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Milá Žárovko! 

Blíží se čas postní doby. Možná každý z nás bude přemýšlet, 
jak tento čas správně využít. Je to cesta na poušť spolu s Ježíšem, 
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který tam byl čtyřicet dní. Nebo také s izraelským národem, který 
putoval pouští čtyřicet let. 

Na poušti člověk cítí omezení. Nemá všechno, co by si jen 
přál. Zažívá strádání, horko, hlad a žízeň. A k tomu vyčerpávající 
putování. 

Chceme-li dobře vstoupit do postní doby, musíme cítit nějaké 
omezení. Jako třeba i teď, když zrovna čteme Žárovku, něčeho jsme 
se museli zříci: jiného časopisu, televize, rozhovoru s druhým 
člověkem, mobilu… 

V postní době nám nepůjde jen o to se něčeho přebytečného 
„zbavit“ ze svého dosavadního života, ale objevit to podstatné, co má 
hýbat naším životem. Pro co se vyplatí žít. Co nás do dalšího života 
obohatí. 

Přeji Vám, aby čas strávený s Žárovkou byl pro Vás 
příjemným zastavením a bohatou inspirací pro nadcházející dny 
postního snažení. 
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Naše první farní kavárna 
V naší jimramovské farnosti je již dlouholetou tradicí, že 

každou neděli po mši svaté se scházíme ve farní kavárně, jejíž 
nedílnou součástí je také nově zrekonstruovaná kuchyň, vybavená 
novou kuchyňskou linkou, myčkou nádobí, kávovarem a varnou 
konvicí. O provoz kavárny se v současné době stará pět skupin 
dobrovolníků, kteří hosty s láskou obslouží a něco dobrého upečou 
ke kávě. Velikou radost nám udělá usměvavý o. Marek, který projde 
mezi hosty a milým slovem všechny potěší. Škoda, že nemůže mezi 
námi posedět, protože ho čekají další povinnosti. 

8. září 2019 jsme se poprvé zařadily mezi skupinu 
obsluhujících v kavárně. Naše premiéra připadla na pouť – svátek 
narození Panny Marie. Po prvních obavách, zda vše zvládneme a co 
tradičního připravíme, jsme se v sobotu sešly a pustily se do pečení 
pouťových koláčků. V neděli, po bohoslužbě, se kavárnička zaplnila 
do posledního místa. Za chvíli jsme věděly, který z hostů si dá 
alžírskou, vídeňskou, tureckou kávu, presso nebo čaj. 

Koláče rychle mizely z talířků a my měly radost, že všem 
chutnají. Nedělní posezení prožíváme buď jako hosté, nebo 
obsluhující, ale vždy je nám velice dobře mezi milými lidmi. Káva 
a zákusek vždy lépe chutná ve společnosti přátel, neboť ve svém 
nitru můžeme nechat doznívat Boží slovo. Tato setkání mají své 
neopakovatelné kouzlo, kdy si můžeme příjemně popovídat s lidmi, 
které máme rádi, a podělit se o své radosti i starosti. Věříme, že se 
každý z nás v tomto společenství cítí dobře, protože zde vládne klid 
a pohoda. Do naší farní kavárničky je zván každý na dobrou kávu, 
čaj i zákusek. Ocenit dobré pohoštění můžete dobrovolným 
příspěvkem do pokladničky u vchodu do kavárny.  
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Přejeme všem, aby tato krásná patnáctiletá tradice 
pokračovala i v budoucnu. Těšíme se na nové farníky, kteří mají 
chuť a elán rozšířit naše „kavárenské spolčo.“  

/B. Leitnerová, M. Pečínková/ 

 

Svatý Mikuláš 

Mikuláš z Myry (cca 280/286 Patara – 6. prosince 345/352 
Myra) byl biskup v Myře v Lykii. Už za svého života byl velmi 
oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry 
před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Jeho svátek 
připadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je spojena 
s rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer 5. prosince).  
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Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, 
lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Je 
zobrazován jako starší biskup s vousem; na Východě je zobrazován 
holohlavý. Jako nejčastější atribut mívá Mikuláš u sebe tři zlaté 
koule na knize. Tento atribut je spojen s legendou o šlechtici a jeho 
třech dcerách – tato legenda vypráví, že jeden zchudlý šlechtic poslal 
své tři dcery do veřejného domu, aby si vydělaly jako nevěstky na 
věno ke svatbě. Mikuláš však hodil oknem v noci těmto třem 
mladým ženám po jednom sáčku se zlaťáky, takže nemusely 
přistoupit na otcovo řešení. 

Mikuláš bývá oblečen v červeném plášti, na hlavě mívá 
biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu. 

A i my jsme měli to štěstí, že do jimramovského kostela 
Narození Panny Marie zavítal sv. Mikuláš s andělem, a to na konci 
4. dětské mše, která se konala o druhé neděli adventní 8. 12. 2019. 
Dětem rozdali balíčky s dobrotami a přislíbili, že za rok zase přijdou. 

/Jana Novotná/ 

 

Roráty 

K době adventní, která je dobou radostného očekávání 
narození Ježíše Krista, patří roráty. 

Když si slovo Roráty zadáme do internetového vyhledávače, 
dočteme se: 

„Roráty – z latinského slova roráte – „rosu dejte“ – prastaré 
adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách za svitu 
svící…“ 
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V naší farnosti začínají sobotní rorátní mše sv. “až“ 
v 6:45 hod. Neopakovatelnou atmosféru má průvod se svíčkami 
setmělým kostelem za zpěvu písně „Ejhle, Hospodin přijde…“ za 
světlem zářícího svatostánku na oltáři. 

Po mši sv. jsou všichni pozváni na faru na společnou snídani 
– copak bude na sobotním snídaňovém jídelníčku? 

Děkujeme o. Markovi za obětavou přípravu výborných 
ranních „meníček“ i „slovíček“ na duchovní téma. 

/Simona Homolková/ 

 

Štěpánská besídka 

Co by to bylo za svátek sv. Štěpána, kdyby se 
v jimramovském kostele nesetkaly děti se svými rodiči, prarodiči, 
kamarády, známými a nebo jen těmi, které do kostela zavála náhoda. 
A spolu by si, samozřejmě až na konec, nezazpívaly koledy za 
doprovodu pana Bradáče. Protože před koledami bývá to, na co se 
všichni účinkující i diváci těší a to secvičená scénka. Letos nás děti 
potěšily kusem z pera místního autora, Jana Karafiáta a tak došlo na 
hlubokou myšlenku 
v alegorii různých 
živočichů z hmyzí říše. 
Janinka, Kmotříček, 
Brouček, Beruška a mnozí 
další svými lucerničkami 
prozářili a potěšili tento 
sváteční den, díky. 
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Tříkrálová sbírka Jimramov – Benátky 2020 

Ani nevím, po kolikáté už jsem se rozhodl, že než se 
povalovat doma, vyrazí naše prověřená a provařená trojka Já, Maty a 
Domča na koledu po Benátkách v Jimramově. Vše už známe, jsme 
v tom dobří, nejlepší (to není samochvála, to je zkrátka fakt). Jsme 
prostě mazáci, mezi ostatními jsme nejstarší, takže nic nás nemůže 
překvapit, ani počasí, ani malá kabela, ani protivní lidé, ani bílé 
dveře, na které prostě bílou křídou K+M+B+ nenapíšete, ani 
kdybyste se rozkrájeli, tak jak se nám to stávalo, když jsme nebyli 
ještě tak dobří. 

No jo, člověk si to v hlavě pěkně sumíruje, nepočítá ale s tím, 
že já jako hlavní v naší trojce (i když jsem nejmenší, ale to je jedno) 
míním a Pán Bůh mění. Když dávám na poslední chvíli organizaci 
letošního koledování do kupy. Začínají se objevovat první překážky, 
tou nejhorší je, že náš věrný druh Maty má jiné povinnosti a nemůže 
nás doprovodit. S tím jsem nepočítal, je to pro nás velká ztráta, jeho 
hlasový projev je nenahraditelný. Jeho sóla, toho černého vzadu, jsou 
zkrátka jedinečná. My s Domčou, i když jsme dva, se s ním 
nemůžeme rovnat, je to takový náš Karel Gott. Vím, že jsme 
chváleni za náš zpěv jen díky jemu. Náhrada se shání na poslední 
chvíli velice těžko, a když zjišťuji, že žádný z našich kámošů nemůže 
jít, vše vzdávám a musím se smířit s tím, že poprvé v naší trojici 
bude holka. Domča bere ségru Denisku. Nedá se nic dělat, i když 
jsem konzervativní a myslím, že Tři králové přece nemůžou být 
holky, kapituluji pro záchranu koledování a pro to, abychom 
nezklamali sebe, potřebné i všechny ty, co se už za ta léta na nás těší. 
Dopadlo to dobře, ostudu jsme ti, Maty, neudělali, ale doufám, že 
příští rok se vše vrátí do svých kolejí. Že zas spolu vyjdou staří borci 
Filda, Maty a Domča. 
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P. S. Denisko moc ti děkuji, že jsi s námi do toho šla (a to 
doslovně) a děkuji Vám všem, kteří jste se letos zúčastnili. Vím, že 
se ke všem toto poděkování asi nedostane, ale moc si Vás vážím. 
Všech, kterým není lhostejný těžký osud druhých a kteří si myslí, že 
pomáhat je důležité. Vy, kteří jste to obešli, zorganizovali a hlavně 
Vám, kteří jste nenechali své dveře (a svá srdce) uzavřené a přispěli 
jste těm, kteří pomoc potřebují. Pán Bůh zaplať. 

Jo a na závěr jedno takové číslo, bez dalšího vysvětlování 
130 331 233. 

/Filda Chládek/ 

 

12. farní ples 

V pátek 10. ledna opět ožil parket jimramovské sokolovny 
farním plesem, tentokráte již po dvanácté. Na plese nás přivítal svým 
úvodním slovem otec Marek. Následovalo předtančení, v němž nám 
manželé Pokorní ze Svitav představili klasické tance. Poté se už 
rozproudila zábava a celý parket se roztančil. Parádní hudební 
doprovod zajistila Bystřická kapela a všichni se skvěle bavili. Jako 
obvykle byla připravena bohatá tombola a také výborné jídlo a pití. 
O půlnoci nás pobavilo již tradiční půlnoční překvapení taneční 
skupiny Rybízci, zakončené společným tancem Macarena.  

Všem, kteří se na tomto skvělém večeru podíleli, patří velké 
díky. 

Už se těšíme na příští ples! 

/Jana Novotná ml./ 
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Stalo se v Nyklovicích 

Boží Tělo ve farnosti Sulkovec – 
V neděli 23. 6. jsme mohli prožít slavnost 
Těla a Krve Páně i v Nyklovicích. Na 
oslavu této slavnosti se po mši svaté 
konal tzv. Božítělový průvod, při kterém 
družičky sypanými květy doprovázely 
Krista v Nejsvětější svátosti 
k venkovnímu oltáři. 

 

Prázdninový výlet na rozhlednu – v sobotu 17. 8. po mši 
svaté, která byla slavena v kapli Povýšení sv. Kříže v Nyklovicích, 
jsme se vydali směrem do přírody, kde byla našim cílem rozhledna 
Horní les. Cestou byly pro děti připraveny různé hry a úkoly, při 
kterých sbíraly indicie, které je dovedly až k samotnému pokladu, 
o který se náležitě rozdělily. Po výstupu na rozhlednu bylo pro 
všechny přítomné připraveno občerstvení na místním výletišti. Zde 
některé děti stále neúnavně soutěžily a jiné s dospělými zpívaly písně 
s kytarovým doprovodem, v čele s naším panem farářem, otcem 
Markem.  Tomuto setkání přálo pěkné počasí. 
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Pan farář, o. Marek, při účasti v turnaji v ping-pongu 
v Nyklovicích 15. 2. 2020. 

/J. a M. Ocáskovi/ 
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4. Mše svatá pro děti – 8. 12. 

Příběh: 

Anežka by byla dobrá panovnice. Hodně talentu zdědila po 
svém tatínkovi. Na rozdíl od něj ale nebyla tak prudká a naštvávací. 
Určitě by nevyvolávala války a nechtěla území za každou cenu. 
Vůbec se jí nelíbilo, jak někteří pánové žijí. Plýtvají bohatstvím, mají 
mnoho žen, opíjejí se a přejídají. Chtějí všechno jen pro sebe a na 
druhé nemyslí. Nelíbilo se jí, že kvůli hádce dvou panovníků musí jít 
celá země do války – a mnoho lidí při tom umře. Věřila, že všechno 
se dá domluvit i bez násilí. A určitě jí bylo líto i to, že její tatínek má 
spory s biskupem. Král by přece neměl vládnout církvi a neměl by 
o ní rozhodovat! 

Anežka často vzpomínala, co se naučila v klášteře. Nebylo to 
jen čtení a psaní. To nejdůležitější, co v ní zůstalo, byla touha žít tak, 
jak si to přeje Bůh, a láska ke všem lidem okolo. Tím se chtěla ve 
svém životě řídit. 

Anežka má velikou lásku vůči chudým. Ráno se halí do 
starého šedivého pláště, takového, jaký v zimě nosí chudí lidé, 
a spěchá ven ze spícího hradu. Strážní se na tu divnou osobu zdálky 
mračí. Náhle však poznávají princeznu, údivem otevírají pusu – 
a potom rychle i bránu. Anežka prochází ulicemi Starého Města 
pražského. Jde bosa jako ti ubožáci, co se tu choulí v mrazivé zimě. 
Rozdá jim něco k jídlu, drahocenný chléb. Když se pak vrací domů, 
zkřehlé nohy jí krvácejí. Zranila se o kameny a kusy ledu. Ještě více 
krvácí soucitem její dobré srdce. Jako princezna musí těmto 
chudákům pomáhat! 

Úkol: 

Vlastnosti člověka: 
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– zamysli se, jaké vlastnosti a charakter člověka jsou ti 
příjemné? 

– jaké chování druhých lidí je ti nepříjemné? 

– člověk umí být dobrý, ale i zlý. Už to dokážeš rozlišit. 
Následuj to dobré chování a snaž se vždy o dobrou náladu. 

– umíš druhé obdarovat? Co by tvým 
kamarádům/kamarádkám udělalo největší radost? 

Symbol: Smajlíci 

 

5. Mše svatá pro děti – 12. 1. 

Příběh: 

V té době navštívili české země misionáři z Itálie. Misionáři jsou lidé, 
kteří šíří víru do míst, kde o Pánu Bohu nic nevědí, nebo kde potřebují ve víře 
povzbudit. Anežka se od nich dozvěděla o sv. Kláře. Moc se jí líbily její 
myšlenky. 

Klára byla dcera italského rytíře. I ona se mohla dobře vdát a žít 
pohodlný život. Jenomže se setkala se svatým Františkem a moc si přála žít 
v chudobě a pomáhat lidem, kteří to potřebují. Dokonce utekla svému 
ženichovi těsně před svatbou a rychle, tajně vstoupila do řádu svatého 
Františka. 

Nosila šaty z hrubé látky a spala na obyčejné zemi. Protože ale žila 
opravdově a milovala Boha, její myšlenky se roznesly po celé Evropě. 
A dostaly se také k Anežce, která bydlela asi o devět set kilometrů dál. Když se 
Klára dozvěděla o životě Anežky, byla tím velmi potěšena a chválila Boha. 
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Anežce pak poslala některé věci, „Pater noster“, závoj, misku, z níž sama 
jídávala, a pohár. Anežka to velmi oddaně přijala. Skrze tyto předměty Bůh pro 
zásluhy svaté Kláry učinil mnoho zázraků. S Klárou si potom Anežka posílala 
dopisy, které je obě velmi posilovaly na cestě ke svatosti. 

Úkol: 

Lidé spolu komunikují: 

– Anežka s Klárou si psaly dopisy, jaké máme dnes 
prostředky k psaní zpráv druhým? Jaký způsob používáš ty? 

– dáváš přednost psaním zpráv před přímou komunikací z očí 
do očí? 

– dostal jsi za poslední rok nějaký dopis? Pokud ano, od koho 
byl? Potěšil tě? 

– co je dobré psát druhým lidem? 

– napiš i ty dopis nějakému knězi, řeholníku nebo řeholnici, 
které znáš, ale jsou od tebe vzdáleni. 

Symbol: Dopis 

 

6. Mše svatá pro děti – 9. 2. 

Příběh: 

Anežka viděla mnohou bídu i spoustu strádání lidí. Měla 
touhu postavit nemocnici. Lékařů tehdy v naší zemi bylo málo, 
nemocnic ještě méně. Sice už existovaly i nějaké lékárny, ale určitě 
si nemohl léky koupit každý, kdo potřeboval. A protože měla velmi 
mocného spojence – byla sestrou krále – všechno šlo docela rychle. 



únor 2020  
 

  15  
  

Anežce bylo sotva jednadvacet let a už měla vlastní 
nemocnici. Říkalo se jí špitál. Byla kousek od kostela svatého 
Haštala v Praze na Starém Městě. A protože Anežku inspiroval život 
svatého Františka a svaté Kláry, dala mu jméno Špitál Na Františku. 

Špitálu se ujalo špitální bratrstvo. Byli to muži – zdravotníci 
a pečovatelé o nemocné, chudé a potřebné. Protože pracovali 
v nemocnici, dali si do svého znaku červený kříž s červenou 
hvězdou. Začali si říkat Křižovníci s červenou hvězdou. Anežka 
prosila papeže, aby je uznal jako rytířský řád – a on to udělal. 

Křížovníci potom založili mnoho dalších špitálů a spoustu 
malých útulků. Byla to první síť sociální péče, tak husté a po celých 
Čechách rozložené, že v té době byla snad nejlepší v celé Evropě. 

Úkol: 

Lidé nemocní kolem nás: 

– každý z nás byl někdy nemocný. Vzpomeneš si, kdy to bylo 
naposled? 

– poslouchal jsi rady svého doktora a rodičů, aby ses 
uzdravil? 

– žiješ zdravě, jíš pestrou stravu a příliš si nevybíráš jen to, co 
máš rád? 

Symbol:  Červený kříž s červenou hvězdou 
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Zpráva o zvláštním úkazu na jimramovské 
faře 

Fara je budova, která slouží hlavně jako zázemí pro pana 
faráře a která už ve své podstatě působí jako budova klidu, ticha, 
modlitby a rozjímání. 

Nevím, jak k tomu došlo, ale tak nějak si představuji, že náš 
pan farář si tak doma posedává a říká si: „Milá faro, že ty bys taky 
chtěla, aby se o tobě neříkalo, že jsi taková jiná, tichá, ty chceš určitě 
také zažít to, co zažívají jiné budovy. Aby tebou probíhaly děti, aby 
si tady hrály, zlobily, smály se, aby tvoje dveře buď nezavřely, nebo 
naopak aby s nimi bouchaly, protože, faro, děti neumí zavírat na 
kliku. Děti většinou dveře nepotřebují, ony jim zavazejí, dětem stačí 
jen otvory ve zdi, protože ty nezdržují při pohybu mezi místnostmi. 
Ale když si to tak přeješ, tak já to pro tebe udělám, já pro tebe 
uspořádám dětský den na faře“. 

 

A jak se domluvili, tak učinili. Pan farář má dobré 
kamarádky, řádové sestřičky – Maju, Ivu a Romanu, které už tu 
několikrát byly při menších akcích a ty mu s dětmi pomohou, protože 
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to s nimi náramně umí a taky mu zaručí, že mu po skončení nezbude 
z fary jen místo, které bude neobyvatelné, protože to děti také umí, 
přeměnit význam některých místností, když se nechají bez dozoru.  

A tak se stalo to, že první únorovou sobotu proběhlo už druhé 
setkání dětí na faře. Byl připraven bohatý program, při kterém se 
tvořilo, zpívalo, sportovalo a podával se dobrý oběd díky paní 
Pečínkové a Leitnerové. No zkrátka, užívala se příjemná atmosféra, 
legrace, pohodové setkání tak, jak to my děti máme nejraději. A já 
bych chtěla touto cestou za vše moc a moc poděkovat všem těm, kdo 
se podíleli na zajištění celého dne, ale i mým novým kamarádům, 
které jsem tímto poznala a s kterými jsem zažila příjemný den, který 
jsme zakončili netradiční mší v našem kostele. Už teď se těším na 
další setkání, na nová dobrodružství a na nové kamarády, kteří určitě 
dojdou. 

Pán Bůh zaplať, pane faráři, že máte tak „hodnou faru“, že jí 
nevadí, že jí můžeme my, děti školou povinné, využívat. 

/Adélka Chládková/ 

 

Vyvolil si je Pán 

Na počátku byla naše touha předat dětem Ježíše. Pomoci jim 
udělat zkušenost s tím, jak je krásné být spolu a žít opravdově naši 
víru. Myšlenka vznikla ve spolupráci s otcem Markem a jeho třemi 
farnostmi. Našli jsme společný termín a stanovili jsme si, že s určitou 
pravidelností tato setkání uskutečníme. 

Program nevolíme nijak složitý, ale zároveň se snažíme ho 
celý vyplnit. Seznamování, opakování jmen – však už některá známe 
– úsměvy na tvářích. Potom společné hry, katecheze o. Marka 
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s projekcí jednoho světce. Kněz je s námi přítomný celý den. Jen pro 
nás. 

A pak už procházka, abychom si užili také krásné 
jimramovské krajiny. Výskot a jásot je důležitý, provází nás celý 
den. Učíme se být společně, to je něco jiného, než být jen sám doma. 
Bez ohleduplnosti a štědrosti k druhým to nejde. Když někdo 
posmutní, přispěcháme ho rozveselit. Nebo alespoň mu jsme 
nablízku. 

Po obědě vyrábíme nějakou pěknou věc. Tentokrát to bylo 
z papírových sáčků od čaje. Normálně končí v koši… My z nich 
děláme ozdobu, která jako dárek může potěšit. Sdílíme s dětmi jejich 
snažení a samozřejmě jim pomáháme. Jsou ale šikovné. 

Nejkrásnější část dne je pro nás setkání při mši svaté. 
Připravíme se na to. Někdo čte, jiný zpívá Žalm, společně 
doprovázíme mši písněmi. Dva přináší dary, další pomáhají knězi 
jako ministranti. Tentokrát jsme na mši pozvali i rodiče a další věřící. 
Kostel se stává místem, kde se cítíme jako doma. Naše setkání 
vrcholí. Rodiče si odvádějí své unavené, ale zářící děti. Obohacené 
tímto krásným dnem se společně vracíme do Brna. Už se těšíme na 
další setkání.  

/Romča, Iva, Maja/ 

 

Pár kapitol z farnosti Dalečín 

Kapitola první 

(Vzpomínka na otce Jana Bednáře) 

V pátek 17. ledna 2020 uplynulo 30 roků od úmrtí P. Jana 
Bednáře. Ve čtvrtek před tímto výročím obětoval otec Marek 
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v dalečínské kapli za otce Jana Bednáře mši svatou. Děkovali jsme 
při ní Pánu Bohu za dlouholetou kněžskou službu otce Jana Bednáře 
v naší farnosti. Trvala požehnaných téměř 52 roků. Vzpomínali jsme 
také na farní hospodyni, rodnou sestru pana faráře, slečnu Františku. 
Prosili jsme také za naši farnost. 

Během těch třiceti roků uplynulo v řece Svratce mnoho vody. 
Do naší farnosti se narodily nové generace dětí - Bohu díky za ně! 
Nově příchozí generace už „dávné“ obyvatele dalečínské fary osobně 
neznají. Nezažily nikdy zkušenost, kdy každá z dnes opuštěných far, 
jak v Dalečíně, tak v širokém okolí, měla svého „obyvatele“ a farnost 
k ní přiléhající svého duchovního správce. Nedostatek kněží je 
velkou bolestí církve v naší zemi i v celé Evropě. Proto jsme při této 
příležitosti mysleli také právě na tyto nové generace dětí a mladých 
lidí. Prosili jsme, aby si mezi nimi Pán vyvolil své služebníky 
a služebnice a povolal je ke kněžskému a řeholnímu životu. 

Děkujeme otci Markovi za tuto mši svatou. 

 

Kapitola druhá 

(Vzpomínka na slečnu Františku Bednářovu) 

V lednu nám na faře rozkvetl vánoční kaktus. Takovou 
záplavou květů nebyl ještě nikdy obsypán. Je tam i spousta jiných 
květináčů a v nich květiny. Stále ty původní, o které se tu kdysi 
s láskou starala farní hospodyně, slečna Františka. Zdobila s nimi 
svatostánek v původní malé farní kapličce. Někdy je využívala pro 
výzdobu kostela. Hodily se třeba na jaře pro getsemanskou zahradu. 
Ale o květináčích psát nechci. Spíše o slečně Františce a o její lásce, 
se kterou se ve farnosti o tolik věcí starala. 
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Myslím i na to, jak to slečna dobře zařídila dřív, než se pro 
svůj vysoký věk musela mnohého ze své služby vzdát. Třeba péče 
o kostel. A tak vznikl první seznam, dost možná psaný s obavou. 
Copak na to asi ženy ve farnosti řeknou? A pod seznamem výzva: 
Uklízet nazaretský domek v Dalečíně je povinností všech – kdo je 
ochoten, ať se přihlásí! A tak namísto stárnoucí slečny nastoupily 
k pravidelným sobotním službám v dalečínském kostele dvojice žen. 
Vysát koberec, zamést, nazdobit květinami oltáře.  

 

Kapitola třetí 

(Služme Pánu s radostí!) 

Nevíme, jak to dopadne s těmi květináči na faře. Nyní tam 
probíhá rozsáhlá rekonstrukce a jaksi je není kam dát. Zatím se tísní 
namačkány jeden na druhém v jednou z koutů. Ale o květináče nejde.  

Větší radost nám dělá jiná věc. Ten seznam, co kdysi psala 
slečna z fary se svým bratrem P. Janem Bednářem, je pořád živý. 
Ženy ve farnosti se tenkrát pro ně nové výzvy nezalekly a výzdoby 
oltářů i úklidu kostela se za slečnu ujaly. Mnohé z nich už jsou nyní 
se slečnou na věčnosti, jiné pro svůj pokročilý věk či zdravotní 
obtíže musely svoji dlouholetou službu ukončit. A na jejich místo 
přicházejí mladší. Pan Bůh zaplať všem. Nyní je ve službě zapojeno 
34 žen. Snad se i dál budou k této službě ochotně hlásit nové posily. 
A s láskou uklízet a zdobit Boží stánek mezi lidmi, či domek 
nazaretský, jak tenkrát slečna dalečínský kostel nazvala. 

Pamatujme na to, že každou ochotnou službou ve farnosti 
dáváme dobrý příklad i svým dětem, aby jednou i ony s ochotností 
uměly říci Pánu své ano. Třeba i pro službu v povolání kněžském či 
řeholním. 

/J. Korábková/ 
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Z farní kroniky 

Léta Páně 1930 

Celá zima velmi mírná – jen mlhy veliké, sněhu málo.  

7.3. oslaveny slavn. schůzí na radnici 80. narozeniny 
presidenta T. G. Masaryka. 

V červnu klesly ceny plodin: žito 80,- Kč, oves 75,- ! Za to 
párek selat až 700,- Kč! 

Oheň v Jimramově 

16.6. vypukl v noci oheň v domku Hanswenclových (proti 
hotelu Koruna). Od nich vyhořeli i Houdkovi a z velké části 
evangelická škola. Škoda na této škole obnášela 120.000,-, náhrada 
pojišťovny však pouze 38.000,- Kč! (Nízká pojistka) 

Počasí 

Velkým suchem v červenci poškozena úroda – ale ještě více 
velikými dešti uprostřed žní v srpnu. Pršelo téměř celý měsíc (do pol. 
září), takže obilí v panácích silně porostlo nebo na zem vypadalo. 

Pohromy, les. pohroma 

25. – 28. října přišla silná vánice s vichřicí, takže veliké 
plochy lesů byly krajem zničeny v několika dnech. Byla to katastrofa 
tak ohromná, že na vyklizení pokácených lesů vůbec domácí dělníci 
nestačili. Musily býti povolány tisíce dělníků ze Slovenska 
a Podkarp. Rusi i s tamními horníky – a měli práce 2-3 roků! Také na 
zdejším, zvl. pak na novoměstském velkostatku měli 3 roky co dělat 
s odklízením polomů (V kritických dnech vůbec nebylo možno 
koními cestami či silnicemi jeti, poněvadž stromy pod tíhou 
sněhových spoust se lámaly či vyvracely i s kořeny jako sirky 
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a ohrožovaly každého. Tak musela býti odložena i svatba s nevěstou 
z Německého, poněvadž se k nám nemohli odvážiti!). 

Baldachýn 

7. června ke slavnosti Božího Těla koupen z darů farníků 
nový baldachýn za 1720,- Kč. 

Kaple v Borovnici 

V srpnu opravena v Borovnici omítka vnější na kapli sv. 
Anny a opatřena vysokou betonovou podrovnávkou. (Dobrovolná 
práce členů Spolku katol. kaple za přispění patrona a mlynářky 
pí. …….) 

Varhany 

Od července pracoval na nových varhanách (s ponecháním 
staré barokové skříně) mistr varhanář Karel Čupek z Poličky. 
Dokončil je 25. září k úplné naší spokojenosti za cenu 32.500,- Kč. 
Při kolaudaci 15. října vyslovil kolaudátor diecesní prof. Hromádka 
(regenschori na Petrově) jejich mistrovi úplnou spokojenost a uznání. 
(Jenom disposice varhanová měla býti jiná a schválená bisk. 
konsistoří, na což páni z konkur. výboru, kteří práci zadávali a 
financovali, zapomněli!) – v zimě konány domovní sbírky na 
varhany po celé farnosti. Svěcení bude až na jaře. 

Zimní podlaha v kostele 

7. listopadu položena v kostele po celé dlažbě dřevěná 
podlaha pro zimní dobu z desek darovaných od hospodářů. Zároveň 
opatřeny lavice trvalou dřevěnou podlahou (přes vyšlapanou dlažbu 
cihlovou) - a dřevěnými zástěnami po stranách ode zdí (proti zimě). 
Rovněž celý kůr při stavbě varhan opatřen novou podlahou, lavice 
tam a zábradlí opraveny a nově natřeny. 
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Sčítání lidu 

2. prosince konáno v celé republice československé sčítání 
lidu. V Jimramově napočteno 1305 obyvatelů ve 24 7 domech 
obydlených (8 neobydlených). Rodin (bytových stran) 352. 

Starosta 

Po odchodu starosty lékárníka Poláka byl zvolen v červenci 
starostou Karel Bukáček (agr. republikán, envang.) – náměstkem 
Alois Koza (později Horák) učitel, nár. demokrat, katolík. 

 
Léta Páně 1931 

Varhany 

V neděli 21. června posvěceny nové varhany vdp. biskupem 
brněnským Dr. Josefem Kupkou. Při slavnosti kázal vdp. regens 
a prof. bisk. alumnátu Dr. Karel Skoupý. Varhany stály 33.000,- 
Kčs., motor k pohonu varhan (na půdě chrámové) 6.000 Kč. Celý 
náklad uhrazen ze sbírek domovních, kostelních a darů (nejvíce Cyr. 
Metod záložna – 10.000,- Kč) v tomtéž roce, v příštím roce dalších 
10.000,- Kč. 

Poutě 

V neděli 28. června konána I. pouť katol. mládeže hlavně 
Omladiny, na Vítochov z naší i mnoha sousedních farností. Kázal 
pod pamětnými borovicemi prof. Žák z Nového Města. Dej Bůh 
požehnání dalším poutím Cyrilo – metodějským! Za týden na to 
konána od nás autobusem třídenní pouť na Velehrad a sv. Hostýn. 

23/3 onemocněl na tyfus admin. Karel Válka. Léčil se 
v nemocnici v Poličce do konce října t.r. 
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Křesťanská cvičení, Katolické spolky, tisk, laický apoštolát 

V těchto dnech obnovena křesťanská cvičení ve venkovských 
obcích a jsou hojně navštěvována, 20–50 osob, v zimních měsících. 
Při těchto shromážděních (ve Věcově v býv. katolické škole pro obce 
Věcov, Rož. Paseky, Míchov), Koníkov, v Borovnici v tamější kapli, 
v Sedlištích, v Trhonicích, Novém Jimramově, v Javorku – zde 
a v Míchově v selských staveních, zakládány katol. spolky. Dílo 
šíření víry, apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, Charita (Ludmila – se 
sbírkami na polévkovou akci pro školní děti v Jimramově, později 
též ve Věcově) a šířen katol. tisk, zvl. Nový Zákon a hlučínské 
brožury (P. Schikora) „Životem“. Založen laický apoštolát pro 
pomoc duch. správě a kat. tisku. 

/Z farní kroniky doslovně – i s chybami… 

– přepsala Jana Novotná/ 

 

Povedali sme si Áno 

Každý rok na začiatku letných prázdnin sa koná nádherná 
akcia pre manželské páry v Kroměříži (http://manzelska.setkani.org/ 
- prihlášky sa podávajú už teraz), ktorú by som doporučila všetkým 
párom. Krásny týždeň s dobrým programom a zaujímavými ľudmi 
hlboko zasiahne každého. Najsilnejší poznatok z tejto akcie pre mňa 
bol, že moje manželstvo nie je len moja súkromná záležitosť, ale že 
je to povolanie, ktoré ukazuje na božiu lásku a hovorí o Kristovi – 
milovať Boha celým svojim srdcom a blížneho svojho ako seba 
samého. Odchádzala som z Kroměříža s pocitom, že som posol, 
ktorému bolo veľa dané a preto sa od neho veľa očakáva. 
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A Pán Boh sa staral ďalej… Po návrate domov do našej 
jimramovskej knižnice pribudli knihy: Skála a dům (Život 
společnosti, obecné dobro a rodina), Pastorační péče o rodiny (Od 
pastoračních programů k rozvoji života), Nová pastorační péče 
o rodiny (Průvodce podle Amoris laetitia), První roky manželství 
(Pastorační doprovázení v tomto krásném a náročném období). Tieto 
zbierky názorov a rád, od kňazov až po papeža Františka, vyzývajú 
nás všetkých, ktorí žijú v manželstve, aby vzali na seba svoj kríž 
a nasledovali Ježiša. Manželstvo sa nerodí, ale vzniká, založený na 
darovaní sa a obetovaní je základom celej našej spoločnosti, našich 
hodnôt, ktoré vychádzajú z minulosti a tvoria našu budúcnosť. Na 
každom záleží - na mne, na tebe, na vás. Je to v našich rukách. Pápež 
František každého prosí, aby rozpoznal svoje najvyššie povolanie 
a rástol v cnostiach k zrelosti v láske a vernosti. 

A ako už kedysi dávno napísal svätý Augustín: Miluj a rob, 
čo chceš. Veď na tom jedinom záleží. Tak sebe i vám prajem, aby 
sme dokázali milovať čím ďalej tým viac a láskou robili svet lepším. 
A keď náhodou neviete ako na to, priďte si požičať hore zmienené 
knižky alebo choďte do Kroměříža na manželské stretnutia, ktoré 
vám môžu v tomto poslaní pomôcť a inšpirovať vás. 

/Alexandra Bobulová/ 

 

Rozhovor se spisovatelem a básníkem, 
který vrací paměť Vysočině 

Přátelé, byl jsem tu dnes na chvíli jako učitel v jednotřídce. 
Žáci vyloženě pozorní, až na jednoho, co skřípal zubama. Děkuji za 
pozvání, P. Josef Toufar tu mohl promluvit. Vzhůru srdce, Miloš 
Doležal, vysočinský zapisovatel. 
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Tato slova napsal po skončení své přednášky do pamětní 
knihy Velkých Janovic 28. října loňského roku spisovatel Miloš 
Doležal. Přijal pozvání a byl milým hostem jednoho z „Janovických 
podvečerů“. Kromě toho, že je básníkem, spisovatelem a publicistou, 
je především skromným člověkem s otevřeným srdcem. Přiblížil nám 
tehdy životní příběh Josefa Toufara a po ukončení jeho povídání 
jsme mnozí odcházeli ochotnější snažit se být lepšími, reptat méně, 
dívat se více kolem sebe… Někteří odešli pohnuti… zasaženi. 

Vzpomínky na tyto okamžiky a také samotná osoba Miloše 
Doležala, kterého vnímám jako výraznou a významnou osobnost naší 
země, mě přiměli k žádosti o rozhovor… k žádosti 
o rozhovor člověka, který svými knihami vrací paměť Vysočině. 

1) Mnoho lidí Vás má v povědomí jako životopisce Josefa Toufara 
a jako člověka, který se zaobírá životním příběhem tohoto 
číhošťského mučedníka už dlouhá léta. Kdy a za jakých okolností 
jste se o Josefu Toufarovi dozvěděl poprvé? 

Pocházím a vyrůstal jsem na Vysočině, nedaleko Ledče nad 
Sázavou. To jsou místa, kde se Toufarův osud na přelomu 
40. a 50. let odehrával. Mí prarodiče byli farářovi přátelé, patřili do 
jeho farnosti v Zahrádce. U nás doma se o tom příběhu v 70. letech, 
kdy jsem byl chlapcem, mluvilo šeptem, ale pohnutě, a něco málo 
jsem tehdy zaslechl: „pana faráře umlátili“, „zahrabali jako čokla“, 
„tajemné nebe nad Číhoští“. A někdy v roce 1987 jsem u babičky 
našel schované zažloutlé noviny, Lidovou demokracii z roku 1968. 
A v ní články Jiřího Brabence, který ve svých skvělých reportážích 
odhalil politické pozadí té kauzy, přišel už tehdy na farářova 
spoluvraha, estébáka Máchu. Spolu s kamarádem jsme se tenkrát do 
Číhoště vydali. Lidé se tam ale báli. Tenkrát mě zasáhla ta podivná 
atmosféra úzkosti, strachu i tajemství. Byl to pro mě iniciační zážitek 
a už tehdy jsem tam pocítil, že bych se měl tématu věnovat. 
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2) Jak se to tak stane, že člověka nějaký životní příběh 
„donutí“ věnovat se mu mnoho let a napsat o něm několik 
knih…? 

Je to osudová záležitost. A sám se divím, proč zrovna mě si 
Josef Toufar vybral za svého životopisce. Patrně proto, že pocházím 
jako on z Vysočiny a měl jsem možnost zabývat se hlouběji českými 
dějinami 20. století, nahlédnout do životů řady kněžských osobností, 
poznat Toufarovy blízké přátele. 

3) Vaše kniha, Jako bychom dnes zemřít měli, se stala v anketě 
Lidových novin v roce 2012 knihou roku. Nyní je už přeložena do 
několika jazyků. Tušil jste při jejím psaní, že bude takto úspěšná, 
že dá vzniknout svému „pokračování“ – také oceňované knize 
Krok do tmavé noci a že osloví tolik lidí? 

Vůbec ne. Chtěl jsem pouze napsat čtivý portrét skvělého 
kněze z Vysočiny. Rehabilitovat jeho život. A také – ale to dozrávalo 
až postupně – se pokusit najít jeho hrob a iniciovat exhumaci jeho 
ostatků a pohřbení jako člověka tam, kde si v závěti přál být pohřben. 
Je zázrak, že se to všechno podařilo.  

4) Kdybyste měl jmenovat čtyři pět vlastností Josefa Toufara, které 
ho nejvíce charakterizují, které by to byly? 

Otevřená srdečnost, pracovitost, pevná vůle, obětavost, smysl 
pro humor.  

5) Když jste loni v říjnu po přednášce ve Velkých Janovicích 
odpovídal na dotazy, zazněla tam otázka: „Kdybyste měl 
možnost se Josefa Toufara na něco zeptat, co by to bylo?“ Vy jste 
tehdy tuším odpověděl, že byste se ho zeptal na něco 
obyčejného, třeba na to proč nejedl maso. Přesto ale, nebylo by 
ještě něco, co by Vás zajímalo? 
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Vlastně jsem se s ním setkal, když probíhala exhumace 
a otevřel se jeho hrob. V té chvíli jsme byli všichni, kdo u toho byli, 
velice pohnuti. Mlčeli jsme, plakali. A na co bych se ho ptal? Třeba 
na to, kde se v něm vzala síla, která mu pomáhala čelit sadistickému 
zlu ve valdické mučírně, když odolával tak dlouho trýznění šesti 
příslušníků Státní bezpečnosti. 

6) Jako spisovatel a publicista se hodně věnujete tématům z období 
II. světové války a době komunistické totality, zejména 
komunistickým represím v 50. letech. V této souvislosti se mi 
vybavuje Vaše kniha s názvem Za. Ta je napěchovaná životními 
příběhy lidí, kteří měli s totalitními režimy hodně co do činění. Co 
je to za knihu a co Vás vedlo k jejímu napsání? 

Knížka je souborem portrétů desítek lidí, které jsem v životě 
potkal a jejichž tváře a životní příběhy se mne dotkly či jsem s nimi 
měl možnost spolupracovat a přátelit se. Psal jsem často po jejich 
smrti nekrology nebo jsem se s nimi loučil nad rakví a je to tedy 
jakýsi můj vzdor pomíjejícnosti. Psal jsem tyto texty jako osobní 
rozloučení, jako vyprovázení, jako poděkování ZA přátelství či 
blíženectví. Jako vděk ZA jejich uchovaná či uchráněná ohniště 
radosti a statečnosti, u kterých bylo možné se ohřát. Ať už to byli 
generálové, básníci nebo nenápadní pastuškové, hodnost ani 
postavení nerozhodovaly. Byl to můj rituál, má „transfúze paměti“ – 
přivolat si ještě jednou jejich tvář, tón hlasu, pohyby těla, viditelné 
i nespatřené skutky, jejich životní příběhy a jedinečnosti, ještě s nimi 
chvíli pobýt, než jejich tělo bude definitivně zaházeno hlínou či 
pohlceno ohněm. 

7) Několikrát si v této knize postesknete, že česká média jsou 
k těmto lidem často netečná a např. při úmrtí někoho takto 
významného neproběhne nikde ani zmínka s připomínkou. Co 
byste k tomu řekl a proč si myslíte, že to tak je? 
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Přestože jsme malý národ, nevážíme si svých hrdinů 
a statečných či obětavých lidí. Je v tom částečně trapné ignorantství, 
až nevzdělané buranství, částečně pocit malosti a částečně devalvace 
osobností za posledních sedmdesát let. Za války naše elity vraždili 
nacisté, po válce jsme si své hrdiny vraždili sami. Nebo jsme je 
věznili, pomlouvali, dehonestovali. Z toho se teď pomalu probíráme.  

8) Co si tak vzpomínám ze základní školy, tak v devítce se nějak 
skončilo II. světovou válkou, novodobější dějiny se možná trochu 
naťukly, ale moc si na to nevzpomínám. Máte povědomí o tom, 
jak je to teď, a míváte někdy besedy či přednášky na školách? 

Moje zkušenost je taková, že se většinou potkávám s učiteli či 
buditelskými osobnostmi, kteří nejsou apatičtí, vyhořelí či zalezlí, ale 
pokoušejí se na malých městech, v zapadlých krajích něco 
smysluplného dělat, inspirovat, rozhýbávat občanský život, 
vzdělávat, snaží se porozumět nedávné minulosti a skrze ni také 
rozumět přítomnosti. Tedy odpověděl bych, že ohromně záleží na 
každém učiteli.  

9) Jak často vlastně jezdíte po přednáškách (besedách). Kam 
nejčastěji a s jakými tématy? 

Jezdím po celé republice a především s tématem Josefa 
Toufara a komunistické perzekuce v 50. letech. Jsou měsíce, kdy 
jsem každý týden někde na besedě či přednášce.  

10) Jako červená nit se knihou Za táhne Vaše tázání se po nějaké 
životní filozofii, moudrosti,… smyslu věcí. Po setkání 
a rozhovorech s tolika vzácnými lidmi máte Vy sám nějakou 
životní moudrost, kterou byste mohl sdělit? 

K ničemu zásadnímu jsem nedospěl. Pouze ke staré pravdě, 
že bez lásky a přátelství nic nejsme. A k poznání: pospěšme milovat 
bližní, tak rychle odcházejí. 
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11) Myslíte si, že za komunistů bylo líp? Sem tam to totiž někdo tvrdí 
a třeba ještě přidá, že v té době byl ve všem pořádek. Co na to 
popř. dotyčnému říct? 

Nemohlo být lépe, když byli odsuzováni nevinní lidé do 
vězení. Nemohlo být lépe, když se na školy dostávaly nikoli ty 
nejlepší, ale spíš děti z komunistických rodin. Nemohlo být lépe, 
když jsme žili v jednom velkém zadrátovaném kriminále, z něhož 
vás nepustili do zahraničí. A když jste chtěl poznávat svět, tak vás na 
hranicích mohli zastřelit. Tak by se dalo pokračovat ještě dlouho.  

12) A co si myslíte o dnešní době? Jak je patrno z Vašich knih, většina 
bojovníků za svobodu a odpůrců komunistického režimu byla 
vývojem po roce 89 zklamána… 

Byli zklamáni z toho, že morální hodnoty byly vyměněny za 
honbu po majetku, po hmotě. Najednou tu chyběl právní rámec a ti 
připravenější mnohé rozkradli či zničili. A korunu tomu nasadil 
prezident Klaus svojí amnestií a prezident Zeman, oceňující 
medailemi kolaboranty a spolutvůrce minulého režimu. Pokud jde 
o mě, já v tomto světě žiji rád a vážím si svobody a demokratických 
principů. Současně vím, že to není nic daného pro vždy a že je nutné, 
ba nezbytné se na životě společnosti aktivně spolupodílet, debatovat, 
nenechávat si líbit podrazy, nemlčet k levárnám. Je třeba se občansky 
angažovat, nebát se promluvit, nehrbit se, nenechat si líbit zpupnost, 
aroganci moci, agresivitu a lež. Aktivně se účastnit spravování 
obecních záležitostí a zajímat se o své okolí.  

13) Párkrát jsem od Vás slyšel, že dnešní společnosti chybí výrazné 
osobnosti – vzory. Je podle Vás někdo ze žijících současníků, kdo 
touto osobností a vzorem je? 
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Z politiků si vážím Petra Pitharta, biskupa Václava Malého, 
teologa Marka Váchy, nedávno zemřelého Luboše Dobrovského 
a řady dalších. 

14) Ještě zpátky k Josefu Toufarovi. Napsal jste také novou knihu, 
která nedávno vyšla a váže se k životu Josefa Toufara. Můžete ji 
trochu přiblížit… 

Vyšly teď k 70. výročí smrti Josefa Toufara dvě knihy – jedna 
se jmenuje „Když není motorka, lépe chodit pěšky“ a je to průvodce 
po místech spojených s jeho životem. Mimo jiné je tam také 
zastavení v Dalečíně, v bývalé Hegerově kolonii, kam bohoslovec 
Toufar jezdil ve druhé polovině 30. let. To místo, i když dnes 
změněné k nepoznání, jsem poznal díky vaší průvodcovské péči – 
tedy ještě jednou díky! A ta druhá kniha – Velký pátek P. Josefa 
Toufara – to je čtrnáct zastavení křížové cesty, čtrnáct obrazů ze 
života P. Toufara a jeho cesty na Golgotu, s modlitbami 
karmelitánské řeholnice sestry Judit a grafikami Bohuslava Reynka.  

15) Máte nějaký oblíbený nebo Vám blízký citát, větu, myšlenku či 
meditaci od Josefa Toufara? 

Žijme tak, jako bychom dnes zemřít měli. Je to pobídka 
k tomu, abychom plně prožívali každý den jako něco 
neopakovatelného, jako jedinečný dar. Vždyť nikdo z nás neví, jaký 
čas je mu tady na zemi odměřen. 

Děkuji za rozhovor. 

 

Miloš Doležal (nar. 1. 7. 1970 v Háji u Ledče nad Sázavou) 
je básník, spisovatel, publicista a editor. Donedávna také dlouholetý 
redaktor Českého rozhlasu. Je autorem řady rozhlasových 
dokumentů z období druhé světové války a komunistických represí 
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50. let, literárních pořadů, portrétů, cestopisných cyklů a knižních 
doslovů. S Českou televizí spolupracoval jako scenárista na cyklech 
Heydrich – konečné řešení a Neznámí hrdinové. Vydal několik 
básnických sbírek (Podivice, Obec, Ezechiel v kopřivách,…). 
Připravil knihy rozhovorů s vězni nacistických a komunistických 
kriminálů (Cesty Božím (ne)časem, Prosil jsem a přiletěla 
moucha,…) a také životopisné knihy (Antonín Bradna: Zaradoval 
jsem se, Jiří Louda: Svým dějinám neutečeme…). 

Od roku 1990 se intenzivně věnuje životu P. Josefa Toufara 
a číhošťskému zázraku v řadě novinových článků, diplomové práci 
a rozhlasových a filmových dokumentech. Napsal Toufarovskou 
monografii Jako bychom dnes zemřít měli, volné pokračování Krok 
do tmavé noci a edičně připravil publikaci Vrátíme se do otcovské 
náruče – Tři kázání P. Josefa Toufara. Spolu s rodinou P. Toufara 
inicioval exhumaci knězových ostatků. 

Žije na Vysočině v Horních Pasekách u Humpolce. 

/Karel Groulík/ 

 

Ticho jako v kostele 

Není to tak dlouho, co jsem již po několikáté vstupovala do 
čekárny k lékaři a najednou se mi zdálo, že je tam nějaká trochu jiná 
atmosféra než obvykle, taková možná vlídnější, přirozenější. Usadila 
jsem se a tak na deset minutek se zahloubala do svých myšlenek, 
když v tom mě ze zamyšlení vyrušilo vrznutí dveří - vchází lékař 
a už od vchodových dveří zní jeho hlas:  

„Sestřičko, to snad ne, vždyť tady je ticho jak v kostele, ještě 
snad nějaký modlitby…“ 
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A najednou přiběhla sestřička do čekárny, zastrčila přívodní 
kabel od rádia do zásuvky a v náhlém přívalu zvuků jsem už jen 
zaslechla, jak odpovídá: 

„Já jsem na to rádio, pane doktore, dneska úplně 
zapomněla .“ 

Tak asi proto mi tentokrát ta atmosféra ze začátku přišla 
taková jiná… bylo to určitě tím tichem… tichem jako v kostele. 
Tichem, ve kterém se člověk může soustředit na přemýšlení, na 
modlitbu, na svoje pocity… Najednou jsem si uvědomila, že už jsem 
si zvykla na to, že když někde musím čekat (v čekárně, v autobuse, 
v koloně…), že se vlastně ráda modlím, protože kdybych nadávala, 
tak bych i tak musela čekat, tak se radši modlím a když nad tím tak 
přemýšlím, tak mi vlastně asi vadí, že se všude, kam přijdu, na mě 
valí tisíce různých zvuků, které tak nějak nenápadně, pomaloučku, 
polehoučku přehlušují zvuk mého skutečného života. 

A tak než na mě došla řada, vyslechla jsem z Rááádia zprávy 
od nás i ze světa, dozvěděla jsem se, že nějaká paní Jana je vážně 
skvělááá a slyšela jsem také spoustu písniček. Některé o tom, že 
mléko, toust a med nám zaručeně vytvoří krásné slunečné ráno a že 
včera mi bylo málo, dneska je mi moc a jedu mimo trať… a také 
jednu písničku s textem: 

„Poďme sa zachrániť, v sebe máš ten protijed, nevysyp si 
z dlaní vlastný svet. Poďme sa zachrániť, radšej nikdy ak nie hneď, 
šťastie musíš krajšie vymyslieť“ 

a při téhle písničce mě napadlo, že každý z nás má opravdu 
v sobě protijed, protijed proti chorobám dnešního světa, a že vysypat 
si z dlaní vlastní svět je velice rychlé a jednoduché… 



 únor 2020
 

  34  
  

Tak možná – Pojďme se zachránit, pojďme si to štěstí hezčí 
vymyslet!  

A nebojme se ticha „Ticho bývá často „místem“, kde nás Bůh 
čeká. Chce, abychom místo zvuku vlastního hlasu naslouchali Jemu 
(…) Ticho dokáže vyhloubit v nás samotných vnitřní prostor, 
umožňuje přebývat Bohu v nás, aby Jeho slovo zůstávalo v nás, aby 
láska k Němu zapustila kořeny v naší mysli i v našem srdci 
a oduševňovala náš život.“(opusdei.org) 

/Marie Havířová/ 

Hřivny 

„Chvála Kristu… Nejdu pozdě? Tak pojďme, ať to máme za 
sebou.“ Byl to první samostatný sólový koncert interpreta. Lidé byli 
v nenuceném rozhovoru, bzučelo to jako v úle. Zapaloval jsem 
poslední svíčky... Zvuk strun sladkého dřeva postupně ztišil všechny 
a já si říkal, jak pěkně o. Marek ladí… po chvíli už jsem nabyl 
dojmu, že to ladění je delší, než bývá… za další chvíli… ajaj, vzal to 
hopem a bez uvedení… cítil jsem se v tu chvíli hloupě, vždyť jsem 
nestihl všechny přítomné slušně pozdravit, přivítat našeho hosta 
a představit nevšední „domácí“ kytarový koncert. Po prvním 
potlesku jsem mohl hosty rozesmát v úvaze o spojení slov Zaskočil 
a Přeskočil, která se prolnula. 

Od té chvíle začal pod klasicistním obrazem Madony 
s dítětem velmi a velmi příjemný koncert, vždy s uvedením skladby, 
jeho příběhu i náročnosti provedení, tak jako poprvé v jeho životě 
zazněla náročná, ale úžasně procítěná skladba La Catedral od 
Augustin Barrios Mangoré, kterou otec Marek pilně cvičil mnoho let, 
poslední týdny před plánovaným vystoupením a prý snad celý život. 
V tu chvíli už jsem přemýšlel o zjeveních, o darech, o hřivnách, o 
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netušeném citu a umu mladého kněze, který doslova využívá celého 
těla kytary ke ztišení, dunění… v tu chvíli jsem si vzpomněl na mého 
oblíbeného pianistu a skladatele Keitha Jarreta nebo francouzského 
pianistu Michaela Maxima, kteří využívají a netradičně doplňují 
strunové zvuky o dunění a jiné hlasy klavíru souznící s prožitkem 
dalších tisíců dozvuků sladkého dřeva nástroje. Ten, kdo čekal 
„kytarové písně k táboráku“, musel uznale a se spadlou bradou říci: 
„Farář válí!“ 

Byl to pro mne jako kulturně zmlsaného člověka šok, 
příjemný šok, kdy nikdo z nás netušil, že naproti na faře bydlí 
a v kostele mimo jiné nám slouží i kytarový mág. Ani jeho jediný 
pozvaný host o. Tomáš Enderle netušil, co se skrývá hudebního 
nadání a letité píle v jeho spolužáku. Vzpomněl jsem si v tu chvíli, 
jak mne zaskočil a mile překvapil o. Václav Chroust v Roudnici nad 

Labem (kde jsem v gotické 
basilice Nanebevstoupení 
P. Marie po několik let 
restauroval), to když přijel 
o. Václav před kostel 
v traktoru, oděn v džínách 
a tričku, kdy můj starý 
prošedivělý otec nevěřil, že to 
je pan farář, protože takhle 
přece farář běžně nejezdí a už 
vůbec tak nevypadá, že to je jen 
nějaký drzý sedlák, který si 
vynucuje „právo parkování“ 
před kostelem, kde my jsme 
zaparkovali ale dříve, tudíž 
místo je naše. 
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Otec Marek byl vytleskán k přídavku, jak sám s úsměvem 
sdělil, i na tuto variantu byl připraven. Na variantu dalšího 
zesilujícího aplausu a povyku avšak už ne, uklonil se a rychle zavřel 
svou španělku do futrálu a přemístil se k nám. Bylo zde celkem pět 
kněží, dva katoličtí versus tři evangeličtí (včetně farářky 
z Jimramova) a po koncertu jsme vytvořili jeden velký ekumenický 
diskuzní stůl, odkud zazníval častý smích a dobrá nálada do pozdních 
hodin. 

Jediné, co mne už od začátku zamrzelo, byla malá účast nás 
farníků oproti jindy doslova lidmi “narvané“ kavárně. Záměr 
nechtěně utajeného koncertu se maximálně povedl, ač jsem žádal 
o ohlášky v kostelích, ač jsem měl připraveny plakátky 
k přišpendlení ve farnostech, respektoval jsem farářovu až přílišnou 
nesmělost, trému a jeho charakteristicky vlastní upřímnou 
skromnost... kdo se to šuškandou dozví, může přece přijít na kafe... 
Ještě teď vidím v očích po jeho příchodu jiskřivou radost z malé 
účasti. 

Dary a hřivny od Boha. Náš pan farář jich dostal do vínku 
mnoho. Jak mohou ke škodě všichni litovat, že neslyšeli a neuviděli 
se zalesknout pstruha v průzračném horském potoce, tu hřivnu 
múzickou. 

Proto jsme se po nekonečných: „My jsme to nevěděli, jinak 
bychom přišli a nebude repete?“ rozhodli v dalším „mezidobí“ opět 
pozvat kytarového Mága, našeho o. Marka Husáka do velkého 
akusticky vyladěného renesančního Nerudova sálu kavárny 
Kovářova kobyla… v Jimramově. 

Milí spolufarníci, ač v ohláškách to jistě neuslyšíte, nenechte 
si to příště ujít. Nebudete litovat! 

/Václav Frömmel/ 
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Životní výročí 

V těchto dnech slaví náš jimramovský kostelník, pan Jiří 
Jiříček, osmdesáté narozeniny. Přejeme hodně zdraví, radosti 
a Božího požehnání a děkujeme za službu, kterou již vykonává 
15 let. 
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Kalendář akcí na další období 

29. 3. 2020 Oslava narozenin o. Marka (další setkání dětí na faře, 
jsou zváni i rodiče, farníci a lidé dobré vůle), křížová cesta v tento 
den proběhne bezprostředně po ranní mši svaté 

4. 4. 2020 Setkání mládeže s otcem biskupem v Brně 

Velikonoční doba o. Marek zváží program zaměřený na rodiče a děti 

1. 5. 2020 Pěší putování z Dalečína do Slavkovic 

2. 5. 2020 Ministrantský den v Olomouci 

15. - 17. 5. 2020 Holčičí víkend na faře s dívčím společenstvím 
Marianky 

24. 5. 2020 První svaté přijímání v Dalečíně 

24. 5. 2020 Farní den (turnaj v petanque) 

21. 6. 2020 První svaté přijímání v Jimramově 

06/2020 Výlet dětí do Žďáru nad Sázavou 

11. - 18. 7. 2020 Farní tábor v Netíně 

V týdnu od 27. 7. je plánovaný na faře ve spolupráci s evangelickou 
farností dětský příměstský tábor 

 

 

 

 

 

 



únor 2020  
 

  39  
  

Velikonoční bohoslužby 

9. 4. Zelený čtvrtek 

Sulkovec 17:00 

Jimramov 19:00 

10. 4. Velký pátek 

Dalečín 15:00 

Sulkovec 16:00 

Jimramov 19:00 

11. 4. Bílá sobota 

Sulkovec 20:00 

Jimramov 22:00 

12. 4. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

Jimramov 8:15 

Dalečín 9:45 

Sulkovec 11:15 

13. 4. Velikonoční pondělí 

Sulkovec 7:00 

Jimramov 8:15 

Nyklovice 8:15 bohoslužba slova 

Dalečín 9:45 
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