na 

požehnání zazpívat bratři Kovářovi ze Slavětic. 

I přesto, že v den slavnosti lilo jako z konve, sešlo se několik 

desítek lidí z naší farnosti. Všem bychom rádi poděkovali za účast 

a doufáme, že se jim kaplička líbí. 

Máme další místo, kde se můžeme sejít ke společné modlitbě, 

nebo k modlitbě soukromé. Tato kaplička je projevem naší úcty 

k naší nebeské Matce Panně Marii, projevem díků za její přímluvy 

a zároveň i prosbou o její pomoc a ochranu. 

/rodina Vrátných z Míchova, foto Vít Vrátný/ 

 

 

 

Vážení příznivci Žárovky. 

Dovolím si Vás seznámit s hezkou událostí ve Velkých Janovicích, 

která proběhla v sobotu 14. října t. r. v naší – pěkně opravené 

a krásně vyzdobené – kapličce.  

Za pěkného počasí si dva naši občané – Anička a František 

Samkovi – po padesátiletém manželství při mši svaté znovu řekli své 

vzájemné „Ano“. Celý obřad byl slavnostní a dojemný, dvě malé 

vnučky – družičky – jako andílci byly hodné, náš duchovní otec 

Pavel vedl obřad mistrně a s humorem sobě vlastním. Po skončení se 
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celá rozvětvená rodina shromáždila v naší bývalé škole k pohoštění. 

Tam si „zlatí“ manželé připomněli, jak ten čas rychle letí. Seznámili 

se v zaměstnání v Jimramově a založili rodinu. Vychovali dceru 

a dva syny, ti se jim odvděčili třemi vnuky a třemi vnučkami 

a rodičům připravili tuto oslavu. Manželé celý dosavadní život, 

i s různými překážkami, řešili všechno společně, dokázali se 

povzbuzovat a tolerovat. Ale hlavně nezapomínali na svého 

Stvořitele a Pannu Marii, které často prosili a děkovali za pomoc 

a ochranu. Všichni naši občané jim tuto oslavu přejí, máme radost, že 

se toho dožili, nebývá to dopřáno všem.  

Přejeme do dalších let pevné zdraví, optimismus a štěstí. Ať 

jsou mezi námi ještě dlouhý čas, protože jsou nekonfliktní a vstřícní. 

Naše kaple byla opravena hlavně zásluhou pana Samka po stránce 

pracovní a peníze uhradil Obecní úřad Velké Janovice. I za to patří 

všem dík. 

/Marie Zítková/ 

 

 

 

Během růžencového měsíce – měsíce října měli farníci i letos 

možnost, kromě pravidelné modlitby růžence s knězem ve všech 

farnostech, objednat si tzv. sms růženec. Každý všední den 

přicházela na mobil zájemců zpráva se zněním jednoho desátku. 

Letos, na rozdíl od loňského roku, jsme z příchozích textů neluštili 

žádnou tajenku, zato nám byla představena nějaká věta z Písma 

svatého, která uváděla tajemství růžence toho dne, a na ni 
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navazovalo čerstvě vzniklé veršované povzbuzení. Aby i ostatní 

mohli zakusit něco z této růžencové „pomůcky“, přinášíme náš 

říjnový sms–růženec na následujících řádcích. 

 

Radostný růženec: 

1. … Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala 

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii (srv. Lk 1, 26-38). A z růže 

kvítek vykvetl v lůně lilii. 

2. … Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila 

Požehnaná ty mezi ženami (Lk 1, 42). Požehnáni věřící – 

požehnáni my. 

3. … Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila 

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán (Lk 2, 11). Slavně zpívá 

Gloria, kdo nocí neuspán. 

4. … Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala 

Rodiče přinesli dítě do chrámu (Lk 2, 22). Pojďme se podívat tam 

místo do krámu. 

5. … Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla 

Když mu bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích zvykem 

(Lk 2, 42). Bůh se hledá vírou, nikoli jen vzlykem. 
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Růženec světla: 

1. … Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu 

Z nebe se ozval hlas: To je můj milovaný Syn (Mk 1, 11; Mt 3, 17; 

Lk 3, 22). Nezapomeň na svůj křest – je do nebe Tvé PIN. 

2. … Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc 

Naberte z nádob a doneste správci hostiny (Jan 2, 8). Co ode mě 

žádáš, Bože, a od mé rodiny? 

3. … Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval 

k pokání 

Pokání čiňte, evangeliu věřte (Mk 1, 15). Jak chcete si naměřit, 

stejně i všem měřte. 

4. … Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu 

Je dobré, že jsme tady (Mt 17, 4; Mk 9, 5; Lk 9, 33). Zvlášť na 

Táboře našich duší staví Bůh své hrady. 

5. … Ježíš, který ustanovil Eucharistii 

To čiňte na mou památku (Lk 22, 19; 1Kor 11, 24). I ve všední 

den, nejen o svátku. 

 

Bolestný růženec: 

1. … Ježíš, který se pro nás krví potil 

Pot jeho kanul jako krůpěj krve (Lk 22, 44). A kane podruhé 

a posté stejně jako prve. 
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2. … Ježíš, který byl pro nás bičován 

Pilát dal Ježíše zbičovat tehdy (Mt 26, 26; Jan 19, 1). Bič Ho prý 

zasáhl opět onehdy. 

3. … Ježíš, který byl pro nás trním korunován 

Vojáci upletli korunu z trní (Mt 27, 29; Mk 15, 17; Jan 19, 2). 

Královská hodnost? Až hlava brní! 

4. … Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž 

Nesl svůj kříž a vyšel z města (Jan 19, 17). Tudy vede ze Sodomy 

cesta. 

5. … Ježíš, který byl pro nás ukřižován 

Ježíše jste pověsili na dřevo kříže (Sk 5, 30b). Proč se to tak stalo, 

to každý z nás ví. Že? 

 

Slavný růženec: 

1. … Ježíš, který z mrtvých vstal 

On byl vzkříšen, v hrobě není (Mt 28, 6; Mk 16, 6; Lk 24, 6). Zní 

Aleluja za kuropění. 

2. … Ježíš, který na nebe vstoupil 

Byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim Ho zastřel (Sk 1, 9). 

Sešel z očí, sešel z mysli, mnohý již Ho zapřel. 
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3. … Ježíš, který Ducha Svatého seslal 

Všichni byli naplněni Duchem Svatým (Sk 2, 4). Od těch dob 

všichni křesťané hrají Bohu za tým. 

4. … Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal 

A od té chvíle si ji vzal k sobě (srv. Jan 19, 27b). A žádného 

věrného neponechá Bůh v hrobě. 

5. … Ježíš, který tě v nebi korunoval 

Ty, které povolal, ty uvedl do slávy (Řím 8, 30). Kéž se všichni 

sejdeme s Ním u „nedělní kávy“. 

 

 

 

Nedávno jsme slavili misijní neděli, kdy si vždy říkáme něco 

o misiích. A já jsem si začátkem října mohl vyzkoušet na vlastní kůži 

roli misionáře, při lidových misiích. Bratři pallotini konali žehnání 

všech domů ve svých farnostech, protože tam měla misie začít. 

K žehnání přizvali posily. Brali jsme to tedy šmahem dům od domu. 

Krásná zkušenost, jak Bůh působí skrze slovo a žehnání. Viděl jsem 

mnoho radostných tváří, na kterých spočinul Boží pokoj, ale také 

několik zatvrzelých, které málem vraždily pohledem. Většinou ti, 

u kterých byla víra slabá a do kostela už nechodili, byli mile 

překvapeni z tohoto Božího doteku. A já také. 

Já například z toho, že jsem mohl požehnat dům svému 

jmenovci, Pavlu Čechovi, kterého jsem v životě potkal poprvé. Když 
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jsem zazvonil u vrat, přišel otevřít starší pán a na otázku, jestli chce 

požehnat dům, odpověděl, že ne, že nemá zájem. Už jsem to chtěl 

zabalit, ale všiml jsem si, že u zvonku je napsáno Čechovi, a tak mu 

povídám, že se jmenuji taky Čech, Pavel. A on: No já jsem taky 

Pavel Čech, a tak pojďte dál. A tak jsme se dali do hovoru a zjistili 

jsme, že máme oba svoji manželku z Velkých Janovic, ale že jeho 

manželka je v nemocnici a on je doma sám. Tak jsem mu požehnal 

dům, a když jsem odcházel, bylo vidět v jeho očích slzy. Pro mě 

velice silný zážitek. 

Proto, jak píše svatý Pavel Soluňanům a jak jsme slyšeli 

o misijní neděli: „Když jsme k vám přinesli evangelium, nebyla to 

jen pouhá slova, naopak: bylo to provázeno projevy moci, činností 

Ducha Svatého a hlubokým přesvědčením.“  

/jáhen Pavel/ 

 

 

 

Biřmování je svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni 

dary Ducha Svatého. Ten, kdo se svobodně rozhodne žít životem 

Božího dítěte a kdo požádá o Ducha Svatého skrze vkládání rukou 

a pomazání křižmem, dostane sílu stát se slovem i skutkem svědkem 

Boží lásky. Stává se plnohodnotným a zodpovědným členem 

katolické církve (YOUCAT 203). 

O přijetí svátosti biřmování jsem uvažovala už v roce 2012, 

kdy v naší farnosti probíhala první příprava na tuto svátost s otcem 

Pavlem. Tehdy jsem se nechala odradit podmínkami  
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a náročností příprav. Na jaře loňského roku jsem se ale rozhodla 

jinak a k přípravě na přijetí svátosti biřmování jsem se přihlásila. 

Chtěla jsem se posílit ve víře a duchovně se přiblížit Bohu. 

 

Biřmovanci na Štarkově (foto o. Pavel – samospouští) 

Setkávali jsme se nepravidelně v pátek večer po mši svaté na 

faře. Společenství jsme zahájili modlitbou, vyslechli si přednášky 

otce Pavla věnované hlavním bodům katechizmu, zapojili se do 

diskuse nad probíraným tématem, zahráli si společenskou hru a na 

závěr přijali požehnání. I když setkání probíhala na konci pracovního 

týdne, kdy jsem se cítila unavená, nemusela jsem se nikdy 

přemlouvat a na společnost otce Pavla a spolubiřmovanců jsem  

se těšila. Do příprav jsme se zapojili i s vlastní prezentací vybraných 

témat. Naše setkání byla takovým kurzem duchovní obnovy a školou 
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modlitby. Pomohla mi hledat Krista a budovat  

si k němu osobní vztah. Dozvěděla jsem se mnoho nového. Často 

jsem o probíraném přemýšlela ještě doma nebo téma probírala se 

svými blízkými. Přípravy na biřmování neprobíhaly jen na faře, ale 

i v přírodě a na víkendovém setkání na faře ve Sněžném, kde jsme se 

věnovali studiu Bible. Každý si vybral dvě biblické knihy pro 

samostudium a při osobním setkání s otcem Pavlem jsme přečtený 

text probrali. Z Písma jsme si vybírali i duchovní heslo, tzv. 

biřmomotto. Na osobní konzultaci jsem přicházela s trémou, která 

díky přátelské atmosféře brzy opadla. Nebyla to ústní zkouška jako 

ve škole, ale duchovní rozhovor, prostor pro otázky a odpovědi. 

Patrona pro biřmování jsem hledala takového, který by mi byl 

vzorem a příkladem. Zvolila jsem sv. Zdislavu. Sv. Zdislava se 

pečlivě starala o rodinu a zároveň vedla duchovní život. Pečovala 

o chudé a nemocné, čerpala z Krista a svým příkladem dokázala 

ovlivnit i svého manžela. 

V sobotu 28. 10. 2017 jsme při mši svaté přijali svátost 

biřmování. Mše svatá byla nádherná. Děkuji otci Pavlovi za pečlivě 

vedené přípravy a otci Jiřímu Mikuláškovi za udělení svátosti 

biřmování. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě kostela a fary. 

Děkuji pěveckému sboru za doplnění sváteční atmosféry. 

Při prvním setkání budoucích biřmovanců jsme napsali Bohu 

dopis, který jsme v zalepené obálce nechali schovaný u otce Pavla 

a dostali ho zpět až po biřmování. Napsala jsem: 

Pane Bože, děkuji Ti za to, že jsem se rozhodla pro přípravu 

na sv. biřmování a k přijetí této svátosti. Prosím Tě o vytrvalost 

a sílu na cestě k Tobě. Děkuji Ti za otce Pavla, za jeho čas, který 

věnuje přípravě biřmovanců. Děkuji Ti a zároveň prosím za 

společenství lidí, kteří se spolu se mnou rozhodli pro přijetí svátosti 
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biřmování. Ať se jako dnes všichni sejdeme i v den, kdy nám bude 

tato svátost udělena. Amen. 

Moje modlitba byla vyslyšena. Uvědomuji si čím dál víc, co 

mi víra dává a umožňuje. Cítím Boží přítomnost všude, kde je. Bůh 

je stále se mnou v těžkostech i radostech, pomáhá mi doma i v práci. 

Vážím si všeho, co mi dává. 

/Kateřina Zdislava Havlová/ 

 

 

 

Dne 28. 10. 2017 naši farnost navštívil Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, 

generální vikář brněnské diecéze, který zastupoval nemocného otce 

biskupa Vojtěcha a jehož prostřednictvím přijalo svátost biřmování 

devět biřmovanců z našich farností. Jaké z toho měli pocity někteří 

z biřmovanců, si můžete zde přečíst. 

 

Otázky položené biřmovancům: 

1. Co jste očekávali od biřmování? 

2. Co vám biřmování dalo a jaké jsou vaše pocity? 

3. Jakého patrona jste si vybrali a z jakého důvodu? 

4. Jak se vám osobně líbila sobotní mše svatá? 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Monsignore
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Generální_vikář
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diecéze_brněnská
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Jana Menšíková /Josef/ 

1. Pevnější postoj ve víře. 

2. Pokoj v duši. Pocity mám velmi dobré.  

3. Sv. Josef byl spravedlivý. Je patronem umírajících. Můj otec 

se také tak jmenoval. 

4. Obřad byl pěkný.  

 

František Burša /Karel/ 

1. Očekával jsem rozšíření poznání a navázání užšího vztahu 

s Bohem. 

2. Očekávání se naplnilo, ale pořád je co hledat a nacházet. 

3. Karel Habsburský, protože křesťanský život přenášel do svého 

jednání a vlády a žil tak až do konce. 

4. Slavnost byla silným zážitkem s hromadou nervozity. 

 

Kateřina Havlová /Zdislava/ 

1. Chtěla jsem se posílit ve víře a duchovně se přiblížit Bohu. 

2. Uvědomuji si čím dál víc, co mi víra dává a umožňuje. 

3. Svatou Zdislavu. Sv. Zdislava se pečlivě starala o rodinu 

a zároveň vedla duchovní život. Pečovala o chudé a nemocné, 

čerpala z Krista a svým příkladem dokázala ovlivnit i svého 

manžela. 

4. Mše svatá byla nádherná. 
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Daniela Ondrůchová /Hyacinta/ 

1. Od biřmování jsem očekávala, že mi tato svátost bude posilou 

a upevněním mojí víry. Těšila jsem se, že se stanu křesťansky 

dospělou a převezmu odpovědnost za svoji víru od rodičů 

a kmotry, kteří se za mě zaručili při křtu. Za výchovu a vedení 

ke křesťanské víře jim moc děkuji. 

2. Radost, to je moje první asociace na otázku: Jaké jsou moje 

pocity po udělení svátosti biřmování. Cítím vnitřní potěšení 

a naplnění právě Duchem Svatým. 

3. Dlouho jsem si vybírala svoji biřmovací patronku, dlouho 

jsem přemítala stránky knihy Čtení ze životů svatých. A nakonec 

ona přišla sama a bez hledání. 

Když jsem připravovala program na Večer chval 2016 na 

téma Panna Marie Fatimská, tak mě, v té době ještě pouze 

blahoslavená, Hyacinta prostě nadchla. Obdivuji její pevnost ve 

víře, a že jako malé dítě dovedla být tak statečná. Když jí bylo 

7 let, zjevila se jí, jejímu bratru Františkovi a její sestřenici Lucii 

na hoře Cova da Iria ve Fatimě Panna Maria. Panna Maria se 

dětem zjevila šestkrát, a to vždy 13. dne v měsíci. Postupně 

dětem sdělovala tajemství, tato tajemství byla odkrývána 

postupně a děti musely mlčet a odolávat nátlaku společnosti. 

Ke 100. výročí od fatimských zjevení byla 13. 5. 2017 

blahoslavená Hyacinta papežem Františkem svatořečena. 

4. Samotný obřad byl završením našich příprav, ale hlavně byl 

nádhernou slavností Ducha Svatého. Mně se moc líbila výzdoba 

kostela, všechny vybrané texty i hudební doprovod.  
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Adéla Hubertová /Marie/ 

1. Prohloubení víry, přiblížení se Bohu. 

2. Obohatilo můj duchovní život, přivedlo mě blíž k Bohu. 

3. Svatou Marii Goretti, kvůli její odvaze a tomu, že dokázala 

bojovat za svou víru a čistotu i za cenu vlastního života. 

4. Obřad se mi moc líbil, byl opravdu krásný, slavnostní. Otec 

generální vikář byl moc sympatický, příjemný a měl krásné 

kázání. 

/rozhovor připravila Kateřina Havlová/ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Test znalostí 

Test znalosti našich farností, který byl součástí minulého vydání 

Žárovky a jehož tajenka se dala snadno odhadnout, nás neměl ani 

toliko zkoušet, jako spíš nás uvědomit o některých skutečnostech, 

kterými jsou naše farnosti společně poctěny. Tajenka, podle které si 

nyní můžete test v minulé Žárovce překontrolovat, zní: NOVÉHO 

JIMRAMOVA. 
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Oprava kaplí 

Během srpna a září probíhala oprava našich kaplí. V Nyklovicích 

byly vyměněny vchodové dveře, prostor byl vyplyněn proti 

dřevokaznému hmyzu, byla provedena výmalba interiéru dle návrhu 

akademického malíře Jiřího Štourače, bylo částečně renovováno 

osvětlení, instalováno nové zabezpečovací zařízení a celý prostor byl 

vyčištěn. S některými dalšími opravami se i nadále počítá. 

Ve Velkých Janovicích byla odstraněna velmi zastaralá elektrifikace 

a vybudována nová, byly opraveny dveře a rámy oken, byla opravena 

podlaha, přičemž ve vstupní prostoře byla zvýšena, rovněž bylo 

opraveno schodiště před kaplí, byl také opraven a vyčištěn oltář, celý 

interiér se dočkal nové výmalby. V Borovnici bylo zrušeno staré 

světlo nad vchodem do kaple, elektřina byla půdní prostorou 

natažena na klenbu a do kaple byly instalovány dva nové lustry. 

Práce na všech kaplích prováděli farníci svépomocí, většinová část 

finančních výloh s opravami spojená byla rovněž pokryta dary 

farníků. Opravu ve Velkých Janovicích financovala obec Velké 

Janovice, které budova kaple patří. 

Větší oprava, která ještě v době uzávěrky tohoto čísla 

Žárovky probíhá, je oprava druhé části fary v Dalečíně, ve které 

došlo ke stavebním úpravám v některých místnostech, bylo 

vybudováno nové schodiště na půdu, kde by v budoucnu mělo 

vzniknout místo k ubytovávání, probíhají vodoinstalatérské práce 

a druhá etapa prací topenářských. V Sulkovci bychom dle plánu měli 

do opraveného kostela začátkem prosince instalovat topení do lavic 

a osvětlení na kůr, čeká nás ještě poslední fáze připojení 

k vodovodnímu řádu a oprava obrazů křížové cesty. 
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Sběr potravin pro seminář 

Během září a října jako každoročně probíhal v našich farnostech sběr 

potravin pro Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Kromě 

více než 40 pytlů brambor jsme bohoslovcům a představeným 

věnovali med, mák, jablka, čalamádu, sušený pór a další. Všem 

dárcům obyvatelé kněžského semináře posílají poděkování a k Bohu 

za ně vysílají své modlitby. 

 

Bohoslužby pro děti 

Ve školním roce 2017/2018 se při bohoslužbách pro děti pohybujeme 

po různých poutních místech a seznamujeme se s příběhy, které daly 

těmto poutním místům vzniknout. V celoroční soutěži dětem sběrem 

korálků vznikne růžencový desátek. 

 

Donátorům Fondu Puls 

Velké poděkování patří všem, kteří většími finančními obnosy 

ve sbírce přispěli do Fondu Puls (o tomto Fondu jsme psali 

v minulém čísle Žárovky). Velké poděkování patří všem, kteří se 

stali donátory a pomáhají tak našim farnostem přispívat určenou 

částku do tohoto Fondu. 

 

Kurz vzdělávání 

Kurz vzdělávání pro dospělé a mládež bude opět probíhat o postních 

nedělích, tentokrát na téma „Služba Bohu ve službě lidem“. Pozvání 

přijali hosté: MUDr. Petr Zítka (lékař v nemocnici Nové Město na 
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Moravě), ppor. Mgr. Aleš Tulis (policejní vyjednavač a vedoucí 

oddělení silničního dohledu Policie ČR v Jihlavě), genmjr. Ing. 

Drahoslav Ryba (generální ředitel Hasičského záchranného sboru 

ČR) a jáhen Mgr. Ladislav Kinc (vězeňský kaplan v Kuřimi). 

 

Tisk Žárovky 

Od tohoto čísla Žárovky máme nového tiskaře našeho farního plátku. 

Za několikaletou a vstřícnou spolupráci děkujeme panu Stanislavu 

Šmalcovi, který již nemá možnost s námi na výrobě Žárovky 

spolupracovat. A současně se těšíme na spolupráci s panem 

Františkem Fialou, kterému za jeho nabídnutou účast na vzniku 

našeho oblíbeného čtiva předem děkujeme. 

/o. Pavel/ 

 

 

 

Když v dušičkovém čase chodíme na hřbitovy, vnímáme krásu 

ozářených hrobů. To je rozdílný pohled dušičkového týdne od 

pohledu na hroby během roku, kdy jsou pro nás něčím zastrašujícím, 

prázdným a smutným. V Jimramově máme každý rok příležitost 

pohlédnout z kostelní věže na rozzářené hřbitovy a nechat se oslnit 

tím jasem dušičkových plamínků. Pohled na plápolající svíčky v nás 

zanechává jakési světlo naděje. 

Když jdeme na hřbitov v jiném než dušičkovém období, často 

zajdeme na hroby svých nejbližších – rodiny, přátel. Věnujeme 
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pozornost jen konkrétním místům na svatém poli. O slavnosti všech 

věrných zemřelých často vnímáme hřbitov jako celek. Český teolog, 

otec Zvěřina, kdysi napsal: „Kolik hrobů, tolik zrcadel: V jednom 

pochovaná krása, v druhém bohatství a sláva, ve třetím mladost a síla 

života, ve čtvrtém ctižádostivost a tituly, v pátém výnosné 

povolání… Každý hrob mluví věčností, která se setkává s časem. 

Proto nás pojímá bázeň. Všechno, co zemřelo, vedlo, těšilo, děsilo; 

umlklo. Skončilo časné, nastalo věčné. Skončil se „den“, kdy bylo 

možno pracovat, milovat, činit dobré či zlé. Rozpadlo se tělo, nástroj 

duše. Konec příprav!“ Začala realita věčnosti. Když smrt odvála 

plevy, zůstalo zrno. Hrob vzal pomíjivé, ale zůstalo to, jakým člověk 

byl. Proto hřbitov není smetiště, kam se odhazují nepotřebné věci, ale 

místo, kde i zemřelí lidé zůstávají lidmi. 

Kdysi jsem u příležitosti 

slavnosti Výročí posvěcení kostela 

hovořil o adresách. Každý máme 

adresu, kde nás je možné na trvalém 

bydlišti najít. Každý máme být 

adresou, kde lze najít Boha doma. 

Letos jsme v rámci naší třídenní farní 

pouti navštívili také posvátný 

Velehrad. Nedostali jsme se sice až na 

velehradský hřbitov, nicméně mnozí tento plácek na zeměkouli už 

dříve navštívili. Velehradský hřbitov se nachází na samém konci 

obce a u jeho vstupní brány je napsáno: „Číslo poslední“. Leckomu 

se může zdát, že to možná vypadá zvláštně, nicméně působivě. Hrob 

není totiž jen to zrcadlo, hrob je také adresa, kde nás najde Bůh, až 

přijde křísit mrtvé. Co bylo na pomíjivém těle lidského, bude 

vzkříšeno v těle oslaveném.  
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Ať nám, zvláště v tyto dny, kdy ještě během listopadu 

doznívají svátky nazvané dušičky, pohled na to sídliště plné malých 

plamínků připomene zrcadlící obraz nejen toho, co je v hrobě 

pohřbeno a určeno k rozpadu, ale především toho, co můžeme z této 

adresy, z tohoto čísla, kde jsme třeba jen na návštěvě – zatím, odeslat 

v modlitbě ke vzkříšení. Než ono hřbitovní místo bude mluvit 

věčností, která se už osobně setkala také s naším časem a naší 

lidskostí. 

/o. Pavel/ 

 

 

 

V Číhošti – obci na severozápadě Vysočiny stojí gotický kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, kde se 11. prosince roku 1949 udál tzv. 

číhošťský zázrak.  

Při třetí neděli adventní, kdy kněz Josef Toufar kázal 

z kazatelny, se údajně několikrát pohnul křížek na hlavním oltáři. 

Přítomní věřící tuto skutečnost dosvědčovali, sám kněz si však 

ničeho nevšimnul a o pohybu křížku se dozvěděl až o den později. 

Jak uvádí server lidovky.cz, kněz vypověděl: „V závěru 

kázání jsem s posunkem levé ruky směrem ke svatostánku pravil: Zde 

ve svatostánku je náš spasitel.“ Při jeho slovech se kříž naklonil do 

strany, poté se vrátil zpět a vyklonil se na druhou stranu. Podle 

Růženy Prchalové, která se účastnila Toufarova kázání, se naklánění 

kříže opakovalo třikrát nebo čtyřikrát. Kříž pak zůstal vychýlen 
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a nikdo jej nedokázal vrátit do původní polohy. Celkem pohyb kříže 

vidělo 19 lidí. 

Když se zpráva o zázraku roznesla, do Číhoště se začali 

sjíždět poutníci z širokého okolí. Tehdejšímu režimu to však 

nevyhovovalo, neboť se připravoval na útok proti katolické církvi. 

A jak se můžeme dočíst na webu lidovek: „Kauza s hýbajícím se 

křížem přitom komunistům hrála do not. Proč nevyužít „číhošťského 

zázraku zinscenovaného Vatikánem“ k zahájení velkého procesu? 

Potřebovali akorát přinutit faráře, aby prohlásil, že křížem podvodně 

pohyboval sám.“ Ten však jakoukoli manipulaci s křížem popíral.  

V Číhošti, jakožto těžišti (geologickém středu) České 

republiky, se později udály ještě další podivuhodné úkazy, naposledy 

v prosinci 1998.  

 

Zásah státní bezpečnosti 

Policie začala případ vyšetřovat. Do Číhoště 21. 12. 1949 přijel 

náčelník StB z Ledče nad Sázavou, František Goldbricht. V roce 

1968 uvedl: „V kostele jsem se souhlasem faráře sejmul křížek 

z oltáře a prohlížel si ho. Všiml jsem si, že vychýlení je způsobeno 

špatným nasazením kříže na hřebík v podstavci. Bedlivě jsem křížek 

prohlédl, ale žádnou stopu, že na něj bylo něco upevněno, jsem 

neviděl.“ Goldbricht zásah vyšší moci apriorně vyloučil a pohyb 

křížku si vysvětloval tak, že jím asi někdo musel nepozorovaně hýbat 

s pomocí nějakého mechanismu. Žádný hmatatelný důkaz ale 

nenalezl.“ (www.irozhlas.cz, 19. 12. 2011). Celou záležitost 

Goldbricht ohlásil na stanici StB v Jihlavě, která do Číhoště dorazila 

až 25. ledna 1950.  

http://www.irozhlas.cz/


 listopad 2017 
 

   46  
  

Jak uvedl Josef Mlejnek v rozhlasovém pořadu Českého 

rozhlasu Zaostřeno na moderní dějiny: „To, že Jihlavská StB přijela 

do Číhoště až za 45 dní po prvním pohybu křížku, zpochybňuje 

tvrzení, že číhošťský zázrak vyvolala právě Státní Bezpečnost v rámci 

velkého tažení komunistického režimu proti katolické církvi.“ 

(www.irozhlas.cz, 19. 12. 2011). 

StB si kříž později odvezla a nikdo ho už nikdy neviděl. 

Faráře Toufara obvinili z inscenace celého „zázraku“. Petruška 

Šustrová však v rozhlasovém pořadu Zaostřeno na moderní dějiny 

řekla: „Podle lidí z Číhošti byl Toufar technický antitalent, jenž si 

nedokázal prý ani vyměnit píchlou duši u kola. Jako pachatele 

zázraku ho proto můžeme vyloučit. Nejen kvůli technické 

nešikovnosti, ale hlavně z psychologických důvodů. Poctivého kněze 

by přece nenapadlo zinscenovat falešný zázrak. Sotva v roce 1949, 

kdy sílil tlak komunistického režimu proti církvi. Musel by vědět, že si 

tak koleduje o kriminál.“ (www.irozhlas.cz, 19. 12. 2011).  

Příslušníci StB ho 28. ledna 1950 vylákali před faru, kde ho 

donutili nastoupit do auta a převezli do věznice ve Valdicích u Jičína. 

Výslechy Josefa Toufara zde probíhaly skoro denně, ale ten se 

k žádné účasti na „zázraku“ nepřiznal. Komunisté však jeho přiznání 

potřebovali pro svůj propagační program, proto nechali další 

výslechy vést Ladislavem Máchou. Svými krutými mučícími 

metodami zubožil Toufara tak, až podepsal, že výslechové orgány 

s ním jednaly velmi slušně, a že lituje svých činů. Protokol 

z 22. února 1950 obsahoval výpověď, že Toufar sexuálně zneužíval 

ministranty ve věku 9 až 12 let. Další den podepsal dodatek 

o technickém provedení zázraku. 

„Znalecká expertiza zpracovaná Kriminalistickým ústavem 

v roce 1994 (po porovnání s předcházejícími protokoly ze začátku 

http://www.irozhlas.cz/
http://www.irozhlas.cz/
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února 1950 jiné formulace a stylistika) však prokázala, že autorem 

textů těchto dvou výpovědí byl někdo jiný. Zároveň bylo zjištěno, že 

pomocí zařízení popsaného v protokolu nelze křížkem pohybovat.“ 

Komunisté chtěli natočit propagandistický film, který by 

objasňoval pohybování kříže, proto zmučeného Toufara převezli do 

Číhoště, kde měl nafilmovat zinscenování zázraku. Přítomný 

příslušník StB, Jan Bokr, vzpomíná: „Byl ve velmi špatném 

zdravotním stavu. Bledý, poškrábaný, rty měl rozpraskané, těžko 

mluvil a myslím, že jej stále dva orgáni drželi.“ (citace ze studie Jana 

Kalouse v pořadu Zaostřeno na moderní dějiny, 19. 12. 2011). 

Toufar si stěžoval na velké bolesti v břišní dutině a když jej dopravili 

na kazatelnu, omdlel. Byl převezen zpět do Valdic, kde ho vyšetřil 

lékař a konstatoval zánět pobřišnice. Toufara převezli do státního 

sanatoria v Praze, kde byl 25. 2. 1950 operován, ale krátce po operaci 

zemřel. Po pitvě byl pochován v hromadném hrobě v Praze 

Ďáblicích. Rodina se o smrti Josefa Toufara dozvěděla až v roce 

1953. Ostatky byly z hromadného hrobu vyňaty v listopadu 2014 

a po odborné expertíze, která prokázala skutečnost, že patří 

umučenému Josefu Toufarovi, byly 12. července 2015 řádně 

pohřbeny v číhošťském kostele. Je nadějné, že tento kněz bude 

zařazen mezi blahoslavené. 

/Ze seminární práce Hany Dufkové/ 
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Půjdu dál 

až přijde čas. 

 

Dál do Jeho dveří. 

 

Přijde den, 

Pán zavolá 

 

jména těch, co věří. 

 

Budu prosit, 

odpusť jen, 

a déšť v srdci 

ustane. 

 

S pokorou 

radovat se smím, 

spojím se 

s velkým Tajemstvím. 

/Hana Dufková/ 
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V tomto čísle Žárovky se podíváme na dalšího svatého, který je 

vyobrazen na jimramovském oltáři Čtrnácti pomocníků v nouzi 

a který má svátek v listopadu. On to tedy nebude světec, ale bude to 

světice. Svatou Kateřinu Alexandrijskou, která má svátek 

25. listopadu, na našem obraze jistě poznáme podle jejího atributu, 

a to v levé horní části malby. 

Tato světice žila na přelomu třetího a čtvrtého století. 

Narodila se v egyptské Alexandrii, pocházela ze vznešeného rodu. 

Údajně to byla princezna, dcera krále Kosta. Rodiče jí však brzy 

zemřeli a ona v paláci žila jen se služebnictvem. Velkou předností 

byla její krása v kombinaci se vzdělaností. Jejím oborem byla věda 

a řečnictví. A bohatá byla nejen hmotně, ale i na pýchu, se kterou 

odmítala všechny nápadníky. Až setkání s jedním poustevníkem ji 

změnilo, neboť jí oznámil, že jejím ženichem je Ježíš Kristus. 

Zanedlouho pak přijala křest a rozhodla se pro zachování panenství 

z lásky ke Kristu. V jedné legendě se hovoří i o tom, že se Kateřině 

v noci zjevila Panna Maria s Ježíškem v náručí a Ježíšek se k ní 

sklonil a na prst jí navlékl zlatý prsten na znamení jejího zasvěcení. 

Do Alexandrie zavítal na návštěvu také císař Maximus, který 

byl šiřitelem pronásledování křesťanů. I na toto místo přijel 

uspořádat slavnost s obětováním pohanským bohům. Kateřina před 

něho odvážně předstoupila a začala mu vysvětlovat, že jediný 

a pravý Bůh je Bůh křesťanů, vše ostatní jsou modly. Protože se 

císařovi krásná princeznička zalíbila, nenechal ji za tu drzost 

popravit, ale předvolal padesát učenců a filozofů, mistrů v rétorice, 

kteří by Kateřinu usvědčili z omylu. Opak byl pravdou a až padesát 
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učenců a filozofů přijalo křest. Maximus je pak údajně nechal 

všechny popravit v plamenech na hranici. Kateřinu nechal zbít pruty 

a uvrhnout do vězení, kde měla buď „přijít k rozumu“, nebo zemřít 

hlady. Po dvanácti dnech, kdy byla opět předvedena před císaře, byla 

shledána žalářem nikterak nepoznamenána. Legenda vypráví, že ji ve 

vězení opět navštívil anděl. 

Jednou ji měla navštívit 

i císařovna, kterou Kateřina 

přivedla k rozhodnutí pro křest. 

Jako další obrácený je uváděn 

vojevůdce Porfyrius, kterého 

následovali někteří z vojáků.  

Na to, když o tom po 

návratu z nějaké cesty zpravili 

císaře, nastalo mučení Kateřiny. 

Císař dal dovléct čtyři kola 

opatřená ostrými břity. V tomto 

soukolí mělo být krásné tělo 

bystrého ducha drceno. 

O vysvobození z mučidel se legendy zmiňují různě. Některé hovoří 

o tom, že do kol udeřil blesk a roztříštil je, jiné, že povolily provazy, 

kterými byla odsouzená spoutána, a kola se sama rozpadla. 

V každém případě do těchto těles s noži a hroty nebyla vpletena. Na 

to císař přikázal setnout jí hlavu. Tento pokus o popravu byl již 

úspěšný. Jedna z legend se zmiňuje o tom, že místo krve vytékalo 

z těla dívky mléko. (O tom se ještě zmíníme, až budeme číst 

katechezi o sv. Pantaleonovi, který je na obraze hned pod Kateřinou). 

Zmínka o mléce ukazuje na symbolické vyjadřování. Bývalo viděno 

jako potrava duše i znamení nesmrtelnosti. V legendách vyjadřovala 
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proměna krve v mléko důkaz neviny a svědectví čistoty 

popraveného. Podle některých i symbol velkého ženství a moudrosti. 

Když meč kolem roku 310 oddělil Kateřininu hlavu od těla, 

zjevili se dva zářící andělé a její tělo odnesli na horu Sinaj, kde ho 

pohřbili. Je nutno podotknout, že anděly byli nazýváni také 

basiliánští mniši. Kdo jste navštívili horu Sinaj, pravděpodobně jste 

také navštívili klášter sv. Kateřiny, který od roku 530 stojí na úpatí 

této Mojžíšovy hory a ve kterém je uchovávána její lebka 

a krchňačka – levá ruka. Údajně sinajský mnich Simeon část ostatků 

mučednice přenesl do Rouenu ve Francii, odkud čtyři částky získal 

Karel IV. pro svatovítský chrám. Jako vděčný ctitel sv. Kateřiny, jíž 

přičítal pomoc v bitvě u Modeny, zbudoval na Karlštejně kapli 

sv. Kateřiny. Dále jí zasvěcený chrám v Praze s klášterem 

augustiniánské řehole a je mu připisována staročeská legenda o této 

mučednici, ve 250 verších. 

Tradičně je Kateřina znázorňována se zlomeným kolem 

pobitým hřeby nebo jinými bodci, jako žena s mečem či palmovou 

ratolestí, někdy má u sebe pohanské filozofy, anebo nevěřícího 

panovníka. Někdy bývá vyobrazena ve svém mystickém zasnoubení 

s Kristem. 

Pro svoje řečnické umění je Kateřina patronkou všech 

řečníků, filosofů a mudrců, učitelů a studentů, kdy pomáhá řešit 

problémy spojené s učením. Je patronkou univerzit a knihoven. Pro 

svoji bystrost si ji za přímluvkyni zvolili notáři a právníci. Oroduje 

za dívky a manželky. Je patronkou nemocnic. Dále všech povolání, 

která mají co do činění s kolem a nožem: kolářů, hrnčířů, mlynářů, 

přadlen, švadlen, provazníků, lodníků, koželuhů, kadeřníků, 

soukeníků, knihtiskařů a obuvníků. Prosí o pomoc při hledání 

utonulých. Je patronkou polních plodin. Pomáhá při migréně 
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a bolestech jazyka. Škoda že ne, když nás jazyk jenom svrbí. 

V rozlomeném kole mnozí vidí zmaření životních plánů, tak 

Kateřininu působnost rozšířili na léčitelku ztroskotaných životních 

projektů. Protože zlomené kolo může být symbolem smrti, stala se 

též přímluvkyní za šťastnou smrt. 

A v čem spočívalo pravé bohatství této světice, která když je 

na blátě, tak jsou Vánoce na sněhu a obráceně? Právě v tom, co si 

s sebou odnesla na věčnost. 

/Z katecheze o. Pavla/ 

 

 

 

V poledním čase, po odeznění zvonů, jdu si Kostelní uličkou k tiché 

modlitbě před mříž, do kostela v tropických časech. Vítr, sucho, 

žízeň má žene mne, i žízeň malé zahrádky, „mých“ dvou metrů, 

hrobu. 

Před kostelním schodištěm mne zastaví tři malá dítka, dvě 

usměvavé holčičky s košíčkem a chlapec mne osloví s nabídkou pro 

dnešní usměvavý den. Než se podívám, říkám si, to bude asi nějaká 

sbírka Květinového dne, nebo pro pejsky … tak jak to znám z ulic 

větších měst. Uvidím v košíčku s mašlí po levé straně pečlivě 

vyrovnaný černý rybíz, po pravé čerstvě natrhané červené maliny 

a uprostřed ve svazečkách svázané kytičky… Nejdříve nechápu. 

Mohu si prý vzít, co chci. Jen tak, peníze vůbec na nic nechtějí. 

Ochutnám oboje a přičichnu k levanduli, přec vytáhnu 

svatováclavský groš a předám ho anděli s kudrnatými vlásky v barvě 
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zlatavé slámy s úsměvem a se slovy: 

Na zmrzlinu. Oči její poděkovaly. 

Rozloučím se, s úsměvem jdu dál 

s okamžitou myšlenkou, jestli 

nespím a nesním. Omylem nejdu 

svou přímkou po schodišti, ale 

obcházím kostel pod obloukem 

můstku Za. Říkám mu tak. Z kostela 

přes oblouk Za, za svými, na ostrov 

křížů.  

Je tohle ještě dnes možné? 

A zároveň s otázkami k sobě: Jak 

jsem se to myšlenkově zachoval?! Jak jsem nacvičený, naučený, že 

mnohé je za něco. Jak jsem už světsky zkažený. Že v tom hledám 

obchod, ač by byl Bohulibý-charitativní. Pomodlil jsem se v kostele 

před mříží, teplý vzduch proudí kostelem, ochlazuje se, obohacuje se 

jako má duše, je příjemně omytá. Až tam si vzpomenu, jak putuje 

dnešním dnem dobro… jak jsem měl 20 minut do odjezdu busu 

z Poličky a mával deset vteřin na auta, stopoval, jak pro mne zpětně 

zacouvala usměvavá paní Andrea z Korouhve, ač spěchala, ač mají 

dnes rodinnou oslavu… Jak jsem vlastně jen předal „lístek“, ten 

Svatováclavský groš dál v dobrém.  

Vezmu konev a napumpuji vodu se skřehotající písní z hlubin 

země…, jak rád mám vrzající hlasy, drnčící zvuky, od dveří… však 

každý je charakteristický-rozpoznatelný, i tento hlas pumpní. V hlavě 

myšlenka, že mají-li hroby uši, jistě zpozorní… Někdo má návštěvu, 

někdo bude zalit!  

Zaleji vzrůstající pomník – svou skleněnou báseň Za – ty 

dveře se zvonkem jménem Frömmel. Snad se na mne nezlobí bývalý 
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nájemce a třeba taky rád hrává šachy, jako můj tatínek i bratr, co mne 

předešli… Však dozvím se to, až… 

Krásný den, vždyť potkal jsem dnes tři anděly! 

/Václav Frömmel/ 

 

 

 

Jednou mi to nedalo a zeptala jsem se známého: „Co bude po smrti? 

Až umřeš?“ Odpověděl: „Nic.“ „Jak jako nic?“ ptám se já a on na to: 

„No nic, prostě NIC, co bys chtěla VÍC?“ 

Známý je nevěřící, tak mu to NIC asi stačí, ale já určitě 

potřebuji VÍC! 

 

Vždycky, když si představuji, jak něco bude, tak i když 

vymyslím sto možností, tak ta sto první je správně, takže to tak bude 

určitě i s tou smrtí. Když už nad tím ale zapřemýšlím, tak si vybavím 

slova, krásná slova, z knihy Až k prolití krve (knihu napsala paní 

Marie Svatošová jako radostné poselství P. MUDr. Ladislava 

Kubíčka), kterými jedna z pisatelek, paní Jana, popisuje své 

představy o smrti otce Ladislava.  

 

„… A tak, drahý Ladislave, představuji si Tvoje shledání 

s Bohem Otcem jako velikou slavnost. Přicházíš k Němu, Tvůj 

pokojný, trpělivý pohled se setkává s Jeho pohledem, který slibuje: 

už se nikdy neodloučíme! Bůh Otec Tě pevně a dlouze obejme. Pak 

pozvedne ruce, aby zmlklo celé nebe, a prohlásí: Dávno před 
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založením světa jsem naplánoval toto setkání! Připravte ty 

nejvzácnější hvězdy, ty nejzářivější a ty, co ještě nikdo nezná, sneste 

komety a udělejte ten nejbarevnější ohňostroj, jaký umíte. Připravte 

průvod zástupců celého nebe: archandělů, andělů, světců, apoštolů 

a mučedníků, panen a vyznavačů. Zavolejte i Pannu Marii, ať přijde 

přivítat tohoto mého oddaného syna, ať si vezme i ten diadém 

s dvanácti hvězdami. Někde v ráji musí být i skladatel Antonín 

Dvořák. Najděte ho, ať připraví sbory, tento kněz ho měl moc rád.  

Představuji si, že kolem cest se shromáždily obrovské 

zástupy. Tvoje malá sestřička, se kterou jsi byl denně při mši sv. ve 

styku, Ti běžela naproti a skočila do náruče. Byli tam i Tvoji rodiče, 

maminka šesti dětí Věrka, které jsi pomáhal v její nemoci a umírání, 

byl tam zástup těch, kterým jsi jako kněz s láskou posloužil a byl 

nablízku, když trpěli, nechyběli svatí a světice všech dob. A všichni 

se radovali z Tvého návratu domů, do Boží náruče.  

Určitě to v nebi tak nějak toho 11. září 2004 muselo vypadat. 

Nebo to bylo ještě mnohem, mnohem úžasnější? …“ 

  

I já si myslím, že to bude ještě mnohem úžasnější… „Jak stojí 

v Písmu – my zvěstujeme to, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, 

a nač člověk ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho 

milují.“ (1 Kor 2, 9). 

Jak píše P. Pavel Zahradníček v jednom z časopisů Milujte se! 

– I když ještě nemůžeme plně porozumět (a už vůbec ne si 

představit), dvě věci bezpečně víme:  

1.) na to, co Bůh slíbil, se můžeme plně spolehnout  
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2.) způsob, jakým Bůh splní to, co slíbil, přetrumfne vše, co 

si dokážeme nyní představit.  

 

A nakonec mě už jen napadá, jak to bývá vždycky ve filmu 

při soudním jednání – Po smrti NIC NEBUDE? – Námitka, 

irelevantní!  

 

(Zdroj: Svatošová Marie – Až k prolití krve; časopis Milujte 

se! 38/2016) 

/Marie Havířová/ 

 

 

 

Slepičí polévka pro duši 

Znamení z nebe 

101 příběhů o zvláštních vzkazech z onoho světa, 

o podivuhodných znameních a lásce, která je věčná. 

Knihu napsali:  

Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Amy Newmarková. 

Nyní úvod z knížky Znamení z nebe: V životě každého z nás 

přicházejí chvíle, kdy se musíme navždy rozloučit s někým blízkým. 

Tváří v tvář nutnosti říct poslední sbohem však nakonec přece jen 

doufáme, že nejde o skutečný konec – že smrt není definitivní 
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odchod z tohoto světa a my ještě dostaneme příležitost znovu se 

setkat. A nemusíme k tomu ani být věřící v náboženském smyslu. 

Vždyť stopy jsou všude 

kolem nás. Všimli jste si motýla 

na hřbitově? Pohlazení jarním 

vánkem? Narážíte na různá 

znamení, která jako by vám vaši 

blízcí posílali odněkud shora?  

Lidé, kteří přispěli do 

této knížky, vyprávějí ve 101 

příbězích o svých zkušenostech 

se smrtí blízké osoby 

a zvláštních zážitcích, snech či 

setkáních s anděly, které jim 

dodaly novou sílu, víru a naději. 

Knížky Slepičí polévky 

se staly knižním fenoménem, 

byly přeloženy do více než čtyřiceti jazyků. Přinášejí motivaci 

a inspiraci čtenářům po celém světě, pomáhají jim překonat těžké 

chvíle, nabízejí útěchu, povzbuzení a ujištění, že v tom nejsme sami. 

 

Posílám jednu z povídek: 

Znamení od syna 

Lidskému rodu není nic dražšího než děti. 

Jsem upřímně přesvědčena, že naši nejdražší zesnulí nám dávají 

znamení, že jsou stále s námi. Jsou to mnohdy zdánlivě běžné 
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a prosté věci, které obvykle považujeme za náhodu. Já myslím, že 

když budeme bdělí a budeme pozorně vnímat, naši milovaní nás sem 

tam pozdraví. 

Před necelými sedmi lety zemřel při autonehodě můj 

milovaný syn Dominik. Bylo mu devatenáct. Dlouho mi trvalo, než 

jsem se odhodlala zajít na hřbitov k Dominikovu hrobu, protože jsem 

nebyla schopna vyrovnat se s tou krutou, nelítostnou skutečností 

a číst jeho jméno na náhrobním kameni. Dnes tam s mým manželem 

Mannym chodím skoro každý víkend, ale já na ten náhrobní kámen 

stále hledím nevěřícně, třebaže jsem tam to jméno četla nesčetněkrát. 

Jednou jsem zajela za Dominikem sama. Chtěla jsem se 

posadit na lavičku u hrobu. Je trochu divné sedět a povídat si s ním. 

Je trochu divné sedět a povídat si hlasitě s někým, kdo tam fyzicky 

není. Když jsem řekla, co jsem měla na srdci, zůstala jsem tam jen 

tak sedět a koukala okolo. Je 

smutné mluvit a neslyšet odpovědi. 

A tak jsem řekla nahlas: „Domi, já 

bych si moc přála, abys mi dal 

znamení, že jsi tady. Zmínila jsem 

se o tom, že ta lavička, na níž jsem 

seděla, byla pod stromem? Jen 

jsem to dořekla, utíkala jsem, jak 

mi cosi káplo na hlavu. Ptačí trus. 

Rozesmála jsem se. Dome, ne, 

takové znamení jsem nemyslela. Zvedla jsem hlavu, abych se 

podívala, který pták mi poslal ten dáreček, a proletěl mi nad hlavou 

překrásný motýl. Myslím, že to Domi se mi chtěl omluvit za toho 

ptáka.  
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S manželem jsme pak na hřbitově zažili ještě jednu příhodu 

s motýlem, na kterou nikdy nezapomenu. Vždycky, když jdeme na 

hřbitov, vezme Manny prázdnou láhev, u pumpy, kousek od Domova 

hrobu, ji naplní vodou. Já dám do vázy čerstvé květiny a Manny do 

ní naleje vodu. Když jsem ten den čekala 

na Mannyho, všimla jsem si, že na váze 

sedí nádherný motýl. Stála jsem kousek 

od něho a on se ani nehnul. Ukázala jsem 

to Mannymu. Manny natáhl ruku k váze 

a motýl se mu vzápětí klidně usadil na 

prstě a pomalu rozložil křídla. Stáli jsme 

tam vedle sebe a upřímně motýla 

pozorovali. Pak jsem nastavila ruku 

a motýl, jako by to pochopil, pomalu 

přelezl na můj prst. Chvíli jsme si takhle 

motýlka posílali a já nechápala, jak je to možné. Motýl nakonec 

odletěl, ale neustále se vracel, jako by s námi hrál nějakou hru. 

Rozhodli jsme se, že zkusíme, jestli poletí za námi. Zamířili jsme 

k nedaleké lavičce a posadili se tam. Nepřiletěl. Vrátili jsme se 

k Domovu hrobu a motýl byl u nás. Poletoval sem a tam a neustále se 

vracel ke mně nebo k Mannymu. „To musel být Dominik.“ Nemohli 

jsme na to přestat myslet. 

Když jsem několik dnů nato roztáhla závěsy v obývacím 

pokoji, venku za oknem byl motýl. Přistoupila jsem k němu blíž 

a viděla, že je to stejný druh, jako ten motýl na hřbitově. Chvíli seděl 

za oknem. A když pak odletěl, zůstal mi v srdci pocit hlubokého 

klidu.  

Pochopila jsem Dominika. Je stále s námi. 

/připravila Anežka Pítrová/ 
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19. 11.: Svatocecilské setkání – v 16:00 Nešpory v kostele 

v Jimramově a následné setkání na faře 

3. 12.: Žehnání adventních věnců a příchod sv. Mikuláše 

(při všech bohoslužbách) 

3. 12.: Večer chval v Jimramově (čas bude upřesněn) 

24. 12.: v 11:00 „předpouťová“ mše svatá v kapli Narození Krista 

v Jimramovských Pasekách 

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

Jana v Jimramově 

24. 12.: sbírka na adopci na dálku – při půlnoční mši sv. 

v Jimramově 

26. 12.: Svatoštěpánské představení dětí (ve 12:00 

v Nyklovicích, v 15:00 v Jimramově) 

31. 12.: v 16:00 Ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele 

v Jimramově 

31. 12.: ve 20:00 Bohoslužba a Te Deum na závěr roku 2017 

v Jimramově 
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Rorátní mše svaté v Jimramově: adventní pondělí a soboty 

v 6:45, po mši sv. modlitba Ranních chval (začátek bohoslužby 

navazuje na pondělní příjezdy autobusů, děti posléze stíhají začátek 

vyučování) 

 

Předvánoční svátost smíření:  

Jimramov: 17. 12. od 16:00 

Dalečín: 10. 12. od 17:00 

Sulkovec: 10. 12. od 16:00 

Borovnice: 9. nebo 23. 12. od 17:30 (bude ještě upřesněno) 

Velké Janovice: 20. 12. od 9:30 

Nyklovice: 10. 12. od 15:00 

Vyjma Borovnice a Vel. Janovic budou kromě otce Pavla 

zpovídat i hostující zpovědníci. Doba zpovídání bude závislá na 

počtu kajícníků. 

 

Adorační dny: 21. 12. Sulkovec, 24. 12. Jimramov, 27. 12. 

Dalečín. V tyto dny jsou naše farnosti pověřeny společnou 

i soukromou modlitbou před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní. 

Adorační hodiny budou upřesněny v ohláškách a na webu. 

 

Půlnoční mše svatá:  Jimramov: 24. 12. ve 21:30 

 Dalečín: 24. 12. ve 24:00 

 

1. a 2. svátek vánoční a 1. ledna: nedělní pořad bohoslužeb 
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Předběžný plán na začátek roku 2018 

Tříkrálová sbírka: 5. a 6. 1. 

Farní ples: 12. 1. v Jimramově 

Ekumenická bohoslužba v katolickém kostele v Jimramově: 

22. 1. 

Společné slavení svátosti nemocných a předcházející svátosti 

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

 

Kurz vzdělávání pro dospělé a mládež o postních nedělích – 

více info v InfoPointu 

 

O dalších bohoslužbách a akcích budou aktuální informace 

podávány prostřednictvím ohlášek a farního webu. Změna 

vyhrazena. 
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aneb  

 

 Zprávu jsem posílal na poslední chvíli a telefon mi napsal, že 

služba není dostupná, pouze tísňová volání. Tak jsem to chtěl 

poslat přes číslo 150, protože už mi hořel termín. 

 Po přestavbě koupelny na faře v Sulkovci zůstala vana, kterou 

nabízíme za odvoz. Do koupelny už se asi hodit nebude, ale 

třeba na zahradě ještě může posloužit. Tento týden mají být 

vedra, tak proč se někdy nevykoupat na zahradě, že? 

 Nastalo období, kdy doma chlupy drží na všem kromě 

kocoura. 

 Přijít klidně můžete, ale já jsem momentálně mimo 

Jimramov. Vrátit bych se měl v sobotu odpoledne, takže tu 

záležitost můžeme vyřídit v sobotu večer, nebo v neděli ráno. 

Včera, dnes a zítra ale určitě ne. 

 To jako jestli jsem neměl černý kašel? No to já nevím, já jsem 

se na barvu nedíval. 

 Právě jsem dorazil ze svatby. Teď honem vyměním obličej 

a valím na pohřeb. 

 To je medugorský růženec. Ten, pokud se nepletu, tak se 

sedmkrát za sebou modlí tři modlitby: Otče náš, Zdrávas 

a Sláva Otci. Je to takový růženec turbo. 
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