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Těšíme se na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! 
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Milí přátelé, 
začíná nový školní rok a máme za sebou dobu prázdnin a dovolených 

a také táborů a poutí. O něčem z toho se dočtete v tomto čísle našeho 

farního časopisu. Věřím, že i pro vás byly tyto měsíce dobou fyzické, 

duševní i duchovní rehabilitace a také povzbuzením k dalšímu, co je 

před námi. Náš Učitel ve škole života nám říká, že je naší cestou, 

pravdou a životem, a prosí nás, ať naše světlo svítí před lidmi. Přeji 

nám všem požehnaný školní rok v Jeho škole! 

o. Jakub 

Hlavní redaktoři: Maria Kašová, Barbora Kašová, Pavel Šikula ml. 

Design: Pavel Šikula ml. 

Další spolupráce: o. Jakub Holík, Martina Procházková,             
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V neděli 2. 11. si 

připomeneme naše zemřelé 

modlitbou na hřbitově v 15:00  

a po ní bude opět možnost 

navštívit a pomodlit se v hrobce 

rodiny Belcredi. 

V sobotu 8. listopadu 

proběhne v Brně Konference  

o životě a díle svatého Pavla, 

která se koná v rámci „Roku sv. Pavla“. Informace jsou na nástěnce  

a můžete se přihlásit u mě. 

Novinkou tohoto roku bude prodej křesťanských knih 

v našich farnostech. Před vánocemi hledáme vhodné dárky          

pro naše blízké, a tak ve spolupráci s Karmelitánským 

nakladatelstvím přivezeme několik desítek knižních titulů k nám 

do kostela a po nedělních mších si je budete moci koupit                

ve zpovědní místnosti. První příležitost bude v neděli  

16. listopadu. 

Zahájení adventu připadá na 30. listopadu. Mše svatá 

s žehnáním adventních věnců bude zaměřena pro děti a zazpívá při ní 

schola z Dalečína. 

V neděli 7. prosince odpoledne jsme zváni na adventní 

koncert smyčcového kvarteta mladých hudebníků z Brna, kteří opět   

po roce přijedou do našeho farního kostela. 

Jestli a kdy mezi nás zavítá svatý Mikuláš není v těchto 

chvílích zatím ještě známo. 

Před Štědrým dnem by ale měli mezi nás zavítat kněží – 

zpovědníci  a to v neděli 21. prosince. 

Pak se už budeme těšit na Betlémské světlo a oslavu Narození 

našeho Spasitele. Při noční mši svaté 24. prosince ve 21:00 

podpoříme sbírkou Moniku, Michaela a Dianeshe, naše adoptované 

školáky v jižní Indii. 
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Jen pouhých pár metrů od sebe 

stojí dva kostelíky 

a mezi nimi hřbitov leží. 

Když přijde duše do nebe, 

shlíží na pomníky 

a špičky kostelních věží. 

 

Na zvlněné vršky hor, 

na stráně květy poseté, 

klikaté říčky a tůně. 

Magickou mocí ptačí chór 

vyléčí rány staleté 

i srdce, které stůně. 

 

To je mé pozemské nebe... 

Vzpomínek nejdražších kraj. 

Místo, kde čerpám sílu. 

Zde hledám samu sebe, 

když nevím, jak vstát a jít dál... 

Ztrácím-li v lidi víru. 

 

/rozhovor připravila Barbora Kašová/ 

 

 

 

 
 

Měsíc září byl ve znamení mnoha poutí, ale i další měsíce 

nám přinesou několik zajímavých akcí u nás či v našem okolí.  

O některých informuji v tomto článku. 

V neděli 19. října je misijní neděle se sbírkou určenou  

na tento úmysl a nám to připomene, že máme zvláště myslet na naše 

tři adoptované děti v Indii. 

 
 

V sobotu ráno 12. července jsme se sbalili a po obědě jsme 

odjeli na letní tábor do Cizkrajova na faru. 

V neděli po pěkném vyspání jsme se vydali do kostela na mši 

svatou. 

V pondělí nás navštívil otec Jakub, se kterým jsme prožili mši 

svatou, tentokrát na poutním místě Montserrat, vzdáleném asi              

tři kilometry od fary. 

Každý den jsme také plnili různé bobříky, např. ve vázání 

uzlů, bobříka smyslů, zdravovědy a bobříka odvahy ve sklepě                       

a stodole. 

V úterý jsme se šli podívat do okolní přírody, kde jsme hráli 

různé hry. 

Ve středu za námi přijel otec Karel z Bystřice  

nad Pernštejnem. Po přivítání jsme byli v místním kostele na mši 

svaté. Před spaním, po večerní modlitbě, jsme se sbalili a vydali se 

spát ven na Montserrat. I když jsme trochu zmokli, bylo to prima. 

Čtvrtek jsme strávili i za trochu nepříznivého počasí venku       

a stavěli jsme z různých přírodních materiálů paláce pro Césara.        

Po celý tábor jsme byli rozděleni do tří družstev: Panoramixové,   

Obelixové a Asterixové. Nakonec vyhrálo družstvo Obelixů. 

V pátek jsme byli na celodenním výletě ve Slavonicích. 

Z věže kostela jsme viděli celé 

Slavonice a okolí, poté jsme sešli                    

do podzemí. Tam nás oblékli  

do moc vysokých gumáků  

a pláštěnek. Viděli jsme 

starodávné sklepy, které sloužily 

ke skladování potravin. Tento 

výlet se nám moc líbil.  

Po návratu z výletu jsme opékali 

párky. Na oslavení konce tábora 

jsme měli diskotéku. 
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V sobotu na ukončenou jsme hledali poklad na poutním místě 

Montserrat. Po nalezení pokladu jsme se na faře sbalili, rozloučili, 

poděkovali a vraceli jsme se domů. Po cestě jsme si ještě vykládali 

krásné zážitky, které jsme prožili. 

Celý tábor se velice vydařil, a i když nám počasí někdy trochu 

nepřálo, už dnes se těšíme na další letní tábor v roce 2009. 

/Lada Halvová/ 

 

 

 
 

4. 8. 2008 

Příjezd     obhlídka Lulče     expedice     táborák 
Rok se s rokem sešel, a tak se opět spousta mládežníků vypravila 

se spoustou zavazadel vstříc novým zážitkům. Mezi táborníky se 
objevilo mnoho nových tváří. Všichni jsme se sešli až teprve na faře 
v Lulči u Vyškova. Dopravní prostředky byly rozličné, ale všichni se  
na místo, kde strávíme tento týden, dopravili v pořádku. Ne všichni jsme 
se mezi sebou znali, a tak při zahajování tábora přišel čas na vzájemné 
představování.  

Cesta byla náročná, a proto jsme se před první hrou pořádně 
posilnili výborným obědem. Již třetí rok nám vaří sehraná dvojice 
kuchařek, zkušených to žen, které se nedaly 
odradit ani 24 strávníky. Aby nás o. Jakub 
všechny zvládl, bude nás táborem provázet ještě 
další vedoucí, a to sice Honza. Tento rok se 
vypravíme do Afriky, abychom zde mohli stavět 
nemocnice. Celotáborová hra je inspirovaná 
jednou počítačovou hrou, při které budeme 
stavět vesnici, tak abychom uživili co nejvíce 
ošetřovatelek a lékařů. Tj. cílem celého tábora. Rozdělili jsme se  
na čtyři družstva: Termiti, Pijavice, Pakoně, Terénní kozy.  

 

10. Proč jsi zvolila za svůj "kmenový" nástroj housle? 
 

Myslím, že to bylo jako u většiny dětí – asi 

mi byl spíš zvolen, než že bych si ho zvolila. 

Trochu to nejspíš souvisí i s  tím, že mamka  

jako klavíristka chtěla, abych hrála na něco,  

do čeho by nemohla až tak mluvit,  

protože vždycky říká, že blbost vlastních dětí je 

nejhorší... 

 
11. Co tvoje plány do budoucna? Co bys chtěla dělat  

po  ukončení studia? 

 

Chtěla bych dál hrát v kvartetu, pokud budeme mít stále 

příležitost, v komorním orchestru a samozřejmě taky učit. 
 

12. Co pro tebe znamená Jimramov? 
 

Od  dětství  sem  jezdívám a mám spoustu milých vzpomínek, 

které se k Jimramovu vážou... Asi nejlíp bych na tuto otázku 

odpověděla svými básničkami: 

 

 

 

U kříže na vrcholku skály stojím 

a shlížím dolů na špičky stromů... 

Pohledem šrámy na duši své hojím, 

sem vracívá se mé srdce domů. 

 

Lehounký vítr mi pročesává vlasy, 

na tvářích kapky deště mám a slzy... 

Tíživě teskno je mi z té krásy... 

Kdy se sem vrátím? Pozdě... je každé brzy. 
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6.   Podle čeho vybíráte repertoár? Máte nějaké oblíbené  

styly nebo  autory?   
                      

Repertoár se často podřizuje požadavkům pořadatelů koncertů  

a sami se ho  snažíme budovat  tak, abychom v  něm měli zastoupena  

všechna hudební období a skladby nejdůležitějších autorů. 

Samozřejmě chceme, aby nám nechyběly ty nejznámější  

a nejkrásnější kvartetní kusy. Nemáme asi nějaký oblíbený styl  

nebo autora, důležité je, aby nám skladba něco říkala. 

 
7.   Kolik času zabere nacvičení repertoáru pro jeden 

koncert? Jak často zkoušíte?    
      

Zkoušíme pravidelně tak 3 – 4 krát do týdne. Délka nácviku 

na jeden koncert závisí na tom, jestli už skladby máme v repertoáru  

nebo jestli pracujeme na nových, na tom jak jsou náročné. 

 
8.  Hádáte se (samozřejmě jenom o hudbě)? Nemáte někdy 

ponorku vzhledem k času, který spolu strávíte? 
 

No,  občas  se  stane,  že máme na něco jiný názor – takže to 

někdy zajiskří, ale vždycky  jen na chvilku – to taky sem tam není  

na škodu. Ponorka samozřejmě občas vypluje na povrch – ale jsou to 

jen drobnosti, myslím, že tak jak to normálně chodí... 

  . 
9. Jak ses ty sama dostala k hudbě? Jak dlouho se jí 

  už věnuješ? 
 

Narodila  jsem  se  do muzikantské  rodiny,  která  ještě  navíc 

bydlela  v hudební  škole – od malička jsem trávila svůj volný čas 

tam  a  s  hrůzou zjišťuji, když   jsem   to  teď  pracně spočítala  

na  prstech,  že  je  tomu  již 19  let, co jsem poprvé chytla housle  

do ruky. 

 

                                                  

Při první hře jsme prověřili celkovou sehranost družstva. 
V časovém limitu jsme si vyzkoušeli komunikaci mezi členy v družstvu. 
Abychom se s Lulčí více seznámili, vypravili jsme se na obhlídku okolí. 
Mimo jiné jsme si prohlédli přírodní koupaliště „U Libuše“ a cesta nás 
zavedla ke „Stříbrnému“ jezeru. Abychom se také něco dozvěděli o naší 
expedici, následovala první vědomostní soutěž o Africe. Pak nás již 
čekala večeře. Myslím, že se dá již celkem hovořit o tradiční první večeři  
a to sice opékaných párcích na tradičním zahajovacím táboráku.  
 

5. 8. 2008 

Afrika     Stříbrné jezero     koupání     placky     divadlo 
Krásné probuzení do nového dne! Po snídaní jsem se vypravili  

ke Stříbrnému jezeru. Se sebou jsme vzali i nafukovací člun k dopolední 
hře. Afrika jest veliká, a proto je nutné 
také cestovat. Naším úkolem bylo 
přeplavit se na druhý břeh, posbírat 
kartičky se zvířaty, třikrát vystřelit  
na terč a se svíčkou se vrátit zpět. I přes 
mírné komplikace se vše podařilo  
a všichni se téměř suší dostali se svíčkou 
zpátky. Ještě před soutěží si každé družstvo vykopalo a upravilo ohniště 
pro další hru.  

Cestování se trochu protáhlo, ale oběd na nás počkal. 
V odpoledních hodinách jsme se osvěžili na přírodním koupališti  

„U Libuše“. Využili jsme i kamennou skluzavku 
a skokanské můstky. Po koupání nás cesta vedla 
opět ke Stříbrnému jezeru, hlavně ovšem k naším 
ohništím. Přiděleny nám byly rozličné suroviny 
jako mouka, vajíčka či olej a různé vybavení  
pro vaření. S těmito surovinami jsme si museli 
připravit placky k večeři. Každý na to šel trochu 

jinak, ale všem se placky povedly! Na Afriku to byl až moc velký luxus. 
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Večerní program jsme vytvořili po družstvech. Úkolem bylo 
představit Afričanům naši krásnou zemi, kde žijeme. Ve scénkách se 
objevovaly opravdu rozličné prvky. Zmínil bych za všechny originální 
české zpívánky, které se nakonec pyšnily zlatou medailí. 
 

6. 8. 2008 

Africké teplo     celodenní výlet     kvíz     noční hra 
Afrika, země písku a velkého tepla. Toť předznamenání dnešního 

dne. Snídaně v podobě vajíček předznamenala velký a náročný den. 
Každé družstvo získalo obálku s pěti 
názvy vesnic, které jsme museli 
postupně navštívit. Začali jsme 
v Lulči, dále jsme pokračovali  
do Nemojan, po té do Olšan, Račic  
a nakonec do Pístonic. V tropickém 
vedru jsme se vlekli spoustu kilometrů 
s vidinou surovin pro stavění vesnice. 
Vybaveni malou svačinou jsme v potu na tváři a v prachu cest obešli  
po družstvech všechny vesnice.  

Námaha se opravdu vyplatila. Odměnou nám byl večerní oběd,       
a také pořádná porce surovin. Večerní program byl po náročné túře 
odlehčený. Zájemci se šli opět koupat, zbytek odpočíval nebo si třeba 
házel s frisbee. Večer nás čekal oblíbený vědomostní kvíz, a pak již hurá            

do postele a spát! Kdo si ovšem myslel, že se krásně 
prospí, toho o. Jakub a Honza v noci vyvedli 
z omylu.  

V noci se totiž rozkřiklo, že dcera náčelníka 
je těžce nemocná a potřebuje dopravit do nemocnice.     
Po týmech jsme se vypravili na záchrannou misi. 
Dívce bránil v odchodu do nemocnice zlý šaman,  
ale toho se nám podařilo přelstít. Zčásti po souši  

a zčásti po vodě jsme princeznu nakonec zachránili. 
 

2. Jak často vystupujete jako kvarteto a při jakých   

příležitostech? 
 

Vystupujeme většinou několikrát měsíčně, a to jak  

na vlastních koncertech tak na akcích JAMU, různých festivalech  

a všemožných společenských událostech. 

 
3.  Od loňského vystoupení jste změnili složení. Podle čeho 

vybíráte nové členy? 
 

Pokud soubor pravidelně vystupuje, tak při přípravě spolu 

tráví spoustu času, takže je určitě důležité, aby si členové seděli  

i po lidské stránce. Vašek je výborný houslista, se kterým už jsme  

mnohokrát hráli v komorních orchestrech a dobře jsme se s ním znali. 

Kvarteto zabere spoustu volného času, který ale není každý ochotný 

obětovat – chce to spoustu nadšení. 

 
4.  Co považuješ za největší úskalí hry v kvartetu? 
 

Těch úskalí je tolik, že těžko říct, které je největší... Přinést      

do celku to nejlepší, co člověk umí a zároveň být ochotný a schopný 

se přizpůsobit ostatním. Není pravidlem, že čtyři vynikající 

muzikanti společně vytvoří dobré kvarteto, s tím tak trochu souvisí  

i ta lidská stránka... 

 
5.  Co považuješ za váš největší společný úspěch? 
 

Asi je to druhé místo na Janáčkově soutěži 2006, díky čemuž 

jsme letos v létě mohli podniknout 10-denní turné po Německu  

a Rakousku, kde byl jeden z koncertů nahrávaný bavorským 

rozhlasem. Určitě si taky považujeme, že jsme měli možnost  

zahajovat různé významné festivaly jako třeba Janáčkovy Hukvaldy, 

Janáčkovo Brno atd. 
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v den podzimní rovnodennosti začínají objevovat zprávy o plánované 

vánoční výzdobě v obchodních domech. Za využití jednoduché 

matematiky pak docházím na práh adventu. Výsledkem je pouhých   

63 dní. 

Aby naše redakce dala jasně najevo, že nás doslova letící čas 

nezaskočí, nabízíme Vám už nyní rozhovor s adventním tématem.  

Pro ty, kteří chtějí načerpat trochu adventního klidu do duše, 

mám dobrou zprávu. Stejně jako minulý rok budeme mít i letošní 

druhou adventní neděli, tedy 7. prosince, čest přivítat brněnské 

Quartetto de Gioa a nechat se obklopit lahodnou kombinací houslí, 

violy a violoncella.  

Jak se říká známosti hýbou světem a není tomu jinak  

ani v případě skleněného světa naší Žárovky. Tentokrát jsem si  

pro rozhovor vybrala mně velmi blízkou osobu. Mé sestřenici, 

Kristině Czajkowské, která hraje v Quartetto di Gioa druhé housle, 

jsem položila několik otázek týkajících se kvarteta a nezapomněla 

jsem ani na pár dotazů na ni samotnou.  

Jako bonus jsem připojila také verše z její tvorby, které jistě 

chytnou každého „jimramováka“ za srdíčko.   

 

 

 

1. Jak dlouho existujete a jak jste se sešli? Podle čeho jste 

vybrali svůj název? 
 

Jako kvarteto jsme začali hrát na konzervatoři Brno v r. 2003   

v podstatě v rámci povinného předmětu komorní hra – když se zdálo, 

že nám to spolu trochu hraje, začali jsme nepovinně pracovat trochu 

víc... Od jara letošního roku máme nového houslistu Vaška Zajíce, 

který stejně jako my studuje JAMU. Název nám vymyslel profesor 

dějin hudby z konzervatoře Brno, který nás slyšel hrát na jednom 

koncertě. 

   

   

7. 8. 2008 

Hledání diamantů     softball     mše svatá    povodně      
Probuzení do nového dne nebylo dvakrát příjemné. Snídaně byla 

sice o hodinu posunuta, ale noční dobrodružství nás přece jenom stálo 
dost sil. Dopoledne nás zastihla zpráva o velkém nalezišti diamantů. 
Abychom měli dostatek prostředků pro stavbu nemocnice, museli jsme se 
vypravit diamanty hledat. Dostali jsme se až na místní hřbitov, kde byly 
diamanty umístěny na různých hrobech. Získali jsme seznam míst, kde by 
se měly diamanty vyskytovat, a pak jsme již vyrazili do terénu.  
Po vyrovnaném boji se nám podařilo získat další suroviny pro stavbu 
vesnice. Na louce vedle hřbitova se pak konal ještě velký softbalový 
zápas. Myslím, že jako amatéři jsme předvedli solidní výkony.  

Kuřátko k obědu, a pak již hurá na koupaliště! Voda byla 
příjemně osvěžující. Navečer jsme se zúčastnili mše svaté v místním 
kostele.  

V období dešťů přijde v Africe mnoho věcí, které jste udělali, 
v niveč. Na nás čekal velký úkol, a to sice vysbírat všechny kameny          
na zahradě kolem fary. Z těchto kamenů by se v době dešťů postavily 
ochranné hráze. Večer se pak dosti taktizovalo se stavěním vesnice. Zítra 
již totiž bude vyhodnocení celé hry a každý chce zvítězit. S kytarou jsme 
ukončili celý den dvěma písničkami a modlitbou.  
 

8. 8. 2008 

Olympiáda     bojovka    závěr bodování     vyhlášení výsledků 
Brzy ráno nás vzbudila bouřka, ale po snídani již nepršelo  

a na chvíli se na nás podívalo i sluníčko. Na dnešním programu je 
olympiáda. Soutěžilo se v mnoha obyčejným věcech,  
které jsme po dobu tábora nacvičovali. Házelo se s frisbee, 
hrál se ping pong, šipky, srážely se kuželky, nebo se třeba 
navlékaly korále. Každé družstvo si udělalo vlastní vlajku  
a vymyslelo také bojový pokřik. Počasí vydrželo, a tak nám 
nic nebránilo užít si tento sportovní zážitek.  
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Po obědě následovala zasloužená pauza a po ní vyhlášení 
výsledků. Nejvíc zlatých medailí získaly Pijavice, ale v celkovém součtu 
bodů z disciplín vyhrálo družstvo Termitů. V odpoledních hodinách nás    
o. Jakub naposledy prověřil malým testíkem znalostí a jako poslední hra 
byla vyhlášena bojovka.  

V Africe se vyskytuje moucha „cece“, která přenáší spavou nemoc. 
Na vyznačeném území v lese operovala 
jedna moucha z každého družstva  
a ostatní sbírali kartičky se zvířaty. Lovci 
byli pronásledováni mouchami   a občas se 
stalo, že moucha dostihla svůj cíl. Tyto 
nemocné hráče pak mohl kdokoli z týmu 
uzdravit tím, že je přivedl do nemocnice.  

Navečer se sčítaly výnosy surovin, 
a po taktických poradách se stavěly ošetřovny a najímaly se ošetřovatelky 
a lékaři. K večeři jsme si opekli párky, a po té došlo na vyhlášení 
výsledků. Jako první se umístily Terénní kozy, za nimi Pijavice a bronz 
získali Termiti. Bramborovou medaili si odnesly Pakoně. Tento poslední 
večer jsme hráli ještě další hry a také zpívali s kytarou.  
 

 

9. 8. 2008 

Odjezd     úklid     poděkování 
Tento den se nesl ve znamení 

uklízení. Bylo potřeba vysát, umýt 
podlahy, no prostě a jednoduše vrátit 
faru zpět do původního stavu.  
Po poledni jsme náš týdenní domov 
opustili a vydali se na zastávku vstříc 
novým zážitkům. Kdo ví, co nám osud 
za rok přichystá, ale snad se opět  
za rok setkáme na táboře!  

   

soška Panny Marie, která je umístěná  

nad vstupní branou. Potom jsme navštívili 

klášterní kostel ve Waldsassenu. Tento 

krásný kostel jsme si však museli 

prohlédnout v tichosti, protože tu právě 

probíhal kurz varhaníků. Poslední páteční 

zastávkou se stal zámek Bečov  

nad Teplou. Zde jsme dostali jedinečnou 

příležitost prohlédnout si jednu  

z nejvzácnějších a nejcennějších památek 

v České republice – relikviář sv. Maura. 

Vyvrcholením naší pouti byla v sobotu 

dopoledne mše svatá v klášterním kostele 

v Teplé. Po mši svaté se nás ujal patr. 

Augustýn a s velmi upřímným  

a bezprostředním komentářem nás 

provedl po areálu celého premonstrátského kláštera. Závěrečnou 

zastávkou naší pouti byl klášter trapistů Nový Dvůr. V Novém Dvoře 

jsme se zúčastnili v 15:15 modlitby v klášterním kostele. Poté,  

co jsme si nakoupili hořčici a další produkty, které tito mniši 

vyrábějí, jsme nastoupili do autobusů a vydali jsme se na cestu domů. 

Doufám, že za všechny mohu říct, že se nám tato pouť velmi líbila,  

a že se těšíme na další. 

/Martina Procházková/ 

 

 

 
        

Jednoho červnového dne nejmenovaný člověk prohlásil:  

„… a za chvíli jsou tady Vánoce!“ Čím více nad tímto pohledem 

přemýšlím, tím více si uvědomuji, že má naprosto přesvědčivé     

opodstatnění. Zdá se mi až neuvěřitelné, že v televizních relacích se 
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Ve čtvrtek 11. září konečně nadešel den, kdy začala naše farní 

pouť. Ráno v 6 hodin vyrazilo 92 poutníků z Jimramova, Dalečína                

a Sulkovce do západních Čech. Úplně první zastávka byla malá 

pauza na odpočívadle u Prahy. První 

opravdový cíl naší pouti byla katedrála                      

sv. Bartoloměje v Plzni. Tato katedrála     

se může pochlubit hned dvěma 

zvláštnostmi. Tou první je oltář, který 

byl vyroben v Číně z čínské žuly, a tou 

druhou je nejvyšší kostelní věž v Čechách. Tato věž měří 102 metrů  

a na vrchol vede 301 schodů. Z vlastní zkušenosti můžu říct,  

že vyšlapat je úplně všechny dá pořádně zabrat. Pohled na Plzeň a její 

okolí však rozhodně za tu námahu stojí. V Plzni jsme ještě navštívili 

meditační zahradu s Památníkem obětem zla. Autorem tohoto díla je 

pan Luboš Hruška. Za pokus o emigraci byl v době komunistické 

vlády odsouzen k 18-ti letům vězení. Ve věznicích strávil 10 a půl 

roku, byl tam pokřtěn a slíbil, že pokud vězení přežije, vybuduje  

v rodinném sadě meditační zahradu. Svůj slib dodržel a po 30 letech 

náročné práce byl památník otevřen veřejnosti. Dalším cílem naší 

pouti byl bývalý benediktinský klášter v Kladrubech u Stříbra. Zde 

jsme si mimo jiné prohlédli chrám, který do barokně – gotické 

podoby přestavěl architekt Jan Blažej Santiny. Po zastávce  

v Kladrubech jsme přejeli do Mariánských Lázní, kde jsme se 

ubytovali v areálu Lokomotiva. Při večerní procházce směřovaly naše 

kroky hlavně na kolonádu, kde je také zpívající fontána  

a k pramenům, kterých v okolí vyvěrá více než sto. V pátek  

po snídani jsme odpočatí a s dobrou náladou mohli pokračovat v naší 

pouti. Nejprve jsme navštívili Loretu ve Starém Hroznatově. Poutní 

místo, vybudované v pohraničním pásmu bylo v době komunismu 

téměř zničeno. Naštěstní bylo po revoluci obnoveno a nyní může opět  

fungovat. Dobu před revolucí nám zde stále připomíná rozstřílená 

   

Na táboře je potřeba tří důležitých věcí: promyšleného programu, 
dobrého jídla a kamarádského kolektivu. Tento tábor splnil všechny 
podmínky, a proto také myslím, že si jej všichni pořádně užili.  

Děkuji o. Jakubovi, oběma kuchařkám a všem táborníkům!!! 
/Pavel Šikula ml./ 

   

 

 
 

Léto jako vždy uteklo jako 

nezadržitelná voda. Pro děti  

a studenty to znamená, že se opět 

budou muset vrátit po dvou měsících 

volna do školních lavic. Každé 

prázdniny stojí za to ukončit malou 

oslavou. Poslední srpnový den se 

proto sešly děti z jimramovské, 

dalečínské a sulkovecké farnosti,  

aby společně udělaly tečku za létem, 

kdy si užívaly slastného nicnedělání, 

dovolených a nejrůznějších výletů. 

Během posledního prázdninového nedělního odpoledne 

kreslily děti své nejkrásnější zážitky, aby mohly ukázat svým 

kamarádům, kde se jim nejvíce líbilo a co jen tak nezapomenou. 

Během tohoto výtvarného vyžití soutěžily v nejrůznějších 

disciplínách. Sbíraly kartičky, ze kterých potom sestavovaly obrázky, 

chodily se zavázanýma očima po cestičce vyznačené provázkem    

mezi stromy. Za tyto ale i za mnoho dalších her byli všichni 

odměněni sladkostmi. Voda sice nebyla zrovna nejteplejší, ale kdo 

měl alespoň malou dávku odvahy, mohl se nechat povozit v člunu  

po řece za farní zahradou „zkušenými námořníky“ z řad mládeže. 

Všichni společně, i s rodiči dětí, si potom prohlédli fotografie z obou 

letošních táborů. Součástí tohoto balíčku byl i komentář od, teď již 
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bývalých, táborníků. Mohli jsme zavzpomínat na chvíle, kdy jsme se 

opravdu dobře bavili a zároveň nasát alespoň trošinku poslední 

prázdninové atmosféry. 

Letní táborák s buřty byl tím pravým 

vyvrcholením celého odpoledne. V podvečer už děti 

odcházely domů, aby si ještě vytáhly zaprášené 

aktovky a nachystaly si své penály a byly               

tak připraveny na zahájení nového školního roku, 

který už doslova klepal na dveře. 

Nezbývá, než popřát všem do nového 

školního roku jen to nejlepší. Malým žáčkům co 

nejvíce jedniček a co nejméně slziček. Starším studentům  vytrvalost 

na cestě za vzděláním. Rodičům potom dostatek trpělivosti                   

a shovívavosti se všemi školou povinnými .  

/Maria Kašová/  

 
 

Jak řekl o. Jakub v poutním kázání, 

slavnost pouti je pro farnost oslavou  

narozenin. Letošním narozeninovým dárkem  

pro jimramovskou farnost byla mimo jiné 

návštěva divadla. Jednalo se o divadlo jednoho 

herce Miroslava Gabriela Částka, který nám 

nabídl hru „Boží domácnost se musí uklízet“, 

výbor z knihy „Plná slávy“ od anglického spisovatele Marshalla 

Bruce. 

Tam, kde by se mohlo zdát, že jiný příběh končí, zrovna tam 

jsme se poprvé setkali s hlavní postavou, Edmundem Smithem.        

Ve chvíli, kdy stojí starý irský kanovník tváří v tvář smrti. 

Rekapituluje svůj život, vzpomíná. Spolu s ním jsme dramaticky 

prožívali neklidnou situaci ve Skotsku, začátek 20. století v Anglii, 

první světovou válku i rozhořčení a vystřízlivění z ideálů po roce 

1918. To vše z pohledu hluboce věřícího člověka, kněze Smithe. 

Jednotlivé události byly jako korálky navlečené na tenkém a lehkém 

vláknu života. Každý z nich mohl nabídnout nemálo zajímavou 

myšlenku, která se nenásilně vloudila posluchači do mysli  

a kralovala, dokud se k ní nepřipojila další.  

Obě přestavení jak „Popelka nazaretská“, uvedená v našem 

kostele před dvěma lety, tak letošní „Boží domácnost se musí 

uklízet“ patří k náročnějším divadelním kusům a vyžadují značnou 

dávku soustředění. Odvažuji se říct, že nároky na obecenstvo jsou 

poměrně vysoké. Skládám poklonu herci, který nám dokázal 

poutavým způsobem spojeným s kouzlem svého hlasu předložit 

hluboký příběh a vtáhnout nás do jeho nitra. Emocionální prožitek 

umocňoval citlivě vybraný hudební doprovod, který provázel celé 

představení a umožňoval divákům zastavit se na místě, popřemýšlet  

o tom, co vyslechli, a pojmout atmosféru.  

Konečnou tečkou odpoledne bylo krátké posezení na faře    

s p. Částkem, který přidal několik informací o sobě samém  

i o divadle jednoho herce.  

Mohla bych se ptát: Má vůbec příběh zasazený o celé jedno 

století zpět dnešnímu člověku co říct? Jedním z hlavních cílů 

anglického autora bylo ukázat, jak už název knihy napovídá,  

že církev je plná slávy i přes hříšnost a nedokonalost nás všech,  

kteří ji tvoříme. Věřím, že tato myšlenka není zdaleka jediná,  

která může oslovit i dnešního diváka/čtenáře. I kdyby nám v paměti 

měl zůstat jen pocit, jaký jsme mohli sdílet toho svátečního nedělního 

odpoledne, tak mohu označit tento letošní narozeninový dárek  

za trvalý. 

/Barbora Kašová/ 

 

 


