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Milá Žárovko! 

Nové číslo je na světě! A je plné setkání a vzpomínek. Nejen 

toho, co se stalo, ale především s kým jsme se potkali. Nadchází čas 

letních dovolených, pro děti nejkrásnější část roku (rodiče to musí 

s pomocí Boží vydržet) a také příležitostí k novým setkáním. 
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Určitě si udělejme čas na naše známé a příbuzné. Dovolená 

nemusí být jen útěkem „od“ (školy, práce, povinností), ale může být 

zaměřena „k“ setkáním, která už třeba dlouho plánujeme, ale neměli 

jsme čas je uskutečnit. Mysleme zvláště na opuštěné, nemocné 

a jiným způsobem strádající. Čas nemá hrát roli. Byl nám dán 

Bohem, abychom jej dobře naplňovali. 

Přeji všem čtenářům, aby si toto léto nejen odpočinuli, ale je 

i správně naplnili. Plností všeho je náš Pán, proto také 

nezapomínejme na setkání s Ním. 

/Otec Marek/ 

 

 

Pastorační rada 

 V první polovině roku 2019 zasedala pastorační rada 3x – 

30. 1., 20. 3. a 16. 5. Zápisy z každého jednání jsou vždy vyvěšeny 

ve vývěsce u bočního vchodu kostela v Jimramově. Na svých 

setkáních se pastorační rada zabývala především organizačním 

zajištěním plánovaných aktivit – farní den, farní pouť, Nový 

Jeruzalém a především Noc kostelů, která se v naší farnosti 

uskutečnila poprvé. 

 Další setkání pastorační rady se uskuteční 4. 9. 2019. 

/Pavel Šikula/ 
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Kurz akolytů 

Během měsíce února proběhl v Nové Městě na Moravě kurz 

akolytů. Z jimramovské farnosti se školení zúčastnilo 5 zájemců 

o službu akolyty (A. Tulis, J. Mareček, M. Pečínková, S. Homolková 

a F. Vrátný). Zájem o přijímání této služby je nutné aktivně zjišťovat 

mezi věřícími, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou účastnit 

bohoslužeb v kostele, popřípadě oslovit jejich blízké a příbuzné s její 

nabídkou. K tomu jsou vyzýváni 

všichni věřící. 

Symbolicky při slavnostní 

bohoslužbě Zeleného čtvrtku předal 

otec Marek dekrety o absolvování 

kurzu novým akolytům naší 

farnosti. 

(ze zápisu pastorační rady) 

Stejný kurz absolvoval za 

farnost Sulkovec pan Jiří Ocásek. 

Do jejich služby jim všem 

vyprošujeme sílu a pomoc Ducha 

Svatého. 

 

Noc kostelů 

Na návrh otce Marka se v pátek 24. května 2019 v kostele 

Narození Panny Marie v Jimramově konala historicky první Noc 

kostelů. 

Bohatý program byl zahájen v 17 hodin mší svatou. Následně 

vystoupil Mužský pěvecký sbor Vocatus Ecumenicus. Ve 20 hodin 

obohatilo celý večer Duo Con Amore – barokní kytarová hudba 
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(Václav Kučera a Olga Kučerová Dvorská). Celý program byl 

zakončen Pobožností světla, kterou doprovázela schola Klíče. 

 

 

 

V průběhu celého programu byla v zákristii kostela výstava 

bohoslužebných předmětů a rouch, bylo možné vystoupat na věž 

kostela a prohlédnout z výše naše městečko. Dále byl program 

obohacen prohlídkami varhan komentovanými panem varhaníkem 

Bradáčem. 

O celý program byl zájem, přicházeli místní i hosté. Myslím 

si, že byla zahájena v Jimramově nová tradice. 

/Pavel Šikula/ 
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Farní den 

V roce 2005 začala tradice, která nás provází a každoročně 

obohacuje – farní den spojený s turnajem v Pétanque. Letošní – 

patnáctý ročník se uskutečnil 26. května. Za pěkného počasí se nás 

sešlo kolem 100 farníků a do turnaje se přihlásilo 12 družstev, která 

byla rozlosována do tří čtyřčlenných skupin. Na šesti hřištích se 

usilovně bojovalo o postupy do vyřazovací části. Nad dodržováním 

pravidel bděl tradičně pan Procházka, hlavní rozhodčí všech farních 

dnů. Po odehrání skupin jsme se občerstvili tradiční klobáskou 

z udírny. Farníci opět donesli něco upečeného, bylo pivko i vínko. Po 

první části jsme měli i první majitele – pohár útěchy. 

Následně turnaj pokračoval již jen pro osm nejlepších 

družstev vyřazovací částí, z které vzešlo jako vítězné družstvo 

Kočkopes z Dalečína – gratulujeme. 

Pěkně prožité odpoledne v příjemném společenství, to byl 

i letošní farní den. 

/Pavel Šikula/ 



Červen 2019  
 

  7  
  

Farní pouť – zastavení č. 1 – Rudíkov 

Letošní dvoudenní farní pouť se konala v pátek 7. června 

a v sobotu 8. června. Při první zastávce na naší farní pouti jsme 

navštívili o. Milana Těžkého v Rudíkově, kde působí druhým rokem. 

Společně jsme slavili mši sv. v kostele sv. Petra a Pavla. Poslechli 

jsme si nejen kázání, ale o. Milan nás potěšil i dvěma písničkami 

s vlastním kytarovým doprovodem (u jedné si „vypůjčil“ hudbu od 

kolegů z Beatles).  

Pavel Šikula měl pro každého kněze 

„záludnou“ otázku, zda ví, kolikátým 

jimramovským farářem byl od r. 1800? 

Prozradím, že o. Milan byl 14.  Při 

„exkurzi“ po místní faře nám o. Milan 

ukázal, co se mu již podařilo vybudovat 

(např. sál, ve kterém se mohou farníci 

scházet a ve kterém nechybí ani 

pingpongový stůl…), ale spousta plánů, 

oprav a práce na své uskutečnění ještě čeká. 

 Dobří lidé a ochotní farníci se najdou všude a i oddíl stolního 

tenisu, který je, jak víme, dalším velkým koníčkem o. Milana, také. 

Nejen u skládání písniček, ale i při pingpongových trénincích 

a zápasech „dobíjí síly“ a aktivně odpočívá. Proto, až bude jednou 

svatořečen, jeho atributy budou kytara v jedné a ping-pong pálka 

v druhé ruce.  

/Simona Homolková/ 
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Farní pouť – zastavení č. 2 – Třebíč 

V rámci naší dvoudenní farní pouti jsme v pátek 7. června 

2019 doputovali z Rudíkova do Třebíče. Zde nás přivítal otec Jakub 

Holík. Otec Jakub působil v našich farnostech v letech 2005 – 2010. 

Připomněli jsme si některé z aktivit, které u nás zavedl a které nás 

obohacují do současnosti – farní dny, kavárna, třídenní pouti. Po 

krátké modlitbě jsme si prohlédli baziliku sv. Prokopa a její sklepení. 

Poté jsme s otcem Jakubem hovořili. Otec Jakub nám zařídil skvělé 

občerstvení ve farní kavárně, kde jsme byli „VIP hosté“. Po příjemně 

prožitém odpoledni v areálu baziliky jsme se rozloučili a odjeli směr 

Jaroměřice nad Rokytnou. 

/Milan Prosecký/ 

Výlet na Dukovany na farním zájezdu 

Při příjezdu na ubytovnu se nám ukázala panorámata jaderné 

elektrárny Dukovany. Byl krásný, teplý večer, tak jsme se rozhodli jít 

k jaderné elektrárně. Po cestě jsme slyšeli žáby a také kachny. Potom 

jsme si dali krásnou heřmánkovou koupel – lehli jsme si do pole 
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heřmánku. Rozhodovala jsem se, jestli na tuto procházku půjdu, 

protože mě bolela hlava, ale táta mi řekl, že mi pobyt na čerstvém 

vzduchu prospěje. Měl pravdu, na procházce se mi udělalo líp, moc 

se mi líbila. A tak mám životní zkušenost, že když člověk není líný, 

je mu to ku prospěchu, i když jsme k vytyčenému cíli nedošli. 

Zájezd jsem si moc užila, příště pojedu zase. Škoda, že nás 

dětí tam bylo málo, doufám, že nás příště pojede víc. 

/Jůlie Havlíčková, 12let/ 

   Farní pouť – zastavení č. 3 – Moravský Krumlov 

Po sobotní plavbě na Dalešické přehradě jsme se přesunuli do 

Moravského Krumlova navštívit o. Pavla Vybíhala. 

Po přivítání nám pan farář vypravoval, jak se zabydloval 

v novém působišti, co již stihli opravit a co je ještě čeká. Prohlédli 

jsme si celou faru a poté jsme se odebrali do děkanského kostela 

Všech svatých, kde jsme měli mši svatou, celebrovanou otcem 

Pavlem. 

Po mši nás seznámil s historií děkanského kostela, vyprávěl 

nám o dalších kostelech ve farnosti a o plánovaných akcích. 

Místní farníci pro nás na farní zahradě připravili bohaté 

občerstvení, při němž si s námi povídali a otec Pavel zavzpomínal na 

svoje osmileté působení v našich farnostech. 

Cestou k autobusu se s námi pan děkan rozloučil a v autobuse 

nám udělil požehnání na další cestu. 

Následoval přesun do Rajhradu u Brna do kláštera Sester 

Těšitelek, kde nás u otevřené brány vítal P. Pavel Haluza. 

/František Vrátný ml./ 
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Farní pouť – zastavení č. 4 – Rajhrad 

 Druhý den, po pěkné projížďce na Dalešické přehradě, jsme 

dojeli do Rajhradu – ke kostelu a hospici. V příjemném prostředí – 

všude krásně kvetoucí růže, uvnitř květiny ve vázách, všude čisto 

a útulno – nás srdečně přivítal P. Pavel Haluza a uvedl k řádovým 

sestrám, které byly milé a pohostinné. 

Pozdravili jsme se s nejstarší řeholní 

sestrou (Anežka Stránská z Dalečína) – 

Bonifácií. Na svůj vysoký věk je 

myšlenkově pohotová, jen nohy už moc 

neslouží. Také se představila nejmladší 

sestra Helena.  

 Velice poutavý výklad historie 

celého areálu a kostela podala 

představená kláštera. Slyšeli jsme, jak se 

po dobu trvání válek a totality zacházelo 

s věřícími a církevním majetkem; díky Bohu, že se poměry uvolnily 

a našlo se hodně obětavých lidí, kteří zbytku sester tehdy dokázali 

pomoci ve všech směrech. Za pomoci i P. Jana Bednáře někteří 

farníci z Dalečína obětavě pomáhali v době II. světové války. 

 Obětavostí mnoha lidí je dnes co obdivovat a chválit. Hospic 

je důstojné místo pro nevyléčitelně nemocné osoby; je o ně vzorně 

postaráno po stránce zdravotní, duchovní a duševní! 

 Kéž by těchto zařízení bylo v republice dostatek a řeholních 

sester, které svoji práci berou jako poslání, více a více! Modleme se 

za to!!!   

/Marie Zítková z Velkých Janovic/ 
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Farní pouť – zastavení č. 5 – Brno Lesná 
 

Zakončení naši dvoudenní farní pouti se uskutečnilo 

v Duchovním centru Brno Lesná. Hlavním bodem našeho programu 

bylo setkání s otcem Karlem Cikrle. Pro mě osobně a pro moji 

generaci je setkání s otcem Karlem vždy velmi výjimečné. Otec 

Karel nás připravoval a následně i doprovázel na celé řadě našich 

životních rozhodnutí.  

Otec Karel působil v naší farnosti 

v letech 1981 – 1990. Při vzpomínkách 

na otce Karla se mě vždy nejdříve vybaví 

hudba – Hlaholík, kancionál, ale i 

nácviky nových liturgických písní 

a rytmické mše. Zároveň si vždy 

vzpomenu na týdenní poutě mládeže, 

které nám zabezpečil a na kterých nás 

doprovázel. 

Našeho setkání se rovněž 

zúčastnil P. Pavel Hověz, který má na starosti tuto farnost a stavbu 

nového kostela. Stavba, která se připravovala desetiletí, je v plném 

proudu a letos by měla být hotová hrubá stavba. V současnosti je již 

profinancováno kolem 62 milionů korun, rozpočet je v současnosti 

přes 100 milionů korun. Díky sbírce v našich farnostech a štědrosti 

všech dárců mohl otec Marek předat více než 17 tisíc korun. 

Dva dny naší pouti se naplnily a 47 poutníků se s řadou 

dojmů, vzpomínek i osobních setkání mohlo spokojeně vrátit do 

svých domovů. 

/Pavel Šikula/ 
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Farní pouť – ohlasy 

Na pouť jsem se vypravila s jistými pochybnostmi, zda to 

byla pro mě opravdu ta pravá volba. Vždyť cílem bylo navštívit pět 

bývalých kněží, z nichž jsem znala jen poslední dva, a to z pouhé mé 

účasti na třech zájezdech – tedy poutích – s nimi. Pochybnosti se 

postupně rozplývaly a měnily se v tichou radost a pocit duchovního 

naplnění. Jakoby se vznášelo něco neviditelného mezi nebem a zemí 

a plnilo nás kouzlem vzájemného souznění. 

Vždyť už při vstupu do autobusu mě vítal úsměv bratra Pavla 

Šikuly a milých úsměvů, smíchu, rozhovorů a vzpomínání během 

pouti přišla dlouhá řad. Téměř po každé druhé větě bratra Milana 

Proseckého zazněly výbuchy smíchu, a že těch vět bylo. 

Díky promyšlenému pojetí a pečlivě připraveným výpiskům 

z kroniky farnosti a jiných materiálů nás Pavel Šikula seznámil nejen 

s historií působení navštívených farářů v Jimramově, ale i s mnoha 

statistickými údaji a osobními vzpomínkami. V každém kostele vedl 

rozhovor s bývalým otcem farnosti a obě strany při vážném 

vzpomínání nešetřily četnými humornými zážitky. Zkrátka – 

atmosféra byla milá, srdečná, naplněná láskou, pokorou a radostí. 

Od nejstaršího historického skvostu v Třebíči (Bazilika 

sv. Prokopa zapsaná na seznamu UNESCO) jsme doputovali až 

k novodobému rozestavěnému kostelu v Brně Lesné. Po vylíčení 

neuvěřitelné anabáze jeho úspěšného zrodu už nebylo těžké uvěřit na 

zázraky, které se děly a dějí. Jen je třeba je vidět. A to se nám v těch 

dvou dnech pouti podařilo. 

/Liba Králová/ 
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Nový Jeruzalém  

Rok se sešel s rokem a další rok s dalším rokem. A nadešel 

čas konání další mariánské poutě Nový Jeruzalém v Jimramově. 

Program poutě je stabilní. Modlitba růžence (během ní mohou 

poutníci využít příležitosti ke svátosti smíření), koncelebrovaná mše 

svatá, adorace a svátostné požehnání. To vše na společné prosby 

a úmysly (o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání, o věrné 

a obětavé spolupracovníky kněží, o vzrůst víry v našem kraji, o pokoj 

a mír na světě a v našich rodinách, o život těla a duše pro všechny 

počaté děti a na smír za hříchy celého světa). 

Hlavním celebrantem červnové novojeruzalémské pouti byl 

o. Jakub Holík, který přijal 

naše pozvání a doputoval 

z Třebíče, abychom společně 

prožili nevšední slavnost. 

V promluvě nám nabídl 

láskyplnou šesterku. 

Neumím a nechci 

reprodukovat předávané 

myšlenky a nabídnuté cesty. 

Ale jsem vděčná, že jsem měla možnost je lapit a přijmout. Opis 

promluvy bude jistě k dispozici, už teď se těším, že se k ní vrátím. 

Výtěžek sbírky byl věnován na Hospicovou péči Oblastní 

Charity Žďár nad Sázavou. 

Nový Jeruzalém ale není jen samotná slavnost. Na celý měsíc 

jsme se zavázali ke každodenní modlitbě růžence před sochou 

a obrazem Panny Marie. Dokážeme tento závazek splnit? 

/Daryka Kašová/  
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Farní kronika z let 1911 – 1921 

(doslovný přepis originálu bez jakýchkoli úprav) 

Rok 1911. 

Na jaře r. 1911 opraven a pozlacen hlavní oltář, opravena 

malba v kostele, postranní oltáře očištěny. Náklad obnášel 2500 K. 

Vše pořízeno z milodarů. Vysokorodý pan patron daroval 200 K, 

farář 200 K, Cyrillo-Method. záložna 900 K. – Vdp. kanovník Dr. 

Rob. Neuschl daroval krásnou gotickou monstranci a přispěl na 

ostatní 100 Kor. 

Dne 6, 7, 8 května konána Jeho Ex. Nejd. panem biskupem 

Pavlem hr. Huynem generální visitace. Jeho Excellence visitoval 

také kapli v Borovnici. Vše nalezeno v pořádku. Ustanoveno na 

škole v Ubušíně, kde bylo 1 dítko katol. náboženství, vyučovati 

náboženství každý týden. 

Rok 1912. 

Dne 11. června konal Vldp. Kanovník a arcikněz z Nového 

Města, Fr. Kunstmüller kanon. visitaci. 

Ve dnech 6 – 17. října konal J. Ex. Nejd. pan biskup Pavel hr. 

Huyn, se svým sekretářem Dr. Vajglem, s P. Odstrčilíkem, TJ. 

z Hostýna a P. Schrollerem S.R. z Brna v Jimramově sv. misii. Účast 

byla neobyčejně veliká. Průvod při svěcení misionárního kříže 

naplnil celý Jimramov. Bylo v něm na 4000 lidí. Svátost pokání 

přijalo přes 1400 věřících, Nejsv. Svátost Oltářní přes 2500. 

Misionární kříž postaven u kostela pod lipami u hl. brány vpravo. 

Rok 1913. 

Kanonická konána vdp. kanovníkem Fr. Kunstmüllerem dne 

19. června a při jejím vyřízení nebylo zvláštní závady shledáno. Dne 
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24. srpna zavěšen slavnostním způsobem Mariánský obraz v Oboře. 

Vysvětil jej J. Ex. P. biskup. Kázání měl vp. Ivan Máchal, koop. 

zdejší. Dne 26. října posvětil týž nový kříž v Míchově, kde rovněž 

měl kázání. 

Rok 1914. 

Dne 29. VI. 1914 byl zavražděn v Sarajevje následník trůnu 

Ferdinand d´Esté. Výsledek bylo jednoměsíční ultimatum Srbsku. 

Srbsko nepřistoupilo na potupné ultimatum a Rakousko proto 

vyhlásilo válku. 

Dne 28. července vyhlášena mobilisace. Z farnosti mnoho 

občanů narukovalo k vojsku. Mnozí z nich v boji padli. 

Jimramovských příslušníků 31. 

Rok 1915. 

Válka se střídavým štěstím pokračovala, avšak záhy nastal 

nedostatek potravin a proto nařízeny rekvisice, které bezohledně 

prováděny. 

Vypsány byly válečné půjčky a občané a zvláště kostely byly 

nuceny upisovati. 

Rok 1916. 

Nedostatek potravin stále vzrůstal; zavedeny odběrné lístky, 

chlebenky, masenky, cukřenky, mýdlenky, tabáčenky atd. 

Rekvírovány kovy, zvony a kostelní krytiny. V Jimramově k účelům 

válečným zabrány nejprve dva největší zvony, za které bylo 

vyplaceno 4000 K ve válečných půjčkách. Zavedeny bezmasé dni a 

četnictvo kontrolováno, zda zákaz nikdo nepřestupuje. Konečně 

zabrán i třetí zvon za náhradu 790 K ve válečných půjčkách, takže 

zbyl jen umíráček. Varhany pro starobilost byly zachovány. Téhož 

roku obnoveny misie; obnovu vykonal pan biskup Huyn. 
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Rok 1917. 

Nouze dostoupila nejvyšší výše; chléb pečen z bobů 

a kukuřice. Dopisy otvírány a censurovány. Odváděny ročníky od 18 

– 50 let. Toho roku zemřel císař František Josef I. a nastoupil Karel I. 

Ve válce se pokračuje. 

Rok 1918. 

Rok 1918 byl ve znamení porážek trojspolku. 28. října 1918 

rozpadlo se Rakousko. Císař Karel se abdikoval a odebral se do 

Švýcar a pak na Madeiru. Z korunních zemí českých a Slovenska 

utvořena republika Československá. Prvním presidentem zvolen 

Tomáš G. Masaryk, který se u nás i v cizině známě proslavil. 

Rok 1919. 

Poměry popřevratové a revoluční se ustalují. K upevnění 

valuty přikračuje Rašín, min. financí, ke kolkování starých 

rakouských peněz. Vojíni, kteří jako zajatci v Rusku, Francii a Itálii 

vstoupili do legii vracejí se do osvobozené vlasti. 

Rok 1920. 

Ve Slezsku proveden plebiscit mezi Československem 

a Polskem. Plebiscitem ztratili jsme část Těšínska. Na podzim 

provedeny prvé volby do Nár. Shromáždění. 

Rok 1921. 

R. 1921 Maďaři nespokojeni odtržením Slovenska usurpovali 

jeho jižní část. V bojích, které vedeny s Maďary, vrchní velení měli 

Italové; tito se však neosvědčili a velení přešlo v ruce Francouzů. 

/Z farní kroniky přepsala Jana Novotná/ 
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O světle a temnotách 

O světle a temnotách je podtitul jedné pěkné dětské knížky, 

knížky s názvem Strašidelné město od Zuzany Holasové. 

Kniha vypráví o Hračkánii, v níž leží Strašidelné město. 

Hračkánie je ponořena do temnoty a jen v Zrcadlovém paláci jejího 

vládce Černého pána září světla uvězněná ve skleněných lampách. 

Ta světla kdysi patřila lidem, kteří je s pánem ztemnělé říše vyměnili 

za jeho podivuhodné hračky.  

…Takovou hloupost provedl i malý Janek. Který své světlo 

vyměnil za krásné červené autíčko a skákacího medvídka. Vlastně 

proč ne, vždyť do té doby ani nevěděl, že v něm nějaké světlo svítí. 

Ale časem zjistil, že je nějaký jiný, že mu světlo chybí a teď by ho 

chtěl zpátky. Jenže Černý pán má vlastní plány a nestrpí, aby mu je 

hatil nějaký kluk. Janka čeká nejistá cesta a nebezpečné setkání 

s vládcem Hračkánie. Pomůže mu červené autíčko? Nebo jeho starší 

sestra Anna, která nástrahám Černého pána zatím úspěšně odolává? 

Nebo je tu ještě někdo jiný, kdo ho vyvede z temnoty? Vždyť stačí 

tak málo a jeho světlo zhasne… 

Jedná se o, řekla bych, klasický příběh o dobru a zlu, o naději, 

víře a lásce, který v sobě ale nese pěkné poselství. Když jsem ho 

s dětmi četla, uvědomovala jsem si, že my lidé jsme velice zranitelní 

v oblasti „vlastnění“, že chceme vlastnit buď hmotné věci, nebo třeba 

jen pocity a prožitky, online statusy – vlastně takové naše „hračky“. 

Chceme, aby vše bylo rychlé, aby nám bylo dobře, abychom měli 

dobrou práci, abychom neměli málo a nemuseli se moc namáhat, 

dobře se najedli a oblékli, byli jsme obdivováni, chváleni 

a vyzdvihování, toužíme po úspěchu a často tyto „hračky“ 

vyměňujeme za svoji svobodu, za to krásné čisté dobré světlo, které 

v nás je a které běžně nevidíme. Ostatní si ale rychle všimnou, pokud 
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ho ztratíme, protože potom se stáváme pohodlnými, znuděnými, 

náladovými a mnohdy i temnými, zlými, nepřejícími a závistivými… 

Mnohdy stačí tak málo… “ZLO“ nedává těžké podmínky… 

„Pojď, dám ti Tvoji hračku a Ty mi za ni dáš svoje světlo, nebude to 

bolet, neboj, jen trochu to zastudí u srdce, až si to světlo vezmu“. No, 

kdo by to nebral, takhle skoro zadarmo… jenže když tu „hračku“ 

máme, chceme další… a „hračky“ nám pak berou třeba čas, který 

můžeme věnovat dětem nebo známým, berou nám laskavá slova, 

která bychom mohli říct někomu z očí do očí, a přeměňují je v chaty, 

online diskuze a komentáře, které často bývají laděné v nenávist, 

zášť a závist. A kdykoli řekneme nějaké „hračce“ ano, naše světlo se 

zmenšuje a objevuje se temnota a naše cesta životem se stává 

nebezpečnou… Lidi pak bývají často nešťastní, mnohdy i onemocní 

a uvědomují si, že něco je špatně, ale nevědí, jak by svoje světlo 

mohli získat zpátky a když už se jim přece jen podaří dostat se 

k lampě, ve které jejich světlo svítí, tak se zase objeví nějaká 

„hračka“, která slibuje něco lepšího než nějaké vaše světlo – světlo 

zpět přece můžete získat i později – a tenhle kolotoč neustále 

pokračuje… 

Naštěstí tu vždycky je i ta druhá strana, to „DOBRO“, které 

představuje již výše zmíněná naděje, víra a láska… 

A kdo očekává happyend, tak se ho přece jen dočká, v knize 

nakonec opravdu Dobro zvítězí nad zlem… ale bude to tak 

i v životě? 

Ať tedy i v našich životech zvítězí Láska, ať umíme říkat 

dobru ANO a zlu NE… ať umíme rozlišovat dobré „hračky“ od těch 

špatných… Modleme se prosím za všechny, kterým už světlo 

dohasíná, ať mají po boku někoho, kdo jim pomůže dostat se na 

správnou cestu a překonat všechny překážky a nástrahy, které jim do 
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cesty staví temnota… modleme se za ty, kteří si ještě ani nevšimli, že 

jim světlo chybí… protože vždycky je naděje, že se jejich světlo 

znovu rozsvítí… Stačí jenom věřit v Lásku… 

Papež František: „Modli se. Modlitba mění realitu, na to 

nezapomeň. Buď změní věci, nebo naše srdce, ale vždy udělá 

změnu“. 

/Marie Havířová/ 

 

 

 

Poslední večeře 

„A kde byl Bůh?“ 

„Byl tam v Desateru, ve slově Nezabiješ,“ odpověděl 

v rozhovoru Tomáš Halík celoživotnímu soudci Pavlu Rychetskému 

na názor ohledně Osvětimi a jiných masových zvěrstev za války, 

které by Bůh, kdyby byl, přece nemohl dopustit, a které pohltily 

miliony nevinných. Už nevím, čí slova to profesor Halík vyřkl, ale 

s pokorou své vlastní je citoval. Byl to před mnoha lety velmi 

zajímavý rozhovor mezi knězem, co nesoudí, a soudcem, který je 

zvyklý na spravedlnost, na její zadostiučinění, na udělování 

spravedlivého verdiktu v mezích zákonů, na svou „práci“. 

Člověk dostal úplnou svobodu od Boha ve svých 

rozhodnutích i konání, pomineme-li zákaz pojídání ovoce ze stromu 

poznání, ale i Bůh musí mít svou svobodu, kdy může působit 

svobodně, kde chce. Dar víry. 
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Mám rád sochařský reliéf v Bologni, kdy Adam se zasněně 

ohlíží a nechce se mu z Ráje, vyhnán Otcem z domu, zatímco 

rozhodnutá Eva táhne Adama do nového pozemského světa, džungle, 

kterou si člověk promění v domov, kdy ve vzpomínce si vytvoří svůj 

obyvák, obyváček s peršanem-kobercem, předobrazu svého 

pozemského ráje, kde dříve dominoval jako středobod oheň a dnes 

dominuje bedna, velká, větší, tenčí a tenčí, plná teček blikajícího 

světla, kdy sociologicky stačí večer si stoupnout před panelák 

v tmavém prostředí nelamp a vidíte blikající namodralé odrazy 

jednotlivých televizních programů. Synové a dcery Evy z ráje, nebo 

synové a dcery Adama z pralesa jsme? 

Středobodem v dokonalosti Leonardova dramatické 

velkoformátové prafotografie-obrazu Poslední večeře Páně je 

poklidná tvář Krista. V kolika domovech visí, v kolika domovech jen 

chytá prach z cest člověka, který přichází domů, a v kolika srdcích je 

toužebným návratem k Otci, do Jeho domu-kdysi ztraceného Ráje? 

Každý z nás je pomyslným sochařem zrcadla – toho svého 

boloňského reliéfu Návratu, návratu ztraceného syna a dcery, 

náhlého bušení na nebeskou bránu, v milosrdenství a vítězství tváře 

Krista, v odpuštění…, či jen odrazu dokonalosti vyleštěné desky 

mramorového hrobu se dveřmi a jménem beze zvonku, v těsných 

pravoúhlých uličkách „nových“ domovů, bez blikajících teček světla 

tmy rovu? 

(Asociace a poděkování za přednášku o. Tomáše Enderleho 

v Divadelním klubu: Leonardo - Poslední večeře) 

/Václav Frömmel/ 
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VESELÉ ŘEČNICKÉ H(L)ODY PANA DĚKANA  

aneb Co se otci Pavlovi podařilo říct 

 Tak dlouho jsem tu větu „Je tady krásně jako v Krumlově“ 

z filmové trilogie opakoval, až jsem se do jednoho Krumlova 

dostal 

 Když si toho Adama představíme, jak tam stojí jenom v tom 

svém rouše… Ne! Zpět! Nic si nepředstavovat. To je do 

zpovědnice volající. 

 Na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje mi, prosím, pošli ten 

inspirativ ke kázání. 

 Tady do toho květináče vždycky vylívám vodu po vyplácnutí 

konvičky od vína. Tak kdyby se Vám zdálo, že ta kytka roste 

nakřivo, budete vědět proč. 

 Sem taky koupíme nějaká normální světla místo těch, co 

vypadají jak pohárky na zmrzlinu. 

 Tak to se, prosím pěkně, nezlobte, ale na svatbě v kostele 

žádná reprodukovaná hudba nebude. Jinak si sežeňte i faráře 

z reproduktoru. 

 Klíč od kostela sv. Bartoloměje zítra potřebovat nebudu. Já 

kostelničím u Všech svatých, u toho jednoho svatého to 

zvládne pan Nrauner. 

 Když jsem přišel do Jimramova, za šest let zavřeli restauraci. 

Když jsem přišel do Krumlova, za šest týdnů zavřeli 

restauraci. Trošku se děsím toho, až mě případně přeloží na 

další působiště, že se budu muset naučit vařit. 
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Na výletě s panem farářem 

Když jsem byl požádán o. Markem, abych se v pátek 

21. 6. 2019 zúčastnil, na závěr školního roku, výletu s dětmi 

z náboženství a ujmul se funkce pomocného dozoru, rád jsem 

souhlasil. A nyní, po absolvování této akce, nelituji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet byl určen pro děti z náboženství od 1. do 9. třídy. 

V sobotu ráno přistoupilo do objednaného autobusu 42 dětí 

a společně jsme odjeli do Poličky, kde byla exkurze ve firme „THT 

Polička, s.r.o.“, která se zabývá kompletací hasičských aut. Děti 

viděly, jaké části se musejí složit, aby nakonec vzniklo hasičské auto. 

Zřejmě nejzajímavější ale byl samotný závěr, kde si mohly zkusit 

naživo obsluhu vodního děla. Po skončení prohlídky jsme zašli na 

zmrzlinu a potom, posilněni tímto pokrmem, jsme se odebrali opět 
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k autobusu, který nás zavezl do vesničky Korouhev, ve které se 

nachází nádherný kostelík sv. Petra a Pavla. Jeho interiér působí 

velmi malebně a zajímavá je také kostnice, která se nachází vedle 

kostela na hřbitově. Tu tvoří především 2 typy kostí: stehenní kost 

a lebka. Naštěstí si tam nikdo nic nezapomněl, a tak jsme se 

v pořádku všichni vrátili v poledne zpět, plni nových zážitků. 

/Jožka Janoušek, bohoslovec po 2. ročníku/ 
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