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Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky, 

zima a jaro spolu v těchto dnech laškují, sluneční paprsky se perou se 

sněhovými vločkami, ale přece jen už se vše schyluje k jaru, příroda 

ve startovních blocích čeká na výstřel, pod kterým definitivně padne 

letošní zima, a život všeho možného (i nemožného) stvoření vyběhne 

po své dráze na závodiště, které Stvořitel pečlivě připravil. První 

jarní rostlinky už vykoukly, aby se staly předzvěstí této nádhery, 
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a medvěd, který si v říjnu natáhl budík na tři čtvrtě na duben, už také 

pomalu vstává z brlohu. 

Přichází jaro, nastává nové zrození, nové tvorstvo přichází na 

světlo světa, na světlo Boží. A tak jsem si vzpomněl na někdejší 

oblíbený Večerníček, na pohádky o včelích medvídcích. V jednom 

vyprávění jsou Brumda a Čmelda překvapeni, že kousek od nich 

něco svítí, přijdou blíž a vidí svítícího broučka, který ohromeným 

čmeláčkům vysokým hláskem zvěstuje: „Já jsem světluška a právě 

jsem se narodila.“  

Pokud Vám nyní připadá, že pod Vašima rukama něco svítí, 

pak se, prosím, ztište, abyste slyšeli ten světelnými paprsky zvonivý 

hlásek: „Já jsem Žárovka a právě jsem se narodila.“ Ať nám světlo 

tohoto čísla Žárovky přináší radost i poučení, podobně jako samo 

jaro a každý život, který se narodil, aby obohatil náš svět – ten 

fyzický, duševní i duchovní. 

o. Pavel 
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Když se stala ta velká událost a v Betlémě se narodil Pán Ježíš, 

nedověděli se o tom jen tři králové a pasáčkové. Dověděla se o té 

radostné události všechna Boží stvoření a každý chtěl být u toho. 

Jedním z těchto stvoření byl i malý pomalý šnek, který se také 

rozhodl jít na tuto významnou pouť. Pomalu si jde, nebo spíše se 

plazí, a cestou potkává spoustu dalších bytostí, které strhne svým 

nadšením a které se k němu přidávají a následují ho poklonit se Pánu. 

Je to parta netypická od opilce až 

po kdejakou zvířecí havěť, řeklo 

by se, jak si mohou rozumět, 

každý jiný a přece tak stejní. 

Všichni pochopili, že i když jsou 

vzhledově i myšlenkami rozdílní, 

spojuje je jedna tak důležitá věc, 

uvědomují si, že se narodil 

Spasitel a že mu je potřeba 

projevit lásku. Lásku, kterou od 

této doby budou neustále mít v sobě, která je bude sdružovat ve 

stejné společenství a která jim bude určovat smysl života a jeho 

naplnění.  

Tato myšlenka byla hlavním tématem letošní Svatoštěpánské 

besídky, která proběhla jako obvykle na 2. svátek vánoční v našem 

kostele v Jimramově. Pan Bradáč s námi nacvičil tuto netradiční 

pouť, při které jsme se přestrojili za všelijaká zvířátka a osoby 

a vydali jsme se do Betléma. Cestu jsme zvládli a k Ježíškovi jsme se 

všichni dostali. Odměnou nám byl potlesk a výraz všech 

zúčastněných, které jsme se snažili potěšit v tak výjimečný čas, 



březen 2018  

 

  5  
  

jakým jsou Vánoce. Nakonec jsme si všichni zazpívali koledy. 

Atmosféra byla natolik sváteční a veselá, že strhla ke zpěvu koled 

i tátu – a to je co říct! 

Tak zas za rok se budu těšit na setkávání při zkouškách a na 

společně strávené chvíle se všemi dobrými lidmi, které spojí (spojil) 

nějaký šnek. 

/Filípek Chládek/ 

 

 

 

(foto Petr Chládek) 
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Byli jednou tři kamarádi a ti se rozhodli, že udělají něco užitečného. 

Chvíli nad tím přemýšleli, hledali všechna možná řešení a možnosti, 

až se usnesli, že se převléknou do něčeho bílého, na hlavu si dají 

koruny z papíru, jeden si na krk pověsí pokladničku a půjdou dům od 

domu. Zazvoní, počkají, jestli jim nějaký dobrý člověk otevře, 

a zazpívají mu koledu. A pokud ten dobrý člověk bude ještě o něco 

dobřejší, tak jim snad za to něco dá, ne pro ně, ale pro druhé – pro 

potřebné. A je jedno, co jim dá, je jedno jestli to bude koruna nebo 

tisíc. Je důležité, že pomůže, a nezáleží na tom, kolik dal, ale že dal. 

Každý dar je dobrý.  

No jo, ale co když taková myšlenka napadla víc dětí, říkají si. 

Chtělo by to se na to podívat po vojensky. 

Je potřeba zřídit štáb – to bude kostel. V kostele musí být 

nějaké velení, které bude celou operaci řídit. Je potřeba Jimramov 

rozdělit na jednotlivá strategická území, abychom si navzájem nelezli 

do zelí, a i kdyby se to náhodou stalo, tak je jednoduchý způsob, jak 

tomu předejit. Každý dům, kde žijí dobří lidé, si totiž poznačíme 

znamením, zkrátka si ty dobré domácnosti označkujeme něčím 

nezfalšovatelným, vymyslíme tajný kód a ten bude na každých 

dveřích. Chtělo by to vyprosit si od Pána Boha požehnání, aby celá 

operace neskončila nezdarem. To zařídí otec Pavel, ten má na to 

školy a také vybaví naše značkovače tajným nezfalšovatelným 

znamením. A hlavně, stanovit termín celé akce.  

Všechno bylo zařízeno, zorganizováno a mohlo se začít. Ve 

štábu se nás sešlo hodně. Velení i vojáci byli připraveni. Poslední 

rozkazy, nafasování výstroje a výzbroje, mapa a jde se. Do mužstva 
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je zařazen i jeden velitel, který bude na zdárný chod operace 

dohlížet, a my vyrážíme. Před štábem nás velitel nabádá, ať si celou 

akci nejprve vyzkoušíme, protože jen dril a disciplína přinese 

požadovaný výsledek. První komplikace – jsme tři všichni stejní 

a dezorientovaní, trochu se nám to motá. Velitel dostává spásný 

nápad, provedeme rozdělení vojáků na dva bílé a jednoho černého, 

ten bude vzadu, aspoň si na nás nebude vystrkovat bradu. Další 

problém: Co když celá operace selže? Velitel navrhuje maskovací 

krytí pro jednoho vojáka, který když tak využije svého maskování, 

v temných uličkách se ztratí a ze štábu přivolá pomoc. Černému 

mažeme obličej barvou. A celá akce může začít. Přicházíme 

k prvním dveřím, nervozita… 

 

 

(foto Petr Chládek) 
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Všechny naše obavy byly zbytečné. Skoro všechny dveře se 

otvírají a za nimi stojí usměvaví, dobří lidé. Dávají nejen potřebným, 

ale i nám. Získáváme kořist i pro sebe, s tím jsme nepočítali.  

Celá akce dopadla nad očekávání dobře, všem děkujeme 

a vážíme si jich. Celé naše družstvo si slibuje věrnost pro příští rok, 

kdy celou akci s chutí zopakujeme.  

/Domča Čupr, Filda Chládek a Maty Sedlák,  

kteří byli na dopoledne za vojáky K+M+B/ 

 

 

 

Jako vedoucí skupinky koledníků chodím už docela dlouho, ale tento 

rok byl pro mě něčím jiným. Novinkou pro nás bylo, že jsme přijali 

svátostné požehnání od našeho dalečínského pana jáhna, které nás 

provázelo celým odpolednem 6. ledna 2018, kdy v Písečném 

probíhala Tříkrálová sbírka.  

Vyslal nás slovy: „Jděte a šiřte pokoj do domů,…“ Tak jsme 

zahájili letošní koledu. V každém domě jsme zazpívali: „My tři 

králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.“  

Přišli jsme do osmého domu a otevřel nám místní mládenec. 

Začala jsem psát na dveře K+M+B a on se zeptal: „Kabelka, mobil, 

brýle?“ Hlasitě se zasmál.  Já se též zasmála, a řekla: „Kašpar, 

Melichar, Baltazar“ a vzápětí ze mě vypadlo: „Ne, je to – Kristus, 

žehnej tomuto domu, latinsky,“ dodala jsem. Jemně se pousmál, 

poděkovali jsme, pozdravili a pokračovali dále. 
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Obešli jsme skoro polovinu domů v Písečném a jeden z králů 

se začal loudat a z ničeho nic ostatní králové na něj začali volat: 

„Pospěš si, musíme spěchat za Králem, čeká na nás, až mu 

přineseme dary.“ Králík přidal do kroku a pokračovali jsme dál.  

 

 

(foto autorka) 

 

Po třech hodinách jsme se blížili ke konci, a asi dvakrát 

z ničeho nic děti začaly přezpívávat celou Tříkrálovou koledu. Mlčky 

jsem je poslouchala a pozorovala, jak si to celé užívají.  

Děti si vykoledovaly dva plné koše sladkostí a na Charitu od 

nás letos putovalo 9 897 Kč. 
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Věřím, že nás svátostné požehnání provázelo po celou koledu 

a že mě Duch Svatý osvítil při vysvětlování zkratky K+M+B.  

Aneb od té doby, když vidím tento nápis, v duchu se směji 

a říkám si: „Kabelku mám, mobil taky a brýle nepotřebuji.“  Dobrá 

pomůcka, nemyslíte?  

/Magdaléna Milfaitová/ 

 

 

 

Z mnohých povzbuzujících sloganů známe heslo: „Překonej sám 

sebe!“ Například sportovci, kteří si na svůj účet připsali osobní 

rekord, i nadále trénují, aby příště byli ještě lepší a tento rekord 

překonali. Někteří „menší sportovci“ si každý měsíc posouvají start 

melodie budíku o minutu dříve, aby tak překonali sami sebe ve 

vstávání, které je také pro mnohé takovým sportovním kláním. 

A koneckonců i tříkrálová sbírka je takový určitý druh sportu, do 

kterého se může zapojit mnoho družstev i jednotlivců, a dokonce 

zde, na rozdíl od jiných sportů, mohou všichni stanout na stupni 

vítězů současně. Toto tvrzení o všech zúčastněných verifikuje 

i letošní výsledek tříkrálové sbírky, a to v mnoha směrech. Bylo 

zapojeno více koledníků, mohlo tak vzniknout více skupinek, bylo 

tak dáno v možnost rozšířit tříkrálové území (letos se tříkrálová 

sbírka konala poprvé ve Strachujově), možnost přispět do charitních 

kasiček dostalo více obyvatel a především: byla překonána nasbíraná 

finanční suma. 
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Následující tabulka ukazuje, jak jsme si v jednotlivých obcích 

našich farností letos vedli:  

 

OBEC 
vybraná 

částka 

rozdíl proti 

roku 2017 

Borovnice 5 765 – 390 

Dalečín 23 091 + 2 028 

Jimramov 30 865 + 5 501 

Jim. Pavlovice 7 996 + 2 169 

Míchov 5 160 – 275 

Nyklovice 7 890 + 960 

Sedliště 4 141 + 131 

Strachujov 3 542 + 3 542 

Sulkovec + Polom 12 840 + 2 082 

Trhonice 6 386 + 1 352 

Ubušín 4 362 + 1 222 

Ubušínek 6 340 + 552 

Věcov 13 042 + 1 984 

Velké Janovice 9 551 + 1 699 

celkem 140 971 + 22 557 

   

farnost Jimramov 81 259 + 15 236 

farnost Dalečín 32 642 + 3 727 

farnost Sulkovec 27 070 + 3 594 

počet skupinek 27 + 3 

 

Ve svědectví malých koledníků, které je otištěné na str. 6, se 

můžeme na tuto dobročinnou akci podívat královskýma očima. Naši 

koledníci pomáhali např. také v Písečném (viz str. 8), ale protože tato 



 březen 2018 
 

   12  
  

obec spadá do farnosti Bystřice nad Pernštejnem, výtěžek je 

připočítán k dobru bystřické farnosti. V některých našich obcích 

(Koníkov, Roženecké Paseky) zase naopak pomáhají koledníci 

z Odrance, leč výsledek je přičten k prospěchu farnosti Sněžné, proto 

tyto obce naše tabulka neuvádí. 

 

Všem, kteří se do letošního ročníku tříkrálové sbírky zapojili, 

patří velká gratulace k vítězství, a to jménem mým, jménem 

brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho i jménem paní ředitelky 

Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jany Zelené. Prohrál pouze ten, 

kdo ze startu vůbec nevybíhal. Ale tím ještě nemusí být vše ztraceno, 

protože máme opět celý rok na to, abychom se v ochotě 

a dobrosrdečnosti učili překonávat sami sebe. A třeba se nám, jak se 

v posledních letech stalo již tradicí, podaří v příštím tříkrálovém kole 

prolomit dosud nejvyšší rekord. 

/o. Pavel/ 
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V dubnu 2017 si pro nás o. Pavel připravil překvapení. Upřímně jsme 

nevěděly, co máme čekat. Ale určitě by nás nenapadlo, že budeme 

mít možnost zazpívat si 14. ledna 2018 na Tříkrálovém koncertě 

v kostele sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě.  

Souhlasily jsme a na podzim roku 2017 jsme obdržely 

podrobné instrukce týkající se koncertu – tedy připravit si v rámci 

půlhodinového vystoupení max. 8 písniček. 

Vybrali jsme písničky a začali zkoušet ve čtrnáctidenních 

intervalech společně s chlapy Šťastnými, s nimiž spolupracujeme už 

téměř čtyři roky. 

 

Foto ze zkoušky (archiv scholy Jakoby) 
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Nastal den D a my jsme stáli v kostele v NMnM a čekali na 

zvukovou zkoušku. Když jsme poslouchali, jak zkouší druhé 

uskupení, mírně se nám tajil dech, neboť naše představa z plakátku 

v obsazenosti nástrojů neodpovídala skutečnosti (bylo jich mnohem 

více).  

Padla 17. hodina a my jsme byli připraveni jít na to.  

Půlhodinka uběhla jako nic a měli jsme odzpíváno. Užili jsme si to, 

převážně i bez nervozity, i když byl kostel plně obsazený.  

Byla to veliká zkušenost, která nás posunula zase o kousek 

dál.  

/Za scholu Jakoby Magdaléna Milfaitová/ 

 

 

 

(foto Zbyněk Čech) 
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(foto a úprava Marie Pučanová) 
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Policejní vyjednávač besedoval 

s farníky o své službě 

aneb 

Přečetli jsme v Katolickém týdeníku 

Každou postní neděli po křížové cestě bývá sál fary v Jimramově 

místem diskusních posezení. K letošnímu tématu „Služba Bohu ve 

službě lidem“ zatím přijali pozvání generální ředitel Hasičského 

záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba, kaplan ve věznici Kuřim 

jáhen Ladislav Kinc a o uplynulém víkendu to byl také policejní 

vyjednávač a vedoucí oddělení silničního dohledu Policie ČR 

v Jihlavě Aleš Tulis. A jelikož se jednalo o místního farníka, 

nescházel ani humor. Když uvedl, že ho jeho práce těší, zareagovala 

jedna ze sousedek: „A vyjednáváte rád i doma s manželkou?“ 

Odpověď byla stručná: „Ještě to nebylo nutné.“ „Tentokrát jsem 

nemusel příliš pobízet k otázkám, pršely jedna za druhou a lidé panu 

Tulisovi, kterého znají jako laskavého otce čtyř dětí, doslova viseli 

na rtech. Přitom respektovali, že ne všechno může policista 

prozradit,“ uvádí jimramovský farář P. Pavel Vybíhal. O dalších 

dvou postních nedělích se mohou farníci v Jimramově těšit na lékaře 

Petra Zítku z nemocnice v Novém Městě na Moravě a na P. Pavla 

Kafku, biskupského delegáta a diecézního správce fondu na podporu 

pastorace a kněží. 

/Katolický týdeník č. 10–2018/ 
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Jdu do ložnice zkontrolovat spokojeně oddechujícího nejmladšího 

člena rodiny, když uslyším z vedlejšího pokojíčku mého muže, jak 

říká: „…a ty chudé děti v Indii nemají co papat a musí se hrabat 

v popelnicích, aby neumřely hlady. Ale ty můžeš říct mamince nebo 

tatínkovi, že dnes nechceš koupit žádnou dobrůtku a místo toho dáš 

ty korunky do kasičky. Takhle budeš sbírat penízky do kasičky až do 

Velikonoc, pak ji dáš panu faráři a ten to pošle těm chudým dětem, 

aby si koupily chlebíček… a pan farář bude mít z tebe velkou 

radost.“ Chvíli je ticho, jak malá hlavička přemýšlí nad právě 

vyřčenými slovy, a pak slyším dětský hlásek, jak se ptá: „Ale co 

budu mít já, tatínku?“ Manžel se zhluboka nadechne a klidným 

hlasem pokračuje ve vysvětlování principu postní kasičky. Usměju se 

a potichu odejdu.  

Pár dní nato jedeme s Jeníkem na hokejový trénink. Po něm 

náš malý hokejista za odměnu dostává horkou čokoládu z automatu. 

Jsme již na odchodu, míjíme automat, když v tom se Jeník ozve: 

„Maminko, dneska si čokoládu nekoupím 

a ty dej ty penízky do kasičky, aby se ty 

chudinky děti v Indii nemusely hrabat 

v popelnici.“ Pohladím ho po vláskách, 

usměju se na něj a ani nemusím říkat, jak 

jsem byla v tu chvíli dojatá a na syna hrdá. 

Není to tak, že by si syn od té doby 

odpíral všechny dobroty, ale když už to 

udělá, je to z jeho svobodné vůle a ne proto, že jsme mu to nakázali. 

A o to tady jde. Naučit děti, aby nemyslely sobecky pouze na sebe 



 březen 2018 
 

   18  
  

a své potřeby, ale i na druhé. A to je úkol rodičů. Ony nemůžou 

vědět, že jinde se lidé nemají tak dobře, že pokud si odepřou něco ze 

svého blahobytu, může to jinému třeba i zachránit život. Rodiče by to 

měly dětem vysvětlit, samozřejmě srozumitelně a úměrně jejich 

věku, ale především jít příkladem. Postní doba je na to přímo ideální. 

Trpělivost růže přináší. A manželovo trpělivé vysvětlování, co 

znamená „postit se“, přineslo hodně růží, v tomto případě penízků 

v postní kasičce jednoho čtyřletého kloučka. 

/Pavla Frömmelová/ 

 

 

 

Niekoľko posledných dárcov kníh zaplnilo miesto v našej knižnici 

hodnotnými, poučnými a vzácnymi titulmi. Patrí im veľká vďaka. 

Nanešťastie police v našom kostole neposkytujú dostatok miesta na 

ich vyloženie, a preto prišiel čas na zorganizovanie knižného bazaru. 

Týka sa to kníh, ktoré sa vyskytujú v knižnici dvakrát. Ich cena bude 

symbolická a môžete si ich kúpiť vždy počas našich otváracích hodín 

, čiže v nedeľu po kostole. Za vybrané peniaze by sme si mohli 

kúpiť nejakú novú knihu podľa vášho záujmu. Zoznam kníh, ktoré sú 

v aktuálnej ponuke na predaj, nájdete aj na nových internetových 

stránkach našej knižnice – https://knihovnicka.webnode.cz/ – kde sa 

môžete dozvedieť aj iné informácie zo sveta kníh a našej knižnice.  

/Alexandra Bobulová/ 

https://knihovnicka.webnode.cz/
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Naše děti v adopci na dálku 

Z projektu Adopce na dálku přišla informace o vyřazení námi 

podporované indické dívky Monisha Maria. Tuto dívku naše farnost 

začala podporovat v roce 2005, bylo to naše první adoptované dítě, 

což znamená, že ze všech zatím podporovaných dětí jsme Monishu 

podporovali nejdéle. 

Důvodem ztráty nároku na naši subvenci je to, že 

k 31. 12. 2017 ukončila kurz se zaměřením na výpočetní techniku, 

který probíhá po ukončení třídy 2. PUC, a tím završila své 

středoškolské vzdělání. Nyní si může najít kvalifikovanější 

zaměstnání. Královéhradecká charita, pod jejíž taktovkou naše 

farnost děti podporuje, posílá jimramovským farníkům poděkování. 

Že cesta naší adoptivní dcery k ukončení vzdělání nebyla 

jednoduchá, si můžeme přečíst v jejím dopise na str. 24. 

V adopci na dálku nám tak zbývá jeden indický chlapec, 

Yesuraj A. Harry, jehož dopis je také součástí tohoto čísla Žárovky, 

konkrétně na straně 23.  

Jimramovská farní rada na svém zasedání dne 7. února t. r. 

rozhodla o adopci dalšího dítěte místo vyřazené dívky Monishy. 

I přesto, že členy rady zaujal jedenáctiletý chlapec jménem Maria 
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Stalin, bylo rozhodnuto o adopci děvčete, a to desetileté Cathrin, 

která chodí do 5. třídy, ráda maluje a čte a sní o povolání učitelky. 

 

 

Cathrin 

 

 

Opravy 

Během podzimu byla dokončena oprava kostela v Sulkovci a kaple 

v Nyklovicích (více v minulých číslech Žárovky). Přes rok trvající 

oprava kostela sv. Havla si vyžádala zásah do farní kasy v částce 

797.296,- Kč. Částku se podařilo uhradit díky dotaci, díky nejen 

drobným, ale i mnohatisícovým darům, díky Obci Sulkovec a díky 

štědrosti farníků. Neodborné práce prováděli farníci sami, částečně 

nové vybavení sakristie je rovněž sponzorským příspěvkem farníků. 
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Oprava nyklovické kaple si vyžádala zásah do farní kasy 

v hodnotě 84.215,- Kč. Tuto částku téměř v plné výši nyklovičtí mezi 

sebou vybrali, navíc farnosti ušetřili mnoho dalších finančních 

zdrojů, neboť veškeré práce probíhaly svépomocí, mnoho materiálu 

na opravu věnovali. V opačném případě by se oprava kaple 

přehoupla bohatě přes 100.000,- Kč. 

 

V současné době pokračují práce na opravě fary v Dalečíně 

(více v minulém čísle Žárovky). Při přestavbě bylo z farního účtu 

ke dni 1. 3. 2018 proinvestováno 204.727,- Kč. Kromě topenářských 

prací vše ostatní probíhá formou svépomoci, což velmi přispívá 

ke zmírnění odtoku financí, které si farníci na farním účtu naspořili. 

Mezi opravy, které se připravují pro letošní rok, je kromě 

dalších postupujících oprav na faře v Dalečíně také postupná oprava 

farní kuchyně a kavárenského sálu na faře v Jimramově. 

Kamenný kříž s korpusem na východní straně jimramovského 

kostela byl farní radou, po projednání nabídek, svěřen k restauraci 

MgA. Václavu Frömmelovi, a to dle předložené dokumentace 

o postupu prací. S ukončením restaurátorských prací se počítá 

v červnu tohoto roku. 

 

Adorace 

Kromě pravidelných adorací v týdnu s prvním pátkem v měsíci 

(ve všech farnostech) a adorace s rozjímáním nedělního evangelia 

každou druhou sobotu v měsíci od 20 hodin v Jimramově, máme 

nyní možnost být přítomni na tiché hodinové adoraci Nejsvětější 

Svátosti oltářní. Adorace se koná ve farní kapli Panny Marie 



 březen 2018 
 

   22  
  

v Dalečíně, a to každý pátek od 18:30 do 19:30 (v zimním období 

17:30–18:30) a je zakončena svátostným požehnáním. 

Výjimkou jsou pouze první pátky v měsíci (adorace se 

v Dalečíně koná již ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci, a to po 

mši svaté) a Velký pátek (adorace se koná celodenně na Bílou sobotu 

v Božím hrobě ve starém presbytáři kostela). 

Adorace není moderovaná, proto každý má prostor na vlastní 

a soustředěný rozhovor s Ježíšem. Během adorace je také možnost 

duchovního rozhovoru s jáhnem, nikoli však ke svátosti smíření. 

K adoraci lze využít třeba i jen část vyhrazeného času, proto 

je možné přijít v průběhu adorace a v průběhu také dle duchovní 

(případně jiné) potřeby odejít. Před Nejsvětější Svátostí tak lze 

strávit libovolný čas z 60 minut, případně si přijít „jen“ pro svátostné 

požehnání. 

Protože může docházet k mimořádným změnám, sledujte 

aktuální ohlášky. 

 

 

Webová stránka farní knihovny 

Farní knihovna má svou novou webovou stránku 

https://knihovnicka.webnode.cz/. Více informací je v článku „Bazar 

v knižnici“ na str. 18. 

 

 

https://knihovnicka.webnode.cz/
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(dopisy byly do naší farnosti doručeny v lednu 2018) 

 

Drazí dárci, 

doufám, že se vám všem dobře daří v Boží milosti. 

Prosím, modlete se za nás. Děkuji, že mi pomáháte, že díky 

vám mohu mít vše, co potřebuji.  

Zúčastnil jsem se několika různých soutěží: v běhu, 

ve fotbale, ve zpěvu a malování a tak. 

Chodím na střední školu, do 9. třídy a jsem z farnosti od 

Svatého Jezulátka. Už nám začala škola a začaly nám zkoušky. 

Hodně se učím, tak se za mne prosím modlete. 

 

Přeji vám všem krásné Vánoce, ať narozené Jezulátko 

(Ježíšek) žehná vám a vašim rodinám. 

A tak bych se chtěl rozloučit na konci mého dopisu a přáním 

krásných Vánoc a všeho dobrého do nového roku. 

 

Vaše milující dítě, 

Yesuraj Albert Harry 
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Drazí a milovaní dárci, 

dokončila jsem 2. část studia a všem v naší rodině se daří dobře, a tak 

doufám, že i vám a vašim rodinám se daří dobře v Boží milosti. 

Velice vám děkuji za vaši velkou pomoc, které se mi 

dostávalo pro moje studium. 

 

Během školního roku 2017 jsem dělala zkoušky a obdržela 

výsledky. Moc mě mrzí, že vám musím oznámit, že jsem ve dvou 

předmětech neuspěla. Když jsem měla jít na opravné zkoušky, tak 

jsem dostala vysoké horečky a musela být hospitalizována 

v nemocnici a nemohla jsem se na opravné zkoušky dostavit. Tak 

jsem musela požádat o zkoušky nové. Tentokrát věřím, že se mi to 

povede. Hodně se učím, tak mi prosím pro tentokrát odpusťte. 

Začala jsem chodit na výuku počítačů, která trvá 6 měsíců 

a nyní už mám 4 měsíce za sebou. Tento institut se jmenuje Roman 

Centrum, kde se učíme různé věci z účetnictví, pracovat s Excelem, 

Wordem, PowerPointem. Děkuji velice za peníze, které jste mi 

poslali, protože se zaplatila tato počítačová výuka a mě to moc baví, 

pracovat s počítačem. 

 

V naší rodině budeme v červenci slavit narozeniny mojí 

sestry, potom v září výročí svatby rodičů a v listopadu narozeniny 

mého synovce. 

Byli jsme na táboře ASHA, který byl pro nás velmi prospěšný 

a hodně věcí jsme se tam naučili. Moc se nám tam líbilo, potkali 

jsme nové kamarády z různých míst a mohli jsme si také vyměnit 

svoje zkušenosti a znalosti s ostatními. A tak díky vám, že jsme se 

mohli účastnit. 
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Také jsme v srpnu slavili Mother of mines. A všichni jsme 

byli na mši. Bylo to velké požehnání pro naši rodinu. 

Každý den se doma modlíme za dobré zdraví ve vašich 

rodinách a za vaše laskavá srdce a tak bych i já chtěla poprosit vás, 

ať se modlíte za mě a mojí rodinu. 

 

Ještě jednou veliký dík za vaši pomoc, za kterou jsem vám 

vděčná a budu stále po zbytek mého života. 

 

Vaše milující dítě, Maria Monisha 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok! 

 

/Překlad dopisů Vendula Jiříčková/ 

 

 

 

„Co by bylo na tomto místě bez kostela?“ Ta chvíle byla kouzelná. 

Po řečnické otázce při kázání o. Pavla vypadla elektřina, ohluchl 

mikrofon. V kostele se zešeřilo, ztišilo se ticho, ale příjemně. Lidé po 

zasmání, po hbitě vyřčeném slově „Tma“ viseli na rtu pana faráře, 

aby jim neuteklo ani slůvko. 

Ta chvíle mi připomněla, jak rád jsem léta jezdíval svátečně 

na mši do románského kostelíka pod královským hradem Bezděz. 

Malý kostelík s gotickou tzv. krásnou madonou, po které během 

bohoslužby putovalo slunce, kdy světlo se z modré bordury okenního 
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skla proměnilo na pozlacené madoně v barvu violet – purpurově 

fialovou. Kostelík bez elektřiny, bez mikrofonu, varhany na šlapací 

pohon, lustry na svíce. Ticho. Těch pár míst v lavicích bylo 

zaplněno, bez pocitu prázdnoty promodleného prostoru. Boží 

přítomnost. Zpěvy radostných hlasů duší. 

Ta chvíle svátosti byla najednou jiná, jinačejší, usebranější, 

krásnější pro citlivost staré duše mladíka. 

Mám rád naplněný kostel lidmi. Je to radost. Pro mnohé z vás 

samozřejmostí. Jsem původem ze Sudet, ze zraněného kraje, kde 

kostely zejí prázdnotou, kde často na bohoslužbě nejsou ke službě 

farářů ministranti, děti v kostele spočítáte na prstech jedné ruky. Kde 

ticho je jiné, kde ve velikých kostelech cítíte osamělou prázdnotu 

„muzea“, často přebohatě vyzdobeného prostoru s věčným „s díky“ 

donátorských rodin předků. Přec, ač mám radost z nedělní naplněné 

bohoslužby, pokud můžu, rád jdu na pondělní ranní mši svatou, do 

jimramovského plného – teplého ticha, je nás do deseti, kdy se úplně 

usoustředím do sebe v modlitbě. 

Prostor kostela bez světel halogenů je jiný. Malby i fresky 

byly kdysi malovány na přirozenou chudost denního světla 

duchovního prostoru, na žlutá světla svící, na přítmí pro duši člověka 

a pod umělým bílým přesvícením se často jakoby rozpadají, podobně 

jako lidé na přesvícené fotografii, potřebuje tak duše více času, 

přivřít oči, zatemnit okenice.  

Pravá míra. Ctnost, kterou s věkem vyzdvihuji. Nalito vždy 

tak akorát. Hladina, co mění se s prostředím, se situací, se světlem. 

Mám vnitřně radost, když pohlcen jsem přirozeně prostorem, kdy 

vyčnívá prosba mé duše a stíny opadávají po kusech jako uschlé 

bláto z bot. Jsou rychle pryč, tytam. Mám radost, když vnímám 
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tichou sílu modlitby znásobenou plným kostelem, kdy stoupá zemská 

tíž… Ta síla bez ozvěn mikrofonu, bez elektřiny.  

Tahle mše svatá byla jiná, pro mou duši krásnější. Však na 

Onom světě nebudou kabely ani zásuvky. Bohu díky. 

/Václav Frömmel/ 

 

 

 

 

Vážení přátelé, v minulém a předminulém roce jsem ve své rodině 

zažil příběh, o který bych se rád s vámi podělil. Musím ale začít od 

úplného začátku. V roce 2015 moje nejmladší dcera se svým tehdy 

ještě snoubencem otěhotněla. Svatba se uskutečnila téhož roku v září 

v kostele v Bystřici a všichni jsme se těšili na narození dítěte. 

O vánocích nás navštívila moje neteř s manželem a pochlubili se, že 

čekají dítě také, dokonce týden po termínu naší dcery. Všichni jsme 

měli radost dvojnásobnou. Při velkém povídání přišla řeč na jména 

dětí, že dcera nechá dítě pokřtít, koho za kmotra a jiné věci. Při této 

rozpravě se manžel neteře zmínil, že by rád jejich dítě nechal pokřtít 

také. Ještě dnes slyším reakci neteře, která to velmi hlasitě 

okomentovala těmito slovy: „Tak na to teda zapomeň, že moje dítě 

se bude křtít, to nikdy nedovolím!“ Tenkrát se mě to velmi dotklo 

a k mé milé neteři jsem cítil, jak jsme v myšlení od sebe vzdáleni. 

Později jsem ale její reakci pochopil, protože jsem si uvědomil, že 

ani ona nebyla pokřtěna a ve svém okolí slyšela jen samá negativa 



 březen 2018 
 

   28  
  

vůči víře a církvi. Byl květen a přišly ty radostné chvíle narození 

našich dětí. Prvně moje dcera, které se narodil krásný chlapeček 

Karel. O týden později neteři rovněž očekávaný chlapeček Jakub. Po 

křtinách našeho chlapce se k nám přijela neteř pochlubit s malým 

Jakubem, ale hned jsme viděli, že něco není v pořádku a ani jí nebylo 

moc do řeči. Bylo ji totiž od lékařů sděleno, že chlapec je velmi 

vážně postižen. Postižení nebudu pojmenovávat, protože bych 

nemoci mohl špatně pojmenovat, ale že v republice je snad jediný 

s tímto onemocněním, tak zatím se neví, jak se bude vše vyvíjet. 

Zatím však, aby nepočítali s nějakým vysokým věkem jeho dožití. 

Takové děti prý umírají ještě v dětském věku. Z jejich oznámení 

jsme byli všichni zaskočeni a mnoho se na toto téma diskutovalo. Po 

nějaké době při jejich návštěvách vyprávěli, kde všude byli na pouti 

a jak se jim líbily krásné kostely. V říjnu minulého roku mi zazvonil 

telefon a volala neteř, že se mnou potřebuje nutně mluvit osobně. 

Přijeli s manželem a s Kubíkem a co ode mě chtěla, mě úplně 

šokovalo. „Strýcu, my budeme křtít malého a chci, abys byl jeho 

kmotrem. Momentálně chodíme na přípravu ke křtu malého.“ 

S obrovským překvapením mi nezbývalo nic jiného než jejich přání 

vyhovět. Křest se konal 3. 12. 2017 v Dolních Bojanovicích. 

Kmotrou byla také naše příbuzná paní Ludmila Ježková. Při 

slavnostním obědě jsme se dověděli ještě některá jejich přání, ale ty 

si zatím nechám pro sebe a po jejich případném uskutečnění se k nim 

vrátím v pokračování příběhu. Zatím chlapec roste, ale má mnoho 

problémů a vše je na vůli Boží. Jestliže někoho tento krátký příběh 

zaujal, věnujte prosím malému Jakubovi krátkou modlitbu. 

 /Jaroslav Šubrt/ 
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Díla irského spisovatele C. S. Lewise (1898–1963) patří určitě 

k pokladům křesťanských domácností po celém světě a psát o něm 

do Žárovky může mnohým oprávněně připadat jako nošení dříví do 

lesa. Přesto jsem ale tomuto pokušení podlehl a rád bych do Vaší 

pozornosti doporučil trio útlých 

knížek, které se mi v poslední době 

dostaly do rukou. Můžu se ho tak 

svým způsobem alespoň částečně 

dotknout a vzdát mu tím nepatrný 

hold, podobně jak to činí on ve svých 

knížkách směrem k našemu 

nezměrnému Otci. Ačkoli jsou knížky 

K jádru křesťanství, Rady zkušeného 

ďábla a Velký rozvod nebe a pekla na 

první pohled útlé svým zevnějškem, 

připomínají hlubokou studnu, která při 

pohledu dovnitř budí respekt, tajemství až nebezpečí. Po určité 

intelektuální námaze však nabízí čtenáři opakované občerstvení 

stejně tak, jak to činí dobrá, hluboká studna. Všechna tři díla se 

vyznačují konzistentním stylem, který na každém kroku svědčí 

o autorově osobní zkušenosti s křesťanstvím a podrobné znalosti 

lidské psychiky.  

V knížce K jádru křesťanství autor představuje souhrn 

a rozjímání o základních bodech naší víry. Z každé věty tohoto díla 

však dýchá na člověka odpracovanost myšlenek a poctivý zájem 

dopátrat se pravdy. Způsobem, který sám autor trochu skromně 

nazval „vzájemnou pomocí dvou žáků“, odhaluje čtenáři světlé 
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i temnější zákoutí stroje zvaného člověk a nabízí pohled křesťanství 

na to, jak ho správně ovládat a naplnit tak lidský život smyslem. 

Autor čtenáři popisuje dospělou křesťanskou víru a odkrývá její 

hloubku. Jak o této knížce řekl jeden můj přítel, je jedním 

z bezpečných přístavů ve chvílích pochybností.  

V knize Rady zkušeného ďábla autor popisuje formou dopisů 

z podsvětí nekonečný souboj dobra a zla. Souboj o nic menšího  

než-li lidskou duši, která má pro obě strany nekonečnou cenu. Přesto, 

že je knížka psaná v krátkých kapitolách, myslím, že ji nelze moc 

doporučit na večerní čtení :-). Složitý ďábelský svět intrik a neustálé 

převracení dobra ve zlo vyžaduje od čtenáře značnou soustředěnost 

a na mnoha místech trnou čtenáři nohy, zejména ve chvílích, kdy 

objevuje své vlastní vnitřní zápasy a časté prohry. 

Poslední knížku Velký rozvod nebe a pekla lze vnímat jako 

volné pokračování předchozí s tím rozdílem, že hlavní postava je již 

po smrti. Autor v ní nabízí zajímavý pohled nejen na to, jak si lze 

představit nebe, očistec a peklo, ale také na to, co se děje s lidskou 

duší – psychikou na „druhém světě“. Na různých příkladech autor 

dokresluje stěžejní myšlenku díla, a to určitých lidských křižovatek, 

které člověka přibližují nebo vzdalují od Boha. Ačkoli je tato 

myšlenka v podání C. S. Lewise poměrně nekompromisní 

a znepokojující, mají tyto lidské křižovatky bezesporu velice 

podstatný vliv na náš každodenní život, vztahy a čistotu našeho nitra.  

Snad jsem těmto pokladům křesťanské literatury neublížil 

uvedeným neobratným popisem, ale vyvolal ve Vás pozitivní 

vzpomínku na díla našeho spojence C. S. Lewise, případně dal 

podnět na kvalitní čtení nebo dárek. 

/Marek Bobula/ 
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Chtěla bych se podělit o okamžik, který se stane možná jen jednou 

za život. 

Stalo se to v Římě v poslední den našeho odjezdu ze Svatého 

města. Tento výlet jsem nadělila manželovi jako povzbuzení 

k dalšímu dlouhému boji s těžkou nemocí. Prošli jsme spoustu 

kostelů, katedrál, včetně baziliky Sv. Petra, všude jsme se modlili za 

uzdravení, za zázrak. Měli jsme poslední den, kufry už byly uloženy 

v úschovně na nádraží a my měli ještě trochu času. Procházeli jsme 

ulicemi, kam nás nohy vedly. A najednou před námi bazilika Santa 

Maria Maggiore. Řekli jsme si, že půjdeme dovnitř, že sem se chodí 

papež modlit před každou delší cestou do zahraničí. No ale já už 

měla na sobě kraťasy na cestu – bylo tam úmorné vedro. Do bazilik 

se však musí chodit se zahalenými rameny a koleny, jinak tam 

nepustí. Takže jsem viděla zádrhel, ale přesto jsme se šli podívat ke 

vchodu. Jako jediný kostel z těch mnoha, které jsme tu prošli, měl 

u vchodu milého pána, který půjčoval jednorázové šátky na zakrytí. 

No tedy další „náhoda“ k tomu, abychom mohli vstoupit. 

Uvnitř nás čekala neskutečná nádhera, procházeli jsme celou 

chrámovou lodí, po stranách byli jednotlivé menší kaple, většinou 

zamluvené k soukromým obřadům, v jedné byl např. černošský 

duchovní, který zde provázel své krajany. Podél obou stran chrámu 

stálo nespočet zpovědnic. Většina jich svítila na znamení, že je zde 

přítomen kněz, a zároveň na tabulce byly napsány světové jazyky, 

v kterých je možno se vyzpovídat. Opravdu nepřeberné množství – 

španělsky, italsky, anglicky, německy, portugalsky. Už jsme pomalu 

odcházeli, když jsem zahlédla jedinou zpovědnici, kde byla tabulka 
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kromě jmenovaných jazyků, navíc slovenština a čeština. A pozor, 

svítilo v ní světýlko… 

Říkám manželovi: „Vidíš, to je znamení, Pán Bůh chce 

s námi hovořit, chce nás vyslyšet, chce, abychom mu svěřili svoje 

prosby, starosti a bolesti. Pojď, čeká tu na tebe.“ František se 

zpočátku zdráhal, moc se mu nechtělo. Ale já cítila takový zvláštní 

vnitřní pocit – musíš jít, Bůh je tu pro tebe, právě teď. Máš možnost, 

nabízí ti svoji ruku, nepromarni tuto nabídku Boží lásky. 

Abych manžela přesvědčila, řekla jsem mu. „Když půjdeš ty, 

tak já taky. Vidíš to světýlko?“ 

Šel za panem farářem, vrátil se i s modlitbou a obrázkem 

řeholnice, ke které se modlily řádové sestřičky za uzdravení tohoto 

duchovního – a v jeho případě se stal skutečný zázrak. 

Já nakonec sbírala taky odvahu jít k panu faráři, měla jsem 

v sobě spoustu nahromaděné bolesti z manželova utrpení, přiznávám, 

že jsem se nejprve rozbrečela. Působila na mě ta atmosféra a vnitřní 

bolest, stažené hrdlo – no co vlastně tomu panu faráři řeknu? 

Ubulená jsem poklekla, poděkovala a s ohromnou radostí v srdci 

odcházela z tohoto krásného svatostánku. Krásnější rozloučení 

s městem Řím bych si ani nemohla přát. 

/Hana Doležalová/ 
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Tak jsem přemýšlel, jaké duchovní slovo pana faráře nechám zaznít 

v tomto čísle Žárovky. A inspirací mi náhle byl článek pana 

Frömmela Ticho. A tak jsem dospěl k tomu, že v této rubrice otisknu 

jedno kázání. Nebude to ale to kázání, které bylo proneseno 

o slavnosti Výročí posvěcení kostela loni v říjnu a o kterém se ve 

svém článku zmiňuje pan Frömmel. Pravda, výpadek elektřiny při 

orkánu Herwart, který se právě proběhl přes Česko, mi 

v jimramovském kostele neočekávaně nahrál na „kazatelský smeč“ 

na vteřinu přesně. Dokonce mě pak někteří podezřívali z domluvy 

s panem kostelníkem, že v určitém okamžiku vypne hlavní jistič. 

Přiznávám, že bych takové domluvy sice byl schopen, ale v onu 

chvíli žádná taková domluva neexistovala. Takže bylo to přirozeně 

tak, jak to nejspíš mělo být. 

Dnes čtenářům Žárovky nabídnu jiné kázání, už ze staršího 

soudku. Je to kázání, které jsem v našich kostelech nechal zaznít loni 

o 4. neděli v mezidobí, tedy 29. ledna 2017. Tehdy se v evangeliu 

četlo tzv. osmero blahoslavenství (Mt 5, 1-12a). Pokud chcete, 

můžete se nyní opět ponořit do atmosféry ticha. Tak tedy:  

 

Minulou neděli jsem v kázání hovořil o šťastných lidech, 

o lidech, kteří jsou spokojeni se svou prací a ve svém zaměstnání. 

A také jsem zmiňoval, že některé firmy pro své zaměstnance 

zaměstnávají manažera štěstí. Šťastný se dá přeložit i jako 

blahoslavený. Je to slovní ekvivalent. 

Dnešním evangeliem nám začíná Ježíšovo Horské kázání. 

Ježíš vystoupil na horu, aby byl vidět a slyšet, otevřel ústa a učil 



 březen 2018 
 

   34  
  

zástupy. A nejspíš jakmile otevřel ústa, otevřeli ústa i posluchači. 

Nestačili se divit, nestačili žasnout. První slovo, které zazní, je 

„Blahoslavení“. Kdože to může být blahoslavený? Kdože to může 

být šťastný? Jako by k tomu, aby člověk mohl být šťastný, musel být 

prvně nešťastný, prvně jako by musel prožít pláč, hluk, hlad, 

pronásledování a další. Samozřejmě – není podmínka ke štěstí zažít 

neštěstí nebo nějakou tragédii. Spíše jde o to, abychom si dokázali 

uvědomit, co vlastně máme, abychom si dokázali vážit těch běžných 

věcí. Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno: být 

zdravý. Mnohdy si nevážíme toho, co máme, dokud o to nepřijdeme. 

A teprve tehdy zjišťujeme, že jsme pořád toužili po štěstí, ale že 

šťastní už jsme byli. 

A pak další věc, o kterou v těch osmi cestách úspěchu, 

kterými podle Boží moudrosti je osmero blahoslavenství, jde, je 

naděje, kterou člověk nikdy nemá ztrácet. Protože jakmile člověk 

ztratí naději, tehdy ztratil úplně všechno. Jdou tři sestry. Láska a víra 

už jsou velké a ta malá sestřička, kterou vedou za ruku, to je naděje. 

Na téma osmera blahoslavenství by se dalo dlouho kázat, celé 

exercicie by se daly prožít na každé z těchto blahoslavenství. Já bych 

dnes k Vašemu tichému rozjímání předložil takový nástin jednoho 

z těch osmi. A to je ticho. Blahoslavení tiší. Je krásné, když může 

zaznít otázka: „Slyšíte to ticho?“ Dnešní svět, doba je strašně hlučná 

a člověk jakožto tvor věčně nespokojený je na této zemi ne zcela 

šťastný. Protože člověk se neumí ztišit. Když už nikdo nemluví 

a nehraje žádná hudba, aspoň musí být slyšet ventilátor počítače. Ale 

blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. A pak vlastně 

bude šťastný, blahoslavený. Tichost v duchovním světě je něco 

jiného než jen nevyrábět decibely nebo nepřijímat signály ušima. 
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Česká spisovatelka a malířka Daisy Mrázková, která zemřela 

před měsícem a půl ve věku 93 let (5. 5. 1923 – 14. 12. 2016), mezi 

svými pohádkami napsala také „Ticho a linduška“. Nevím, jestli to 

teď řeknu úplně přesně, ale tak nějak to bylo. Linduška, malý zpěvný 

ptáček, se ptá jednou ticha: „Ty, ticho, nechtělo jsi něco říct?“ Ticho 

bylo rádo za tuto otázku a bylo ještě větší. No není to nádhera? Ticho 

bylo rádo a bylo ještě větší. Když jedna zrudovatělá paní učitelka na 

základce chtěla ztlumit naši třídu, často vzkřikla velikým hlasem: 

„A bude tady ticho jako v kostele!“ Jenže ona nevěděla, že ticho 

v kostele neznamená, že farář usnul nebo že varhaníkovi spadly noty. 

Ticho v kostele je víc než jen bobřík mlčení. Maria je ticho, na 

kterém mohlo zaznít Slovo – Slovo s velkým S, Slovo, které se skrze 

ni stalo tělem. „Když hluboké ticho objímalo všechno, tvé všemocné 

slovo, Bože, sestoupilo z královského trůnu z nebe. I když kráčelo po 

zemi, dotýkalo se nebe.“, čteme v knize Moudrosti. Kristus 

v Eucharistii je tichý a pokorný srdcem; někdy se nám zdá, že Bůh 

mlčí. Ale Boží řeč nemusí spočívat vždy ve slovech nebo v tom, co 

zachycují ušní boltce. 

Ve spojení se setkáním mládeže v Krakově se mluví 

především o blahoslavených milosrdných. Ale když jsme na Campus 

misericordie prožívali spolu s papežem večerní adoraci, tak najednou 

ten dav čítající téměř dva a půl miliónu lidí se ztišil. Dav hlučí, vaří 

to tam, ale je přinesena eucharistie a je ticho. Krásné ticho, které 

lahodí nejen uším. Podobné svědectví vydávali někteří pořádkoví 

policisté po návštěvě Benedikta XVI. v Brně v roce 2009: „Ti 

křesťané ztichli. To jsme ještě na žádné akci nezažili, že by nastalo 

ticho, že by lidé ve shromáždění umlkli.“ 

Přeji nám všem, abychom se dokázali vždy v pravý čas ztišit, 

umlknout před Boží velikostí. Abychom pocítili mezi dalšími 
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blahoslavenstvími i to „Blahoslavení tiší, neboť oni jsou šťastní na 

zemi, kterou k radostnému a plnohodnotnému životu zdědili.“ 

/o. Pavel/ 

 

 

 

Hledal jsem, který ze zbývajících pomocníků v nouzi má svátek mezi 

tímto a příštím plánovaným vydáním Žárovky, a výsledek pátrání 

ukázal na svatého Acháta. Ale nebude to to tak jednoduché. Chtěl 

jsem hovořit o svatém Achátovi, ale najít o něm nějaké přesné 

informace byla nouze tak veliká, že jsem samotného světce musel 

volat na pomoc. Snad jsem padl na toho pravého. Už jeho jméno, 

které nosí více světců, se vyskytuje v mnoha formách. Můžeme ho 

najít pod jménem Agát, Achat, Achaz, Achác, Archat, Akakios, 

Akácius, Acacius a nejčastěji Achácius nebo Achát. Rozličnost jmen 

tohoto pomocníka přinesla takový zmatek, že přesně nevíme, který 

ze dvou možných svatých Achátů je ten skutečný pomocník v nouzi, 

a tak hagiografové raději u obou připustili možnost být tímto 

pomocníkem. 

První z možných Achátů, který má svátek 22. června, se 

narodil v Kapadokii, dnešním Turecku, v prvním století a byl 

váženým důstojníkem v římském vojsku. Legenda hovoří, že velel 

velkému množství vojáků v bitvě na hoře Araratu a její průběh nebyl 

příznivý do té chvíle, než se z nebe zjevil anděl a přislíbil jim 

vítězství, pokud se obrátí na křesťanskou víru. Ačkoli římští 

legionáři obdrželi rozkaz, že ten, kdo odpadne od státem stanovené 
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víry, bude bičován trním a potom ukřižován, nechalo se velmi 

mnoho vojáků pokřtít a přijalo stanovené mučednictví. Nakonec 

zůstalo na místě pro svou víru deset tisíc zavražděných. 
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Jiná legenda říká, že potom, co císař Hadrián v první polovině 

druhého století nařídil kruté pronásledování křesťanů, vypověděl 

Achatius panovníkovi službu a přiznal se ke svému „císaři“, kterým 

byl Ježíš Kristus. Trest postihl všechny vojáky jeho legie, což 

připomíná příběh sv. Mořice a osud Thébské legie. Masová poprava 

se uskutečnila na hoře Araratu formou ukřižování. Achátius byl 

údajně před ukřižováním rozdrásán trnovými větvemi a kamenován. 

Před začátkem popravy požádal Boha, aby každému, kdo uctí jejich 

památku, dopřál duševní a tělesné zdraví. Tak se stal jedním 

ze 14 elitních pomocníků v nouzi. 

Druhý z možných Acháciů, který se nám se svým svátkem 

taktéž vejde do zmiňovaného mezižárovkového období, se rovněž 

narodil v Kapadocii v Malé Asii, kam rodiče přišli z řecké Acháje. 

Protože jeho smrt se datuje na 8. květen 303, s poznámkou, že mu 

bylo 25 let, musel se narodit v roce 277 nebo 278. Vstoupil k vojsku 

a později se stal hejtmanem. Když plukovník Firmus z rozkazu císaře 

nechával prověřit, zda všichni u vojska obětují bohům, Akácius 

prohlásil, že je křesťanem, i když věděl, co ho čeká. Dopravili ho do 

Perintu v Thrákii k Bibiánovi, který byl hlavním velitelem. Ten se 

pak snažil oslabit jeho pevnost ve víře tím, že ho nechal přivázat ke 

čtyřem kůlům a od paty k hlavě zbičovat. Pak Akácius strávil sedm 

dní ve vězení a po dalším výslechu byl bičován důtkami s olověnými 

kuličkami. Bibián byl pak prý odvolán do Cařihradu a své 

„zatvrzelé“ zajatce si odvezl s sebou. S Akáciem byli převáženi 

i nějací pohané, které on cestou obrátil na víru. Sám zakusil na cestě 

velmi mnoho utrpení, mučen byl i trním, ale v Cařihradě prý 

zásahem z nebe ozdravěl. Tam byl po dalším výslechu krutě bičován 

napnutý na tzv. ořechu a nakonec mu byla useknuta hlava. 

I přesto, že oba tito Acháciové mívají podobné atributy, ten 

náš pomocník v nouzi bude nejspíš ten prvně zmiňovaný, protože 
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kromě meče, trnové koruny a palmy vítězství má u sebe ještě kříž. 

Někdy můžeme u Acháta vidět i trnovou větev, korouhev nebo keř. 

Jeho jméno může být spojeno s keřem nebo stromem trnovník akát. 

I když ho náš liturgický kalendář v roce 1969 ze seznamu 

vyřadil, bývá nejčastěji vzýván jako patron proti strachu ze smrti 

a při smrtelné úzkosti, u těžkých chorob, při nehodách, při 

zoufalstvích a bezvýchodných situacích. 

/Z katecheze o. Pavla/ 

 

 

 

Pod stromeček jsem dostala další krásnou knihu od mého oblíbeného 

autora Marka Orko Váchy, kterou tentokrát adresuje zejména 

mládeži a sám o ní říká, že je to kulometná palba. Nebo spíš 

kobercový nálet, což sám název Nevyžádané rady mládeži tak trochu 

evokuje.  

Marek Orko Vácha se ve svých knihách často zabývá 

aktuálními problémy ve společnosti i ve světě a právě v této knize 

nám přináší svůj pohled na jeden z častých problémů, který 

paralyzuje náš svět, problém, který může lehce potkat každého 

z nás – rozpad manželství a rodiny. Ráda bych Vám jeho, řekla bych 

celkem trefné, myšlenky přiblížila. (Podotýkám, že i když autor 

většinou používá mužský rod, myslí rovnoměrně na nás všechny, 

ženy i muže, slečny i mládence, dívky i chlapce.) 

Asi tak v polovině knihy pokládá mládeži řečnickou otázku: 

„Tak co s životem?“ a sám odpovídá: „Začalo to, zdá se mi, tím, že 
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jsme přestali brát vážně pevnou vůli a pak ji cestou tiše odhodili. Že 

jsme vzali vážně myšlenku, že by život měl být především příjemný 

a zábavný. Žádné kopce a pot, žádná zima při bivacích, žádné 

sebepřemáhání; když už hory, tak pěkně lanovky, vyhřátá horská 

chata s wellness a teplá večeře podle jídelního lístku s odpovídajícím 

vínem. Žádné posty, žádné odříkání si něčeho, vždyť žijeme jenom 

jednou, tak ať máme, co chceme, co tělo žádá, a ať to máme pěkně 

všechno pohromadě a ať jsou Vánoce každý den, jak hezky říká 

reklama. (…) Tak co s životem? (…) 

Pak, ano, přijde láska, která ti dělá dobře, jako ti dělá dobře 

jídlo a filmy, a nepochopíš, že láska je sebezápor, válka, dávání, boj, 

naslouchání, řež, ustavičná pozornost a sebeobětování, katolíci říkají 

sebedarování, ale je to totéž. Až na dřeň, až do krve, až do 

posledního atomu těla. Ale o tomhle jsi nikdy nepřemýšlel. 

Těch manželství, co se kolem rozpadá, je spousta (…), z lásky 

jsme udělali boha, a píši to schválně s malými písmeny. O lásce jsme 

řekli, že je to ta nejposvátnější věc, trumfové eso, které přebije vše 

a stojí za to ji následovat kamkoli, když přijde. Takže když se 

zamiluji, tak musím následovat hlas srdce, že, ať už mě zavede třeba 

na kraj světa, jak romantické; a to, že mám už doma tři děti a jejich 

maminku, není podstatné. Jdu přece za hlasem svého srdce, následuji 

lásku, a to je jistě hodno obdivu (…) 

A tak, protože už nemáme vůli, vůbec žádnou vůli a nikdo nás 

nikdy nenaučil sebeovládání a protože chceme Vánoce každý den, tak 

se necháme smýkat každým závanem emocí (…), když mi to dělá 

dobře, tak je to dobře, když mi to přestane dělat dobře, tak pryč, už tě 

holka nemám rád (…) Emoce nás hravě sfouknou a protože jsme 

nikdy nevzdorovali vichru, když přijde i slabší vánek, smete nás bez 

boje (…) Dřív jsme rozvod považovali za životní pád, za těžký životní 
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kotrmelec (…) a dnes jsme se přestali stydět a přestali jsme říkat, že 

rozvod je něco špatného, třeba pro ty děti. Dnes už nejsme hříšníci. 

Dnes říkáme, že rozvod a nový vztah je něco normálního 

a přirozeného, dětem to nikdy neškodilo, neškodí a ani v žádném 

případě škodit nemůže, proč taky, a není zač se stydět. Žádné pokusy 

o nápravu; když to nepůjde, tak to nepůjde a nemá cenu se trápit (…) 

Ano, Bůh je Láska, ale do jeho či jejího příběhu patří taky 

zarámování veřejného života pokušeními, nejprve na začátku trojí 

ostré pokušení na poušti, které muselo být těžce vybojováno, a pak 

pot a krev Getsemanské zahrady, kdy ještě bylo možno couvnout 

a kdy přes ten pot a krev JC necouvl a šel tahem až k Velkému pátku 

odpoledne. Tohle je Láska.“ 

 

A po tomto „náletu“ od Marka si ještě dovolím uvést jeden 

příběh, sice delší, ale moc pěkný, který jsem objevila doma 

v knihovně schovaný spolu s dalšími krásnými příběhy v knize 

Desatero od Josefa Janšty. Mohl by být zajímavou inspirací, co 

s tím, pokud by se někomu z nás něco podobného přihodilo. 

 

Důvěřuj Bohu a on se tě ujme (Sir 2,6) 

Paní Doláková, maminka tří dětí, chystá večeři. Kolem nohou se jí 

batolí nejmladší Karlík. Eliška hledá ve svých pastelkách ty barvy, 

kterými nejlépe vykreslí své nové omalovánky. Právě včera večer 

prožívali oslavu jejích narozenin. Velký dort s pěti svíčkami, kytice 

květin a pak celá hromada omalovánek, to bylo jediné Eliščino přání. 

Nejstarší osmiletý Lukáš jí už dal svůj dárek zcela sám. 

Vymodeloval z moduritu figurky zvířat, které teď může sestřička 

barevně zkrášlit.  
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A právě tohoto chlapce maminka čeká, aby společně 

povečeřeli.  

„Konečně,“ uleví si, když se ozve zvonek.  

„Kde jsi byl tak dlouho?“ vítá ho výčitkou v předsíni.  

Chlapec uhýbá pohledem a nápadně dlouho si vyzouvá boty.  

„Už jsi měl být před půl hodinou doma, kde ses toulal,“ zlobí 

se už maminka nejen kvůli pozdnímu příchodu, ale hlavně proto, že 

syn zatajuje pravdu. 

„Zdržel jsem se.“ 

„A kde?“ 

„Ve městě.“ 

„A cos tam, prosím tě, dělal? Víš přece, že máš jít z výtvarky 

přímo domů.“ 

Znovu sklopené oči a pokus o úhybný manévr v cestě do 

koupelny. Máma se mu však staví do cesty, synova ramena svírá do 

svých dlaní a přitom se hluboce zadívá do jeho vystrašených očí.  

„Tak, co se stalo?“ 

„Nesmím o tom mluvit.“ 

„O čem, přece mamince to musíš říct.“ 

„Taťka mi to zakázal.“ 

Neblahé tušení zastíní ženinu tvář a Lukáš se této proměny 

leká. Musí však už dokončit, co začal.  

„Potkal jsem tatínka ve městě. Vzal mě na pohár a koupil mi 

žvýkačky. Ale všechny jsem je nesnědl. Podělím se s Eliškou.“ 
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„A proč s tebou nepřišel domů?“ 

„On nemohl, musel ještě někam jít.“ 

„Ale kam, prosím Tě, nevíš?“ 

„Ta paní říkala něco o hotelu.“ 

„Jaká paní?“ 

„Ta, co byla s ním.“ 

Paní Dolákové se zatmí před očima. Tak přece je to pravda. 

Tušila to již delší dobu, ale stále tuto myšlenku zaháněla.  

„Běž se umýt,“ nechce už trápit svého syna, který jí prozradil 

to, co neměl.  

Večeři pak podává v slzách, ale s dětmi o tom nemluví, i když 

chtějí maminku rozveselit.  

„Maminko, já vím, co to znamená,“ svěřuje se Lukáš před 

spaním.  

„Co víš?“ 

„Tatínek si našel druhou maminku jako taťka od Petra ze 

školy. Ale já ji nechci. Je strašně škaredá. Ty jsi krásná, jsi 

nejkrásnější maminka na světě.“ 

Žena hladí svého nejstaršího, jistě šťastná z tohoto vyznání 

lásky, i když by je raději slyšela od toho, který v těchto chvílích 

podobná slova pronáší nové „mamince“. 

Nepomohly prosby, nic nesvedly domluvy ani pláč dětí. 

Tatínek, pan Dolák, chodil domů stále méně, až odešel úplně. 

„Rozveď se s ním, je to darebák,“ radila sousedka 

a doporučení ostatních byla stejná.  
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Nakonec podal žádost o rozvod on.  

Rozvedli je při druhém stání. Ona neměla v očích nenávist, 

nemohla však vypovídat. Bránily jí v tom slzy, a tak jen kývala nebo 

kroutila hlavou. Cestou ze soudní síně ji uviděla. Byla mladší, ale 

hlavně zajímavější. Měla za sebou vítězství, ale i přesto v očích 

strach.  

„Taťka je škaredý, je darebák,“ říká ten den při večeři Eliška.  

„Darebák,“ přidává se Karlík.  

„My tě maminko, nedáme,“ pečetí vše Lukáš.  

Sedá si ke stolu k dětem: „Od koho máte ty nadávky na 

tatínka? Doma jste je neslyšely.“ 

„Paní Tomanová to říkala,“ přiznává upřímně Eliška.  

„Děti,“ začíná utrápená žena rozhovor, na který se dlouho 

připravovala.  

„Tatínek od nás odešel, ale my si ho musíme vybojovat 

nazpět. On není zlý, jenom je v této chvíli hloupý. Když se budeme 

všichni modlit, tak se nám vrátí.“ 

„Otče náš,“ začíná maminka a děti se přidávají až po zvolání 

„Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům,“ kdy 

paní Markéta modlitbu přerušuje: „Ano, odpouštíme ti, tatínku, žes 

od nás odešel. Udělal jsi hloupost a veliký hřích, ublížils nám všem. 

Odpusť mu, nebeský Otče, a přiveď ho nazpět k nám, ke mně 

a k dětem. Amen.“ 

A tak se modlívají každý večer.  

Do práce, z práce, na nákupy a potom domů … sama, stále 

sama. Ano, má děti, ale ty mají přece jenom jiný svět. Berou si lásku 
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od mámy a vracejí přitulením. Ale to jenom večer před spaním. 

Vydrží tato posila do dalších dnů?  

„Je to zlý člověk, nemysli už na něho. Jsi šikovná, najdi 

dětem nového tátu,“ radí kamarádka v práci. 

„Všimla jsem si pana Kováře, jak se na tebe se zalíbením 

dívává.“ 

„Mlč, prosím tě, mlč,“ zaráží paní Markéta tyto dohazovací 

řeči.  

„Nebuď hloupá, jeho se nedočkáš.“ 

„On je otec mých dětí a nikdo jiný a já věřím, že se k nám 

vrátí.“ 

„Jsi hloupá stejně jako on, když tě opustil. Jste hloupí oba, 

každý jinak,“ končí rozhovor kolegyně, když neuspěla se svou 

nabídkou.  

A paní Markéta svou samotu vyplňuje tím, že se modlí: 

Z práce, do práce, cestou domů, a potom před spaním s dětmi.  

A tak to trvá dva roky. Až jednou dostává Lukáš dopis.  

Milý synu, už jsem Tě dlouho neviděl. Popros maminku, 

jestli by Tě za mnou nepustila na tuto sobotu a neděli. Půjdeme spolu 

na zámek, pak na přehradu. A v neděli ráno na výlet do hor. Neboj 

se, půjdeme tam i do kostela. Také se neboj, že bude někdo s námi. 

Budeme spolu jen my dva. Tvůj tatínek. 

Kolikrát si tyto řádky paní Markéta četla, přemýšlela 

a modlila se. Jak mnoho tyto řádky prozrazovaly! 

„Je sám jako já,“ povzdechla si žena nad horou prádla, které 

sesbírala ze šňůry, „a tolik by mi mohl pomoci.“ 
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„Ne, Lukáši, na ten výlet tě nepustím. Napiš však tatínkovi 

jediné slovo, ne, jednu krátkou větu: Všichni jsme Ti odpustili.“ 

Večer paní Markéta tento krátký dopis pokládá pod kříž 

a modlí se růženec.  

A pak dny ubíhají, týdny se vlečou jeden za druhým. Čím 

déle bez odezvy, tím monotónněji. Až jednou večer se ozve nečekané 

zazvonění.  

„Je tam tatínek,“ oznamuje Lukáš mamince, která právě strká 

prádlo do pračky.  

Ticho je v celém bytě a paní Markéta rychle dýchá, jak jí 

poroučí zmatené srdce.  

„Vítáme tě,“ říká pevně a dává do těch slov perně 

vybojovanou lásku, která ve chvílích zrady hrozila přerůst 

v nepřátelství.  

V této chvíli se stalo to, co nečekal nikdo z přítomných. 

Během několika chvil je to u nich jako před dvěma roky. Maminka 

hledá v kuchyni, aby nabídla to nejlepší, co doma mají. A děti se 

svěřují se vším, co je trápí anebo co potřebují sdělit. Jako by ani ty 

dva roky nebyly. Jak je to možné? Zřejmě tak, že každý den za něho 

prosili, aby se vrátil.  

Teprve v deset večer děti usínají. 

„Prosím za odpuštění, jestli mohu doufat,“ jsou první slova 

mezi čtyřma očima.  

„Doufat… doufat, to víš, že můžeš. Já také doufala celou 

dobu v Boha, že se nám vrátíš. Věřila jsem, že nám tě pošle nazpět. 

Teď můžeš doufat zase ty.“ 
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„Trestat už mě nemusíš, vytrpěl jsem si sám dost,“ 

povzdechne muž, který snad ani neví, jak za ty dva roky zestárl.  

„Nemusíš nic říkat, jestli je ti to zatěžko,“ chce mu usnadnit 

úlohu žena.  

„Ne, já chci, musíš vědět všechno, musíš znát celé mé nitro, 

když máme znovu začít.“ 

Dlouho do noci svítí lampa v pokoji, aby byla svědkem 

zpovědi muže, který zradil a jemuž by tento hřích tak bezvýhradně 

odpustila jen málokterá. Ale paní Markéta je právě v tomto jiná. 

Z ledničky vytahuje víno a staví je na stůl se slovy: 

„Mám je tu stále připravené. Nevzpomínáš, jak jsme je spolu 

poprvé pili?“ 

Odpuštění a smíření končí ten večer v manželském objetí. Na 

druhý den je sobota plná domácího štěstí. Pak neděle se slíbeným 

výletem do hor a se mší svatou, na které jsou opět všichni spolu.  

„Pane Ježíši, děkuji Ti,“ modlí se paní Markéta po svatém 

přijímání, „děkuji Ti, že jsme zase všichni pohromadě a s Tebou.“ 

Výstup na kopec je rodinnou soutěží. Vyhrává Lukáš, 

udýchaná Eliška dosahuje kopce dlouho za ním. Oba sourozenci pak 

stojí nahoře a mávají blížící se trojici, která jim odpovídá. Tatínek, 

maminka a mezi nimi Karlík.  

„Jsou jako Nejsvětější Trojice,“ hodnotí jejich společnou 

snahu Lukáš.  

„Pan farář nám to říkal v náboženství, že rodina je obrazem 

Boží Trojice.“ 

A je tomu tak. Po dnešní svátosti smíření září tento obraz do 

celého okolí.  
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Tyto řádky, které chtěly přiblížit postoj jedné ženy, žijící po 

životním dramatu šťastně mezi námi, ať jsou svědectvím, že důvěra 

v Boha, spojená s odpuštěním, je pramenem nového štěstí. 

(Prameny: Josef Janšta, DESATERO, 1993;  

Marek Vácha, NEVYŽÁDANÉ RADY MLÁDEŽI, 2017) 

/Připravila Marie Havířová/ 

 

 

 

1. otázka: 

Máme se při modlitbě Věřím v jednoho Boha při slovech „Skrze 

Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem“ 

uklánět? 

2. otázka: 

Co u písniček v kancionálu znamená písmeno M a čísla, která stojí 

u něho? 

3. otázka: 

Je platná mše svatá, pokud ji neabsolvuji celou? Mohu místo mše sv. 

v katolickém kostele absolvovat bohoslužbu v evangelickém kostele, 

aniž by to byl hřích? 
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4. otázka: 

Kdy se stojí, klečí a sedí při pobožnosti křížové cesty? 

 

 

 

 

Odpověď na 1. otázku: 

Ano. V této chvíli vyslovujeme a vyznáváme snad to největší 

tajemství, jaké kdy bylo, je a bude: tajemství vtělení. Úklona je 

vyjádřením úcty a pokorného přijetí. Ruce při tomto úkonu však 

zůstávají sepnuté, úklonu nedoprovází tzv. „bití v prsa“. Úklonu 

provádíme mírným ohybem horní části trupu, vpřed jdou ramena 

a hlava. Dva dny v roce, 25. 3. (slavnost Zvěstování Páně) a 25. 12. 

(slavnost Narození Páně), při těchto slovech dokonce klekáme na obě 

kolena, abychom vyjádřili svou hlubokou úctu k tomuto 

neproniknutelnému tajemství. 
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Odpověď na 2. otázku: 

Písmeno M u konkrétní písničky znamená, že uvedená píseň je 

vhodná ke zpěvu při mši svaté. Některé písně jsou tzv. mešní (většina 

z nich je v oddíle 500, ale také např. 301, 322, 405, 410, 715, či 

některé písně z řad 800 a 900), kde je přímo u příslušné sloky 

napsáno, ke které části mše sv. je její zpěv určen. Jsou-li u eMka 

ještě dolní číselné indexy, tak ty pak zpřesňují, pro kterou část mše 

svaté je píseň vhodná. Např. M4 znamená, že píseň je vhodná 

ke zpěvu během svatého přijímání, M5 zase na závěr mše svaté. 

M1 2 3 (případně M1–3) je vhodná ke zpěvu od začátku mše svaté až 

po obětní průvod včetně. Je však nevhodné v ní pokračovat během 

sv. přijímání. Proto např. tzv. mariánské písně není vhodné zpívat 

během svatého přijímání (vyjma 810), neboť je to podobné, jako 

bychom se podáním ruky oficiálně zdravili s významnou osobností 

a při tom telefonovali s někým jiným. Zato nemusí být na škodu, 

když na závěr mše svaté zazní zpívaný pozdrav Panně Marii (i když 

píseň není přímo doporučena označením M5), zvláště třeba v květnu, 

říjnu, nebo v kostelech se zasvěcením Panně Marii. A pokud 

varhaník hraje 2 nebo 3 sloky této písně, pak zpívat (nebo se alespoň 

takto modlit v klidu nasloucháním zpěvu ostatních) po celou dobu, 

nikoli spěšně opouštět kostel ještě během zpěvu. Písně, které nemají 

toto písmenné označení, se zpívají při různých pobožnostech, většina 

z nich také může zaznít v závěru mše svaté, pokud text písně 

neodporuje právě slavenému liturgickému svátku. 

 

Odpověď na 3. otázku: 

Jak říkal jeden pan farář: „Kdo přišel po cinknutí (myšleno na 

zvonek u sakristie), nebyl na mši svaté.“ Ono záleží na tom, který 
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den je mše svatá slavena. V běžné všední dny je jakousi „třešničkou 

na dortu“ toho dne. Zde není takový problém, pokud nestihnu 

začátek (tedy u mě by to asi problém byl), případně z nějakého 

objektivního (a ne zcela závažného) důvodu musím odejít před 

koncem. Jen u těch pozdějších příchodů pozor, abychom při 

přistupování ke sv. přijímání dodrželi eucharistický půst (do něj patří 

např. i žvýkačky, cigarety, limonády, cumlací i jiné bonbóny atp.). 

Neděle a zasvěcené svátky (1. ledna a 25. prosince) má každý 

pokřtěný o to více využít svého výsostného práva účastnit se celé 

mše svaté (připomíná nám to 3. přikázání Desatera i 1. přikázání 

Patera). Jeho ledabylé nevyužití se stává hříchem, a to i v případě, že 

křesťan bez závažného důvodu přichází až po liturgickém vstupním 

průvodu a odchází před požehnáním, resp. před liturgickým 

odchodem kněze a asistence. Může se stát, že nás něco zdrží (budík, 

který zaspal, zimní nesjízdnost silnice, děti, které zdržují, aby 

v kostele musely být co nejméně, běhavka, staří rodiče, kteří se při 

snídani polili čajem atp.), ale toto zdržení nemůže být pravidelné. 

K dobré přípravě ke slavení mše svaté je doporučeno, aby účastníci 

bohoslužby byli na svých místech v kostele nejpozději 5 minut před 

začátkem mše svaté. Co se týká dřívější odchodů, mohou být možné 

pouze ze závažných objektivních důvodů, mezi které nepatří spěch 

na nákup (ten vůbec nepatří do nedělního dne), dlouhé ohlášky, 

spěch do kavárny nebo na její přípravu (byť je to farní kavárna, 

resp. tím spíše), sportovní zápas v televizi. … Způsob účasti na mši 

svaté svědčí o hloubce víry a o vztahu k Bohu i k ostatním 

účastníkům bohoslužby, které tyto příchody a odchody ruší. 

A druhá podotázka: Bohoslužbu u jiné křesťanské církve, 

jakožto náhražku za nedělní mši svatou, může katolicky pokřtěný 

křesťan absolvovat pouze v případě, že v místě (např. na dovolené) 

není dostupný katolický duchovní a bohoslužba v katolickém ritu 



 březen 2018 
 

   52  
  

není vysluhována. Samozřejmě není zakázáno přijít na bohoslužbu 

do evangelického kostela (např. někdo z rodiny či sousedů nás 

pozval na slavnost, která je v nekatolickém kostele), účast na této 

bohoslužbě však mši svatou nenahrazuje a katolický křesťan se 

během neděle má účastnit celé mše svaté. V našem okolí je mší sv. 

s nedělní platností slouženo poměrně hodně, a to od sobotního večera 

do nedělního večera, proto se nelze omlouvat tvrzením, že katolická 

i evangelická bohoslužba jsou slouženy v tutéž dobu, proto jsme mši 

svatou nemohli stihnout. 

 

 

 

 

Odpověď na 4. otázku: 

To je dobrá otázka. Jak tak procházívám křížové cesty v našich 

farnostech, liturgické postoje jsou ve většině kostelů a kaplí skutečně 

originální a někde jsem si připadal jako neznaboh, který zabloudil do 

kostela. Zřejmě se nesetkáme s tím, že se tyto postoje při křížových 

cestách někdy v celé církvi sjednotí, nicméně se pokusím odpovědět, 

jak je to nejběžnější a nejopodstatněnější. Při vstupním zpěvu, kdy 

přichází krucifer (ten, kdo nese kříž), ostatní ministranti, lektoři 
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(pokud nečtou od ambonu, ale chodí k jednotlivým zastavením), 

účastníci v lavicích stojí. Stojí také ve chvílích, kdy se, obvykle za 

zpěvu sloky písně, asistent s křížem a ti, kteří chodí v zástupu, 

přesouvají k dalšímu zastavení. Poté jeden z lektorů (jím může být 

i sám kněz) ohlásí číslo a děj dalšího zastavení. Následuje zvolání 

„Klaníme se ti …“, při kterém padáme na kolena, a to včetně těch, 

kteří tvoří zástup v uličce kostela. Nepokleká pouze nositel kříže. 

Jakmile je toto zvolání dokončeno, lidé mimo lavice vstávají, 

účastníci v lavicích zůstávají klečet, případně se mohou posadit (ale 

klečení je zde vhodnější – pobožnost křížové cesty má adorační 

charakter). Jakmile nastává přechod k dalšímu zastavení, povstávají 

i věřící v lavicích, aby tak vzdali hold Kristu, který kolem nich nese 

kříž, a symbolicky naznačili své odhodlání následovat Ho i na 

křížové cestě. Na závěr křížové cesty je pak vhodné pomodlit se za 

Svatého otce a na jeho úmysly. Při odchodu asistence do sakristie 

stojí i ti, kdo se pobožnosti účastnili v lavicích. Je slušnost zdravit 

odchozí tímto způsobem. Stálé střídání postoje stání – klečení nám 

může připomínat tělocvik, nicméně jsme na křížové cestě a nemělo 

by nám být zatěžko obětovat trošku svého pohodlí. Samozřejmě 

nemocní, kterým změna postojů přináší značné potíže a bolesti, 

mohou prožít bohoslužbu i v sedě. A ti, kteří chodí v zástupu 

a obtížně klekají – případně by už nevstali, mohou pokleknutí 

nahradit úklonou. 

 

/Na otázky odpověděl o. Pavel/ 

 



 březen 2018 
 

   54  
  

 

 

Jdu. Bílý mokrý sníh mi máčí boty. Lidské stopy do neposkvrněnosti 

krajiny. Bílo. Jako duše omytá, jdu si zlehka ze mše svaté, 

z románského kostelíka, kolem zbytků slávy hradu pánů z Dalečína, 

proti proudu řeky Svratky, tam… domů. Ticho spící krajiny se odvíjí 

k polednímu slunci, jak po šňůře draka výše, vzkazy posílám, své 

ženě v myšlenkách. My. Jak rád bývám sám, jak rád pak vyprahnu 

po setkání, svlažení prachu cest života, kdy čekají mne modré oči 

a teplé dlaně. Mám rád tuhle klikatou cestu domů, co vyplaví mne 

v Benátkách, kdy na Moravu je to jen co žabkou hodit přes…, přes 

most. 

Sestupuji do Unčína. Unčín, voňavý pojem. Chléb tady 

kváskový pečou. Když dobrá je mouka, pravý kvásek, dobrý chléb 

s tmavou kůrkou zavoní. Pekárna. Vždy vzpomenu si, jak jako malý 

jsem chodil čtyři kilometry k pekaři soukromníkovi pro čerstvý 

sobotní pecen chleba, jak teple voněla vesnická pekárna! Jak měl 

jsem radost z prasklého pecnu, nebť cestou domů jsem okusoval do 

ztracena vypečené „ucho“. Fronta lidí byla přirozená, jako na vše v té 

nesvobodné době. A pak mžik, jak má babička po sametové revoluci 

vyškolila jednoho pekaře. Nově otevřená soukromá pekárna, kdy 

babička ve frontě trpělivě čekala, aby si nechala zavolat pekaře, 

podala mu koupený bochník, podala nůž a požádala, aby jí ukrojil 

krajíc. Pekař se prý zapotil s drobícím chlebem. Poté vytáhla máslo 

a požádala ho, aby jí ho namazal… to aby věděl, co peče pod názvem 

„poctivý domácí chléb“. Usměju se a říkám si, babi neboj, však tady 

páni pekaři dobře pečou! 



březen 2018  

 

  55  
  

Oči mne zastaví. Přímo u cesty před plotem na bílém sněhu 

rozbitý, na prach rozpadlý starodávný kolovrat, jak na bílém papíru 

rozházené smetí. Červotoč za léta udělal své. Nechápu, kde se tu 

„babička“ vzala, že by děti ji vyhnaly? Přemýšlím a nakonec 

usoudím, že asi vypadla z vozíku auta při vyklízení harampádí, 

a vezmu zbídačeného 

stopaře – kolo, které jediné 

je celé, s sebou. Jdu si, 

usmívám se a přemýšlím 

nad umem starých mistrů, 

nad rukama, co roztáčely 

čas, že tohle kruhové slunce 

s dírkami od červotoče si 

pověsím na skobičku ve 

forhauzu, než aby ho někdo 

dolámal a spálil. Jen co 

zahnu uličkou, slyším 

z balkónu jako ozvěnou: 

„Pane, ten kolovrat je náš! 

Pane, ten kolovrat je náš! 

Pane, ten kolovrat je náš!“ Podívám se a vidím paní, jak věší nedělní 

prádlo. Odnesu ho tedy opět k plotu. „Nevěděl jsem,“ podotýkám… 

a popřál v duchu „babičce“ vlídné zacházení a ať to s nimi ještě 

zkusí.  

Jdu si dál a přemýšlím, jak mění se slova. Ode dneška už to 

slovo má jiný význam. Vždyť kolo-vrať! 

/Václav Frömmel/ 
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Každý rok si v jarní Žárovce připomínáme Boží působení skrze 

některé svátosti, svátostiny a přípravy na ně, a také skrze různá 

výročí. Jmenný seznam pro nás nemá být jen informací, ale 

především popudem k modlitbě za ty, kteří jsou – ať už v kterékoli 

části této rubriky – jmenováni, a za jejich rodiny. 

/o. Pavel/ 

 

Přijetí do katechumenátu 

1. Pavla Frömmelová z Jimramova – přijata 24. 12. 

v Jimramově 

 

Křty 

1. Hana Sklenářová z Velkých Janovic – pokřtěna 5. 2. 

v Dalečíně 

2. Magdaléna Vašková z Brna – pokřtěna 30. 4. v Jimramově 

3. Dominik Musil z Lačnova – pokřtěn 30. 4. v Jimramově 

4. Jan Frömmel z Jimramova – pokřtěn 7. 5. v Jimramově 

5. Johanka Frömmelová z Jimramova – pokřtěna 7. 5. 

v Jimramově 
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6. Vavřinec Dufek z Dalečína – pokřtěn 28. 5. v Dalečíně 

7. Anna Bartelsenová z Roudného – pokřtěna 3. 6. v Jimramově 

8. Oldřich Stloukal z Brna – pokřtěn 6. 8. v Sulkovci 

9. Tomáš Milfait z Písečného – pokřtěn 3. 9. v Dalečíně 

10. Natálie Procházková z Jimramova – pokřtěna 19. 11. 

v Jimramově 

11. Karel Groulík z Velkých Janovic – pokřtěn 26. 11. v Dalečíně 

12. Jiří Malát z Bystřice nad Pernštejnem – pokřtěn 26. 11. 

v Dalečíně 

 

První svaté přijímání 

1. Filip Chládek z Jimramova – přijal 4. 6. v Jimramově 

2. Nikola Procházková z Jimramova – přijala 4. 6. v Jimramově 

3. Magdaléna Zítková z Věcova – přijala 4. 6. v Jimramově 

4. Veronika Zítková z Věcova – přijala 4. 6. v Jimramově 

  

Biřmování 

1. František Burša z Nyklovic – biřmován 28. 10. v Jimramově 

2. Jan Burša z Nyklovic – biřmován 28. 10. v Jimramově 

3. Kateřina Havlová z Míchova – biřmována 28. 10. 

v Jimramově 

4. Jan Horníček z Velkých Janovic – biřmován 28. 10. 

v Jimramově 
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5. Jan Hubert z Jimramova – biřmován 28. 10. v Jimramově 

6. Adéla Hubertová z Jimramova – biřmována 28. 10. 

v Jimramově 

7. Jana Menšíková z Jimramova – biřmována 28. 10. 

v Jimramově 

8. Marie Olivová z Dalečína – biřmována 28. 10. v Jimramově 

9. Daniela Ondrůchová z Jimramova – biřmována 28. 10. 

v Jimramově 

 

Svatby 

1. Jakub Ministr z Tišnova a Ludmila Stehlíková z Unčína – 

oddáni 27. 5. v Dalečíně 

2. Martin Bartelsen z Roudného a Dana Kašová z Míchova – 

oddáni 3. 6. v Jimramově 

3. Jakub Juránek z Jimramova a Helena Štěrbová 

ze Strachujova – oddáni 10. 6. v Jimramově 

4. Zdeněk Coufal z Jimramova a Štěpánka Čuprová 

z Jimramova – oddáni 1. 7. v Jimramově 

5. Ladislav Synek z Jedlové a Pavla Burešová z Poličky – 

oddáni 5. 8. v Jimramově 

6. Matúš Vránský z Horné Mičiné (SK) a Magdaléna Bradáčová 

z Jimramova – oddáni 16. 9. v Jimramově 

7. Tomáš Voborník z Moravan a Jana Smolíková ze Sulkovce – 

oddáni 7. 10. v Sulkovci 

 



březen 2018  

 

  59  
  

 

Zlatá svatba 

1. František a Anna Samkovi z Velkých Janovic – 14. 10. 

ve Velkých Janovicích 

 

Pohřby 

1. Zdena Smolíková ze Sulkovce – pohřbena 14. 1. v Sulkovci 

2. Marie Vaníčková z Jimramovských Pavlovic – pohřbena 

11. 2. v Jimramově 

3. Josef Menšík z Jimramova – rozloučení ke kremaci 12. 4. 

v Jimramově 

4. Marie Kašparová z Míchova – pohřbena 1. 5. v Jimramově 

5. Ludmila Dvořáková ze Sulkovce – pohřbena 9. 5. v Sulkovci 

6. Helena Popelková ze Sulkovce – pohřbena 24. 6. v Sulkovci 

7. Jana Kafková z Jimramova – pohřbena 4. 8. v Jimramově 

8. Josef Zavadil z Velkých Janovic – pohřben 16. 8. v Dalečíně 

9. Antonín Hanák z Bystřice nad Pernštejnem – pohřben 7. 10. 

v Dalečíně 

10. Marie Mlynářová z Trhonic – rozloučení ke kremaci 19. 12. 

v Jimramově 

 

Svátost pomazání nemocných 

Farnost Jimramov: 11 při individuálním slavení, 12 při společném 

slavení (11 Jimramov, 1 Borovnice) 
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Farnost Dalečín: 4 při individuálním slavení, 18 při společném 

slavení (10 Dalečín, 8 Velké Janovice) 

Farnost Sulkovec: 11 při individuálním slavení, 15 při společném 

slavení (10 Sulkovec, 5 Nyklovice) 

 

Kněží – hosté, 

kteří u našich oltářů sloužili mši svatou  

(vyjma kněží sloužících v kapli Narození Krista): 

P. Ladislav Bublán ze Znojma, P. Jindřich Čoupek z Přímětic, 

P. Marek Husák z Velkého Meziříčí, P. Jakub Holík z Třebíče, 

P. Jiří Janoušek z Fryšavy, P. Tomasz Kazański z Jám, P. Pavel 

Klouček z Višňové, P. František Koukal z Obyčtova, P. Jiří Landa 

z Mohuče (Německo), P. Jaroslav Laštovička ze Žarošic, 

P. Mariusz Leszko z Radešínské Svratky, P. Vojtěch Loub 

z Třebíče, Mons. Jiří Mikulášek z Brna, P. Petr Papoušek 

z Deblína, P. Slavomír Peklanský z Radešínské Svratky, 

Mons. Pavel Posád z Českých Budějovic, P. Jaroslav Rašovský 

z Brna, P. Karel Rozehnal z Bystřice nad Pernštejnem, P. Jaroslav 

Sojka z Vranovic, P. Tomáš Šíma z Olešnice, P. František Žák 

z Českého Krumlova a další. 

 

Novokněžské požehnání 

P. František Žák, farní vikář v Českém Krumlově – 23. 4. 

P. Marek Husák z Velkého Meziříčí – 14. 5. 

P. Jiří Landa z Mainz (Mohuč, Německo) – 29. 6. 

P. Ladislav Bublán ze Znojma – 10. 9. 
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aneb  

Předběžný kalendář na jaro 2018 

 

Duben 

7. 4.: 16:00 setkání lektorů v Jimramově (setkání lektorů v Dalečíně 

již proběhlo, termín setkání lektorů v Sulkovci a Nyklovicích bude 

upřesněn později) 

15. 4.: Sbírka na pomoc migrantům 

22. 4.: Novokněžské požehnání (P. Jan Pitřinec z Litomyšle) 

27. 4.: 16:30, 3. setkání rodičů prvokomunikantů v Jimramově 

(3. setkání rodičů prvokomunikantů v Dalečíně je stanoveno až po 

uzávěrce Žárovky) 

 

Květen 

5. 5.: Ministrantská pouť na Vranov u Brna (více info na: 

http://brno.signaly.cz/ministranti/?page_id=4867) 

6. 5.: 15:00 Ekumenická bohoslužba ve Veselí 

8. 5.: Poutní výlet rodin s dětmi 

12. 5.: Od 13:00 velký jarní úklid fary v Jimramově (rozsah bude 

záviset na aktuální situaci rekonstrukce) 

http://brno.signaly.cz/ministranti/?page_id=4867
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19. 5.: Pouť do Brodku u Přerova, na Turzovku a do Dubu nad 

Moravou 

20. 5.: Sbírka na charitativní účely 

27. 5.: Farní den, turnaj v pétanque 

 

Červen 

10. 6.: První sv. přijímání v Dalečíně 

17. 6.: Sbírka na bohoslovce a formaci kněží 

23. 6.: 15:00 Pěší pouť ze Sulkovce do Bystrého 

24. 6.: První svaté přijímání v Jimramově 

 

Výlet s dětmi navštěvující hodiny náboženství a další akce 

budou ještě upřesněny. Vyhodnocení celoroční soutěže dětí proběhne 

při bohoslužbách 1. července. 

 Novokněžské požehnání přislíbil (zatím v neupřesněném 

termínu) také P. Pavel Obr a P. Lukáš Okurka. 

Koncem června uzávěrka prázdninového čísla Žárovky.  

 

Změna vyhrazena! 
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Starý buk 

aneb Na pěší pouť do Bystrého 

 

Kde hraniční buk se ve své kráse nese, 

to místo nachází se v Panském lese. 

On památník je dávných dob tam jediný, 

na svém kmeni nese obraz Svaté rodiny. 

Zde mnohý poutník ve chvíli oddechu, 

čerpal naději, sílu, útěchu. 

Zde mnohý poutník prosí, děkuje, 

své bolesti, radosti sděluje. 

Prosí, Matko Boží, vyslyš nás: 

„Jsme tvé děti, národ tvůj, 

Matko Boží, při nás stůj.“ 

A blízko památného buku, tam praménky se stékají, 

v tom lesa tajuplném tichu sobě něco šeptají. 

 

/Hana Doleželová/ 
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aneb  

 

 Aha, už to vidím, tady to je. Tady se nám vchybila 

loudička. 

 Připravuji si k večeři vajíčka. Naklepnu jedno, přičichnu, 

jestli není zkažené. Nic necítím, je to dobré. Vyklopím ho 

tedy na pánvičku a koukám, že místo volského oka dělám 

smažený kuře. 

 To smrkáš, nebo Ti probíjí mobil? 

 Dnes má svátek Albert Veliký. I přesto se stavím 

nakoupit v Coopu. 

 S rádiem jsem si zpíval „Já si létám, já se vznáším 

nadzvukovou rychlostí“ a úplně jsem si zapomněl hlídat 

tachometr. 

 Verunko, sprav si tu albu, máš ji oblečenou jen na půl 

Verdy. 

 … jen bych ještě opět po roce upozornil, že když zpíváme 

ten verš „a všichni svatí jeho s ním“, tak si, prosím, 

dávejme pozor na rytmus. I u zájmena „jeho“ jsou 

osminové noty, tak to tam nenatahujme, ale držme se 

doprovodu varhan. I když pravda, je to stále menší chyba, 

než když kdosi zpíval „a všechny svaté jeho sním.“  
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 A nyní požehnám adventní věnce a adventní lišty, které 

jste si přinesli. 

 V této polici mám knihy autorů, ze kterých nejvíce 

čerpám: Kašparů, Konzbul, Lewis, Vácha, Vybíhal. 

 Zpráva se rozšířila velmi rychle, i když tehdy ještě nebyl 

internet. Ale pavlače už existovaly. 

 Telefon na něj znám zpaměti. Pokud máš tužku a papír, 

tak si piš: Ó srdce Páně nejsvětější, Matičko Kristova, 

S pastýři teď o závod. (Pozn.: rozhovor vedený 

s varhaníkem, číslo bylo do Žárovky změněno, takže na 

něj žádnému varhaníkovi nevolejte, ale pointa h(l)odu je 

zachována). 

 Někteří jste už vnesli dotaz, čím na letošním plese 

překonám loňské farářské předtančení. Třetí nohu Marka 

Ebena jsem raději nechal doma, aby mi ji zase nechtěli 

zdanit, takže letos třínohé předtančení nebude. Ale pokud 

toho hodně vypiju, možná budu mít k půlnočnímu 

překvapení nohy čtyři. 

 Při exerciciích mě modlitba breviáře doslova vezla, 

zvláště, když vedle mě po pravé straně seděl otec Kamil 

Škoda a po levici otec Vít Audy. 

 Nejlepší politický vtip na prezidenta Klementa Gottwalda 

je ten, na který si ještě po deseti letech vzpomenete 

s takovým smíchem, až se za mříže popadáte. … Teď 

cítím, že se mi na rtu začal dělat opar. Snad jsem toho zas 

tolik neřek. 
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 Na dobu postní jsem se připravil už s týdenním 

předstihem tím, že jsem si dal na postel fialové povlečení 

a pod polštář kapesník s fialovým lemováním. 

 Hlavně už, prosím Vás, na stůl nic nenoste, nebo se budu 

muset začít postit od půstu. 

 Je obvyklé konat adoraci na první pátek v měsíci. 

V Dalečíně máme novinku: probíhá tam adorace na první 

pátek v týdnu. 

 

 

 

Než se Zacheovi podaří slézt dolů ze stromu, zkus najít 

6 rozdílů, kterými se obrázky níže liší. 
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/Převzato z http://deti.vira.cz/ 

http://deti.vira.cz/
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