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Milá Žárovko! 

Život jde dál, ač jsme někdy kolem března mysleli, že je 
konec světa…, nestalo se tak. Letní dovolené vrcholí, děti se 
připravují na svůj nový školní rok, některé letos poprvé. 
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Nejsem věštec, nedokážu předvídat budoucnost, proto se 
raději ohlédnu za tím, co bylo. Doba koronavirová mě naučila 
několik věcí. Nebojím se používat YouTube kanál, i když modlit se 
s obrazovkou monitoru není úplně ono. Těšil jsem se, až se zase 
uvidíme naživo. 

Naučil jsem se být více v tichu. Více se modlit a adorovat. 
Nebylo nic, co by mě rušilo. Ani telefony nezvonily, přestože se 
virus telefonem nešíří… 

Měl jsem více času udělat si pořádek ve farních papírech 
a dodělat Kroniku. Myslel jsem však na setkání, která jsme plánovali, 
a nemohla být uskutečněna. 

Otevřelo se několik možností. Ač je přenos bohoslužeb on-
line technicky i finančně náročný, zdá se, že bychom to mohli do 
budoucna zvládnout a umožnit tak starším nebo nemocným lidem 
zůstat v kontaktu „se svým kostelíčkem“, aspoň pro začátek s tím 
v Jimramově. Chce to však zvládnout několik technických úskalí, 
která se nám snad v následujících měsících podaří překonat a tuto 
možnost uvést do provozu. 

Čeká nás uskutečnit odložené 1. svaté přijímání a znovu 
obnovit společenství, která byla pandemií přerušena. Možná že bude 
chuť vytvořit i společenství, vzdělávací setkání, modlitební chvíle, 
po kterých třeba toužíte, ale zatím ve farnostech nenalézáte. 
Přemýšlejte o tom. 

Přeji Vám pokojný čas a odvahu do doby, kterou prožijeme 
dobře, když budeme blízko Bohu a necháme se vést jeho Slovem. 

/o. Marek/ 
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Doba koronavirová 

Od března letošního roku je spousta věcí trochu jiná. Přišla 
mezi nás, není vidět, a přesto ovlivňuje celý svět. Kde se vzala, tu se 
vzala a je tu s námi a nechce se jí odejít. I život naší farnosti 
a každého z nás ovlivnila.  

Život ve farnosti se sice nezastavil, ale byl silně utlumen. 
Nedělní mše svaté jsme sledovali v televizi nebo na internetu. Tam 
za námi přicházel přes YouTube kanál i otec Marek s modlitbami, 
zamyšleními. Tak jsme prožili i letošní Velikonoce. Místo tradiční 
svátosti smíření jsme si mohli vyzkoušet a prožít duchovní svátost 
smíření. V televizi bylo vše pořád dokola to samé, a tak jsme si 
mohli více číst či vyrazit do přírody kolem Jimramova. Někdo šil 
roušky, ale my všichni jsme je museli nosit. 

Když na konci dubna jsem oslovoval farníky, že se nás může 
sejít na první mši svatou patnáct, tak jsem viděl a slyšel, jak jsem 
osloveným udělal obrovskou radost, že můžou přijít na mši svatou. 

Stálí štamgasti naši farní kavárny měli dlouhý absťák, ale 
v srpnu se již dočkali. 

I žárovka se nerozsvítila v červnu, jak bylo plánováno, ale až 
nyní na konci srpna.  

Co nás čeká dál, to nevíme. Ale ze všeho, co prožíváme, si 
odnesme to dobré a vše přijímejme s pokorou a důvěrou. 

/Pavel Šikula/ 
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Ruce Panny Marie 

Každý, kdo navštěvuje jimramovský kostel, si jistě všiml, že 
vpředu pod kříž byla někdy kolem Vánoc umístěna krásná socha 
Panny Marie. Bystrému zraku účastníků bohoslužeb také jistě 
neuniklo, že ruce Panny Marie byly poničené, chyběla část prstů 
nebo byly popraskané. A nejedna mysl (i ta moje) jistě zatoužila po 
tom, aby Mariiny ruce byly zase v pořádku.  

O to větší dojemně milé překvapení pro mě bylo, když jsem 
po nuceném koronavirovém půstu od bohoslužeb opět zavítala do 
jimramovského kostela a Panna Maria tu stála a zářila v celé kráse 
s rukama nádherně opravenýma.  

Moc bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří se 
na opravě rukou podíleli (fyzicky i v modlitbách). 

Panna Maria si to zasloužila a stejně tak i my, protože své 
ruce vztahuje ke všem, kteří potřebují pomoc. My všichni se můžeme 
stát jejíma vztaženýma rukama, všichni jsme povoláni k tomu konat 
dobro a dělat svět krásnějším. Stačí nám k tomu i malé skutky lásky 
– Láska se totiž mezi lidi nedělí, ale je jako plamínek svíčky, od 
kterého když zapálíme svíci další, nezhasne ani se nezmenší, ale 
znásobí se tolikrát, kolik svící s ním zapálíme.  

Panna Maria nás nese na svých rukou, nosila tak i svého syna 
Ježíše, když byl malý, a její soucitné ruce zřejmě uhlazovaly i plátno 
na tváři a těle Krista, když byl pohřbíván. 

Nebojme se proto odevzdat do mateřských rukou Panny 
Marie, jsou to ruce lásky, pomoci, modlitby a víry. 

/Marie Havířová/ 
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(Závěrem připojuji ještě krásnou báseň od Jana Zahradníčka – Ruce 
Mariiny.) 

Ruce Mariiny 

Než slov mých výheň vychladne, 

než střela donese se k cíli, 

o vás, ó ruce pokojné, 

zpívati budu v moudrou chvíli. 
 

Zatím co v pošetilostech  

běží dny naše lehkovážné, 

vám svěřuje se dětský dech, 

všech bezbranných, vy moci strážné, 

vy dlaně k plodům pozdvižené, 

vy prsty lehce zamoučené, 

když těsto sudby mísíte. 
 

Vy drsné ruce pradlenek, 

jež při všech březích máchají 

obvazy válek zkrvavené, 

šaty neřestí potřísněné, 

vy ruce trochu mokré vždy, 

vy ruce žen při brodu, 

jež hříchy světa v slzách pere. 

(Jan Zahradníček) 
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Putování k Božímu milosrdenství 

Dne 6. července se vydala skupinka asi 20 poutníků na pěší 
pouť z Dalečína do Slavkovic. 

Pouť jsme zahájili modlitbou v dalečínském kostele 
sv. Jakuba – patrona poutníků, své soukromé poutní úmysly jsme 
svěřili Panně Marii bolestné v kapličce ve Velkých Janovicích.  
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Naše putování pod vedením zkušené poutnice paní 
Korábkové vedlo cestami polními, lesními i po silnici.  

Boží milosrdenství nás provázelo již celou cestu, počasí bylo 
skoro aprílové, po slunečném začátku se obloha začala zatahovat 
a došlo i na použití pláštěnek a deštníků, ale před většími dešťovými 
přeháňkami jsme vždy našli příjemné útočiště pod střechou. 

V krásném kostele Božího milosrdenství jsme mohli 
poděkovat při slavení mše svaté a svěřit naše další cesty i slovy 
sv. Faustyny – Ježíši, důvěřuji Ti. 

/Simona Homolková/ 

 

Příměstský farní tábor 2020  

To by bylo, aby nebylo. 

Letošní průběh léta zdá se mi poněkud divný, jak by řekl 
klasik. Ve vzduchu nám lítá něco, co ani není vidět, ale omezí to, že 
by se jeden až divil. A tak se stalo přesně to, čeho jsem se bál, 
hygienická nařízení nám zatrhla tábor, který se měl letos, stejně jako 
minulý rok, odbývat v Netíně. 

Byla to rána, když došel email od pana Čecha, že se nedá nic 
dělat, ale že to, co dělá tábor táborem, by se změnilo ne v tábor, ale 
v lágr. A to musí každý uznat, to by nikoho nebavilo.  A tak je lepší 
se letošního tábora vzdát a modlit se, aby příští rok bylo už vše, tak 
jak má být. 

A nevím, jak pan farář na to přišel.  Jestli to byla náhoda nebo 
si všiml, že mu najednou v kostele sedí spousta smutných dětí. 
Rozhodl se, že to nemůže nechat jen tak, že musí něco udělat. Aby 
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nahradil zrušené dobrodružství, na které jsme se všichni těšili, 
uspořádal příměstský týdenní tábor.  

Organizace nebyla zas tak složitá, zejména když se sejde 
parta ochotných lidí a každý podle svého uvážení pomůže. Ten třeba 
jen s tím, že bude jezdit, další, že si vezme na starost program na celý 
den. Tábor trval od pondělí až do soboty. Pondělí, úterý 
v Jimramově, středa výlet do Žďáru, čtvrtek Dalečín, pátek Odranec 
a sobota Nyklovice. Každý den byl jiný a přece stejný. Sešla se dobrá 
parta lidí, která si to náležitě užila.  A i když nás některé dny bolely 
nohy, tak to vůbec nevadilo, protože jsme alespoň poznali nové 
prostředí, nové kamarády a o tom přece tábory jsou. 

Takže Pán Bůh zaplať 
všem, kteří se nějakým 
způsobem, ať už organizačně 
nebo účastí, podíleli na chodu 
tábora. Zase jsme si dokázali, 
že i když to ze začátku 
vypadá, že je věc 
bezvýchodná, stačí, aby se 
sešla parta ochotných lidí, a ta 
společně překoná nepřízeň 
osudu. Společenství dobrých 
lidí spojených ve stejné víře 
dokázalo, že se nemáme dát. 
A to myslím, že bylo to 
nejdůležitější, co jsme si 
z tábora odnesli.   

/Filda Chládek/  
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Sulkovec 

Za Moravským potůčkem je jižní Morava, 

s drsnou tváří Vysočiny i obilí tu dozrává. 

Pokaždé, když vyjdeš vzhůru, na kopec 

uvidíš tu krásnou vísku, Sulkovec. 

V údolí horská vesnička malinká, 

chaloupky schoulené vedle kostelíka. 

Svatý Havel je zde patronem, 

všech dobrých lidí ochráncem. 

Když za teplých letních večerů medem lípy voní, 

bývá slyšet ze Sulkovce klekání, jak zvoní. 

To pak jižní vítr k Nedvězímu vane 

počasí se mění, 

a lidové tak praví rčení: 

„moravský větříček, jde si do Čech pro deštíček“ 

Krásně je tu na světě, 

Sulkovec, vesnička mi drahá, 

sem ráda já se vracívám, 

odtud pochází má láska jediná a pravá. 



srpen 2020  
 

  11  
  

Starý buk 

Kde hraniční buk se ve své kráse nese, 

to místo nachází se v Panském lese. 

On památník je dávných dob tam jediný, 

na svém kmeni nese obraz svaté rodiny. 

Zde mnohý poutník ve chvíli oddechu, 

čerpal naději, sílu, útěchu. 

Zde mnohý poutník prosí, děkuje, 

své bolesti, radosti sděluje. 

Prosí, matko Boží, vyslyš nás: 

„jsme tvé děti, národ tvůj, 

matko Boží, při nás stůj.“ 

A blízko památného buku, tam praménky se stékají, 

v tom lesa tajuplném tichu sobě něco šeptají. 

 

 

/Hana Doleželová/ 
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Farní den 

V neděli 24. května jsme měli prožít Farní den s dalším 
ročníkem turnaje v pétanque. Vzhledem ke koronaviru byl farní den 
odložen a uskuteční se v neděli 30. srpna 2020 odpoledne. Takže, 
když budete číst tyto řádky, už bude farní den probíhat, nebo už bude 
za námi. A tak si můžete odpovědět na otázky, na které já zatím 
neznám odpovědi: 

Jaký byl farní den? 

Jaké bylo počasí? 

Obhájilo družstvo Kočkopes z Dalečína vítězství?  

Kdo vlastně to hrál za vítězné družstvo? 

Kdo získal Pohár útěchy? 

Co dobrého bylo za občerstvení? 

Kdo letos dělal rozhodčí?  

Překvapil někdo novým originálním názvem družstva? 

 

Pokud čtete tyto řádky ještě před farním dnem, tak neváhejte 
a přijďte na farní zahradu. 

 Fotografie a výsledky z letošního farního dne budou 
zveřejněny na webových stránkách farnosti na začátku září. 

 

/Pavel Šikula/ 
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Rozhovor s farářkou sboru Jimramov 
paní Elen Plzákovou 

Můžeš se nám na začátku představit – kde máš kořeny, jaká byla 
tvoje cesta k duchovnímu povolání? 

Moje rodina pochází téměř odsud, tatínek se narodil na 
Kuklíku, maminka na Blatinách, oba pak s námi, tj. 3 dětmi, bydleli 
ve Sněžném. Na střední školu jsem jezdila do Brna, jako celá spousta 
mladých lidí z tohoto kraje, po ní jsem 2 roky pracovala 
v Průhonicích, neboť střední školy byla zahradnického zaměření. Pak 
přišlo studium na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě, 
ale že se při tom překulil rok 1989, skončila jsem na Evangelické 
teologické fakultě UK, je to však tatáž škola. Pak jsem se s mým 
tehdejším mužem, také farářem, odstěhovala do východních Čech, do 
Kláštera nad Dědinou (pozor: Klášter je vesnice a Dědina je řeka), a 
po 5 letech jsme se stěhovali do Prahy, ale již o 3 děti bohatší. Žili 
jsme ve sboru Praha Jarov, to je v rámci Prahy téměř vesnice, 
o víkendech tam bývalo někdy skoro ticho a v červnu voněly lípy. Po 
mateřské jsem 2 roky pracovala v sociální poradně a pak jsem 
postupně, zato však rychle přebrala 2 sbory – ten jarovský a druhý ve 
Škvorci u Úval.  

Kdo tě nejvíc ovlivnil při výběru povolání? 
To je velmi snadné, pan farář Jaroslav Pfann. Ovšem třeba 

k tomu dodat, že rodiny mých rodičů byly evangelické, kam až oko 
dohlédne, minimálně k tolerančnímu patentu. Základ mého 
teologického vzdělání položila velmi důkladně paní farářová Květa 
Pfannová v nedělní škole. Vůbec nepřeháním. Moc bych si přála, 
abych uměla vyprávět biblické příběhy tak, jako to uměla ona, 
litovala jsem totiž, že už je konec a těšila se na příště. Obávám se 
však, že jsem se to nenaučila dost dobře, majíc na mysli poznámku 
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jednoho malého 
chlapečka. Řekla jsem 
dětem: Budu vám něco 
vyprávět. A on na to 
odvětil: A bude to 
zajímavý nebo z Bible? 
Laskavý čtenář jistě 
zachytí diametrální 
rozdíl mezi tímto a mojí 
zprávou o nedělní škole 
paní Květy Pfannové. 
Ale ten hlavní podnět mi 
k tomu dal pan farář, 

který mě křtil i konfirmoval, byl ve Sněžném 30 let. Vlastně mě 
k tomu přemluvil.  
Co jsi věděla o Jimramově, než jsi si ho vybrala za své působiště? 
A proč zrovna Jimramov? 

Do Jimramova jsem se dřív dostala při výletech na kole, ale je 
to už opravdu dávno. Sem tam na festival, mám vzpomínku na 
útrpnou noc, kdy jsem pobyla chvíli na muzice a pak se běžela 
podívat na děti spící v autě, a tak sem tam. Neurotická matka. A pak 
jsem tam taky spala, v tom autě. Hrůza. 

Chtěla jsem odejít z Prahy, a bylo mi jedno, kam půjdu. 
Rozhodně jsem se nechtěla rozhodovat mezi více sbory. Jenže pak 
byly shodami okolností tři. 

To jsem tak byla v roce 2018 na farářském kurzu 
v Daňkovicích a jimramovští mě oslovili, že když už tam jsem, tak 
jestli bych se nechtěla podívat do sboru, hledají faráře, ale 
samozřejmě jen tak nezávazně. I co bych nešla, však je to kousek. 
Stejně tam nepůjdu, jsem už v jednání s jiným sborem. Jenže tady 
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bylo všechno nějak hezký. Že je „všude něco“, tj. že na každém 
místě bude cosi, co nebudu mít ráda, to jsem už při svém stáří věděla.  

Musela jsem si při rozhodování sepsat tři sloupce „pro a 
proti“. Jimramov měl 2 položky, které ti druzí dva neměli: 1. I jen 
kvůli místu budou mít moje děti a moji kamarádi důvod za mnou 
přijet. 2. Maminka bydlí ve Sněžném, můžu za ní kdykoli zaskočit. 
Ale nevím, snad jsem se chtěla vrátit? 

Kde jsi působila před tím? 
To už jsem zmínila, Jarov byl od roku 2002, ale před tím, od 

roku 1997 jsem tam byla ve funkci paní farářové, učila jsem třeba 
děti, ale bylo to z Bible. Viz výše. Jarov byl malý městský sbor, 
velmi aktivní, procento „papírových členů“ bylo velmi nízké. 
Škvorec, který jsem téměř celou dobu své služby v Praze 
administrovala, je maličký sbor, vlastně vesnický, který skoro zanikl, 
ale měla jsem tu čest, že jsem tam mohla být v letech, kdy se stavěl 
na nohy. A k mé radosti v tom pokračuje. Nechala jsem v obou 
sborech mnoho lidí, kteří mi byli vzácní. 

Co tě tady příjemně (i nepříjemně) překvapilo, či stále překvapuje? 
Velmi často se mě lidé ptají, jak vyjdu s tzv. „vysočinskými 

povahami“, ale ty mě nemohou zaskočit, vždyť jsem taky taková! 
Příjemná je výborná spolupráce s katolíky. To je taková vzácnost, 
kterou bych chtěla hodně podpořit, nebo alespoň udržet. Krásný 
kostel a varhany s varhaníkem, který, i kdyby nestálo kázání ani za 
přelomenou grešli, udělá z bohoslužeb slavnou chvíli. Tuhle jsem si 
říkala, jak se cítím poctěna, když ty známé písně můžu zpívat s takou 
parádou. Jak s místními lidmi není žádná domluva, ale pak přijdou 
a udělají všechno ještě mnohem líp, než jsem si uměla představit. Jak 
jsem vítána, téměř kamkoli přijdu na návštěvu, to je velký rozdíl 
oproti Praze. Tam mě vítali, když o mně věděli, ti známí ano. Ale 
tady přijdu k lidem, kteří mě nikdy neviděli, všechno pustí z ruky 
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a jdou si se mnou povídat. Jak je potřeba přizpůsobit akce ve sboru 
ročnímu období. Jak to ztuha jde s mládeží, protože to jsou lidi, kteří 
tady žijí jen jednou nohou. Jak velmi ovlivňuje člověka sociální 
prostředí, a to na mnoha rovinách, ve vztahu ke starým rodičům, 
v chování dětí, a taky tak, že staré hříchy vrhají dlouhé stíny, tady to 
platí ještě víc, než ve městě. Myslím, že to je tím, že rodiny, i potom, 
co si kdysi provedly, bydlí stále přes plot. Jakou sílu má tradice, a to 
je negativní i pozitivní zároveň. Ale tohle je otázka na samostatný 
článek. 

Jak lehké/těžké je skloubit tvoje povolání s rodinou? 
Už nic nekloubím. Mám proto na všechno víc času, ale otázka 

zní, jestli to využívám dobře. Je snad několik upletených svetrů to, 
co jsem měla udělat? Byla karanténa, to je omluva. Je však pravda, 
že se mi po dětech moc stýská, a když mám návštěvu, tak mě to 
většinou vyvede z rytmu. Dřív to bylo dost úmorné, ale snažila jsem 
se, aby děti nedopadly tak, že by se jim všechno kolem sboru 
ošklivilo, protože je pořád někdo do něčeho nutil. Jestli to bylo 
dobře… ještě nevím. 

Máš nějaké pracovní plány/sny, které si chceš v blízké, či vzdálené 
budoucnosti splnit? 

Udržet skupinku mládeže aspoň tak, aby o sobě věděli. Zavést 
biblické hodiny v nějaké formě pro střední generaci, zatím druhá 
hodina odpolední ve všední den pro ně nepřipadá v úvahu. Nabídnout 
veřejnosti nějaké formy setkání se sborem, které by jim připadaly 
zajímavé. Dát dohromady sborovou knihovnu. Zmapovat dějiny 
sboru tak, aby byly v přehledné a přístupné formě. Změnit způsob 
vybírání peněz od členů sboru a dodat sboru odvahu, že to 
zvládneme i s těmi penězi. Dát možnost těm, kteří jsou zapsáni 
v kartotéce, ale vůbec se necítí být členy sboru, aby důstojným 
způsobem mohli říct, že už být členy nechtějí. Asi bych si přála, aby 
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můj sbor věděl, že chodit do kostela a patřit do církve je privilegium, 
a ne povinnost či zásluha. S pomocí Boží stále plnit ten nadlidský 
úkol – spojovat různé názorové skupiny ve sboru. Dokázat oslovit 
lidi v neděli ráno v kostele, taky nadlidské, taky s velkými prosbami 
k Dárci slova i Slova.  

Jak je pro tebe důležitá ekuména? Máš po roce pocit, že funguje 
i v Jimramově? Dala by se ještě nějak prohloubit, vylepšit, napadají 
tě nějaké možnosti?  

No to je naprosto zásadní! Jsem velmi, velmi ráda, že máte 
pana faráře Husáka, že je s ním taková dobrá dohoda, a dokonce 
jsme díky poličskému panu faráři učinili pokus o farářská setkávání 
napříč církvemi. Zas ta karanténa to přetrhla, ale snad to obnovíme, 
pro mě je to nevyčerpatelný zdroj inspirace. 

Možnosti tu jsou. Musíme příště opravdu vymýšlet akce pro 
děti z obou farností. A možná i pro rodiny, to už pan farář Husák 
vymyslel, ale teď ještě to realizovat. Důsledně navázat na to, co 
existuje. Noc kostelů udělat příště spolu, myslím v obou kostelích 
zároveň, vždycky by to jeden kostel řídil, druhý by byl jako doplněk 
a další rok opačně. A jestli někoho ještě něco napadá, tak sem s tím. 
Mám pocit, že tady to je historicky tak dobře nastavené, že máme na 
co navázat, chvála Pánu Bohu za to. A taky dík našim předchůdcům, 
kteří položili tak dobré základy. 

Když nebudu počítat dočasně zastupující Idu Tenglerovou, jsi 
historicky první farářkou ČCE v Jimramově. 
Jsou v evangelické církvi nějaké rozdíly/specifika mezi výkonem 
práce duchovního vykonávané ženou a mužem?  

Prý ženy lépe kážou, pravili kdysi členové jednoho mého 
sboru. Byla jsem hrdá. Jen do příští neděle. Ony to říkaly právě ženy, 
tak asi to bylo tím, že jsem s nimi našla společnou řeč. V naší církvi 
jsem nikdy necítila, že by se na to kladl nějaký důraz. Jsme prostě 
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služebníci, neužiteční, jak čteme v evangeliu, a jestli k tomu sloužení 
někdo přidá to, a jiný zas něco jiného, tak to je jedině dobře, ne? 
Myslím, že proto nás Pán Bůh stvořil tak různé.  

Děkujeme za rozhovor. 

/Želka a Štěpán Plecháčkovi/ 
 

Jedna svatba, dva termíny 

Rádi bychom se s Vámi podělili o příběh naší svatby. 
Rozhodli jsme se, že náš Den, kdy si řekneme své ANO, bude 
v pátek 8. května. Říkali jsme si, že bude státní svátek, a tudíž o den 
prodloužený víkend. Vlivem koronaviru jsme postupně v průběhu 
března a dubna nevěděli, co bude začátkem května možné a co ne. 
A tak v druhé polovině dubna jsme učinili rozhodnutí o odložení 
svatby. A tak náš první termín svatby, který nám připomíná datum na 
našich prstýnkách, jsme prožili při sázení brambor a večer opékáním 
buřtů. V neděli jsme si uvařili svatební svíčkovou. 

A začínáme plánovat nový termín. Musí být nejpozději 
v červenci, než půjde naše máma na operaci. A tak si volíme termín 
sobotu 11. července. Ale to už nemáme k dispozici kulturní dům 
v Korouhvi, kde jsme plánovali svatební hostinu. Požádali jsme otce 
Marka, jestli bychom nemohli uspořádat svatební hostinu na farní 
zahradě. Otec Marek nám ve všem vyšel vstříc, a tak začínají nové 
přípravy. Bílíme průjezd, sekáme farní zahradu, stavíme na zahradě 
stan, zdobíme stodolu atd. Na začátku července je dlouhodobá 
předpověď počasí na 11. července příznivá – 28 stupňů. Postupně se 
však předpověď horší a horší, až 8. července hlásí pouze 13 stupňů, 
bouřky a silný déšť. Co teď? Přece nebudeme odkládat podruhé 
svatbu? Prověřujeme možnost sokolovny, ale tato varianta se nám 
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nelíbí. Rozhodnuto, budeme na farní zahradě, když bude hodně 
škaredě, tak v kavárně, na chodbě a v kanceláři. Přípravy pokračují, 
stále je krásné počasí, ale v pátek v podvečer se začíná zatahovat. 
Probíhají poslední přípravy na faře, když to spustilo. Bouřka, liják, 
zakrýváme el. spoje, které však 
musíme za chvíli vyzvednout 
výše, protože se zaplavují. 
Vypadne proud, kde jsme měli 
rozsvíceno? A tak ještě ve 23 
hodin jdeme zkontrolovat 
světla, poopravit stan a vylít 
z něj vodu. 

V sobotu se probouzíme do našeho nejdůležitějšího 
společného dne. Díváme se z okna a prší a prší. Chvílemi déšť 
polevuje a chvílemi nabývá na intenzitě. Nedá se nic dělat, přece si 
nenecháme zkazit náš den. A tak už počasí neřešíme. Na faře táta 
s pomocníky provádí poslední přípravy. Vše je připravené, začínáme. 
Odjíždíme na svatební obřad do našeho jimramovského kostela, kde 
si vzájemně slíbíme lásku, úctu a věrnost na celý život. Po obřadu 
vycházíme ven na společnou fotografii. Jak jinak, samozřejmě za 
mírného deště. 

Přejíždíme na faru a začíná oslava. Stále chvílemi poprchá, 
ale k večeru již je i nesmělý pokus sluníčka. Myslíme si, že všichni 
jsou spokojení, děti využívají trampolínu, vzhledem k počasí se pije 
více slivovice… Po půlnoci se postupně loučíme a rozcházíme. Náš 
svatební den byl sice trochu deštivý, ale romantický a velmi pěkný. 
Proto bychom rádi touto cestou poděkovali všem, kteří nám 
s přípravou a průběhem svatby pomohli. 

/Markéta a Jakub Kotkovi/ 
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Boží láska a uhlíková stopa 

Od svých 14 let stopuji při krajnicích, kdy jsem zažil mnohé 
příhody, kdy mi lidé hodili peníze na autobus nebo jsem umyl před 
nastoupením kamioňákovi čelní sklo, řídil jako stopař za jiné, aby si 
majitel vozu odpočinul, či „musel“ komunikovat („prosím Tě mluv, 
hlavně mluv…“) s unavenými řidiči, aby neusnuli… zažil jsem 
mnohá seznámení s dobrými lidmi i navázal některá kamarádství 
z cest u nás i v zahraničí. 

V životě jsem si už dříve odřídil svých milion kilometrů a už 
několik let cíleně nechci řídit automobil. Jsem rád, že má žena vše 
při společných cestách odřídí a pokud bych měl jet sám bez nutného 
dovezení věcí, volím autobus a mnohdy stop, neboť mám rád lidi 
a věřím, že mi zastaví ve dne v noci vždy dobří lidé. A opravdu, vždy 
to byli zajímaví a dobří lidé, ač už jeli Trabantem, či luxusním 
Volvem v kravatě či v teplákách, ač to byl třeba katolický biskup, 
manažer, závozník pečiva či jen „obyčejní“ stařečkové na nákup, ač 
si chtěli povídat a zajímali se, či jen úplně tiše pomohli a jeli dál 
v dobrém dni, který si všichni přejeme oslovením pozdravu. I já rád 
na cestách beru stopaře, které mi Bůh dal do cesty, je jich sice 
v dnešní době u silnic poskrovnu, ale svědomí mi nedá nezastavit a 
nepomoci za světla i ve tmě. Vracím tak Bohu pomoc, kterou mi na 
cestách dal, ač i já někdy pochybuji nad vzhledem osob a i nejednou 
jsem se vracel v otočení vozu pro stopaře, ale věřím lidem. 

Jsem rád, že má žena zkusila alespoň krátkou dobu dvou let 
se chtít obejít bez auta, kdy věřím v budoucnost ve společné sdílení 
aut, kdy takhle to vůči přírodě s osamocenými řidiči, dvou tří aut 
v jedné rodině už dál nelze, kdy každý jedinec může udělat pro 
matičku Zemi i pro budoucí pokolení více. Ač to nakonec v důsledku 
praktičnosti k dětem a dvou zaměstnání má žena vzdala 
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s půjčováním si společného auta a pořídila si svůj vlastní vůz na plyn 
(šetrnější kompromis k přírodě). Jsem jí vděčen za odvahu i zkoušku. 
Jsem ale rád, že i tak své cesty dál plánuje a snaží se v úspoře 
a nutnosti jízd snížit svou zátěžovou uhlíkovou stopu vůči zeměkouli 
na minimum. 

U mne se pořízením auta tímto nic nezměnilo. Jedna jízda 
veřejnou dopravou se uhlíkově rovná padesáti jízdám automobilem, 
u vlaku je to ještě lepší skóre v řádu stovek jízd pro životní prostředí 
a naší matičku Zem. Vlak i autobus znamená nepospíchat a připadá 
mi to jako podobenství o kulhavém poutníkovi od Josefa Čapka, kdy 
rychlost je nahrazena jiným smyslem „kulhajícího“ – pozorováním 
a vnímavostí okolí. Přál bych si, aby i politici více jezdili tzv. 
„sockou“ (místní hromadnou dopravou), aby dbali o rozšíření 
veřejných spojů a vlastním příkladem motivovali i jiné nejen 
generačně uvažující, vždyť tuto ekologičtější variantu města 
spoludotují. 

Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří mne vzali na 
autostopu, ať už jsem stopoval kamkoliv a pomohli mi i sobě 
vlastním nejen snížit uhlíkovou stopu. Zahřeje, že mi zastaví nejen 
známí lidé, ale vždy dobří lidé, kteří mají v srdci Boží lásku a chtějí 
s radostí pomoci bližnímu svému. Bůh to vše vidí. 

Odpouštím tak jednomu našemu obecnímu funkcionáři, ač 
chodí do kostela a který mi – občanovi, ač jel do Nového Města 
v pracovní době a zřejmě služebně, nezastavil, ale naopak do kopce 
v rychlosti řvoucího motoru na plynu výrazně přidal, snad možná 
proto, abych si nestihl všimnout, kdo vůz řídí… nebo aby ujel svému 
svědomí? Zamával jsem mu s úsměvem do zrcátka, svědomí ho 
jednou na Pravdě Boží jistě dostihne. 
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Bůh na plný plyn k člověku nemusí šlapat, každému dává 
velkoryse svůj čas se vyrovnat s položenými zkouškami Boží lásky 
k bližnímu svému na své cestě, dokud je, hovoří. 

/Václav Frömmel/ 

 

Z farní kroniky 

Léta Páně 1932 
 

Začátkem ledna povodeň po náhlém tání. Zato pak v lednu 
a únoru beze sněhu, silné mrazy až -20°C (ještě na Bílou sobotu 26/3 
mráz -10°C). 

Nový farář 
+ P. Ignác Sedláček 

V neděli 7. února konána instalace nového faráře, 
dosavadního administrátora, P. Karla Války. Jeho předchůdce, děkan 
a arcikněz P. Ignác Sedláček, zemřel brzy potom v Sulíkově, kde byl 
2 roky na odpočinku, 9. dubna 1932 a pochován tamtéž 11. dubna. 
Působil v Jimramově téměř 40 roků. Odpočívej v pokoji! 

+ P. Egbert Belcredi 
5. května zemřel po operaci ve vídeňském sanatoriu P. Egbert 

Belcredi, kněz, bývalý admin. fary v Krásném a patron zdejšího 
beneficia. Pohřben ve zdejší hrobce zámecké 9.5. Jeho nástupcem se 
stal bratr jeho, Richard hr. Belcredi, majitel zdejšího panství. 

20.6. zemřel býv. dlouholetý lékař (působil zde 50 roků) 
Dr. Karel Veselý, lékař, býv. spolužák spisov. Aloise Jiráska. Nad 
hrobem zde mluvil spis. a lékař Dr. Karník z Nového Města na 
Moravě (Svítil).  
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Exercicie v Dalečíně 
Ve dnech 1.-5. června t.r. přičiněním zdejší duchovní správy 

konány v Dalečíně na zámečku I. exercicie za pomoci tamějšího 
p. faráře Ant. Chrousta. Konal je úspěšně Dr. Klement Žůrek, 
premonstrát z Nové Říše. Předtím v posledních letech konány 
zdvořilé pokusy o duch. cvičení na faře v Sádku, v Bystrém 
u Poličky a v sanatoriu na Moravci a v Jimramově v Orlovně. 
Zahájena proto v dalším roce široká akce celého našeho Horácka pro 
soustavné konání exercicií v Dalečíně, napřed na zámečku, potom 
v budově prázdninových akademických týdnů. Tuto budovu v lese 
u řeky se vším příslušenstvím (i s kaplí atd.) zbudoval za pomoci 
svých studentů a lesmistra Pavlů z Dalečína Dr. Josef Heger 
z Nyklovic, prof. ……. a ředitel Sušilovy koleje pro katol. studenty – 
akademiky v Brně. Tento velkorysý podnik měl se tak státi základem 
pro rozvoj a prohloubení naší katol. inteligence v letní době – 
a zároveň pro obrodu a duchovní život celého kraje v době zimní. 
Proto za pomoci farních úřadů sbíráno peří v celém našem kraji pro 
zhotovení lůžkovin pro zimu. V katol. závodě tkalcovském Řezníček 
v Červeném Kostelci nakoupeny látky na 30 lůžek s převlečením, 
tedy celkem na 60 lůžek. Tento materiál i s použitými příspěvky 
scházel se postupně na naši faru, kde z něho šila naše sýpky, povlaky 
a prostěradla naše švadlena, býv. hospodyně na zdejší faře, moje 
nezapomenutelná „kněžská maminka“ Josefa Nováková. (Táž, která 
také od mého příchodu sem vedla celou akci tiskovou v počtu kolem 
120 ex. časopisů pro děti a kolem 200 ex. čas. Neděle, Rozsévač aj. 
pro dospělé, často ještě ze své malé penze na předplatné doplácejíc). 
Bůh jí odplať nastokrát. 

Tato také první léta sama vedla kuchyni pro exercicie na 
„Hegrově“ (tak se říkalo tomuto našemu akad. i exercic. domu 
zároveň) – zpracovávajíc pro stravování exercitátorů někdy za 
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pomoci ochotnic z Dalečína i celé prase. Byla přesto spokojenost 
účastníků a účastnic (střídavě) duch. cvičení i v tomto hmotném 
ohledu svrchovaná, stejně jako v duch. ohledu přičiněním 
exercitátorů – zvl. Dr. Žůrka, P. Škarky, P. Vincence Bednáře aj. 
V roce 1935 převzal vedení tohoto již dobře uvedeného a známého 
exerc. domu místní far. úřad v Dalečíně z far. P. Jan Bednář. Bohužel 
jen do roku 1939, kdy následkem válečných poměrů byly exerc. 
zakázány a lůžkoviny rozdány našim potřebným lidem v Jimramově 
a v Dalečíně. (Možná se ještě někde vyskytne v našich domácnostech 
součástka ze zbytku s monogramem EFJ – tj. Exerc. fond 
Jimramov!).  

 
19.6.1932 svěcení kříže ve Věcově (Omladina a katol. škola obce Věcov) 
 
Nezaměstnanost 

V těchto letech se již povážlivě projevuje nezaměstnanost 
továrního dělnictva a s ní všeobecná bída. Jen v Jimramově samém 
hned z počátku se hlásí 70-80 osob týdně. Dostávají na radnici 
poukázky na podporu v nezaměstnanosti, lidově zvané „žebračenky“ 
pro ulehčení aspoň největší nouze. 

 
Charitní akce 

Také naše místní Charita (Ludmila) pro kterou se koná každý 
podzim sbírka peněz, brambor, obilí aj. z čehož se na faře vaří 
polévky pro školní děti. Vaří se na sporáku v prádelně, pro děti je 
připraven přístřešek z lesního chvojí vedle prádelny na dvoře. První 
léta vaří bezplatně „maminka“ Nováková s některou ochotnicí, 
později jiná zdejší členka Charity, zvl. pí. …………… z Hliníka, 
podobná svou dobrotou a prací pí. Novákové. Také tetička Librová 
ze špitálu velmi činně pomáhá jak při sbírkách jak pro Charitu, tak 
pro kostel, tak i při šíření a roznášení časopisů. (Členky Charity 
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a laic. apoštolátu v různých částech Jimramova a ve všech vesnicích 
konají tutéž práci nezištně a s velkou obětavostí vyzvedajíce si 
každou neděli po službách božích na faře potřebný počet časopisů 
a roznášejí je hned svým odběratelům. Má to výhodu, že je takto 
kněz ve stálém styku s lidem a má zajištěno odvádění předplatného. 
Hlavní ovšem jsou občasné porady všech členů laického apoštolátu 
na faře.) Na polévky přichází denně 80-100 dětí zdejších obou škol, 
bez rozdílu vyznání. (Teprve později pořádají evangelíci podobnou 
akci na „dolní“ faře.) 

 
Též ve Věcově 

Díky Bohu a našim charitním pracovníkům, že se tyto akce 
dobře uplatňovaly a došly porozumění i u veřejnosti. Také ve Věcově 
naše Charita vařila polévky pro školní děti v domácnosti kováře 
p. Bojanovského (celá rodina – věrni naši pomocníci a nezištní 
pracovníci, zvl. dcera Marie). 

Stejně evangelíci v Jimramově vařili později též pro svoje 
děti zvláště polévky na dolní faře. 

O svátcích vánočních pak se konávala, napřed v klášteře 
potom v katol. domě a později v kostele vánoční slavnost, při níž 
účinkující obdrželi po vánočce a balíčku cukroví. Také do chudých 
rodin poslány vánočky, které pekl též pekař, p. Jelínek. 

 
Misie v Jimramově 

Při této práci charitní nezapomínali jsme na jinou pro 
duchovní obrodu naší farnosti. Byly to lidové misie u nás ve dnech 6. 
až 13. listopadu 1932. Konali je 2 otcové Tov. Ježíšova ze 
sv. Hostýna: P. Škarek a P. Pelikán. Účast na kázáních denně ráno – 
a zvl. večer bývala hojná, rovněž u sv. svátosti sv. zpovědích bylo 
celkem 1450, sv. přijímání 1.900. Veliká byla též účast na závěrečné 
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slavnosti poslední neděli odpoledne – s průvodem po městečku 
a svěcením misijního kříže. Celý pořad sv. misií obdrželi farníci 
v každém domě na pozvánkách z rukou našich laických apoštolů. 
Značnou zásluhu o úspěch sv. misií si získal též patronátní pan 
Richard Belcredi, který na zámku po celé misie poskytoval pp. 
misionářům ubytování a stravování. Hlavní ovšem dík Pánu Bohu 
a oběma v pravdě apoštolským otcům misionářům! 

 
Exerciční a lůžková akce 

Tyto misie staly se též velkou podporou našeho hnutí 
exercičního, že nebylo takřka domu, z něhož by byl v letech před 
válkou aspoň někdo v Dalečíně exercicie neprodělal. Tak nám 
postupně rostl ve farnosti první řady uvědomělých katolíků. Žel 
Bohu začátkem války r. 1939 exercicie německými okupanty 
zakázány, budovy Hegrova se vším zařízením zabrány pro německou 
policii. Jenom lůžkoviny se podařilo zachrániti a rozděliti do katol. 
rodin. V nich také zůstaly a již se svému účelu ani po válce nevrátily, 
poněvadž poměry ještě těžší než za války, toho nedovolily. S nimi 
zároveň pokračuje od té doby postupný, stále těžší úpadek 
náboženský a mravní i našem venkově. Pane, smiluj se!  

O svatodušních svátcích konal se v Zámku Žďáře 
eucharistický sjezd celého Horácka za veliké účasti, též z naší 
farnosti. 

Ve čtvrtek 5. května zemřel ve Vídni P. Egbert hr. Belcredi, 
patronátní pán kostela zde a v Krásném, býv. administrátor 
v Krásném. Pohřben ve zdejší zámecké hrobce 9. května. Odpočívej 
v pokoji! 
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Obrázek v Oboře 
Nové umístění obrazu Panny Marie, matky ustavičné pomoci, 

na stromě na staré Javorské silnici v Oboře pod Prosičkou. Tento byl 
původně na stromě v lese pod samou skálou Prosičkou a byl tam 
zavěšen asi před 30 roky na poděkování za záchranu hr. Ludvíka 
Belcredi z Líšně při pádu z koně na tomto místě. Později při kácení 
tamější lesní parcely byl obraz sňat a uložen na zdejším lesním úřadě 
odkud po opravě a novém posvěcení byl za slavnostního průvodu 
přenesen a zavěšen na tomto novém místě u staré silnice 25. září 
1932. Jest to snad nejkrásnější, idylické místo v úžlabu zdejších lesů, 
často navštěvované zdejšími obyvateli, na které jsme od té doby také 
každoročně konali do r. 1975 dva průvody (prosebný a děkovný) za 
úrodu zemskou. V bouřlivém roce 1945 hledalo zde útočiště v květnu 
mnoho našich farníků z obavy před násilnostmi prchajících Němců.  

 
Budoucí kaple tamtéž 

Po šťastném výsledku konali jsme tamtéž děkovný průvod, 
při kterém jsme se zavázali, postaviti tam Matce ustavičné pomoci 
lesní kapli na poděkování. Správa lesů naší žádosti vyhověla, ale 
polit. úřady žádost ani nepřijaly. Jest naším odkazem pro 
budoucnost, aby se slib splnil a tak vděčností Bohu věrnost naší 
farnosti potvrzena a další Boží ochrana vyprošena. Krásný, nový 
obraz k tomu účelu jest uchován na faře. Dej Bůh jeho uplatnění 
a nám jeho požehnání! 

 
Vzdělávací besídky 

V prosinci téhož roku 1932 začali jsme konati vzdělávací 
besídky Katol. akce v Horní („Katolické“) škole vždy o 7. hodině 
večerní jednou za 14 dní pro muže a jednou pro ženy. 
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Dřevěná podlaha v kostele 
V zimě téhož roku pořízena z darů farníků dřevěná podlaha 

po celém kostele a do lavic dřevěné zástěny ke zdím pro zmírnění 
zimy a vlhka. Prkna věnovali naši rolníci, práci naši stolaři, zvl. 
p. Kyšperský, Vlček, Bradáč a jiní, jejich pomocníci. 

Nové schodiště ke kostelu 
V roce 1932 provedeny též dvě významné přestavby na 

kostele.  

1) Hned na jaře byla to přestavba schodiště z kostelní uličky 
ke kostelu. Práci provedl se svými pomocníky Alois Hloušek, 
dlaždičský mistr z Poličky, a to jak novým projektem, tak odborným 
a vzorným provedením ve hrubé mozaice z říčního štěrku, v níž také 
proveden letopočet „1932“ na začátku a na konci schodiště. Stavbu 
podnikal ve své režii Kostelní konkurenční výbor v Jimramově za 
předsednictví p. Ing. Zdeňka Štancla, lesmistra a ředitele velkostatku 
v Jimramově (pokladník Josef Svoboda, jednatel Karel Antes) – 
podle tehdejšího moravského (!) zákona o kostelní stavební 
konkurenci. Celou třetinou každého stavebního nákladu přispíval 
tehdy patron kostela, jímž byl majitel zdejšího velkostatku Richard 
hr. Belcredi. 

Nová báně věžní 
2) Po přestavbě schodiště, v létě téhož roku, začal 

konkurenční výbor s přestavbou věže. Báně (krytina plechová) na 
věži byla totiž stářím již sešlá (asi rok 1890 pořízena), proto také 
dřevěná konstrukce hnilobou velmi poškozena, takže bylo nutno 
celou báni vyměniti. Práci prováděl náš farník, výborný tesař a mistr 
a katolík František Brychta z Borovnice pod vedením Památkového 
úřadu v Brně. Věž při tom doznala značné změny, neboť místo 
jehlancového tvaru báně zvolen tvar cibulovitý, jaký měla původní 
báň před rokem 1890, a jaký odpovídal barokovému slohu celého 
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kostela. Podrobné plány celé konstrukce vypracoval týž tesařský 
mistr Fr. Brychta a dostalo se mu za ně pochvaly a uznání ředitele 
Památkového úřadu v Brně, Ing. Sochora, rodáka z města Žďáru. 
Těžká a nákladná práce celé báně šťastně ještě na podzim skončena, 
lešení však v celé výšce zdiva (cca 20 m) přes zimu ponecháno, aby 
se mohlo na jaře pokračovati také zednickými opravami celé věže. 
To se také v létě r. 1933 podařilo, díky Bohu a všem vedoucím 
konkur. výboru a patronátu, zvl. pak tesař. mistrovi a jeho obětavým 
a odvážným tesařům, zedníkům a ostatním spolupracovníkům. Od 
této přestavby má celý Jimramov jinou siluetu se svým vrcholným 
bodem, naší věží. A tato věž sama se svou bání honosí se novou 
krytinou, a to silným měděným plechem, kterým ji pokryl zdejší 
klempířský mistr a umělec Matěj Kutnohorský. Buď i jemu vděčná 
památka! 

 
Báně sama měří až po kříž 12 m, celá věž tedy vysoká 32 m. 

 
Poznámka: V příštím roce 1933 opravovala též místní 

českobratrská evang. církev svoji kostelní věž. Pokrývala ji celou 
rovněž mědí, ponechala jí však dosavadní jehlancový tvar, snad 
proto, že je celá věž novějšího původu a slohu (z let kolem 1900). 

 

/Z farní kroniky doslovně – i s chybami… 

přepsala Jana Novotná/ 
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Pouť do Říma a Pompejí 
Jak mnozí z Vás vědí, byla na letošní červen plánována pouť 

do Říma a Pompejí. Kvůli pandemii koronaviru však byla přesunuta 
na pozdější termín a to od 4. do 10. října 2020. 

Nakonec pojedeme jedním autobusem s farností Hostěradice 
a Višňové. Protože se někteří poutníci odhlásili, chtěly bychom Vám 
nabídnout volná místa. 

Program pouti je následující: 

- NEDĚLE 4. 10.: odjezd ve 14:00 z Jimramova 

- PONDĚLÍ: příjezd do Říma, ubytování a odpolední návštěva 

Vatikánu 

- ÚTERÝ: brzy ráno odjezd do Pompejí a na sopku Vesuv 

 na zpáteční cestě se podle času zastavíme 

v Monte Cassinu 

- STŘEDA: poznávací putování po Římě 

- ČTVRTEK: bazilika sv. Pavla za hradbami a výlet k moři 

- PÁTEK: individuální program ve Vatikánu – možnost 

návštěvy Vatikánských muzeí, výstupu na kopuli baziliky 

sv. Petra, nákupu suvenýrů,… 

 navečer odjezd domů 

CENA: 10 000 Kč 
Přihlašovat se je možné u o. Marka nebo u p. Vrátného 
(tel.: 605 505 374). 

/Vít Vrátný/ 
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Pozvánka na svatováclavský výlet 

 

Kdy? V pondělí 28. září 

Kde? V 10:00 mše v kostele ve Svojanově 

Poté se přesuneme do kostela ve Starém Svojanově. 

Dáme si společný oběd ve Svojanově. 

Po obědě navštívíme hrad a jeho okolí. 

Výlet zakončíme putováním na Majdalenku. 

 

Doprava: vlastními automobily, po vlastní ose…, 
prosíme o vzájemnou domluvu volných míst v autech. 

 

Pro rezervaci obědů a zajištění organizace se prosím 
hlaste u o. Marka, buď osobně, nebo na farní mail: 
daljimsul@centrum.cz a to do neděle 20. září. 
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