
 
 

 

 
 
Občasník Číslo: 42/ 2019 
Datum vydání: 10. 11. 2019 Náklad: 130 výtisků 
 

Milá Žárovko! 

Před několika dny jsme se vrátili z Říma. Nebylo to jen 
turistické chození po památkách, ale i putování ke kořenům naší víry. 
Zastavovali jsme se u hrobů svatých a vzpomínali na ně stejně, jak 
jsme to činili prvního, tohoto měsíce, na Slavnost všech svatých. 
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Ne všichni zemřelí jsou už v nebi. Na to jsme intenzivně 
vzpomínali hned druhý den a celý týden v modlitbách za zemřelé. 
V Římě jsme byli povzbuzeni přítomností papeže Františka i jeho 
slovy, abychom byli věrnými a pravdivými v modlitbě. 

Mějme své vzory, to jsou naší svatí. Sv. Petr a Pavel, sv. Filip 
Neri, apoštol Říma a mnozí další. Pamatujme ve svých modlitbách 
na živé i zemřelé, abychom této svatosti dosáhli. Bez modlitby své 
i těch druhých to sami nikdy nedosáhneme. 

/Otec Marek/ 

 

Vánoční bohoslužby 

23. 12. Jimramov 7:30 

24. 12. Jimramov 8:15 a 21:30 Půlnoční mše 

25. 12. Jimramov 8:15 

 Dalečín 9:45 

 Sulkovec 11:15 

26. 12. Jimramov 8:15 

 Dalečín 9:45 

 Sulkovec 11:15 bohoslužba slova 

 Nyklovice 11:15 
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Červen – měsíc myslivosti, ale i čas 
společenských setkání.   

Jedno takové setkání se stává tradicí našich farností 
Jimramovska, a to možnost zúčastnit se troubené Svatohubertské mše 
svaté. Tohoto roku jsme mohli slavnostní mši svatou prožít v neděli 
16. června ve slavnostně vyzdobeném farním kostele sv. Havla 
v Sulkovci. Mši svatou celebroval místní pan farář P. Marek Husák, 
který ve své promluvě též připomněl legendu a život svatého 
Huberta: „Proč stále jen hledáš a lovíš zvěř? Je na čase, abys začal 
hledat Boha! Tu otázku uslyšel při setkání s jelenem, kterému zářil 
kříž mezi parohy. Po tomto vidění se Hubert rozhodl věnovat svůj 
život službě Bohu.“ 
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Troubená Svatohubertská mše B dur, jejímž autorem je 
skladatel František Macek, byla v provedení Trubačů ze Zábřehu 
a Mužského pěveckého sboru Řádu sv. Huberta. Ukázkou lovné 
zvěře bylo divoké prase, které bylo společně s obětními dary 
přinášeno před oltář místními myslivci. Mše svaté se zúčastnili nejen 
myslivci z MS Sulkovec, ale i z širokého okolí. Zúčastnili se 
i členové komendy Morava z Řádu svatého Huberta. Na závěr se 
před kostelem trubači rozloučili s přítomnými několika skladbami. 
Po tomto nevšedním zážitku bylo v místním kulturním domě 
připraveno pohoštění.  

Poděkování za organizaci a podporu této mše svaté patří 
farnosti Sulkovec, myslivcům z MS Sulkovec, členům Řádu svatého 
Huberta a především MVDr. Ladislavu Čechovi (ŘsH), jako 
iniciátorovi svatohubertských slavností v našich farnostech.  

Poděkování patří také všem farníkům a hostům, kteří se 
jakýmkoliv způsobem na této slavnosti podíleli. 

/Za MS Sulkovec   Jiří Ocásek/ 

 

Netín 2019 - Dopis z tábora nebo z hradu? 
 

Milá maminko a milý tatínku, 

píši vám z tábora. Letos okupujeme prostory fary v Netíně, 
kam jsme se dostali vlakem a autobusem poté, co jste se rozloučili 
a ponechali jste mě na peróně v Bystřici n. P. Asi jste se už těšili, že 
zůstanete doma beze mě a nebude Vás mít kdo zlobit. Určitě jste si 
říkali, ať si to s tím naším klukem vyzkouší zase někdo jiný. Tak vás 
tady teda zastupuje kamarád Honzík, Meri, Danielka, Peťa, Kuba 
a nad nimi všemi dozoruje pan Čech. 
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Letos se vše odehrává ve snaze o znovuzaložení 
Templářského řádu. Hned jak jsem se to dozvěděl, poté co jsem byl 
se svými spolubratry pasován na rytíře templu, mi bylo jasné, že 
zabrání fary nebylo jen tak ledabylé, nachází se na kopci, a proto zde 
můžeme zřídit náš hrad, který se bude dát snadno opevnit a hlavně 
bude sloužit jako naše pevnost, jako ochrana před našimi nepřáteli. 
Když nám byl přidělen jeden z pokojů, vybavili jsme ho polními 
lůžky, protože rytíři nejsou žádné princezny, které mimochodem 
bydlí vedle, tak nám ani nevadilo, že nespíme na pohodlných 
postelích, ale že zažíváme pravé rytířské ležení. Také bych se chtěl 
zmínit o kuchyni, máme štěstí, že si nemusíme stravu shánět sami, 
což by nás zaměstnávalo a vysilovalo, ale že jsou tu s námi výborné 
kuchařky paní Čechová a paní Vojteková, které se postarají o tu 
správnou krmi, jakou má mít každý rytíř, aby měl sílu a v boji mu 
nedošla. 

Pokud mám podat zprávu o výcviku a dobrodružstvích, které 
zažívá každý správný rytíř, tak věřte, že výcvik je připraven našimi 
mistry dokonale, podnikáme výpravy mimo hradby a zažíváme vše, 
co každého rytíře připraví na jeho život ochránce chudých 
a bezbranných. Výcvik je samozřejmě zajištěn i po stránce duchovní. 
V neděli jsme navštívili naši hradební kapli a absolvovali jsme mši 
svatou. V pondělí za námi přijel na návštěvu velmistr našeho řádu 
otec Marek z Jimramova, takže vidíte, že ne jenom o fyzickou, ale 
i o duchovní stránku každého správného rytíře je na hradě Netín 
postaráno. Při průzkumech okolního terénu jsme se dostali, až do 
nedalekého osídlení pod názvem Velké Meziříčí. Byla to naše 
nejdelší výprava od hradu. Na cestě nás doprovodil i velmistr 
o. Marek, který jak jsme se od něho dozvěděli, zde prožil několik let. 
Až získal všechny zkušenosti pro jeho výkon velmistra v Jimramově. 
Velké Meziříčí opustil, aby se o nás staral u nás v Jimramově. 
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Škoda jen, že celé naše ležení trvá tak krátkou dobu, myslím 
ale, že i tak tu prožívám jedno z nejlepších setkáních s těmi nej nej 
lidmi. A už teď 
se těším, že se za 
rok všichni, dáli 
Pán Bůh, 
setkáme při 
jiných 
dobrodružstvích, 
které si pro nás 
připraví pan 
Čech a jeho 
suprová parta lidí, kteří mu pomáhají. Mějte se doma hezky. Z hradu 
Netín vás zdraví templářským pozdravem „Non nobis, Domine, non 
nobis, sed Nomini Tuo da gloriam.“ (Ne nám, Pane, ne nám, ale 
svému jménu dej slávu). 

/rytíř Filda z Jimramova/ 

 

Pěší pouť na Velehrad 

Léto je čas prázdnin, dovolených, ale také tradičně se třetí 
srpnový týden putuje pěší poutí na Velehrad. 

Po pěkné loňské zkušenosti jsem letos vyrazila podruhé. 
Letošní, již XIX. pouť, se konala na poděkování sv. Cyrilu 
a Metoději, otcům naší víry, ale také sv. Anežce za 30 let svobody. 

Modlitbami jsme při ní prosili za rodiny, mládež, církev, za 
náš národ i Evropu. Každý z nás nesl také osobní úmysly, za které 
chtěl obětovat pouť a těžkosti s ní spojené. 
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Pro mě osobně byla pouť krásným zážitkem společenství lidí, 
jejichž středem života je Bůh. 

Při společných modlitbách, zpěvu, naslouchání Božímu slovu, 
životopisu sv. Anežky, nás naše nohy nesly přes lesy, louky, 
moravské vesnice, přes kostely v Olešnici, Letovicích, 
v Boskovicích, Sloupu, v Senetářově, Ruprechtově, v Milonicích, na 
horu sv. Klimenta, přes Boršice, až k cíli našeho duchovního 
putování na Velehrad. 

Cestou se našel i prostor ke vzájemnému obohacování, sdílení 
našich životních cest a zkušeností. 

Dostávalo se nám bohatého občerstvení ve farnostech, 
kterými jsme procházeli i milého přijetí v rodinách, které nás 
přijímaly pod svou střechu, aby nám poskytly odpočinek na naší 
cestě. U prostřeného stolu jsme se poznávali a vznikly i přátelské 
vazby. Mnozí nabízeli maximum, i své vlastní lůžko, jen abychom 
načerpali sil do dalšího dne. 

Za vše mohu vyjádřit jen velké díky. Děkuji za to, že jsem 
mohla prožít silné okamžiky v Boží přítomnosti. Už jen to, že jsem 
mohla vyjít z pohodlí svého domova, spoléhat na štědrost lidí, 
s kterými jsem se setkala, odložit zbytečné věci, své starosti, věnovat 
se modlitbě... To je úžasný bonus do každého dalšího dne po návratu 
z pouti. 

V paměti mi zůstala slova z promluvy o. Peňáze: „Na našem 
putování není podstatné, kolik nás jde, jak nás bolí nohy, kolik kde 
dostaneme najíst, zda prší nebo pálí slunce, ale nejdůležitější je cíl, 
cíl nejen poutě, ale především naší životní cesty.“ 

Tedy: „Dá-li Pán...“ (Jak 4,15), za rok půjdu znovu. 

/Jitka Čechová/ 
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Žehnání aktovek 1. 9. 2019 

O první zářijové neděli jsme v našich farnostech při mších 
svatých společně s našimi školáky slavili obřad žehnání školních 
aktovek a dalších školních pomůcek. V Jimramově si děti přinesly 
aktovky, položily je před oltář a otec Marek je ke konci první 
poprázdninové dětské mše požehnal. Potom čekala na děti sladká 
odměna. Popřejme tedy našim školákům hodně úspěchů v tomto 
školním roce. 

 

Mše svatá s poděkováním za úrodu – 15. 9. 2019 

V neděli 15. září 2019 jsme v kostele Narození Panny Marie 
v Jimramově slavili mši svatou s poděkováním za úrodu. Kostel byl 
krásně tematicky vyzdoben a dožínkovou náladu ještě více umocnilo, 
když byly před oltář přineseny dary našich zahrad, polí a lesů. 
Všechny dary včetně chleba jako symbolu života byly požehnány 
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otcem Markem. Slavnostní náladu také vytvořila svým hudebním 
doprovodem a zpěvem schola Klíče. Po mši svaté při odchodu 
z kostela byly rozdávány kytičky z obilí a také vynikající domácí 
koláčky a chléb. Všem, kteří se podíleli na přípravách této slavnosti, 
patří veliký dík. 
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Svatý Antoníček 

Je neděle večer. Sedíme u stolu a povídáme si. Najednou se 
táta zeptá: „Máte nachystané věci do školy? Máte natáhlé budíky?“ 

Podívám se na mobil, abych nastavila budík, a zjistím, že 
baterka je na 3 %. Automaticky chci dát mobil nabít. Hledám 
nabíječku. Hledám, hledám, ale nabíječku nemůžu najít. Jsem 
zoufalá!! Vzpomenu si na babiččinu radu. Když něco hledáš popros 
svatého Antoníčka. Svatý Antoníčku, prosím, pomoz mi najít 
nabíječku. Najednou se nabíječka objeví v kabelce. Krátká prosba 
opravdu pomohla. Zkuste také, když něco hledáte, hned nenadávat, 
ale poprosit svatého Antoníčka. Patron ztracených věcí. Přesvědčila 
jsem se, že to opravdu funguje. Svatý Antoníčku, děkuji. 

/Julie Havlíčková, 12 let/ 
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Sv. Anežka Česká – dětské mše 

„Tehdy, až bude svatořečena sv. Anežka Česká, bude 
v Čechách konečně dobře.“ 

To jsou slova proroctví, která v průběhu kanonizace vyřkl 
kněz Tomáš Halík a která předpověděla to, co se opravdu za pár dní 
stalo. Přišel 17. listopad roku 1989 a v naší zemi se začaly dít věci, 
které vedly ke změně nejen politické, ale i společenské. Sv. Anežka 
se tak stala symbolem – opravdovou patronkou českých zemí. 

Proto je vlastně logické, že v cyklu dětských mší střídá 
sv. Františka. A děti (a nejen ony) se s ní budou setkávat vždy 
druhou neděli při kázáních, která jsou pro ně připravena v našich 
kostelích. A aby to nebylo jen o 
přijímání informací. Jsou do celého 
poznávání zapojeny svojí aktivitou ve 
formě plnění úkolů, které vždy najdou 
na našich internetových stránkách a 
které doplňují a rozvíjejí informace, 
které získaly. Děti mají za domácí úkol 
také vždy do příští dětské mše nakreslit 
symbol, který znázorňuje téma, které je 
spojeno s konkrétní událostí nebo 
činností života sv. Anežky. Nakreslený 
obrázek pak kdykoliv přilepit na 
nástěnku do příslušného políčka. 
S dětskou mší je spojeno i obdarovávání 
a na děti vždy čeká malá odměna, která 
jim udělá sladkou radost.  

Čeká nás deset setkání se světicí, která udělala nejen pro lidi, 
ale i pro tento národ mnoho dobrého. Proto při otázce, které znáte 
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patrony české země (a že jich je 18), každého napadne její jméno 
společně se sv. Václavem, sv. Janem Nepomucký a dalšími, i když si 
na ostatní třeba nevzpomeneme. 

Malá zajímavost a moje zvídavost na závěr, jak jsem se (snad 
z důvěryhodných zdrojů) dozvěděl, sv. Anežka je kromě nemocných, 
chudých a trpících i patronkou pracovníků plynárenského průmyslu. 
Tak budu teď pozorně poslouchat o. Marka, jak dětem vysvětlí, proč 
zrovna plynárenský průmysl?  

 

1. Mše svatá pro děti – 1. 9. 

Anežka Česká byla už od malička výjimečná. Byla to totiž 
princezna. Narodila se před více než osmi sty lety. Možná se vám to 
zdá neuvěřitelně dávno. Přesto se od ní můžeme inspirovat a učit 
i my, v dnešní době. 

Královně Konstancii bylo teprve jednatřicet let a už čekala 
své deváté – nejmladší – dítě. Některé z nich už zemřely jako malé. 
Jaký asi bude osud tohoto miminka? Konstancie netušila, jestli to 
bude kluk, nebo holka. Tehdy ještě neexistovaly lékařské přístroje, 
jaké známe dnes, podle kterých se dá poznat už v maminčině bříšku 
pohlaví dítěte. Ani doktorů nebylo dostatek, neexistovaly léky, jaké 
máme dnes. To všechno museli lidé teprve vynalézt a vyvinout. 
I proto umírali lidé docela mladí. 

Jedné noci probudil královnu Konstancii zlý sen. Zdálo se jí, 
že byla v královské šatně. Prohlížela si všechny své královské šaty. 
Byly nádherné, dlouhé, vyšívané barvami i zlatem, se zlatými 
sponami a ozdobami, se spoustou drahokamů a perel. A bylo jich 
hodně. Která žena nebo dívka by si nepřála mít krásné šaty? Jenomže 
najednou mezi nimi uviděla obyčejný, dokonce ošklivý, šedočerný 
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plášť a na něm byl hrubý provaz. Vyděsilo ji, co dělá mezi jejími 
krásnými šaty. Kdo ho tam dal? A proč by ho měla nosit? Co to 
znamená? Najednou zjistila, že je to vlastně hábit, jaký nosí řádové 
sestry. A slyšela hlas, který jí řekl, že to není její šat, ale šat její 
dcery. Nevěděla, jestli má tomu snu věřit nebo se ho bát. Možná byla 
zmatená a zneklidněná. Hlas řekl, že to je šat dcery, takže miminko, 
co se narodí, bude dcera. 

Netrvalo dlouho a narodila se opravdu holčička. Byla 
nejmladším dítětem Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. 
Rozhodli se jí dát jméno Anežka podle Anežky Římské. I ona byla 
z bohaté rodiny, ale rozhodla se pro život s Pánem Ježíšem. Anežka 
Česká, stejně jako Anežka Římská, je často na obrázcích s beránkem. 
Je to symbol pro Pána Ježíše, Beránka Božího. Je to proto, že 
latinsky beránek se řekne Agnus a Anežka je latinsky Agnes. 

 

Úkol: 

Mé křestní jméno: 

– najdi, jak vzniklo tvé křestní jméno a co znamená. 

– máš-li jméno svatého nebo biblické postavy, znáš její příběh? 

– kdy máš svátek? 

– znáš i den svého křtu? 

– jak si necháš nejraději říkat? 

– zeptej se rodičů, proč ti vybrali právě takové jméno. 

– jak by ses jmenoval, kdybys byl kluk/holka? 

 

 Symbol: Beránek 
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Nástěnka v kostele: 

– po splnění úkolu namaluj na kousek 
papíru symbol beránka, přines jej při nejbližší 
příležitosti do kostela a nalep na nástěnku do 
příslušného pole. Bude se nám tak plnit 
nástěnka symboly připomínajícími svatou 
Anežku. To budeme dělat každý měsíc, měnit 
se nám bude příslušný symbol a pole na 
nástěnce, kam to můžeme nalepit. 

 

2. Mše svatá pro děti – 13. 10. 

Svého tatínka, českého krále Přemysla Otakara I., Anežka 
moc neznala. Často jezdil po světě, válčil, dohadoval se a řešil spory, 
utíkal do ciziny a pak se zase vracel na trůn a vládnul. Do hádek 
zapojoval i papeže. 

Potíže mu také dělalo, že měl dvě manželky. Ta první 
zemřela až několik let po narození Anežky. Prostě se zničehonic 
rozhodl, že už ji nechce, a nedovolil jí, aby se k němu vrátila. A vzal 
si místo ní Konstancii. Král byl prudký, snadno se s někým pohádal 
nebo popral. Říká se, že si bral, co chtěl. 

Ale svou nejmladší dceru Anežku měl moc rád. A přes ty 
všechny války a spory tento král pomohl, aby se lidem v naší zemi 
žilo lépe a aby si jí vážily i okolní země. I dnes se o něm učí děti ve 
škole v hodinách dějepisu. 

Co myslíš, jak se asi cítila první manželka Přemysla Otakara 
I., když už ji král nechtěl? A jak se asi cítily jejich děti? Nebylo jim 
líto, že už nikdy nebudou pohromadě s tátou a s mámou? Konstancie 
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si to uvědomovala a snažila se postit, modlit i odříkat si, aby odčinila 
svou vinu. 

Milá Anežko, chceme tě prosit za všechny táty a mámy, kteří 
si přestali rozumět. Chceme tě taky prosit za všechny jejich děti. 
Určitě jsou smutné a trápí je to. Přimlouvej se, aby se dokázali 
domluvit a aby si zas rozuměli. Ochraňuj všechny děti, které 
nemohou žít s oběma rodiči. 

 

Úkol: 

Má rodina: 

– modlíš se za svého tátu a mámu? 

– znáš povinnosti svých rodičů? Kde pracuje táta, kde máma? 

– ochotně pomoz svému tátovi. 

– ochotně pomoz své mámě. 

– umíš pohlídat svého bratříčka nebo sestřičku? 

– zahrajte si celá rodina společně hru. 

 

Symbol: Rodina 



listopad 2019 
 

  17  
  

 

3. Mše svatá pro děti – 10. 11. 

Když bylo Anežce asi tolik roků jako dětem, co dnes chodí do 
školky, rozhodl její tatínek, kdo bude jejím manželem. Měl to být 
kníže Boleslav Slezský. Nemohla si vybrat. Už jako dítě věděla, 
koho si vezme. 

Jenomže taková manželka knížete, navíc dcera krále, musí 
také chodit do školy. Musí se naučit, jak se taková princezna chová, 
musí znát svou zemi i ty okolní, musí umět cizí jazyky, protože jinak 
by se s okolními princi a králi nedorozuměla. Zkrátka je toho 
opravdu hodně, co taková královská dcera musí umět a znát. A tak 
Anežku její táta král poslal do kláštera v Třebnici v dnešním Polsku, 
kde se tohle všechno měla naučit. Ujala se jí abatyše, svatá Hedvika. 
Byla moc hodná, ale co naplat, doma, u svých, to nebylo. Anežka 
čekala, až dospěje. Ale ouha – jaké neštěstí! Mladý Boleslav spadl 
při lovu z koně a zabil se. 

Anežka se vrací domů, ale dlouho se tam neohřeje. Půjde do 
učení k sestrám do Doksan. Aby jí na cestě nebylo smutno, dala jí 
její teta překrásnou knížku zdobenou mnoha obrázky. Z té se pak 
učila číst a modlila se z ní. Psala si do ní, kdy na koho má zvláště 
pamatovat: o narozeninách, svátku, někdy i v den smrti. 

Doksanské štěstí ukončil králův rozkaz. O Anežčinu ruku 
požádal sám syn císaře. Ten jednou usedne na císařský trůn. Anežka 
opět cestovala, tentokrát do Rakouska. Jenže brzy nato císařovi 
přátelé našli pro jeho syna jinou nevěstu. Rozhněvaný český král 
vyhlásil válečnou výpravu, aby ty zrádce potrestal. 

Ještě několikrát přišla nabídka sňatku. I od samotného císaře, 
Fridricha II., kterému mezitím zemřela manželka. Ale i toho odmítla. 
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To byl neslýchaný čin. Co se teď stane?, ptala se celá Evropa. Nic se 
nestalo, protože jim Anežka řekla, že nechce jiného ženicha než Pána 
Krista a že vstoupí do kláštera, který založila. 

 

Úkol: 

Ve škole a školce: 

– škola je přípravou na život. Jsi pozorný k tomu, co ti učitelé říkají 
a učí? 

– víš už, čím bys chtěl/a být, až budeš velký/á?  

– zapoj se sám do práce.  

– ukliď si po sobě ve třídě.  

– napiš si včas své domácí úkoly, bez upozornění rodičů.  

– připrav se na příchod sv. Mikuláše. Už umíš nějakou básničku? 

 

 Symbol: Koruna 
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Misijní neděle 2019 

Pojedeme na misie do Konga. Povzbudil nás k tomu 
P. Tomáš Enderle z Poličky, který měl na faře v neděli 13. 10. 2019 
povídání o svých zážitcích, které získal asi před deseti lety při 
ročním pobytu v Kongu, když tam působil jako dobrovolník 
v řeholní komunitě sester Maří Magdaleny. Představil nám Kongo 
jako zemi, kde je překrásná a bohatá příroda. Zasadíte tam zbytek od 
ananasu a vyroste vám nový. Všichni lidé jsou věřící a 80 % obyvatel 
tvoří křesťané (50 % katolíci). Na bohoslužbách je nabito a lidé 
prožívají víru naprosto bezprostředně. Při mši svaté zpívají a tančí 
a vůbec jim nevadí, že to trvá dvě hodiny. Po Vigilii na Bílou sobotu 
zůstávají v kostele až do rána, veselí se a oslavují. Církev nemá 
nouzi o nové členy a duchovní dorost. Prostě ideální duchovní život. 

V Kongu žije asi 80 milionů obyvatel většinou ve městech 
a v blízkosti měst. Polovina obyvatelstva je mladší 18 let, tedy velice 
mladá země, proto misijní komunity provozují hlavně základní 
a střední školy. Také státní zdravotnictví je na špatné úrovni, proto se 
misijní komunity snaží zabezpečit lidem alespoň základní lékařskou 
péči. Většina obyvatel je poměrně chudá a žije v jednoduchých 
staveních. Chápou křesťanství jako určitou životní pojistku, proto se 
aktivně zapojují do života církve. 

Rodiny jsou většinou početné. Zajímavé je, že otcové se 
o rodinu zajímají, i když třeba pracují mimo domov a od rodiny jsou 
odloučeni i několik měsíců (dokážou provolat s rodinou polovinu 
svého výdělku). Matky většinou pečují o své početné potomstvo. 
V Kongu neřeší úzkostlivě čas a nestresují se. Nevadí jim, že nemají 
například celodenní dodávku elektrického proudu. 

Kongo je středoafrická země s nezanedbatelným 
surovinovým bohatstvím, o které se v novodobé historii stále vedou 
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spory. Je zde několik národnostních menšin, mezi kterými je stálé 
politické napětí. Kongo získal v 19. století do soukromého vlastnictví 
belgický král Leopold II. a snažil se z něj co nejvíc vyzískat. 
Používal způsoby, které evropská kultura zavrhla již za středověku. 
Po belgické nadvládě tam mnoho nezůstalo a dodnes je tam velmi 
špatná síť zpevněných silnic. V období dešťů je většina oblastí od 
sebe oddělena neprostupným červeným bahnem. Kongo je sice 
svobodné, ale vládci bojují o to, aby mohli být u moci, a na nějaké 
větší změny nejsou peníze ani chuť. 

Při etnických šarvátkách na východě země umírají lidé, ženy 
jsou znásilňovány, děti jsou verbovány do ozbrojených skupin, kde 
se z nich stávají stroje na zabíjení. V Kongu vládnou několik 
desetiletí diktátoři, kteří nemají zájem vyřešit špatnou ekonomickou 
situaci, nemají zájem řešit násilí na východě země a mají k bělochům 
odtažitý postoj. Většina lidí žije v chudobě a stát to nedokáže (možná 
ani nechce) řešit. V nemocnicích bývá často nedostatek léků a lidé 
umírají na nemoci, které jsou v Evropě běžně léčitelné. Člověk si 
tedy nemůže být jist ochranou svého života. Je to prostě naprosto 
jiný svět. 

Pojedeme na misie do Konga? 

/Antonín Bradáč/ 

 

Kůrovec nezná slitování 

Člověk ani nemusí být lesníkem, aby si nevšiml, co se kolem 
nás děje, přesněji co se děje v našich jehličnatých lesích. Současný 
stav lesů na Vysočině je pravdivě označen jako stav kalamitní. 
V důsledku dlouho trvajícího sucha došlo ke značnému oslabení 
smrkových porostů a to pak zvláště v nadmořských výškách do 
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500 metrů, na kamenitých a skalnatých půdách s expozicí k jižnímu 
směru. Kůrovec nezná slitování, nerozlišuje, zda si „pochutná“ na 
lesích státních, soukromých nebo církevních. Ani našemu farnímu 
lesu se kůrovec nevyhnul. Minulý rok bylo extrémní sucho, ale 
v našem lese bylo vše v pořádku. Pravidelně jsem kontroloval jeho 
stav. Během zimy a v předjaří jsme zpracovali pár zlomů a vývratů, 
abychom předešli náletu kůrovce do zasmolené dřevní hmoty pro 
něho v době rojení atraktivní. Květen 2019 byl chladný, a tak se 
zdálo, že s kůrovcem bude klid. Ovšem byl to klid před bouří! O to 
teplejším měsícem byl červen, který se statisticky stal nejteplejším 
měsícem za dobu meteorologického měření. A tak první rojení 
kůrovce bylo opravdu extrémní. Objevoval se i na místech, kde by ho 
lesníci nečekali. Žír byl tak intenzivní, že jsme nedělali nic jiného, 
než s dalekohledem z protějších kopců vyhledávali na našich lesních 
majetcích rezavý strom a pak na místě zjistili, že jich tam je 
napadeno padesát někdy i víc. Brouk už byl o krok dál – v zeleném 
dřevě na stojatě. Pozná se to tak, že na oddenek stromu se sypou 
tmavé pilinky a po kmeni stromu stéká smola. Toto je stav, kdy 
napadený strom musí nejdéle do 4 týdnů z lesa (dle počasí), aby 
kůrovec nevyletěl do dalších okolních stromů. 

Ve farním lese jsme během léta 2019 uskutečnili třikrát 
asanační těžební zásah. Šlo nám o každý strom. Napadený skácet, 
rychle vyvést z lesa a zdravé stromy ponechat. S brýlemi jsem 
zkoumal stav závrtů a pilinky zachycené na pavučinách mezi 
kořenovými náběhy. Celkem jsme ve farním lese museli vytěžit 
30 m3 dříví, které se nám podařilo v rámci možností dobře zpeněžit, 
i navzdory tomu že cena surového dřeva pořád klesá. Těžbu nám 
komplikuje velký svah a kamenitý terén. Pilařské sortimenty jsme 
prodali a vrškovinu, to jsou surové kmeny a nahnilé oddenky, 
zpracovali na palivové dříví potřebné na topení na faře. 
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Kdykoliv jsem nechal ohlásit v ohláškách brigádu na odvoz 
a štípaní paliva na faře, tak se přihlásilo dost ochotných lidí, kteří 
pomohli. Díky tomu máme dřevo na dvě tuhé zimy. Kéž by se však 
tento trend vývoje nahodilé kůrovcové těžby ve farním i ostatních 
lesích zastavil. Třicet tři let pracuji v lese jako hajný, a to, co se dělo 
letos, nepamatuji. Je otázkou, za kolik si může člověk sám, tím že 
desítky let vysazoval prakticky jenom hektary smrkových 
monokultur nebo zda za to může oteplování klimatu. Jedno je však 
jisté. Do budoucna musíme sázet les druhově a věkově pestrý 
a vpravovat do porostů velké procento melioračních zvláště pak 
listnatých dřevin – odborně je to nazýváno „hospodaření přírodě 
blízké“. A také musíme doufat, že spadne více srážek, což je 
základním předpokladem dobrého růstu zdravého lesa. Pro nás lidi je 
alfa i omega Bůh, tak to čteme v evangeliu. Pro náš les je to voda. 
Doufejme, že naše tak krásné lesy se nám podaří zachovat. Sám si 
nedovedu vůbec představit pohled na holé okolní kopce. Za účast na 
lesních brigádách vám děkuji a těším se na další pomoc a spolupráci. 

/Miroslav Ondrůch/ 

 

Náplast s hrochem? 

Šli jsme s Johankou po kostelních schodech, jako poslední, na 
Mši svatou, kdy rád smekám a poklekám před litinovým 
Ukřižovaným, kdy má čerstvě tříletá dcerka Johy mi soucitně řekla: 
„Má auví, zalepit!“ Hned jsem si představil na Kristových ranách 
dětskou náplast s hrochem a přemýšlel jsem, jak to dítěti vysvětlit, že 
nemá rány ovázané. Není žebřík? Nejsem žirafa? Nejsou lidi? Už 
více jak dva tisíce let nejsou lidi? 
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Tak to někdy chodí, že jsme mlčky jen pozorovateli cizího 
neštěstí, že se nás to netýká. 

Vidím. Rád se dívám. Někdy čočkou fotoaparátu časosběrně 
dokumentuji, ale mám i sem tam fotografickou dobu postní, kdy 
cíleně nechci, aby se věci stávaly rutinou, kdy je nedokáži prožít jen 
v rámci spoluvytvoření dobrých fotek, „jen“ s pocitem služby jiným.  

Obnovit tento kostelní Kříž L. P. 1858 nebylo jednoduché. 
Zúčastnil jsem se výběrového řízení a ze tří oslovených jsem 
„vyhrál“. Nabídl jsem kompletní renovaci v rámci podrobného 
Restaurátorského záměru za legrační cenu 23 tisíc korun. Zjevně se 
Farní radě nechtělo utrácet naše společné farní peníze, proto 
zhotovení repliky kované lucerny v hodnotě dalších 11 tisíc Kč 
nebylo odsouhlaseno a zbylo farní doporučení hledat nějakého 
sponzora, aby odvedená práce obnovy po 160 letech směřovala 
k variantě prověřené (k fotografické historii pravdy o umu předků) a 
aby tím následná renovace památky proběhla tak, jak má být, k úctě 
doby vzniku díla a k samotnému autorovi. Nikoliv v dnešním 
nepochopení „jen“ v podobě tuctového zlatého korpusu Krista, ale ke 
skutečné a původní klasicistní, tzn. jemně ve valérech barevně 
odstínovaný Kristus - nikoliv jen vybarvený monochromně formou 
dětské omalovánky!  

Jak mi pak jednou řekl tchán, že se mu v Poličce svěřila jedna 
naše farnice, kolik že jsem si za to řekl peněz?!… a přitom naši 
funkcionáři už druhým rokem bez mrknutí oka chtějí obnovit „levně“ 
vstupní tři obecní kříže v Jimramově v průměru jeden (bez kovaných 
luceren) za cca 95 tisíc Kč + navíc doslova vyhozených 15 tisíc a 
DPH k tomu za vyplnění žádosti o dotaci na ministerstvo 
zemědělství soukromou firmou (?). Poukázal jsem na zastupitelstvu, 
že je to drahé, se zlou jsem se však (jako téměř vždy) potázal. A to 
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jsem skutečný odborník, oproti jiným, kteří při čtení a obhajobě 
odborných termínů „co to bude stát“ přiznávají, že neví v celkových 
cca 360 tisíc Kč, za co to vlastně bude. 

Je to vlastně má vina, ač mne o to o. Pavel Vybíhal vícekrát 
vybízel, nebyl jsem schopen najít správný čas dát fotopříběh obnovy 
Kříže na farní web, aby lidé viděli rozebraný kříž, aby viděli práci, 
tlakové omývání se speciální pastou Remers, viděli ulámané rohy, 
(neboť teď jsou v umělém kameni téměř k nerozeznání od 
původního), nové neželezné trny, jak vzniká v kovářské výhni 
lucerna, montáže na lešení, patinování, hydrofobizace… prostě nejen 
„před a po“. Musím tedy neustále přesvědčovat lidi fotografiemi o 
pravdě? Ne! Nechci. Čas není nepřítel, kdo chce vidět, uvidí v čase 
pozitivních hodnot a možná pak mnohé přehodnotí a zlomí svůj „do 
živého“ zaťatý šíp. 

Bohužel ztrácíme cit vidět věci v souvislostech jako naši 
přirozeně citliví předkové. Jsme obklopeni zjednodušováním, 
křiklavými módními novinkami, rádoby šokujícími slevami – 
z výprodeje balastru, digitálním šumem, falešnými zprávami a 
nejsme schopni si vzpomenout na naše dětské – čisté vnímání světa, 
bolesti, pomoci bližním svým. Bez bolesti by neměl život ceny, zní 
mi často v uších z Vláčilova filmu Markéta Lazarová. Ve slově: Ano.  

Přeji všem do adventního času, abychom chtěli ovazovat rány 
a mít vůli své i cizí bolesti překonat ve vítězství úsměvu pokory. 
Mým vzorem jest sochařsky barokně vyobrazený usměvavý svatý 
Šebestián na bočním oltáři v jimramovském kostele… co má tolik 
bolesti – šípů v těle, a jistě vždy byli a jsou tací, kteří by ho rádi 
zlomili už před tím, než by nevratně odsoudili – vystřelili. Pár šípů 
bylo v čase staletích ulámáno na soše, ty jsou nejdůležitější, 
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uvědomění si a přiznání vlastních chyb, ač stopy ran na barokní 
„fotce“ v připomínce svědomí navždy zůstanou.  

Odpouštět s úsměvem jako náš jimramovský Šebestián je 
vítězství Krista! Odpusťte mi, i já vám odpouštím. 

/Václav Frömmel/ 

 

Malované křížky do brázd 

Čekám, prst křížem přes rty, neklamné gesto pro duchovního. 
Položí hostii. Dotkne se mého čela v požehnání. Zavřu oči a vidím 
Krista. Neznámý kněz domaluje svým vnitřním teplem nedělní 
křížek a přiloží na čelo navíc malý bod, svůj podpis, svou souvrať, 
ukončení linky do pole duchovního oráče, do brázd mého čela ze 
srdce Boha se slovy požehnání. 

Je mi dobře. Vnímám to rozlévání tepla. Pokleknu pod kříž. 
Otevřená mysl, srdce, zacílena v modlitbu ticha, jen uši nevnímají 
halasy, zvuky, ruchy... jen zpovzdálí podkresleno melodií varhan… 

Kolik již duchovních malířů se za těch posledních sedm let 
mého hříšného času podepsalo v mé čelo, namalovalo svůj kříž, 
křížek, znamení, že ač …Syn je s Tebou. Každý malíř má svůj 
rukopis, každý, ač na vinici Páně v jiném rouchu, biskupem, 
vikářem, děkanem, knězem jest, či jen prostým bělovlasým 
včelařem. Každého vnímám, každého z dřívějších poznám se 
zavázanýma očima... jen nové rukopisy vnímám jinak, bez otázek, 
možná někdy s očekáváním k osobě všeobecně známé osobnosti 
samé. Přijímám s pokorou tuto sváteční chvíli Krista a jsem vděčný, 
že směl jsem je a smím poznávat, rozeznávat, ač vím, že brzy mé 
čelo oněmí, že uzavře se má galerie napnutých i zkrabatělých pláten, 
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že bude již jen mým osobním muzeem, věčnou vzpomínkou – 
pokáním… nikoliv z důvodu, že by malíři pomřeli. Čas narovnání 
vztahu s církví se blíží, po dvou letech církevního soudu, kdy budu si 
moci vzít svou krásnou ženu, svou od Boha vyvolenou Pavlu 
i v kostele, kdy i ona bude moci přijmout křest a být novým 
člověkem. Bohu díky! 

Před pár lety jsem vkládal velké naděje svého úředního 
sňatku v nový požehnaný vztah, kdy nakonec synoda biskupů 
nepodpořila otce papeže Františka dát rozvedeným ještě jednu šanci 
bez soudních tahanic a praní špinavého prádla.  

Rozvedený je psancem v církvi, ač touží po správném žití, po 
Těle a krvi Páně, je mu navždy zapovězeno se podílet na tomto 
velkém Tajemství proměnění – eucharistii, do doby, dožije-li se, než 
bude vdovcem. Mnozí křesťané nás rozvedené odsuzují, ač by 
cokoliv věděli na rozdíl od Boha. Mnozí z Vás ani netuší, jak může 
„svobodný“ člověk vnitřně trpět, že z ovoce poznání je zapovězeno, 
jen dívat se, jen se „bít“ uzavřenou dlaní na srdci, kdy všechny prsty 
míří k sobě, sklopen, malý člověk a velký hříšník: „Pane, vím, že si 
nezasloužím, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude 
uzdravena“. 

Kdysi jsem nevěděl, jak už dál, kdy léty ztěžklé břímě jsem 
už chtěl zahodit, když už nic nepomáhalo, kdy jsem v odevzdanosti 
si přestal vážit svého života a pověsil jsem své tělo i duši na hřeb 
Milosrdenství, na oltář oběti… odjel jsem na měsíc do Říma, abych 
se smířil, či našel sílu udělat tlustou čáru, nechat odumřelé ustřihnout 
vinařem, a uviděl novou cestu, ač o trní a klestí, i naházených často 
od bližních svých jsem nemohl nic tušit. Rovný rovnému! Na 
Velehradě ve Vatikánu jsem poznal otce biskupa Pavla z Montrealu, 
který mne vyvedl ze svého bludu, že už nemohu s nikým svobodným 
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být, abych ho spolu se mnou neuvrhl v žalář pekel. Prý jsem na sebe 
i život moc přísný, že Bůh člověku nikdy na hřbet nenaloží více, než 
unese! Před deseti léty jsem podal žádost o rozvod a popřál jsem své 
bývalé ženě nalezení svého bytostného štěstí a odešel, do každé dlaně 
se mi vpletla dětská ruka, že chtějí jít se mnou a nechtějí být 
s maminkou… Byl jsem odsouzen?  

Chtěl bych poděkovat svým malířům, několika otcům 
biskupům, mnoha desítkám duchovních za těch sedm let, ale 
v neposlední řadě mému poslednímu ostrohu a útulnému zakotvišti 
jménem Narození P. Marie v Jimramově, kde to byla vlídná ruka 
o. Pavla, ale i ruka o. Marka, který začal záhy malovat zpomaleněji, 
ale především rukám moudrého starce – včelaře, panu Procházkovi, 
který mne otcovsky v lásce k bližnímu vždy jako boží dítko pohladil! 
Věřím, že až jednou... i oni budou v nekonečné Lásce pohlazeny za 
dobrou službu bez souzení a odsuzování. 

Jsem trpělivý člověk s pevnými kořeny v domovině Vysočiny 
a vím, že mám od Boha dar - poslání, kdy mne bude měřeno přísněji, 
ponesu to dál. Bohu díky za pot i slzy, úsměv i naději. Bez bolesti by 
život neměl ceny. 

/Václav Frömmel/ 

 

Malé zamyšlení nad myšlením aneb Zase! 
ale JINAK! 

Zjistila jsem velice zajímavou věc, a sice to, že negativita je strašně 
nakažlivá.  
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Před jedním výletem jsem se trochu pozapomněla v koupelně (což se 
prý ženským občas stává), a když jsem pak s docela dobrou náladou 
sedala do auta, tak slova:  

„Už máme PŮL HODINY nastartováno, MAMINKO!“ 

mě o tu dobrou náladu velice rychle připravila. V tu chvíli jsem se 
úplně přirozeně chytla „na špek“ a z mých úst začal lítat tradiční 
seznam všech MUSŮ, které mému pozdnímu příchodu předcházely 
(musela jsem udělat tohle a musela jsem udělat tamto a vy si tady už 
půl hodiny pěkně sedíte v autě!). A atmosféra v autě byla najednou 
úplně zkažená a v hlavě myšlenky na to, že to nám teda ten výlet 
zase „pěkně“ začíná!  

A přitom možná stačilo málo… třeba jen slyšet na úvod něco v tom 
smyslu:  

„Už jsme se na tebe těšili, maminko!“ 

Ono by to sice nezměnilo nic na tom, že jedeme o půl hodiny 
později, než bylo v plánu, ale nakazilo by mě to pozitivizmem – a ten 
je mimochodem nakažlivý úplně stejně strašně jako negativismus, 
akorát vytváří poněkud laskavější a radostnější prostředí.  

Tak pojďme myslet pozitivně  

Zase někdo zvoní, sotva jsem si sedla! – Díky, Pane, za to, že mám 
zdravé nohy a mohu chodit! 

Zase jsou všude ty hračky! – Díky, Pane, za to, že mám zdravé děti, 
které si můžou hrát! 

Zase musím vařit, prát, žehlit a uklízet! – Díky, Pane, za to, že se 
mám o koho starat! 
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Zase se musím učit! – Díky, Pane, za to, že mám možnost se 
vzdělávat! 

Zase už dochází benzín! – Díky, Pane, za to, že můžu mít auto! 

Zase musím tak dlouho čekat u lékaře! – Díky, Pane, za to, že žiju 
v zemi, kde je dostupná lékařská péče! 

Zase musím do práce! – Díky, Pane, za to, že mohu vydělat peníze 
a uživit rodinu! 

Zase už musím vstávat! – Díky, Pane, za to, že jsem se mohl 
probudit! 

Zase si musím čistit zuby! – Díky, Pane, za to, že mám svoje zdravé 
zuby a mohu jíst! 

Zase musím vymyslet dárek na tu oslavu! – Díky, Pane, za to, že 
mám přátele! 

Zase si něco vyslechnu! – Díky, Pane, za to, že mohu slyšet! 

Zase musím zalévat tu zahradu! – Díky, Pane, za to, že můžu 
pěstovat jídlo a květiny! 

Zase v té televizi nic pořádného nedávají! – Díky, Pane, za to, že 
vidím a můžu si ke svému rozvoji vybírat duchovně hodnotné věci! 

Zase se tu nevětralo! – Díky, Pane, za to, že můžu cítit vůni květin! 

Zase musím zašívat ty kalhoty! – Díky, Pane, za to, že mám zdravé 
ruce! 

Zase máme jídlo, co mi nechutná! - Díky, Pane, za to, že mám co 
jíst! 

Zase jsem se musela tak rozčílit! - Díky, Pane, za to, že mám 
emoce, které se můžu naučit ovládat! 
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Zase musím platit nájem! - Díky, Pane, za to, že mám kde bydlet! 

Zase musíme dělat to dřevo! – Díky, Pane, za to, že máme čím 
topit!  

Zase musím do toho kostela! - Díky, Pane, za to, že mám možnost 
prohlubovat svoji víru! 

Zase si neuklidil ty ponožky! - Díky, Pane, za to, že mám 
manžela!…a trpělivost  

/Marie Havířová/ 

 

Svatořečení Anežky a Sametová revoluce 
v Jimramově 

V těchto dnech si připomínáme 30 let od svatořečení Anežky 
a 30 let od sametové revoluce. Chtěl bych krátce připomenout, že 
i my věřící z Jimramova, jsme se zapojili do aktivit proti minulému 
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režimu, i když ne nějakými velkými činy. Rád bych připomenul 
například podporu petice Augustina Navrátila: Podněty katolíků 
k řešení situace věřících v ČSSR, kterou podepsalo celkem více než 
501 tisíc věřících, mezi nimiž i desítky z naší farnosti. I v Jimramově 
probíhaly aktivity k Desetiletí duchovní obnovy, které organizoval 
otec Karel Cikrle. Mládež s otcem Karlem chodila na pěší pouti 
a jedna z nich byla i na památný Velehrad 1985. Pomáhali jsme ale 
i dalším poutním uskupením, z nichž byla jedna organizovaná panem 
Reichelem: Pěší poutě z Levého Hradce na Velehrad. Toto byli vždy 
víkendové pouti, kde se vždy začínalo tam, kde se před tím skončilo. 
A jedna etapa vedla i přes Jimramov, kde jsme poutníkům 
v soukromí zajistili občerstvení a ubytování. Ze setkání 
s MVDr. Františkem Reichelem pro mě časem vzešlo pozvání 
zúčastnit se svatořečení Anežky České v Římě. Z Jimramova jsme se 
zúčastnili 3 poutníci – slečna Cíchová a paní Tomková letěli 
letadlem, já jsem jel s dalšími poutníky z Prahy autobusem.  

A po návratu ze svatořečení, nás za pár dnů již čekali 
listopadové události. I v Jimramově jsme zorganizovali několik 
mítinků před obchodním střediskem, první se konal v neděli 
26. listopadu. První mítinky a založení Občanského fóra bylo 
iniciováno námi, věřícími. 

Za 30 let svobody se mnoho změnilo, mnoho dobrého 
a samozřejmě i toho, co se nepovedlo. Spoustu věcí dnes bereme 
jako samozřejmé a neuvědomujeme si, jaké to bylo před třiceti lety.  

Požádal jsem pana MVDr. Františka Reichela o vzpomínku 
k organizování pouti na svatořečení Anežky, i co nám přinesla 
kanonizace Anežky. 

/Pavel Šikula/ 
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Jak jsme připravovali pouť do Říma 
na svatořečení blahoslavené Anežky 

19. února 1982 jsme s otcem kardinálem Františkem 
Tomáškem oslavili na Levém Hradci 1000leté výročí zvolení svatého 
Vojtěcha českým biskupem. A také jsme podle jeho doporučení 
uskutečnili první cyrilometodějskou pouť z Levého Hradce na 
Velehrad. V dalších ročnících jsme se potom jako františkánští 
terciáři a jejich přátelé každoročně scházeli koncem listopadu u otce 
kardinála – též františkánského terciáře (řekl nám já jsem bratr 
Antonín) při přípravě dalšího ročníku.  Při setkání 26. 11. 1988 nám 
mimo jiné řekl: 

„Právě končí první rok duchovní obnovy věnovaný naší 
Anežce blahoslavené… Teď, jak víte, se jedná o její svatořečení. 
A podle poslední zprávy, kterou mám z Říma, můžeme očekávat, že 
dá-li Pán, může vyjít nejpozději do konce roku jednání o svatořečení.  
A když dostanu zprávu, že už Svatý otec podepsal všechno, tak 
potom pošlu žádost na prezidenta republiky, aby pozval Svatého otce 
k nám do Prahy, aby zde vykonal svatořečení u nás v Praze. O to se 
budeme snažit. Ale zatím mám zprávy takové soukromé od těch 
státních pánů, že jaksi to perspektivně nějak nevypadá, aby byl 
pozván, že to má určité problémy. Ale tu žádost podám a zároveň 
žádost, aby nám byl propůjčen stadión strahovský. Ale kdyby to 
nevyšlo, aby byla kanonizace u nás a byla v Římě – tak to by 
umožnilo, aby se zúčastnili naši krajané, a těch jsou tisíce. 
Pokračujme dále – modleme se za Boží pomoc, aby se to všechno 
mohlo zrealizovat. Toto je pro nás velký impuls – taková duchovní 
injekce.“ 

A když bylo svatořečení v únoru 1989 oficiálně oznámeno, 
napsali jsme otci kardinálovi dopis, že bychom chtěli jet na 
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svatořečení do Říma. Jeho krátká odpověď nám přišla obratem: 
„Sestřičky berou autobus, vezměte druhý.“ Vzali jsme ho. Jenomže 
informace o blahořečení spustila lavinu žádostí z celého 
Československa. A tak pan kardinál navrhl, aby vše zajišťoval 
a koordinoval přípravný výbor, jehož předsedou byl jmenován pan 
biskup Antonín Liška. To, co bylo třeba zajistit, je z dnešního 
hlediska zejména pro mladší generaci nepochopitelné 
a nepředstavitelné: 

 Výjezdní doložku k pasu (tj. souhlas příslušných „orgánů“), 
 Devizové prostředky ve výši 60 západoněmeckých marek na 

osobu (tuto částku 80 % účastníku nemělo), 
 Italské vízum pro všechny poutníky, rakouské nebo 

západoněmecké podle průjezdu), 
 Dva noclehy v Římě (včetně jejich financování), 
 Dopravu: 4 vlaky, (tak, aby zajistili přepravu z co největšího 

počtu míst v Československu), dvě letadla a 250 autobusů 
a jejich odjezdy tak koordinovat, aby nedošlo k zbytečnému 
zdržení na hranicích, ale také tak, aby se všichni vrátili do 
povolené doby při opuštění republiky, tj. 4 x 24 hodin, 

 Proškolit a informovat průvodce autobusů a každého vagonu 
– zajistit pro ně jednotné informační materiály, 

 Zajistit celý program v Římě, tj. kromě kanonizace a setkání 
se Svatým otcem v hale papeže Pavla VI., následný den též 
společnou mši svatou u hrobu sv. Cyrila v kostele 
sv. Klementa, další v bazilice sv. Pavla a samozřejmě 
i příslušnou liturgii, 

  A také veškeré další služby v Římě, nonstop konsulární 
činnost na našem velvyslanectví, parkoviště, akreditaci 
novinářů, přenos televize a také koordinaci programu 
a setkání s našimi krajany. 

/MVDr. František Reichel/ 
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Co nám přinesla kanonizace svaté Anežky 

Před 30 léty byla kanonizována svatá Anežka. O její 
kanonizaci se usilovalo od dob Elišky Přemyslovny a Karla IV. Ale 
až když byl na pražském biskupském stolci a to v období rozvinutého 
socialismu devadesátiletý arcibiskup František kardinál Tomášek, 
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byla Anežka slavnostně kanonizována 13. listopadu 1989 prvním 
slovanským papežem Janem Pavlem II. – v Římě a to za účasti téměř 
deseti tisíc věřících z naší vlasti i krajanů. 

Jak je psáno v knize Kazatel (3,1) „ Všechno má svůj čas“. 
A tak, když právě nastala tato plnost času, náš milosrdný Pán, nám, 
kteří jsme čtyřicet let žili v ateistickém resp. protináboženském 
politickém prostředí, dal tento nádherný dar. Dar, který ani nyní po 
třiceti létech od této události neumíme pochopit, docenit, a také za 
něj místo častého naříkání a skuhrání být vděční a děkovat. Jedná se 
o dar svobody – nejen politické, ale svobody ve všech oblastech 
včetně svobody náboženské. 

Úplná svoboda církve umožnila navázat na všechny dobré 
tradice v naší vlasti, ale také na aktuální zkušenosti, znalosti a dění 
v zahraničí. Při letošním výročí je vhodné a dobré si uvědomit, co 
všechno následovalo po kanonizaci svaté Anežky v naší církvi: 

1) Církev vystupuje veřejně bez jakýchkoliv omezení a zásahů 

ze strany státu. 

2) Věřící se aktivně podílí na společenském, kulturním, 

hospodářském i politickém životě v naší vlasti. 

3) Došlo k úplnému narovnání vztahů mezi církví a státem: 

- personální záležitosti – obsazování míst (v diecézích, 

farnostech, řeholích) nepodléhá již kontrole státu, tj. je 

pouze záležitostí církve, 

- stát uznává církevní svatební obřady, 

- není třeba opakovat na úřadě atd. 

4) Došlo k normalizaci vztahů mezi státem a svatým stolcem: 

- naše republika má velvyslance u svatého stolce, 

- byla plně obnovena činnost nunciatury v Praze, 
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- papežové po prvé v historii navštívili naší zemi – dokonce 

3x a jsou plně přijímáni složkami politickými, 

společenskými i medii. 

5) Obnovuje a rozvíjí se liturgický život včetně plného zavedení 

závěrů a dokumentů II. vatikánského koncilu. 

6) Je velký rozmach organizační výstavby i přestavby církve: 

- dochází k plnému obsazení všech biskupských stolců, 

- vzniká Česká biskupská konference (včetně komisí 

a dalších orgánů), 

- členem ČBK jsou též biskupové řecko-katolické církve 

i biskup pro Čechy v zahraničí, 

- jsou založeny dvě nové diecéze, 

- vznikají nové farnosti. 

7) Obnova řeholních řádů a řeholního života… 

- obnovují se řeholní komunity z členů, kteří žili mimo 

kláštery, na pomoc přichází řeholníci ze zahraničí, 

obnovují se noviciáty, 

- řehole a kongregace plně navazují na své nejvyšší orgány, 

ale také rozvíjí svou spolupráci horizontálně (regionálně), 

- do naší vlasti přichází řada nových řádů a kongregací 

(trapisté a další) a zakládají i nové kláštery. 

8)  Obnovují se i společenství laiků: 

- jednak v návaznosti na přerušenou tradici, jednak vznikají 

i nová církevní hnutí a komunity (např. sekulární instituty 

apod.). 

- obnovují se exerciční domy, ale jsou i nové možnosti – 

např. krátkodobé pobyty laiků v řeholních komunitách. 
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9) Rozvoj práce s mládeží: 

- nově vznikají diecézní centra mládeže, 

- obnovuje se činnost čs. orla, skautu, 

- konají se celostátní setkání mládeže (s početnou účastí), 

- mládež se plně zúčastňuje mezinárodních setkání se 

sv. Otcem, ale i dalších (Taize atd.), 

- v mnoha farnostech i kongregacích a řádech je mládeži 

věnována velká pozornost, 

- vznikají i speciální zaměření např. nízkoprahová centra 

pro volnočasové aktivity mládeže. 

10) Rozvoj činnosti ve farnostech: 

- obnovují se tradiční farní aktivity – duchovní cvičení, 

biblické hodiny, poutě a poutní zájezdy (i do zahraničí), 

schůzky ministrantů, 

- nově vznikají komunitní centra zaměřená na různé 

skupiny – děti, mládež, seniory. 

11) Velmi se rozvinulo propojení společenského a kulturního 

života farnosti a obce: 

- plesy, výstavy, koncerty, divadelní představení, festivaly 

apod., 

     – viz pravidelné informace v diecézní příloze KT. 

12)  Mnoho činnosti je zaměřeno i pro zájemce, kteří nejsou 

členy církve: 

- např. „Kurzy alfa“, sportovní akce (zejména pro mládež), 

- v poslední době se stala mimořádně populární „Noc 

kostelů“ nebo návštěvy a prohlídky betlémů o vánocích. 
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13) Mezinárodní spolupráce: 

- především byla obnovena misijní činnost – modlitby, 

sbírky, vysílání misionářů, dobrovolnická činnost, 

voluntaristé, vlastní projekty i spolupráce na 

mezinárodních projektech, 

- mnohočetná je účast členů naší církve v ústředních 

orgánech církve a v mezinárodních organizacích, 

- účast na zahraničních a mezinárodních akcí již nelze ani 

zmapovat, 

- čeští kněží spolupracují s krajany, 

- v naší republice jsou bohoslužby pro cizince a na četných 

místech i společenství. Vznikají i farnosti (polská, 

německá a další), 

- četné a oblíbené jsou zájezdy na poutní místa v zahraničí 

(Svatá země, Lurdy, Fatima, Medžugorie, Mariazell 

a další), 

- pestrá a různorodá je spolupráce se Slovenskou 

republikou (semináře, symposia, noviciáty, vydavatelská 

a publikační činnost, poutě, návštěvy i společné akce). 

14)   Media a vydavatelská činnost: 

- církev vydává vlastní noviny a časopisy, a to na úrovni 

celostátní, diecézní i farní (mnohé se speciálním 

zaměřením např. na mládež), 

- církev má svou vlastní televizní stanici i rozhlas, 

- náboženská tématika je v řadě pravidelných programů ve 

veřejnoprávních mediích, ve kterých často vystupují 

i církevní představitelé, 
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- velká pozornost je u mimocírkevních medii tradičně 

věnována průběhu vánoc a velikonoc, ale také velkým 

církevním událostem např. návštěvě papeže, jeho volbě, 

nebo průběhu blahořečení apod., 

- v neděli jsou čs. rozhlasem přenášeny bohoslužby, 

- církev má svá nakladatelství a vydavatelství, takže bylo 

vydáno vše, co v předchozím období nebylo možné 

a průběžně se vydávají novinky. 

15) V oblasti školství: 

- byly obnoveny teologické fakulty v Praze a Olomouci 

a začleněny zpět do univerzit, 

- byla založena nová teologická fakulta v Českých 

Budějovicích v rámci Jihočeské univerzity, 

- na těchto fakultách byly zavedeny další obory i nové 

formy studia např. kombinované (při zaměstnání), 

- byly obnoveny semináře (i řádové), 

- plně je využívaná možnost studia normálního 

i postgraduálního na zahraničních školách a institutech, 

- byla obnovena církevní gymnázia a další odborné střední 

školy, 

- byly obnoveny i nově založeny základní i mateřské 

církevní školy, 

- bylo obnoveno vyučování náboženství, 

- vznikla Česká křesťanská akademie s řadou lokálních 

poboček, 

- řada kněží – vysokoškolských profesorů a docentů 

vyučuje i na dalších fakultách. 
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16) V oblasti zdravotnictví: 

- obnoveny církevní nemocnice, 

- obnovena duchovní služba v nemocnicích, 

- v zaměření na nevyléčitelně nemocné zavedla církve 

novou specializaci – hospice, které si získaly respekt 

i u státních orgánů. 

17) V sociální oblasti: 

- Charita rozvinula svou činnost po celém území ČR (jako 

diecézní, oblastní, městské a farní) s mnohačetným 

zaměřením zejména na jednotlivce i rodiny v tíživých 

životních situacích včetně cizinců, uprchlíků 

a humanitární činnosti směřované do zahraničí, 

- v sociální oblasti (neziskovém sektoru) došlo k velkému 

propojení a pochopení mezi křesťany a ostatními lidmi, 

ale také mezi organizacemi, institucemi i jednotlivci. 

18) Nové okruhy činnosti církve: 

- služba kaplanů v čs. armádě – zejména v jejich 

zahraničních misích (URNA – Útvary rychlého nasazení), 

- služba kaplanů v policejních složkách včetně hradní 

stráže. 

19) Obnova, nová výstavba a údržba kostelů, farních budov 

a dalších památek: 

- církev spolupracuje se státem na obnově a údržbě 

církevních památkových objektů (projekce, financování 

atd.), 

- církev spolupracuje s městskými a obecními úřady při 

obnově a údržbě kostelů, farních budov a často také při 

jejich společném využívání, 
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- mnoho objektů – kaplí, kapliček, křížů a pod je 

opravováno a udržováno různými spolky nebo 

i jednotlivci, 

- byla postavena řada nových kostelů, kaplí i dalších budov 

např. komunitní centra. 

20) Ekuména: 

- spolupráce se výrazně prohloubila na všech úrovních – 

celostátní, diecézní i farní, 

- v mediích jsou často společné pořady i postupy, 

- běžnou je spolupráce církví v nemocnicích a armádě 

(kaplani), 

- Česká biblická společnost – vydává publikace pro 

všechny křesťanské církve. 

21) Majetek a finance: 

- stát vrátil v roce 1990 (v I. etapě) církvi potřebné 

a požadované prostory – zejména kláštery, kostely ale 

i další, 

- církev využívá granty i jiné finanční podpory k činnosti 

zejména v oblasti sociální, zdravotní a kulturní, 

- v poslední době došlo i k naplnění  dohody o konečném 

vypořádání církevního majetku a financování. 

Závěrem: Díky Bohu za toto vše – po vzoru svaté Anežky 

a na její přímluvu se mnoho podařilo. Dokonce i ukázat většinové 

ateistické společnosti, že křesťanům nechybí tvůrčí láska. Kéž by se 

nám ještě podařilo právě v této době zvěstovat všem radost – radost 

pro všechen lid (Lk 2,10). 

/MVDr. František Reichel/ 
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Farní kronika z let 1922 – 1929 

(doslovný přepis originálu bez jakýchkoli úprav) 

Rok 1922 

Rok 1923 

Náhradou za zabavené zvony v době válečné obětavostí farníků byl 
znovu zakoupen prozatím jeden zvon. Náklad na něj obnášel 24.000 
Kč. 

Rok 1924 

Tohoto roku postižen byl Jimramov velkým neštěstím. V létě totiž 
z nenadání vznikl na dolním konci Jimramova zhoubný požár, který 
větrem se rázem rozšířil i na okolní stavení. 7 domů úplně lehlo 
popelem. 

Rok 1925 

Protože řeka Svratka každoročně způsobuje svým rozvodněním velké 
škody na okolních polích a lukách i obytných staveních, bylo 
přikročeno k regulaci její v místech, kde toho bylo nejvíce zapotřebí. 
Téhož roku položen základ k novému mostu, spojujícímu Jimramov 
s Benátkami. 

Rok 1926 

V létě postaven na náměstí pomník padlým vojínům ve světové 
válce. Na podzim president ze své moci rozpustil Nár. Shromáždění 
a šest neděl po té provedeny nové volby. 

Rok 1927 

Na jaře provedena druhá volba presidenta. Presidentem opět zvolen 
T. G. Masaryk. V srpnu nákladem pěveckého sdružení postavena 
pamětní deska bratřím Mrštíkům. 
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19/6 byla otevřena Sokolovna. 14/8 odhaleny pamětní desky na 
rodném domku bratří Mrštíků (majitel nyní Fr. Svoboda, krejčí).  

Volby obec 

V obecních volbách obdrželi lidovci 7 mandátů, živnostníci 3, 
republikáni 3, nár. dem. 1, soc. dem 1, dělníci a domkaři 3. Starostou 
zvolen 9 hlasy živnostník – lékárník Dr. Fr. Polák. Lidová strana 
neuplatnila ani nároku na náměstka! 

Léta Páně 1928 

Počasí 

V dubnu ještě byly vánice – v květnu (zvl. 26/5) silné mrazy, hned na 
to velká povodeň, jež poškodila senoseč. 

Ceny 

Ceny potravin: 1q žita 225,- K, pšenice 228,- K, ječmen 220,-, oves 
180,- K, brambory 30,- K, seno 45,- K, sláma 30,- K; maso hovězí 
12,- K/1kg, vepřové 15,- Kč, dobytek hovězí 5-6 Kč/ 1 kg, vepřový 
8-9 Kč, telecí 7-8 Kč. 

Vražda u Mackových 

29/5 rodinná tragedie v rodině Mackových v bytě u Baštů vedle 
kláštera. Ludmila Macková zabila sekyrou ze žárlivosti svého muže 
Rudolfa ve spánku. Jako býv. ruský legionář měl vojenský pohřeb 
zde 1/6. Žena – vražedkyně po marném pokusu o sebevraždu 
přeřezáním žil spáchala pak sebevraždu oběšením ve vězeňské 
nemocnici v Jihlavě v říjnu téhož roku. 

Svěcení 3 zvonů 

16/9 posvěceny slavnostně nově pořízené další tři zvony, Panna 
Maria, Sv. Ignác, Sv. Jan Křtitel. Svěcení vykonal vdp. kap. děkan 
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prelát Adolf Tenora, kázal vdp. Dr. Karel Skoupý, prof. a regens 
bisk. alumnátu v Brně. Titéž pánové vykonali druhého dne 
kanonickou visitaci. 

Léta Páně 1929 

Zima 

V únoru a v březnu strašné mrazy až 36°C pod nulou (2/3 ještě byl 
mráz -27°C). Zvěř se hladem a zimou ukazovala i za dne na ulicích – 
mnoho jí pomrzlo. Rovněž většina ovocných stromů zmrzla.  

Chřipka 

Zároveň s mrazy nakažlivá španělská chřipka na niž mnoho lidí, 
i v naší farnosti, zemřelo. Mrazy trvaly až do 10/4. 

Ceny 

Tím práce polní velmi zpožděny a ztíženy, přesto však ceny plodin 
v květnu klesly ještě hlouběji: žito 109,-, pšenice 140,-, oves 109,-, 
brambory 30,-, seno 60,- - 70,- Kč. 

Svaté biřmování 

19. června uděloval zde vel.p. biskup Dr. Josef Kupka svaté 
biřmování a konal generální visitaci za velké účasti a oslav celé 
farnosti. 

Počasí 

16.8. krupobití – velké škody zde i na celém Novoměstsku. V srpnu, 
září veliká vedra a sucha, takže obě řeky téměř vyschly, též studny 
většinou vyschly, takže nouze o vodu! 

Oslavy svatováclavské 

V rámci oslav tisíciletého výročí smrti sv. Václava 11.8. - sloužil 
slavné služby Boží vdp. prelát a opat Bařina z Brna, při nich kázání 
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měl vdp. Dr. Karel Skoupý regens alumnátu z Brna. Po službách B. 
jež konány o 9. hodině na zámeckém nádvoří, tamtéž tábor lidu 
s projevy p. posl. Jos. Šamalíka a přísedícího zemského výboru prof. 
Fr. Drobného. Odpol. průvod a u Střelnice ("Sola") veř. cvičení Orla. 

28.9. - oslaven svátek sv. Václava spol. sv. přij. školní mládeže 
s promluvou (káz. jako v neděli) na ranní mši sv. Na mši svatou šly 
spolky a veřící průvodem do Sedlišť, kde slavena pouť u tamní 
kapličky. Večer konána v klášteře (jeviště Orla) orelská 
svatováclavská akademie. 

Nový kaplan 

2.9. nastoupil nový kaplan P. Karel Válka, do té doby kaplan 
v Šaraticích u Slavkova. Přišel s pověřením k vedení duchovní 
správy, jak se toho potřeba projevila při generální visitaci v červnu. 
Toto pověření však nebylo far. úřadu (vdp. arciknězi Sedláčkovi) 
dosti důrazně úředně sděleno, a tak byl nový kaplan stejně odmítavě 
na faře přijat jako (1/8 t. r.) jeho předchůdce P. Antonín Florián, 
novokněz z Holubic, který zde vydržel jenom měsíc (srpen). Za těžce 
churavého dp. faráře - arcikněze Ignáce Sedláčka vedl totiž poslední 
léta duchovní správu dosavadní dlouholetý (od r. 1904) kaplan, 
později katecheta, P. Jan Máchal. Tento se cítil příchodem 
a posláním nového kaplana zkrácen na své kompetenci, které se 
nikterak nemusil vzdáti. V nepříjemnostech proto na faře 
vznikajících chtěl kaplan dobrovolně ustoupiti změnou místa, avšak 
jeho žádosti nebylo vyhověno. Místo toho byla po N. roce 1930 jeho 
pravomoc důrazněji bisk. konsistoří potvrzena, knihy účt. a pošta 
úřední jemu odevzdány, takže aspoň v tomto ohledu bylo jeho 
postavení snesitelnější. Jinak, v osobním ohledu, neměla jeho snaha 
po klidném spolužití na faře valných výsledků. 
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Oheň v katolické škole 

Na 1/11 v noci prohořela v katolické škole podlaha pod kamny ve 
třídě v poschodí (na straně ke kostelu). Dalšímu rozšíření ohně bylo 
včas ponocným zabráněno, díky Bohu! Ačkoliv chytala již i podlaha 
a lavice. Škoda byla napravena míst. škol. radou nákladem 4.000 Kč, 
jenž celý kryt náhradou pojišťovny. 

Ceny 

Ceny plodin klesly dále: žito 100,- Kč, oves 80 - 85,- Kč, 1 kg másla 
17 Kč, kopa vajec 39,- Kč. 

Katolické gymnázium 

Na podzim započata po diecesi akce sběrací na Katolické 
gymnázium v Brně. Z naší farnosti odesláno na darech věřících 
i kněží celkem 3.521,- Kč. Požehnej Bůh šťastným výsledkem. 

/Z farní kroniky přepsala Jana Novotná/ 

 

Farní pouť do Říma 2019 

Ve dnech 25. – 31. 10. 2019 jsme spolu s farníky z Hostěradic 
a okolí prožili dlouho očekávanou a pečlivě plánovanou pouť do 
Říma.  

Nejen po duchovní stránce nás doprovázeli o. Marek, o. Josef 
Dvořák (farář v Hostěradicích a okolí) a o. Pavel Klouček (farář 
z Višňové a okolí), kteří se stali i našimi turistickými průvodci. 

Přeskočíme dlouhou, ale pohodlnou cestu autobusem a ihned 
se přesuneme o 1300 km na jih, kdy vjíždíme do “věčného města“ 
a nedočkavě vyhlížíme tu nejznámější kopuli v Římě, protože víme, 
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že ani oáza pro české poutníky – Centrum Velehrad nebude daleko. 
Tam bude část naší poutnické výpravy bydlet. 

1. den odpoledne 

Program: bazilika sv. Petra 

Po přivítání a ubytování se dlouho nezdržujeme a společně 
vyrážíme směr Vatikán. Seběhneme mírný kopeček a již vcházíme 
na známé, kolonádou olemované, svatopetrské náměstí. Ano, někteří 
to zde již známe – vše je na svém místě, každý sloup v čtyřstupu, 
sochy svatých, obelisk i fontány. A v čele září v odpoledním slunci 
Bazilika sv. Petra. 

Řadíme se do dlouhé fronty, všichni musíme projít 
rentgenovým rámem, až poté můžeme vstoupit. Hlavní loď, v níž 
dominuje baldachýn nad hrobem sv. Petra, a nad kterou září vitráž 
znázorňující přítomnost Ducha sv. v podobě holubice. 

Bazilika se již chystá na nedělní bohoslužbu, je vyzdobena 
květinami, rozdělena na sektory s řadami židlí. Na přímluvu 
o. Marka se všichni můžeme jít poklonit a pomodlit u oltáře našeho 
národního patrona, sv. Václava. 

Prohlídka baziliky pokračuje individuálně a scházíme se až ke 
společné večeři, kdy ochutnáváme každý večer vynikající speciality 
italské kuchyně. 

2. den 

Program: papežská mše sv., modlitba Anděl Páně, pěší 
putování Římem 

Po nedělní snídani ihned vycházíme – těšíme se na mši sv. se 
sv. otcem Františkem. Podařilo se! Sedíme na židlích uvnitř baziliky 
na strategických místech v blízkosti uličky, více než hodinu předem. 
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Blíží se 10 hod. – napětí z očekávání houstne, fotoaparáty a mobily 
jsou připraveny v pohotovosti. 

Varhany začínají hrát, sbor zpívá, přicházejí průvodem kněží, 
biskupové a poslední kráčí sv. Otec. Zahlédli jsme ho jen mžikem 
oka, přesto nám neujde jeho vážná a soustředěná tvář – ta tíha 
starostlivosti a odpovědnosti za církev i dění na celém světě. Jsme 
přítomni na slavnostní liturgii v latinském jazyce. 

Na zaplněném svatopetrském náměstí ještě zůstáváme, 
abychom se společně se sv. otcem pomodlili Anděl Páně a dostali 
požehnání k dalšímu putování. 

Máme sraz u obelisku a tentokrát jsme již rozděleni do 
3 skupinek, které se budou odpoledne pohybovat samostatně. Role 
průvodce naší jimramovské skupinky se ujal o. Marek. S přehledem 
a klidem nás svižným krokem vedl římskými ulicemi, náměstími 
s památkami, znal snad všechny kostely Říma. Vždy se stačilo 
rozhlédnout, kde ční jeho vysoká postava s českou vlaječkou v ruce. 

Významným cílem nedělního putování byla římská část 
Laterán, v ní stejnojmenná bazilika, baptisterium, univerzita, náměstí 
s nejvyšším obeliskem v Římě… Lateránská bazilika je nazývána 
Matkou a hlavou všech kostelů světa. Je to stolec římského biskupa – 
sv. Otce. 

Až skoro za soumraku přicházíme k papežské koleji zvané 
Nepomucenum, kde se vzdělávají a bydlí nejen naši studenti 
teologie. V kapli slavíme společně mši sv., při které nám o. Marek 
přibližuje slova sv. Otce z dopoledního kázání – „ modlitba farizeje x 
modlitba celníka, důležitá v modlitbě je pokora…“ 

K návratu na ubytování využíváme římskou hromadnou 
autobusovou dopravu. 
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3. den 

Program: celodenní putování Římem 

Tentokrát jsme vyhlídkovou jízdou autobusem městské 
dopravy dojeli až na hl. nádraží Roma Termini, odkud je to jen 

kousek k další ze 4 hlavních 
římských bazilik – Santa 
Maria Maggiore – nebo též 
Bazilika Panny Marie Sněžné 
(dle legendy byla postavena 
na místě, kde v srpnu 
nasněžilo). Je hlavním 
mariánským poutním místem 
v Římě. Celá bazilika je 
vyzdobena mozaikami 
s výjevy ze života Panny 
Marie, pod hl. oltářem je 
krypta Narození Páně, kde se 

v křišťálovém relikviáři uchovávají domnělé pozůstatky betlémských 
jeslí. 

Po společné mši sv. se opět dělíme na skupinky a jdeme 
objevovat bývalé krásy a pamětihodnosti starověkého Říma – 
Koloseum, Forum Romanum – dříve  centrum veřejného dění ve 
městě, nyní ve stádiu zbytků sloupů, vítězných oblouků, zbytků 
staveb…, vystupujeme na vrchol Kapitol, sestupujeme na Benátské 
náměstí, pokračujeme ke známé Fontáně di Trevi, na Španělské 
náměstí s dominantními schody… Zde dostává naše skupinka 
rozchod, a kdo se stihne vrátit do večeře? 

/Simona Homolková/ 
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Ubytování 

Část naší poutnické výpravy bydlí v domě u sester Filipínek. 

Sestry jsou přátelské, ochotné i ke komunikaci, která je s námi 

náročnější. Naštěstí tady máme našeho padre Marka, který skvělou 

italštinou řeší každý problém. Si, Si… 

Každé ráno nás v 7.30 sestry vítají u snídaně s milým 

úsměvem a pozdravem  Buon giorno!  Užíváme si to! 

 

3. den, večer s překvapením 

Na pozvání o. Marka přichází za námi Mons. Giuseppe 
Russo. 

Bydliště – dům sv. Marty, zaměstnání – správce budov 
Vatikánu. To zní dobře, získáváme zprávy z pravé ruky a jsou dost 
zajímavé. Posloucháme působivé vyprávění o svatém otci, jeho 
základní rysy jsou lidskost, prostota, jednoduchost. 

 
4. den 

Program: bazilika sv. Pavla za hradbami, Ostia, Subiaco. 

Probuzení opět do krásného slunečného dne, hodinu se 
háčkujeme autobusem přes Řím, konečně na dohled bazilika 
sv. Pavla. Prohlídka baziliky, pozornost všech míří na sarkofág pod 
oltářem, kde jsou tělesné pozůstatky sv. Pavla, jejichž pravost 
potvrzena v r. 2006. V jedné z bočních kaplí slavíme mši sv., při 
které děkujeme a prosíme za dar víry. 

Pokračujeme na Ostii, starobylé město, které bývalo mořským 
přístavem. Stavíme u Tyrhenského moře, mnozí s chutí skáčou do 
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vody příjemné teploty, někteří smáčí nohy, jiní korzují a labužníci 
nepohrdnou restaurací na pobřeží u kávy a moučníku. 

Míříme dále na Subiaco, vzdálené 70 km východně od Říma. 
Se zvědavostí čekáme, co nám zde připravil Benedikt z Nursie, který 
tam žil jako poustevník. Vše předčí naše očekávání. Autobus se 
škrábe do nekonečného kopce... otevírá se nám pohled na Monastýr 
sv. Scholastiky. Mohutný komplex ukazuje velkou dějinnou epochu 
kláštera, mísí se tu gotické a renesanční slohy. Vše umocňuje výklad 
slovenského benediktina, který působí zde v komunitě. Poté 
pokračujeme autobusem dále nahoru, kde ve skalách vyčnívá 
Monastýr sv. Benedikta. Další obrovský komplex s bohatou 
freskovou výzdobou skýtá výjevy světců, symbolů křesťanství, jedná 
se o nejstarší fresky z Itálie. Loučíme se s benediktinem a zapadáme 
plni dojmů do sedadel v autobuse. 

Po příjezdu následuje rychlá večeře a společenský večer. 
Scházíme se, abychom se lépe poznali, posdíleli dojmy a ochutnali 
víno hostěradických. Je nám spolu dobře. 

 
5. den 

Program: Vatikánská muzea, volný program, navečer odjezd 
domů. 

Po snídani balíme zavazadla, ukládáme do autobusu a pěšky 
vyrážíme směr Vatikánská muzea. 

Nedáme se zaskočit velkou frontou před muzei, jsme borci, 
lístky máme on line, statečně kráčíme ke vchodu. Dostáváme pár 
posledních instrukcí od o. Marka a samostatně se rozptylujeme do 
jednoho z největších komplexů uměleckých sbírek od starověku po 
současnost. Vítají nás obrazárny, tapisérie, gobelíny, mapy, sbírka 
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etruského umění, egyptská expozice, misionářské etnologické 
muzeum, papežské kočáry, papa mobily, muzeum moderního 
náboženského umění… 

Prohlídku uzavírá nikým neopomenutá Sixtinská kaple 
s freskami Michelangela. Na stropě sledujeme stvoření světa, první 
hřích, výjevy starého a nového zákona. Na oltářní stěně je největší 
freska Posledního soudu, při pohledu na ni mě mrazí v zádech. 

Opouštíme zdi vatikánských muzeí a každý z nás brouzdá 
naposledy ulicemi Říma, aby koupil dárky naším blízkým a tu a tam 
se pokochal místy blízkými našim srdcím. Poslední pohledy na sv. 
Petra a naše kroky již směřují k autobusu. 

/Jitka Čechová/ 

 

Od růže k Růži  

Vydala jsem se spolu s dalšími poutníky do Říma a Vatikánu, 
a když už jsem pak byla doma a vzpomínala na všechny ty krásné 
baziliky, co jsem mohla navštívit, na všechna požehnání a milosti, 
které jsem mohla vyprošovat, na všechny úžasné lidi, které jsem při 
této pouti mohla poznat, uvědomila jsem si, že pro mě to nebyla 
vlastně jen pouť do Říma a Vatikánu, ale byla to také pouť od růže 
k Růži. 

Přes rozkvétající růži u branky Velehradu, která poté po celý 
náš pobyt nádherně kvetla a vítala nás „doma“ - přes růžence 
provoněné růžemi – přes kvetoucí keře růží ve vnitřních zahradách 
prvního kláštera, který jsme navštívili v Subiacu – přes další 
nádherně kvetoucí růži, která provoněla celou již do tmy zahalenou 
zahradu druhého kláštera – přes růžové mýdlo, které mě svou vůní 
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okouzlilo natolik, že muselo být zakoupeno jako suvenýr z tohoto 
neobyčejného benediktýnského kláštera – jsem poslední den potkala 
ještě jednu růži – Pannu Marii Růži mystickou, a to když jsem spolu 
s Honzou a Jitkou procházela obchůdky a hledali jsme tu správnou 
„velikost a cenu“ sošky, kterou si u nich doma žádali. Sošku jsme 
nakonec nekoupili, protože ceny byly vysoké, ale poznala jsem další 
krásnou Růži a je opravdu nádherná – je to Růže nad všechny růže! 

/Marie Havířová/ 
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Pozvánka 

Na 12. farní ples, 

který se koná v Sokolovně 10.1.2020 

Hraje: Bystřická kapela 

Bohatá tombola, výborné občerstvení. 

Předprodej vstupenek bude 2. a 3. adventní neděli 

v kostele. 

Srdečně zvou pořadatelé 
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