
STRANA 24.  

Několik slov na závěr: 
 

Je to teprve týden, co rozvířila tiché prázdninové vody 

informace o střídání u kormidla naší farnosti. Kaţdý z nás tuto 

zprávu vstřebává a vyrovnává se s ní po svém. Vzpomněli jsme si 

při této příleţitosti na slova, která zazněla z kazatelny z úst o. Jakuba: 

„ţivot není čas, ale setkání.“ Chtěli bychom tedy touto cestou 

poděkovat za moţnost našeho setkání s tak výjimečnou osobou jako 

je o. Jakub. Toto setkání nás jako farnost stejně jako jednotlivce jistě 

posunulo na naší cestě dál a otevřelo nové pohledy na víru i nás 

samotné a zanechalo hlubokou rýhu v našich ţivotech, a to i přesto, 

ţe nabídnutý čas se nám dnes moţná zdá příliš krátký. 

 

Jménem Ţárovky i jménem svým děkuji… 

…vynasnaţíme se, aby světlo Ţárovky dál ozařovalo ţivot naší 

farnosti a rozdávalo radost všem jejím čtenářům… 

Vaše redakce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.farnostijimramovska.cz 

 
Občasník Číslo: 16/ 2010 

Datum vydání: 25. 7. Náklad: 120 výtisků 

 

Milí farníci a přátelé! 

Právě v den, kdy dostáváte do ruky toto číslo farního 

časopisu, se slaví svátek svatého Jakuba a zvláště u jeho hrobu 

ve Španělsku, na slavném poutním místě Santiago de Compostela, 

jsou velké oslavy tohoto apoštola a patrona všech poutníků. I my 

putujeme tímto světem a potkáváme se s mnoha lidmi a proţíváme 

události, které nás povzbuzují a posilují na naší pouti. A tak i já jsem 

se před 13 lety vydal na pouť kněze a prošel jsem uţ několik úseků 

této cesty (Čebín – Vyškov – Bosna – Mor. Třebová). Zatím nejdelší, 

pětiletý, úsek jsem šel spolu s Vámi v našich farnostech Jimramově, 

Dalečíně a Sulkovci. Nyní přišla doba, abych se vydal zase dál 

a po vzoru apoštola Jakuba byl k dispozici k úkolům, které mi svěřil 

pan biskup Vojtěch a to ve farnosti sv. Prokopa v Třebíči 

a na tamním biskupském gymnáziu. Prosím Vás všechny o laskavé 

pochopení tohoto kroku a o vlídné přijetí nového kněze,  

který převezme sluţbu pastýře mezi Vámi. 

Děkuji za vše, co jsem s Boţím poţehnáním mohl s Vámi 

proţít, a spoléhám na Vaše modlitby i na ochotné pokračování 

v úkolech, které kaţdému z nás Pán Bůh svěřil. 
 

Ať Ţárovka svítí dál a potěšuje všechny, kteří ji čtou! 

Šťastnou a poţehnanou pouť! 

o. Jakub 

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

Design: Pavel Šikula ml. 

Další spolupráce: Václav Čáp, o. Jakub Holík, Lidmilovi,  

Štěpán Plecháček, Pavla Tomášková 
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1998 
V roce 1998 se vybudovala přípojka a plynové topení na faře. 

Plynový kotel s nádržkou na teplou vodu instalovala firma Čupr 

Alois z Jimramova. 

Z jara mi v pokoji spadl promočený strop z oprav střechy 

v minulém roce. Opravu a nový strop ze sádrokartonů zabezpečil 

pan Ladislav Točfous z Borovnice. 

 
1999 

V roce 1999 se na faře vedle kuchyně vybudovala farní 

klubovna pro pravidelné schůzky školních dětí. Byl také ze staré 

orlovny přivezen farní stůl pro stolní tenis. Provizorní kaple  

pro sloužení mší sv. v době onemocnění je nyní v salonu v prvním 

patře. Letos naše farnost začala pravidelně jezdit na modlitební 

setkání za duchovní obrodu děkanátu „Nový Jeruzalém“ vždy  

do nějaké farnosti.  

19. března byla na farní budově odhalena pamětní deska 

spisovatele a národního buditele P. Matěje Josefa Sychry, který zde 

působil na začátku 19. století. Přítomen byl i otec biskup Vojtěch 

Cikrle, jimramovský starosta Pavel Kalášek a státní zastupitelé.  

/Z farní kroniky přepsal Pavel Šikula ml./ 
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Ozvala se také firma SKS Blansko, která provádí elektronické 

zabezpečení budov a nabídla zabezpečení farního kostela. Ţádost 

o dotaci z ministerstva kultury byla napsána jiţ dříve. Domluvili jsme 

se, ţe ji firma, která s ministerstvem kultury spolupracuje, znovu 

připomene. EZS firmou SKS Blansko byl instalován v kostele 

P. Marie v roce 1997. Celý projekt financovalo ministerstvo kultury. 

Přibliţná cena kolem 100 000 Kč.  

Ke konci prázdnin jsme udělali pro mládeţ z farnosti táborák 

na „Holém kopci“, kde jsme se s dětmi a mládeţí blíţe seznámili. 

Na podzim jsem byl vybídnut, abych posvětil nově opravený obrázek 

P. Marie v lese na kopci k Trhonicím tzv. „V Hoře“. Proţili jsme 

s farníky pěkné nedělní odpoledne. Byla pořízena také nová kytara 

pro farnost. 

 

1997 
V roce 1997 se v pátek 25. 4. zahájily práce na opravě střechy 

na farní budově. Stavění lešení, odstraňování staré krytiny, výměna 

špatných nosných trámů, pobíjení novými prkny a pokrývání 

perlinkou zajišťovala firma Václav Růţička 

z Lísku. Opravu komínů, vadných fasád 

a štítů realizoval p. Ladislav Točfous 

z Borovnice. Pokrytí střechy plechem 

a betternitem provedla firma „Stavební 

podnik Ţďár nad Sázavou“ vedená p. Jiřím 

Havlíkem. Práce byly dokončeny 5. 7. 1997. 

Neplánovaně se opravila a natřela vápnem 

také fasáda. Vápno darovala rodina 

Bradáčova z Jimramova. Oprava střechy 

fasády stála cirka 500 000 Kč. Mnoho se 

ušetřilo tím, ţe po celý čas pomáhali hojně farníci. Několikrát 

pomáhali i bratři evangelíci. V tomto roce se také opravila kaple  

sv. Anny v Borovnici. Během opravy střechy fary při lijácích byl 

promočen strop a zdivo fary.  

 

 
 

V postní době před letošními Velikonocemi probíhal v naší 

farnosti velmi zajímavý vzdělávací program. Otec Jakub připravil 

další kurz vzdělávání ve víře pro dospělé, jehoţ podtitul zněl 

Křesťanské a židovské slavení víry. Účastníci kurzu absolvovali 

celkem čtyři setkání. První tři z nich otec Jakub zkoncipoval tak, 

ţe vţdy polovinu setkání seznamoval účastníky s křesťanským 

slavením Velikonoc, druhou polovinu pak věnoval hlavním 

ţidovským svátkům. A tak si po tři neděle mohli všichni přítomní 

poslechnout program o jednotlivých dnech svatého týdne, ale také 

o tom, jak se v ţidovské tradici slaví sobota – sabat nebo svátek 

smíření – Jom kippur či svátky Pesach a Šavuot. 

Poslední, čtvrté, setkání jiţ nebylo 

v neděli, ale uskutečnilo se ve středu 

31. března v podvečerních hodinách a jeho 

jediným programem bylo praktické slavení 

ţidovské večeře.  

Na faře byly (díky Štěpánce 

Čuprové a spol.) připraveny stoly, okolo 

kterých si účastníci sedli, a stejně jako 

kaţdoročně proţívá kaţdá ţidovská 

rodina, i oni proţili slavnostní večeři 

svátků Paschy konající se na památku 

vyjití Izraele z Egypta.  

Večeře má mnoho chodů, během kterých se jí a pije jídlo 

vţdy něco symbolizující (např. ponoření zeleniny do slané vody 

připomíná spojení s lidmi, kteří i dnes trpí v otroctví). Ale během 

večeře se nejen jí a pije. Také se zpívá, modlí se, mluví se o Boţích 

zázracích a vypráví se příběh spásy izraelského lidu. V ţidovské 

tradici tento příběh vypráví mezi jednotlivými chody hostitel. 

A jelikoţ se v Jimramově tato večeře konala na faře, ujal se této role 

otec Jakub.  
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Za všechny zúčastněné mu děkuji za zajímavý a poutavý 

program, který nám umožnil nejen se dozvědět něco nového,  

ale i nově prožít předvelikonoční a velikonoční dobu.  

/Štěpán Plecháček/ 

 

 

 
 

 Sobota před květnou nedělí a brněnská katedrála. Co má 

týden před vyvrcholením největších svátků roku a sídlo biskupa 

brněnské diecéze společného? Každý rok se v tento den na Petrově 

koná diecézní setkání mládeže s o. biskupem Vojtěchem, kam letos 

už poněkolikáté zavítala i mládež z našich farností. 

Program pro více než dva tisíce mladých z různých koutů 

diecéze byl zajištěn už od samého rána. Než se sjeli i opozdilci 

ze vzdálenějších farností, proběhla katecheze o. biskupa a pak se 

všichni rozešli do dopoledních skupinek. Ty měly různorodá témata 

a opravdu každý si tu mohl najít to, co ho zajímá. Po obědě pak 

následovaly již tradiční přímé otázky na otce biskupa, zkrácená 

křížová cesta a slova papeže Benedikta XVI. určená ke světovému 

dni mládeže.  

Letošní setkání bylo zároveň svým způsobem i výjimečné. 

Konal se totiž jubilejní dvacátý ročník. Proto také leckdo očekával 

nějaké překvapení, které by podtrhlo výjimečnost chvíle. Stala se jím 

křesťanská kapela Šatlava, která na sebe nedala dlouho čekat 

a zpříjemnila všem obědovou pauzu.  

Celý den vyvrcholil společnou mší svatou, 

při níž byla naznačena o. Vojtěchem odpověď  

na otázku, která byla heslem letošního setkání: 

„Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný 

život?“ (Mk 10,17). I když teorii známe, někdy je 

zapotřebí malé popostrčení v praxi, a tak všichni  

na závěr dostali CD s namluveným Novým 

zákonem. A jaká byla odpověď? „Naslouchej 
 

Když jsme se loučili na mezinárodním letišti v Bangalore se 

svými hostiteli, uvědomovali jsme si, jakou kapkou v moři je Adopce 

na dálku, která dává naději do budoucnosti jen nepatrnému množství 

indických dětí. Přesto má svůj hluboký význam, protože učí vidět, 

pomáhat, zajímat se o druhé, i když třeba žijí na jiném světadíle. 

Indie je krásná i špinavá, chudá i bohatá, přelidněná, ale rozmanitá, 

plná budoucích možností. A možná i proto jednou vrátí to, co se do ní 

díky několika nadšencům v programu Adopce na dálku vložilo. 

/Václav Čáp/ 

 

 

Čtení z farní kroniky: 
  

 
(na pokračování) 

 

1996 
V roce 1996 byl ustanoven administrátorem v Jimramově 

od 1. července Mgr. o. Milan Těžký, rodák z Boskovic. V srpnu bylo 

zjištěno, že stávající kotel na faře je děravý, tudíž teče a nedá se 

opravit s tím, že by byla záruka funkčnosti přes celou zimu. Proto byl 

zakoupen nový kotel s výhřevností  

40 kN. Tento nový kotel zapojil náš 

farník pan Josef Čupr. 

Na podzim jsme byli 

vybídnuti od obecního úřadu 

a památkové péče, abychom opravili 

v budoucím roce střechu, případně 

i fasádu fary, s tím, že můžeme 

obdržet dotaci od státu až 50% 

nákladů. Tuto nabídku jsme 

konzultovali s farníky a napsali 

žádost o dotaci. 
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Abychom si mohli konkrétně představit, jak žijí děti 

v rodinném prostředí, mnohokrát jsme právě do těchto vesnic 

vyjížděli a setkávali se s lidmi v jejich přirozeném prostředí. 

Častokrát nemají vesnice vlastní kanalizaci, osvětlení, pevné cesty. 

Domy jsou vystavěny z hlíny, s nejnutnějším vybavením a zadními 

prostory pro dobytek. Jak by řekl našinec, naprostá chudoba. Přesto 

tito prostí lidé a děti byli vděční a spokojení. Tímto vesnickým 

způsobem života žije asi 70 procent indického obyvatelstva, 

700 miliónů obyvatel. V 60. letech minulého století v Indii proběhla 

„zelená revoluce“, a Indie se tak vyhnula hladomoru. Od té doby se 

počet Indů zdvojnásobil. Pestrobarevní lidé jsou všude. I když jsme 

cestovali do vzdálenějších oblastí, pořád se na cestách něco dělo. 

Jako dobrodružný film, který se nám promítal za okny našeho auta. 

Pokud tedy někomu nebylo špatně v dopravní džungli, na kterou si 

Evropan těžko zvyká. 

  

V hlavním městě Bangalore, které má asi 6 mil. obyvatel, 

jsme s doprovodem našich hostitelů navštívili několik slamů. 

Webové stránky města oficiálně udávají, že v těchto 

nejprimitivnějších a nejchudších oblastech žije asi 300 tisíc obyvatel, 

ale reálná situace je daleko horší. Arcibiskup Moras, u kterého jsme 

byli ubytovaní, odhaduje až 2 milióny lidí, žijících ve slamech. Kdo 

viděl film Milionář z chatrče, může mít konkrétní představu 

o životních podmínkách těchto lidí. Mnozí z nás neměli odvahu 

přijmout pozvání od adoptovaných dětí a vstoupit do těchto chýší. 

Kriminalita, prostituce, alkoholismus, atd., jsou zde každodenní 

realitou. 

  

Abychom se úplně nevyčerpali a nezbláznili z pracovních 

setkání, horka a námahy, dopřáli jsme si dny rekreace u moře ve státě 

Goja, která až do r. 1966 byla portugalskou kolonií. Navštívili jsme 

hrob sv. Františka Xaverského, prohlídli nějaké kulturní památky 

a zašli do restaurace na místní speciality. 

  

 

Božímu hlasu a dozvíš se víc…“ Tak ať nejen do příštího diecézního 

setkání se o to všichni pokoušíme i s pomocí lidí kolem nás.  

/Maria Kašová/ 

 

 

 
  

Prázdniny, dny volna a dovolených. To jsou slova, která se 

v posledních dnech skloňují nejčastěji. Rádi bychom se vrátili v čase 

a vyzdvihli dvě akce, které absolvovaly naše děti na jaře, v době, kdy 

ještě chodily každý den s aktovkami do školy. 

  

17. 4. patřil dětem z našeho děkanátu. Přijely i se svými rodiči 

do jimramovského kostela, aby se mohly zúčastnit setkání, které se 

již stalo tradičním. Hlavním tématem toho 

letošního byli čeští světci. Děti se seznámily 

mimo jiné s příběhem sv. Ludmily,  

sv. Václava, sv. Vojtěcha či sv. Cyrila  

a Metoděje. Plnily při tom úkoly, které 

souvisely s jejich životy a působením.  

Po dopolední soutěži následovalo pohoštění 

na faře a ti odvážní se mohli svézt na koni. 

Rodiče se mezitím setkali s paní 

Vondráčkovou z brněnského Centra pro rodinu a popovídali si  

o otázkách výchovy dětí. Všichni společně zakončili den ve školní 

tělocvičně míčovými hrami. 

  

Setkání dětských chrámových sborů v Brně u sv. Augustina se 

letos konalo 25. 4. už podvacáté. Sešlo se zde deset sborů a i naše 

farnost tu měla zástupce: nám dobře známý ekumenický sbor 

„Paprsek“. Děti předvedly, s jakou radostí umí zpívat ve svých 

farnostech a spojit síly s ostatními. Zvládly totiž i během krátké 

zkoušky nacvičit společnou závěrečnou skladbu. Velkým 

povzbuzením pro děti i pro ty, kteří je vedou ke zpěvu, byl letos náš 
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biskup Vojtěch Cikrle. Ten se po společné dopolední mši zdržel,  

aby si odpoledne mohl poslechnout hlásky nejmenších křesťanů. 

  

Doufejme, že těchto akcí pro nejmenší bude i v budoucnu co 

nejvíce, aby se děti mohly navzájem seznamovat a prožívat společně 

příjemné chvíle. Velký dík patří i těm, kteří tyto akce organizují 

a podporují je.  

/Maria Kašová/ 

 

 

 

 

 
 

Ano, je to zase tady. Rok nám rychle uběhl, a tak přišel čas 

na pravidelné klání ve hře pétanque. Tento rok jsme se 23. května 

sešli již pošesté! V článku o minulém turnaji jsme se věnovali 

občerstvení a technické organizaci turnaje. Zatím však nepadla žádná 

zmínka o historii této populární hry. Rád bych tento malý nedostatek 

napravil, a proto alespoň malinko zabrousím do historie a přiblížím 

Vám důležité momenty spojené s hrou pétanque.  

Dějiny této hry sahají až do starověkého Řecka a Říma. 

Řekové při hraní této hry používali kamenné koule, přičemž 

preferovali sílu a tvrdost. Dnešnímu 

pojetí hry byli blíže Římané, kteří 

používali dřevěné koule a snažili se 

je umístit na méně vzdálený cíl. 

Tato hra se postupně šířila po celé 

Evropě, až se dostala do Francie,  

kde dodnes patří k nejoblíbenějším 

hrám. Setkáte se s ní téměř  

ve všech městech a vesničkách. Zajímavostí je, že k rozvoji této hry 

přispěli dokonce francouzští vojáci, kteří z nudy hráli „jeu de boules“ 

s dělostřeleckými koulemi.  

 
 

Před více jak deseti lety Charita v Hradci Králové založila 

program Adopce na dálku, který se snaží najít sponzory v České 

republice, kteří jsou ochotní sponzorovat indické děti v jejich 

vzdělání. Aby tento program, který v současné době sponzoruje asi 

4000 dětí, dobře fungoval a mohl se rozvíjet, je nutné pravidelně 

navštěvovat indické koordinátory, sdílet s nimi zkušenosti, radosti 

i problémy tohoto projektu. V minulém roce od 25. 9. do 10. 10. 

2009 jsem byl požádán, abych jako tlumočník doprovázel tři české 

koordinátory, ředitele a prezidenta Hradecké Charity na pracovně-

turistickou cestu do dvou diecézí státu Karnataka, v Indii. 

  

V obou diecézích, Belgaum a Bangalore, jsme měli 

připravený přibližně stejný program. Navštěvovali jsme soukromé 

katolické školy ve městech, na vesnicích a i v misijních oblastech, 

abychom se setkali s adoptovanými dětmi, prožili s nimi  

2–3 hodinový kulturně-náboženský program, který si děti několik 

týdnů pro nás připravovaly. Po jeho skončení jsme se spontánně 

setkali i s jejich rodiči, kteří byli velmi vděční za podporu jejich dětí, 

protože samy nemají finanční prostředky na vzdělávání. Indie se 

rychle mění. Kdo se chce dnes ve společnosti uplatnit, musí mít 

dobré, vyšší vzdělání a umět anglicky. To ovšem nenabízí státní 

bezplatné školství, které má slabou úroveň, zvláště na vesnicích.  
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vyplynou další potřeby a nasměrování. Rozhodnutí je na knězi,  

ale v rozhovorech k tomuto rozhodnutí dojdeme. 

Kněz by měl mít ale také poměrně velkou tzv. frustrační toleranci, 

tedy vědomí, že ne všechno se podaří uskutečnit a že ne všichni se 

zapojí do života farnosti. Z toho vychází také schopnost radovat se 

z malých krůčků a umění poděkovat a ocenit druhé. A také 

nesrovnávat farnosti mezi sebou. Každá je specifická a v každé se 

daří něco, co naopak není ve farnosti sousední. Právě v tom je krása 

a obohacení. 

 
Jaké máte zkušenosti s fungováním farní či pastorační rady? Jak se 

podílí na spoluodpovědnosti za farnost? 
 

Jakub Holík: Farní radu považuji za nezbytný prostor pro diskusi 

o radostech i starostech farnosti. Lidé jsou do ní voleni, takže je  

to záležitost celé farní obce. Scházíme se asi 4x za rok, členů je 11. 

Jednání rady má svůj program, každý se může vyjádřit,  

i když rozhodnutí je na faráři, farní rada má ze stanov poradní hlas. 

Ale právě ten poradní hlas – tedy schopnost poradit – je velmi 

důležitý. Členové farní rady znají a vyjadřují názory širšího 

společenství a zároveň se to vše probírá na oficiální rovině. Pokud se 

objeví nějaký problém, řeší se právě zde. Díky tomu se snažíme 

předcházet různým nezdravým napětím mezi skupinkami ve farnosti. 

Všichni se učíme přijímat své místo ve farnosti a svým dílem 

přispívat k jejímu životu. 

 
Pozměnila podle vás dlouhodobá spolupráce s laiky, či fungující 

farní rada způsob hledání „znamení času“, tedy aktuálních výzev, 

na které je třeba reagovat? Způsobilo zapojení laiků také napětí, 

nedorozumění či konflikty, které jste nepředpokládal/a? 
 

Jakub Holík: Myslím si, že tím novým způsobem hledání znamení 

času v našem prostředí může být právě obraz církve jako široké 

rodiny, kde každý může najít své místo a zároveň je vyzýván k přijetí 

nějakého úkolu, kterým může být prosp. ostatním a z toho mít radost. 

Dnešní styl hry vznikl v městečku La Ciotat ve Francii 

nedaleko Marseille v roce 1908. Tehdy se každé odpoledne scházela 

společnost hráčů tzv. Jeu Provençal, neboli provensálské hry. Tato 

hra se hrála s koulemi, které byly pokryty drobnými výstupky, 

a před odhozením se provádělo několik kroků. Mezi účastníky byl 

i Jules Le Noir, jenž trpěl silným chronickým revmatismem, který mu 

zamezil hraní provensálské hry, kdy se koule házely až na dálku 

dvaceti metrů a bylo třeba k tomu vynaložit mnoho síly. Dříve býval 

velmi úspěšný, ale kvůli svým zdravotním problémům se účastnil hry 

pouze jako divák. 

Jeho přítel Ernest Pitiot, který utkání pořádal, umožnil 

Le Noirovi účastnit se hry a k tomuto účelu upravil tehdejší pravidla. 

Nejdříve se ke dvojici připojilo několik přátel ze solidarity, 

ale postupně tento způsob hry upoutal i ostatní hráče. Hrálo se 

tzv. „des pieds tanqués“, což znamená „s nohama u sebe“. Z toho 

vznikl zkomolením název hry s novými pravidly – pétanque. V roce 

1927 byla pravidla uzákoněna.  

I když princip této hry je velice jednoduchý, dokonalé 

zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje pravidelný trénink. O tom se 

ostatně mohli přesvědčit všichni, kdo se do turnaje přihlásili. Účast 

byla skutečně hojná, 

jelikož se přihlásilo  

17 týmu. Vyhrát však 

mohl pouze jeden.  

Ten, kdo zrovna 

nesoutěžil, se mohl jít 

občerstvit k připraveným 

stolům s jídlem či se 

osvěžit minerálkou. Také 

se již tradičně opékalo 

maso.  

Po urputných bojích, které byly svedeny na hřištích, známe již 

letošní vítěze. Vítězem celého turnaje se stalo družstvo „Tribit“ 

(Zuzka a Magda Bradáčovy a Maria Kašová), kterému se podařilo 

obhájit loňské vítězství. Byla tak přepsána historie turnaje, jelikož 
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obhájit vítězství se zatím nikomu nepodařilo! Uvidíme, jak si 

povedou holky příště :-)… Na druhé místo dovál „Vítězný vítr“ 

a třetí místo obsadil „Dream team“. 

Známe vítěze a známe i poražené. Kdo zvítězí příště? Podaří 

se Tribitu obhájit pohár i na potřetí? Na tyto otázky vám odpovíme 

po příštím turnaji… 

/Pavel Šikula ml./ 

 

 

 

  

Na dva týdny na přelomu května 

a června se naše farnost a kostel Narození 

Panny Marie staly hudebním centrem 

širokého okolí. O tento status se zasloužily 

hned dvě hudební akce: v neděli 30. května 

zde proběhlo oblastní setkání chrámových 

sborů, o týden později se pak milovníci 

hudby mohli zúčastnit absolventského 

koncertu sbormistryně Petry Budigové. 

  

Setkávání sborů pod záštitou sdružení Musica Sacra probíhalo 

každoročně v boskovickém kostele sv. Jakuba, letos poprvé ovšem 

své místo postoupilo několika oblastním přehlídkám; dějištěm jedné 

z nich se poslední květnovou neděli stal právě jimramovský kostel 

Narození Panny Marie. Přehlídky se celkem zúčastnilo 6 sborů 

z okolí (Lísku, Poličky, Radoměřic, Sněžného, Zvole a samozřejmě 

ani hostující Jimramov nechyběl). Hostem celého odpoledne pak byl 

P. Karel Cikrle, čestný předseda sdružení Musica Sacra a pro nás 

jimramovské farníky kněz, který působil také v naší farnosti. Svými 

slovy zahájil P. Cikrle program, jehož součástí byla jednak přehlídka 

zúčastněných sborů, ale také pohoštění ve školní jídelně, které jistě 

zpěváci po náročných výkonech uvítali. Při závěrečných nešporech 
 

otevřenost ekumeně. Tato otevřenost však neplatila pouze pro nás, 

ale platí obecně pro veřejnost. Pokud se zde objeví někdo nový, může 

očekávat aktivní a srdečný zájem farníků i zájem otce Jakuba. To je 

pro mnohé příchozí velmi povzbuzující. 

Ačkoliv je naše farnost poměrně malá, je zastoupena všemi 

generacemi, které se aktivně  zapojují do života farnosti – praktické 

zajištění mší sv. (úklid, výzdoba, hudební doprovod, čtení…), nedělní 

kavárna, poutě, různá farní a sportovní odpoledne, farní ples, akce 

pro děti atd. Mnoho z těchto akcí je nápadem otce Jakuba, ale mnoho 

i farníků samotných. Vždy je ochoten pomoci. Jak říká on sám – 

dobrý nápad mých farníků je mi rozkazem. 

 
Jaká by podle vašich zkušeností měla být role kněze ve farnosti, 

která přitahuje a oslovuje? 
 

Manželé Plecháčkovi: Velmi důležitou roli v životě farnosti hraje 

otec Jakub. Ve firmě by jej nazvali velmi dobrým 

a zkušeným  manažerem. My ve farnosti víme, že je dobrým 

pastýřem. Jeho starost, empatie, smysl pro organizaci, schopnost 

povzbuzení a ochota pomoci jsou tím, co také dělá jimramovskou 

farnost naším druhým domovem. 

 
Jak je možné skloubit duchovní autoritu kněze na jedné straně 

a zapojení dalších lidí do farních aktivit včetně odpovídající 

odpovědnosti a možnosti rozhodovat? 
 

Jakub Holík: V našem prostředí se očekává od kněze, že bude vůdčí 

osobností, bude přinášet nápady a vize, bude ale také nablízku svým 

farníkům, bude je znát jménem. Moje zkušenost je taková,  

že pro zapojení laiků je potřeba vést s lidmi intenzivní dialog, objevit 

jejich možnosti a schopnosti, poté poprosit o spolupráci, svěřit úkol 

a vymezit kompetence. Během určitého času je nutná reflexe, jak se 

co daří. Je možné se domluvit, že se budeme scházet v určitých 

intervalech, abychom zhodnotili určitou oblast (varhaníci, kostelníci, 

katecheté, webové stránky, farní časopis apod.). Z těchto rozhovorů 
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FARNOST JIMRAMOV 
 

Na moravsko-českém pomezí leží jimramovská farnost. Patří ještě 

do brněnské diecéze, za řekou však už začíná diecéze hradecká. 

Kromě Jimramova má místní farář Jakub Holík na starosti ještě 

farnosti Dalečín a Sulkovec. Na území tří farností žije několik tisíc 

obyvatel. Asi polovina se hlásí k evangelickému vyznání. 

V kostelech na nedělních bohoslužbách potkává od roku 2005 

přibližně stále stejně věřících. Ani setrvalé počty ale nejsou 

samozřejmé. 

 
Čím si vysvětlujete nárůst účastníků bohoslužeb a dalších akcí 

ve vaší farnosti v posledních letech? Může za to příliv nových 

sousedů v okolí? Noví konvertité či novorozenci? Větší přitažlivostí 

Vaší farnosti, která láká i farníky z jiných farností? 
 

Jakub Holík: Když jsem přicházel v září 2005, podle statistik jsem si 

spočítal, že na území 3 farnosti žije asi 4 000 obyvatel. Asi polovina 

se hlásí k evangelickému vyznání. V kostelech na nedělních  mších 

bylo tehdy a je i dnes kolem 400 věřících. Nejde tedy o nějaké 

nárůsty počtů. Jsme oblastí, odkud se lidé spíše odstěhovávají 

za studiem a prací a opět se sem vracejí na důchod či jako chalupáři. 

Takže spíše mám radost, že se počty příliš nesnižují. 

To, co považuji za důležité, je snaha o provázanost mezi farnostmi, 

které jsou mi svěřeny. Mnoho aktivit se snažíme dělat společně. 

Na jejich základě se lidé více poznávají a také inspirují pro vlastní 

způsob křesťanského a farního života.  

 
Co dělá farnost přitažlivou? Charisma faráře, nezaměnitelný styl 

bohoslužeb (včetně hudebního projevu), další navazující aktivity 

a odpovídající prostory, možnost zapojení se pro všechny, kdo mají 

odvahu přispět farní pospolitosti? 
 

Manželé Plecháčkovi, farníci: Pro nás, jako pro konfesně smíšené 

manželství, byla jimramovská farnost přitažlivá hlavně pro její 
 

spojily všechny sbory své síly ve společné skladbě, při které se slova 

„Vzdávejte vstříc Bohu všecky země“ mohutně rozezvučela naším 

malým kostelíkem.  

Už o týden později naplnily 

chrámovou loď jimramovského kostela další 

andělské tóny, tentokrát byly výsledkem 

spolupráce Petry Budigové s velikány jako 

například Leoš Janáček nebo Antonín Dvořák. 

Pod vedením této sbormistryně ze sebe vydal 

to nejlepší mužský, ženský a smíšený sbor 

Vocatus Ecumenicus. Program kromě 

sborového zpěvu nabízel posluchači také 

sólový zpěv a něžné melodie příčné flétny. Věřím, že každý, a to jak 

publikum, tak účinkující, odcházel z koncertu obohacen 

o nezapomenutelný zážitek. 

  

I když obě události proběhly v tak krátkém časovém úseku 

a rozhodli jsme se je spojit v jednom článku, každá z nich nabídla 

k poslechu něco jiného a nezaměnitelného a věřím, že se zapsala 

svým jedinečným způsobem do srdce. Pevně doufám, že nás ještě 

mnoho takových zážitků v jimramovském kostelíku čeká. 

/Barbora Kašová/ 

 

 

 
 

V sobotu 19. června 2010 se již počtvrté vydali poutníci 

ze Sulkovce, Jimramova a Dalečína na pěší pouť do Bystrého. 

  

Cílem poutě bylo poděkování za uplynulý školní rok a prosba 

o požehnání pro nadcházející dny prázdnin. 

Pouť byla zahájena v kostele v Sulkovci, kde se sešlo kolem 

40 poutníků, kteří se odtud společně vydali pěšky do Bystrého. 
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Letošní pouť byla pod ochranou sv. Petra.  Symbolem svatého 

Petra je klíč, proto i my jsme se vydali na pouť s klíči. 

Na krátkých zastaveních během pěší pouti jsme si připomínali 

slova Svatého otce, která zazněla při jeho návštěvě v naší zemi 

koncem září. A právě při každém zastavení 

jeden z pěti klíčů měl otevřít naše srdce 

při modlitbách a prosbách.  

Při prvním zastavení jsme poprosili 

za rodiny a děti. Při druhém zastavení jsme 

poprosili za život církve v dnešní době. 

Třetím klíčem byla prosba za dar naděje. 

Čtvrtý klíč otevřel prosby a modlitby  

za mladé lidi, za dar svatosti a povolání. 

Pátý klíč měl otevřít srdce všem shromážděným poutníkům 

v bysterském kostele při slavení mše svaté.  

  

Na závěr mše svaté byli farníci z Bystrého opět pozváni 

na pouť do Sulkovce. Po mši svaté následovalo před kostelem 

přátelské setkání s bohatým občerstvením, které připravili farníci 

z Bystrého a okolí, za což jim patří velké poděkování.    

/Pavla Tomášková/ 

 

 

 

 
 

Každý se dnes snaží najít místo, kam patří, své kořeny, poznat 

svou minulost. A zároveň se pokouší poznat sám sebe i lidi ve svém 

okolí. Pracujeme na tomto bádání v průběhu celého našeho života. 

Někomu to jde snáz, někomu trvá mnoho let, než udělá malý krůček 

ve svém hledání. Jsem si jistá, že velký skok v tomto směru udělala 

další skupina poutníků, kteří se vydali do Říma, města, které je  

pro křesťanské společenství jedním z míst, kde kořeny naší víry nelze 

přehlédnout. 

jehož korpus zdobí jednořádkový nápis: SV. VÁCLAVE, ORODUJ 

ZA NÁS. 

Kaplička je zasvěcená sv. Václavovi, církevní svátek je slaven 

28. září a jeho památku si pravidelně připomínáme každý rok 

slavením poutní mše svaté v Sedlištích. Až do nedávné doby zde byly 

pravidelně každým rokem slouženy májové pobožnosti. Ve zdejší 

zvonici se pravidelně zvoní každou neděli v poledne, při církevních 

a státních svátcích, ale i také pravidelně vyprovází zdejší zemřelé 

občany na jejich poslední cestě. Nad vchodem do kaple je umístěna 

pamětní deska věnovaná památce obětem zdejších obyvatelů, 

se jmény 10 padlých v době první světové války.  

  

Tímto také patří poděkování Městysi Jimramov a všem, kteří 

se jakýmkoliv způsobem podíleli na opravě kapličky a vytvoření 

pěkného prostředí uprostřed obce.  

/Lidmilovi/ 

 

 

 

 
 

Milí čtenáři, původně zamýšlený rozhovor s o. Karlem 

Rozehnalem z Bystřice, který měl být otištěn právě na tomto místě, 

se naší redakci bohužel nepodařilo realizovat. Slibujeme ale, že jeho 

odpovědi na naše otázky si budete moci přečíst v některém z příštích 

čísel naší Žárovky.  

Děkujeme za pochopení a jako náhradu Vám nabízíme 

rozhovor zveřejněný v časopise České křesťanské akademie 

UNIVERSUM č. 2/2010, v rámci článku Farnost jako magnet, který 

vyšel 18. 5. 2010 a byl vyvěšen o. Jakubem na internetové stránky 

farnosti. Redaktor Josef Beránek zde poprosil o odpovědi 

na položené otázky o. Jakuba a některé farníky. 
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občanů. V polovině 90. let minulého století byly zhotoveny panem 

Antonínem Bradáčem st. z Jimramova a panem Bohuslavem 

Tobiášem, Sedliště č. 6, dřevěné lavice a obětní stůl. V období let 

2003–2004 byla z podnětu OÚ Jimramov provedena úprava 

prostranství před kapličkou. Přitom byly odstraněny 3 staré, již 

značně duté lípy a vysazeny 2 mladé lípy za křížem. Celý terén byl 

urovnán a v popředí byly položeny kostky na chodník a byl vysazen 

živý plot. Další větší opravy se zdejší kaple dočkala na podzim roku 

2009, kdy na základě projektu Úřadu Městyse Jimramov byla tato 

oprava provedena. Finanční zajištění 

bylo poskytnuto z prostředků 

ministerstva pro místní rozvoj 80%  

a 20% se podílel Městys Jimramov,  

z celkové částky 307.000,- Kč. Jednalo 

se především o výměnu oken, vnitřní 

malbu a nátěr vchodových dveří, 

výměnu střešní krytiny, nátěr věže, 

výměnu okapových svodů za měděné, 

oprava a nátěr venkovní fasády. 

Současně bylo dokončeno vydláždění zbývající části před kapličkou 

a prostoru před autobusovou čekárnou. Všechny tyto projektované 

práce byly zajištěny a provedeny firmou Vojta František, Sedliště 

č. 7. Také po dohodě místních občanů byl sundán kříž s kopulí 

ve věžičce, který byl nově zrestaurován, pozlacen, nákladem  

10.500,- Kč, odborné práce provedla paní Mitášová z Poličky 

a 2 kopule, které byly zkorodovány, demontovány a nově zhotoveny 

z měděného materiálu, rovněž odborné práce byly provedeny firmou 

Mach z Poličky, nákladem 9.000,- Kč. Na financování těchto nákladů 

byly použity peníze ze sbírek při poutních mších v částce 14.500,- Kč 

a nedostávajících se 5.000,- Kč darovala rodina pana Ladislava 

a Věry Tobiášových, Sedliště č. 38. Sundání a zpět usazení křížku 

a kopulí na věžičku provedl Ladislav Tobiáš ml. vysokozdvižnou 

plošinou paní Ivany Tobiášové, Sedliště č. 6. Rovněž zvony v této 

kapli mají svoji historii, což je popsáno v knize „Zvony v Poličce 

a na Poličsku“. Poslední zvon, který je zde umístěn, je z roku 1959, 
 

Zdá se to být jako včera, kdy před třemi lety odjela první 

skupina poutníků. Vrátili se s velkým nadšením a mnoha krásnými 

zážitky. Já jsem měla to štěstí, že jsem se mohla zúčastnit druhé vlny 

(20.–26. červen) směřující do italských končin a věřit ve stejně silný 

zážitek. Jakmile se zavřely dveře našeho autobusu a za okny se začala 

měnit krajina, byla jsem si jistá, že jsem se ve svém očekávání 

nemýlila.  

Pět dní nabitého programu (téměř totožného s předchozí 

výpravou), baziliky ohromující svojí velikostí a překrásnou 

výzdobou, antické památky jakoby 

mluvící z dávné minulosti, půvabná 

náměstí s fontánami, příběhy světců 

a lidí, kteří doplňují neuvěřitelnou 

mozaiku známých míst, mráz  

na zádech při pohledu na dlouhou 

řadu obrazů papežů od sv. Petra  

až po Benedikta XVI. a nepopsatelný 

pocit, když se stálo na místech, která po mnoho století byla půdou 

pro významné lidi církve, kteří měnili svět. Nic z toho nechybělo. 

Vrcholem putování byla stejně jako před třemi lety generální 

audience s papežem Benediktem XVI. Když zazněla česká slova 

z jeho úst určená právě nám, nejen mně se zastavil dech 

při představě, že hlava církve mluví osobně k tak malé skupince lidí 

z několika miliardového lidstva žijícího na Zemi. 

Pro ty, kteří nebyli svědky, jak naše vlajka vlála při audienci, 

papežova slova zněla:  

 

„Srdečně vítám poutníky farnosti Narození Panny Marie 

z Jimramova! Zítra budeme slavit svátek svatého Jana Křtitele. 

Milovaní, povoláním tohoto velikého proroka bylo připravit cestu 

našemu Pánu. Stejně tak i my, každý podle svého povolání, 

přinášejme Krista do dnešního světa. Buďte silní v Pánu! Upřímně 

vám žehnám! Chvála Kristu!“ 



STRANA 12. STRANA 13. 

Každý z nás jel do Říma s určitým 

cílem. Na pouť do nitra Itálie jsme si 

s sebou vezli své prosby i díky, věřili jsme, 

že nás tato cesta posilní v dalším životě. 

Zpět k domovu jsme ale odjížděli 

s mnohem větším zavazadlem v srdci. 

Zavazadlo bylo plné nových informací 

z historie církve, světcích, kteří dali svůj 

život pro svoji víru. Určitě jsme využili 

možnost poznat své sousedy v autobuse 

nebo na pokojích na Velehradě. I během 

večerních posezení při italském víně byl 

čas na utváření nových vztahů mezi sebou navzájem i prohlubování 

těch dávno fungujících. Možná někdo překvapil dokonce i sám sebe. 

Chtěla bych poděkovat o. Jakubovi za perfektní vedení celé 

naší výpravy, za jeho vyčerpávající informace o všech místech, která 

jsme navštívili, a za bezbřehou trpělivost a vůbec všechnu energii, 

kterou nám věnoval. Za to, že nám pomohl opět se ujistit,  

že křesťanské společenství má v historii i dnes svůj smysl. Velký dík 

patří i našim řidičům Petrovi a Petrovi, díky nimž jsme dojeli všichni 

v pořádku a v pohodlí domů. 

Poslední vlna do Říma s o. Jakubem odjíždí v listopadu 

letošního roku. Šťastnou cestu a přejeme stejně velký, a pokud to jde, 

tak i větší zážitek. 

/Maria Kašová/ 

 

 

 

 
 

Při nedělních procházkách možná někteří z našich čtenářů 

zaznamenali nový přírůstek do rodiny kapliček v okolí Jimramova: 

na Borovnické ulici byla postavena a nedávno posvěcena nová 

kaplička Panny Marie Pomocné. 

V dřevěné stavbě vysoké asi tři metry je vystavena dřevěná 

plastika Panny Marie s nataženou pomocnou rukou a malou 

holčičkou, jejímž autorem je umělec jimramovského původu p. Josef 

Urban. Při stavbě kapličky a úpravě jejího okolí spojila síly celá řada 

místních a pomohli tak realizovat myšlenku poděkování Panně Marii 

za vyvedení křehkého dětského tělíčka z tíživé nemoci. Celou stavbu 

zaštítila rodina Tušlova. 

Slavnostní svěcení nové jimramovské kapličky proběhlo 

v neděli 27. 6. za účasti hojného počtu farníků. V tropickém horku 

jistě každý uvítal bohaté občerstvení, především nabídku tekutin, 

které tu bylo připraveno.  

Nový sakrální přírůstek v Jimramově potvrzuje, že tento 

způsob poděkování není ani na začátku 21. století zapomenutý, právě 

naopak stále si udržuje svůj význam a důležitost.  

/Barbora Kašová/ 

 

 

 

 
 

Dle dochovaných záznamů byla katolická kaple v Sedlištích 

vystavěna v roce 1852, stavba byla provedena tehdy zdejšími 

obyvateli na vlastní náklady. V roce 1854 byl postaven kříž vedle 

kaple a roku 1875 jeho kovový korpus, na kterém je umístěno tělo 

Páně, zrestaurované v roce 1999 nákladem 10.000,- Kč, hrazené 

ze sbírek při poutních mších. 

V průběhu let a postupem doby byla kaple stále udržována. 

První větší oprava po roce 1989 byla provedena v roce 1994. Tehdy 

se jednalo o výměnu dřevěné podlahy, byla položena mramorová 

dlažba, kaple byla vylíčena a také byla opravena a natřena již značně 

poškozená venkovní fasáda. Současně byly připevněny a položeny 

okapové svody, které na kapličce vůbec nebyly. Náklady spojené 

s touto akcí byly financovány z příspěvků všech občanů vesnice, 

OÚ Jimramov a úklidové práce byly provedeny svépomocí místních 


