
STRANA 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Těšíme se na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! 

Vaše Redakce 

www.farnostijimramovska.cz 

   

 
 

Občasník Číslo: 17/ 2010 

Datum vydání: 28. 11. Náklad: 120 výtisků 

 

Drazí farníci a další čtenáři Žárovky! 
 

Dnes mohu poprvé společně s Vámi sdílet stránky našeho 

farního občasníku. Vţdyť uţ se na to téměř tři měsíce těším. 

Moţná máte doma vypínač, kterým pomocí otočného 

knoflíku, kolečka, případně jen dotykem ruky můţete regulovat 

intenzitu záření, které bude vydávat ţárovka uvnitř Vašeho svítidla. 

Podobný princip nahlíţím i v naší Ţárovce. Postupně budeme otáčet 

stránky a Ţárovka nám tak bude přinášet více světla do našeho 

společného ţivota. 

A teď, prosím, NEPŘEHLÉDNĚTE! Společně vstupujeme  

do doby adventní. Ta je také takovým stmívačem, který by souběţně 

s přibývajícími plamínky na svících adventního věnce měl…  
 

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

Design: Pavel Šikula ml. 

Další spolupráce: o. Pavel Vybíhal, Daniela Ondrůchová,  

Adam Plecháček, Lada Halvová 
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… propouštět stále více energie k rozsvícení vánočního světla, 

respektive toho pravého Světla. Ovšem někdy se můţe projevit 

porucha tohoto stmívacího zařízení a ono nepřidává světlo, energii 

pohltí jiné zařízení vypínače, projeví se chybný odpor, relé  

nebo reostat nepracují správně. Tyto chyby se, přeneseno do ţivota, 

projevují nezájmem o toto Světlo, zastíněním např. „meziregálovou 

turistikou“, vnucenými koledami, kterým dá ve skutečnosti vyznít 

aţ plná síla Světla... Potom můţe svítit sebevýkonnější halogen,  

ale člověk přesto dobře nevidí. Snadno přehlédneme podstatu. Jak se 

říká: Vylijeme vaničku i s dítětem – pro nás s Dítětem. 

Přeji nám všem, aby nám otáčení stránek Ţárovky přinášelo 

stále větší světlo a abychom se pomocí tohoto světla s ubývajícími 

listy kalendáře jasněji poznávali v přibliţujícím se Světle. BLIK! 

o. Pavel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O distribuci v písemné formě nedělních textů a jejich rozborů, 

jak ji program „Vezmi a čti“ nabízí, jsme jiţ hovořili na farních 

radách, ale následné zjištění zájmu o tuto formu ukázalo, ţe je 

upřednostňována elektronická podoba. Proto Vás chci povzbudit, 

abychom, kdyţ spouštíme internetový prohlíţeč, nezapomínali 

zadávat i výše uvedenou adresu. 

 Požehnané chvíle nad slovy „Knihy knih“ vyprošuje 

o. Pavel 
 

 

 
 

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ: Jimramov,  

 pondělí a sobota v 6:45, po mši modlitba Ranních chval 
 

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ:   

 Jimramov, 24. 12. 21:30 

 Dalečín, 24. 12. 24:00 
 

VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ: 

 Jimramov:  19. 12. 14:30–16:15 

 Dalečín:  19. 12. 16:30–17:45 

 Sulkovec:  19. 12. 18:00–19:00 

  21. 12. 16:15–17:00 

 Borovnice:  18. 12. 17:00–17:45 

 Velké Janovice:  15. 12. 16:00–16:30 

 Nyklovice:  12. 12. 15:00–16:30 

 

Svátost smíření lze přijmout také vždy 30 minut přede mší 

svatou (vyjma neděle v Dalečíně a Sulkovci). 
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Drazí farníci, při každé mši svaté slyšíme slova: „Vezměte  

a jezte.“ Tato slova většina z nás bez problémů akceptuje a nebojíme 

se přijmout Eucharistii. To je také to nejdražší, co máme. Je dobře, 

když do svého života přijímáme svátostný Život. 

 Ovšem už méně vnímáme,  

že při každé bohoslužbě se předčítá Písmo 

svaté. Zde mnohdy slova padají kolem nás, 

přímo na nás prší a my máme nad sebou 

jakýsi deštník. A při tom k nám přichází 

totéž Slovo jako v Eucharistii. Jen v jiné,  

a to ne v méněcenné formě.  

 Svatý Augustin vyřkl slova, která se nemalou měrou podílela 

na jeho obráceni: „Tolle lege“ (Vezmi a čti). Toto dvousloví se stalo 

motivem také pro biblický program brněnské diecéze, a to jako 

příprava na jubileum příchodu věrozvěstů v roce 2013. 

 Na internetových stránkách www.vezmiacti.cz můžeme najít 

především cestu k souvislé četbě biblických knih, rovněž čtení 

nedělních a všednodenních textů, které je obohaceno o různá 

rozjímání, rozbory textů, slova významných literárních a duchovních 

autorů apod. Na těchto stránkách můžeme navíc najít zajímavé 

články, katecheze, homilie, metodiky pro práci s Písmem aj.  

 

 

Obsah: 
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3. Letní tábor – Rudíkov 2010 ............................................ 4 

4. Kopečky s naším tempíčkem........................................... 5 
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6. Předávání farnosti aneb změna je život ........................... 9 
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Téma pro letošní prázdninový tábor bylo: „Piráti z Rudíkova“. 

Na pirátskou plavbu jsme se vydali druhou prázdninovou neděli. 

Sešla se přátelská posádka dětí a vedoucích. 

Naším korábem byla Rudíkovská 

fara. Tam jsme měli dobré zázemí – kajuty 

na spaní, lodní kuchyň s výbornou stravou. 

Nikomu nehrozila mořská nemoc, 

neboť bojové úkoly se odehrávaly  

na Rudíkovském rybníku. Úkoly jako vylovit chobotnici pomocí 

klacíku a provázku, zavázat lodní uzel, válení sudů či zazpívat 

pirátskou hymnu nám přinášely mnoho zábavy. Odměnou za splněné 

úkoly byla mapa, která nás dovedla 

ke kořisti – sladkému pokladu. 

Veškeré podrobnosti a časové údaje 

jsou zaznamenány v lodním deníku. 

Během pobytu nás navštívil 

pan farář Jakub Holík. Zaplaval si 

s námi v rybníku a provázel nás 

modlitbou a požehnáním. V místním 

kostele, který je zasvěcen Petru  

a Pavlu, odsloužil mši svatou,  

které jsme se všichni zúčastnili. 

Nebyli jsme sice v Karibiku, ale tropické počasí nás 

neminulo. Děkujeme za všechno organizátorům tábora a naší 

ochránkyni Panně Marii za to, že se nám nic zlého nestalo. 

/Daniela Ondrůchová/ 

 
 

Doplňující otázky: 
 

1. Slané nebo sladké?  

Sladké. 
 

2. Dovolená doma nebo v zahraničí?  

Občas zahraničí, ale jinak preferuji domov. 
 

3. Změna je život nebo raději stálost situace?  

Změna je život (i když každou hodinu je to moc). 
 

4. Kniha nebo kino?  

Film (kino není podmínkou). 
 

5. Jih nebo sever?  

Asi jih.  
 

6. Černá nebo bílá?  

Černá klerika, bílá alba. 
 

7. Vesnice nebo město?  

Jimramov. 
 

8. Pivo nebo víno?  

Víno. 
 

9. Vlak nebo autobus? 

Autobus. 
 

10. Kočka nebo pes?  

Vzhledem k podmínkám na faře o tom stále ještě přemýšlím. 
 

11. Jednoduchost (gotika) nebo zdobení (baroko)?  

Každé má svoje, když je to dobře zasazené do kontextu doby 

a prostředí. 
 

12. Rusko nebo Francie?  

Francie. 
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vydrží. Otec Jakub mi při předávce připomněl tři staré známé 

pilíře: Nic nepředpokládej. Ničemu se nediv. Nikoho nesrovnávej. 

Z tohoto důvodu si netroufám mluvit o překvapení či zklamání. 

Snad jen to, že jsem očekával větší návštěvnost hodin 

náboženství. Zde jsem se překvapení a zklamání neubránil.  

Ale což. Není kvantita, budeme pracovat na kvalitě! 

 

9. V naší farnosti působíte už téměř tři měsíce; jak byste 

dosavadní působení zde hodnotil? Máte už teď představu 

o nějakých zásadních změnách, které byste chtěl  

ve farnosti podniknout? 
 

Na jednu stranu mi ten čas tady utekl jako voda ve Svratce  

za farou, na stranu druhou mi připadá, že už jsem tady delší čas  

a skoro zakořeněný. Přesto stále mohu objevovat něco nového. 

Ještě se musím dokopat, abych víc poznal „Jimramovsko“. 

Hodnotit mohu jen subjektivně: Z počátku bylo mnoho informací 

ze všech třech farností, že jsem je nestačil vstřebávat. Koncem 

října na mě přišla i poměrně velká únava. Teď už je to zase lepší. 

Stále více vychází najevo, že jsem jiný, než je otec Jakub. Jeho 

působení zde zanechalo krásnou a bohatou stopu. Kdybych 

pokračoval přesně v jeho šlépějích, tuto stopu bych poškodil, 

protože jsem jiný a nemám na to, na co má on. Vážím si toho,  

že mi tato stopa alespoň udala směr, který bych chtěl udržet, 

protože je to směr dobrý. Věřím, že naše společná další stopa, 

která na tu předchozí navazuje, přinese zase jiné obohacení. 

Představu o nějakých dalších změnách mám, ale ty (zatím) nejsou 

zásadní. 

 

 

 
 

Termín:  2. 8. (pondělí) – 5. 8. (čtvrtek) 

Místo:  z Nemotic u Bučovic, přes Buchlov, Velehrad, Zlín, 

Fryšták, na Svatý Hostýn 

S sebou:  spacák, stan, pořádné boty, nezdolnou fyzičku, kus žvance 

a dobrou náladu 

 

Ptáte se: „Co se to vlastně dělo?“ To tu ještě nebylo! 

V loňských letech jsme s mládeží naší farnosti pod vedením  

o. Jakuba jeli postupně na tři letní tábory, podívali jsme se společně 

vždy jen na pár dní do míst „nedaleko“ od rodné vísky a s mnohými 

z vás jsme prožili krásné chvíle v Rumunsku. 

Letos byl náš prázdninový cíl opět trochu 

pozměněn a vydali jsme se zdolávat „svět“ 

(tentokrát východ Moravy) pěšky a s pouhým 

batohem na zádech. 

Buchlovské kopce, jak již sám název napovídá, nejsou žádnou 

rovinkou: překonávali jsme ale statečně různorodý terén, který nám 

krajina nabízela. Do kopců jsme všichni, až na pár výjimek, sotva 

popadali dech, z kopců jsme se zase museli pekelně soustředit  

na brzdění na blátivé půdě pod nohama. Přesto jsme celý pochod 

strávili neustálým povídáním si a neutichajícím smíchem. Jak se říká: 

„S úsměvem jde všechno líp.“ A kopečky se hned zdály menší. 

Celá túra byla propletena nezapomenutelnými zážitky. Jedna 

perlička z mnoha: První noc jsme strávili na louce pod stromem, 

který osídlovaly veverky. Jako návštěvníci jejich území jsme se jim 
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moc nelíbili, a proto během večerního táboráku a také noci využívaly 

munice, kterou poskytoval jejich jabloňový domov. 

Kromě známých míst, kam směřovaly naše kroky především, 

jsme se dostali i do koutů, které nám byly do této doby utajeny: 

například obec Fryšták. Teď je pro nás jedním z nezapomenutelných 

koutů, a to i díky sbírce hrnečků z celé Evropy (i z Křepic ). 

Hlavními metami čtyřdenního pochodu, o délce zhruba 

šedesáti kilometrů, bylo ovšem dojít na poutní místa Velehrad  

a Svatý Hostýn a přežít. To se všem 

patnácti členům posádky podařilo  

a s úsměvem jsme se pak mohli vždy 

podívat do fotoaparátu, který nám 

všechny vzpomínky a navštívená místa 

uchoval v živých barvách.  

Neoficiální cíl byl dobyt také. Ten jsme si uvědomili buď  

na schodech před bazilikou na Svatém Hostýnu nebo až po několika 

dnech doma. Příjemně strávené dny s velkou zábavou a hlavně 

opětovné utužení naší bandy společnými zážitky .  

/Maria Kašová/ 

 

 
 

 
 

 Měsíc září je v našich farnostech prožíván jako poutní měsíc. 

Nejenže slavíme pouť v Jimramově a v Sedlištích, ale poslední roky 

jezdíme v prvním školním měsíci také na farní pouť do vzdálenějších 

koutů Česka. Nejinak tomu bylo i letos. Dva autobusy se rozjely  

ve čtvrtek 9. září směrem na sever, konkrétně do litoměřické diecéze 

a jejího okolí. 

jezdil zastupovat do různých farností nejen moravských diecézí; 

v době volna, Vánoc, Velikonoc apod., kdy v konviktu nebyli 

studenti, jsem pravidelně sloužil v Letovicích, Vískách, 

Cetkovicích a Rozhraní), v Osové Bítýšce a na Ronově  

(při službě zde jsem ještě pravidelně po dobu jednoho roku 

vypomáhal v Měříně, sedm měsíců jsem za zemřelého kněze 

vysluhoval svátosti v Radostíně nad Oslavou a v Pavlově;  

abych neurazil další, nepravidelně jsem zastupoval v Křižanově, 

Kadolci, Velké Bíteši, Březí, Budišově, Pyšelu...). 

 

7. Jako poslední působiště uvádíte farnost a Diecézní 

centrum života mládeže v Osové Bítýšce. Máte pocit,  

že jste zde získal nějaké zásadní zkušenosti, znalosti  

či schopnosti, kterých využijete i v budoucnu? 
 

Ano, mám. Ale konkrétní formu ukáže až ta budoucnost. 

 

8. Věděl jste něco o Jimramovu před tím, než jste sem 

poprvé přijel? Jaká byla Vaše očekávání? Zažil jste  

po svém příjezdu nějaká překvapení či naopak zklamání? 
 

Ano, něco jsem věděl. Věděl jsem, že zde působí otec Jakub 

Holík, že je to někde u Žďáru (domníval jsem se však, že je to 

blíž), a že kromě katolické církve tu hojně působí i bratři 

evangelíci. Také jsem tušil, že tu bude více broučků ☺. Věděl 

jsem i o Dalečíně, neboť zde jsem v roce 1997 měl být 

s ministranty na chaloupkách, ale kvůli povodni byl náš pobyt 

večer před odjezdem zrušen. Když jsem se dozvěděl, že sem mám 

jít, byl jsem překvapen. Ani ve snu mě to nenapadlo. Ale byl jsem 

mimořádně potěšen (nikoli poděšen), i když se mi v mysli 

promítaly i obavy. Těšil jsem se a očekával, zda mi to potěšení 
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facek. A i pád na ústa je pohyb vpřed. Samozřejmě si také musím 

věřit, ale od svého patrona jsem se naučil, že všechno mohu 

v „Tom“, který mi dává sílu (Flp 4,13; srv. 2Tim 4,17).  

Když bych se podíval do zrcadla, Achillova pata by se také určitě 

někde našla, ale o tom se nechci rozepisovat, neboť on se všude 

najde nějaký „Paris“, který se trefí, tak mu to nebudu usnadňovat. 

 

5. Máte nějaké plány nebo sny, které byste si v blízké  

či vzdálené budoucnosti chtěl splnit? 
 

Určitě mám v plánu úpravy na faře v Jimramově a Dalečíně. 

Bezpochyby mám i nějaké sny, ale momentálně bdím a nemůžu si 

na žádný zveřejnění hodný vzpomenout. Hlavně si přeji být 

dobrým knězem, což je úkol i pro Vás, pro farníky. Chci se mezi 

Vámi cítit doma. A ještě jedno velké přání tu přece jen je,  

ale časově ho nemám ve své moci: Toužím dožít se své druhé 

primice. To, prosím, chápejte tak, že bych chtěl zemřít jako kněz 

(kněžství už ze mě sice nikdo nesmyje, ale někteří opouštějí 

kněžskou službu – mnohým z nich rozumím), modlím se  

o milost, abych mohl být až do posledního výdechu v kněžské 

službě. A budu vděčný, když mě k nebi bude doprovázet zpěv 

písně 901 a při vynášení z kostela píseň 401. A když zpěv  

a varhany budou kostelem hřmět. Ale teď zpátky do pozemského 

života, ve kterém si přeji, aby všichni mohli být šťastní a radostní. 

 

6. Kde jste před příchodem do Jimramova působil? 
 

V Pozořicích jako jáhen (jedny prázdniny), v Olomouci jako 

jáhen v Arcibiskupském kněžském semináři, jako kněz  

ve Fayetteville a na Hostyn Hill v Ellingeru (na stáži jedny 

prázdniny), v Olomouci v Teologickém konviktu (odtud jsem 
 

Naše putování jsme zahájili 

návštěvou Staré Boleslavi. Je to místo, 

kam se upínají myšlenky velkého 

množství věřících našeho národa, 

zvláště v tomto období. Nachází se zde 

bazilika, kde byl zavražděn sv. Václav 

a kde jsou dnes uloženy jeho ostatky. 

Velkou důležitost tomuto místu dal i Svatý otec, když při své loňské 

návštěvě zavítal právě sem, aby se mohl poklonit patronovi českého 

národa.  

 Z místa, které bylo součástí prvních zmínek o křesťanství 

v našich zemích, jsme odjeli k pevnosti, kterou máme spojenou 

hlavně s utrpením minulého století. Terezín je ale mnohem starší  

a jeho původní účel byl zcela jiný. Prvotním významem pevnosti 

bylo v případě vojenského útoku nepustit švédské vojsko do centra 

země. Teprve během druhé světové války byla pevnost využita jako 

koncentrační tábor pro židy, kde s nimi bylo dlouhé měsíce nelidsky 

zacházeno. I dnes je ze všech koutů tohoto místa cítit neuvěřitelná 

bezmoc a bolest. 

 Posledním bodem programu dne byla prohlídka katedrály  

sv. Štěpána v samotném biskupském městě, na kterou mají bohaté 

vzpomínky jak o. Jakub, tak o. Pavel.  Prvnímu dni v tuto chvíli 

téměř odzvonilo, a tak jsme se v klidu ubytovali na bývalém 

kněžském semináři a pak jsme se samostatně mohli projít nočním 

městem nebo posedět nad sklenkou vína s přáteli.  

 Druhý den byl zahájen v mostě, ale s velkým „M“. Už jste 

někdy viděli kostel na kolečkách? Právě v Mostě se nachází tato 

světová rarita. Kostel Nanebevzetí Panny Marie musel být v minulém 

století přesunut, protože bránil těžbě uhlí, a jediná možnost, jak se 

dostat k této surovině, bylo „odvézt“ kostel o několik stovek metrů 
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dál pomocí složitých konstrukcí. Po dlouhodobé přípravě a následné 

realizaci dnes stojí kostel na novém místě ve vší své kráse, kterou se 

nebojí ukázat. 

 Nejen filatelisté jistě ocenili návštěvu nádherného 

cisterciáckého kláštera v Oseku. Ten se totiž objevil i na našich 

poštovních známkách. A na závěr dne 

byla naplánována prohlídka baziliky 

Panny Marie Sedmibolestné 

v Bohosudově, jako jednoho 

z významných poutních míst tohoto 

kraje. 

 Třetí den znamenal cestu domů. Ještě předtím jsme zavítali  

do obce Cvikov. Pokud si pamatujete, v letošním roce byly severní 

Čechy zasaženy rozsáhlými povodněmi. V našich farnostech se  

při této příležitosti uskutečnila sbírka, která byla věnována lidem 

postiženým velkou vodou. A právě Cvikov bylo městečko, kam naše 

peníze doputovaly a pomáhaly v těžkých chvílích. My jsme se tak 

podívali, jak jsme mohli alespoň na dálku pomoci. Zajímavostí 

zdejšího kostela, která potěšila zvláště naši redakci, je socha malého 

andělíčka na staré kazatelně držící v ruce žárovku . 

 Duchovní vrchol jsme si prožili v bazilice sv. Vavřince  

a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Zde jsme slavili mši svatou 

a poté jsme si prohlédli celé toto honosné místo spolu s kryptou,  

kde se nachází ostatky sv. Zdislavy, patronky rodin. 

 Na vrchol zeměpisný jsme vyjeli lanovkou  

až na závěr našeho putování: Ještěd, největší 

dominanta libereckého kraje, která se vypíná do výšky 

přes 1300 m n. m. Z výšky jsme naposledy shlédli celé 

okolí z téměř ptačí perspektivy a počasí nám v tomto 

ohledu jen přálo. A teď už „hurá“ domů. 

své „fiat“. Ale toto „ano“ je třeba denně obnovovat, což už, 

zvláště v obdobích krize povolání, nebylo tak snadné. Zde byl 

vliv nejen dětského snu největší a mnohokrát jsem měl nutkání 

odbočit jinam, než ukazovala Hospodinova GPS. Nakonec,  

po dlouhém zvažování a hledání Boží vůle, jsem nechal na sebe 

vliv svého snu tak zapůsobit, že jsem si rozšířil řidičský průkaz 

na skupinu „D“. A jsem za to rád. 

 

3. Kdy, proč a jak jste se rozhodl stát se knězem? Jak na to 

reagovalo Vaše nejbližší okolí? 
 

Abych se neopakoval, odkazuji na internetový rozhovor na našich 

farních stránkách. Tak zde jen ve stručnosti: KDY – 13. 1. 1995; 

PROČ – Bůh mi, jak věřím, neřekl: „Chceš-li jít za mnou, 

následuj mě.“, ale „Pojď za mnou.“; JAK – asi tak, jak se člověk 

rozhoduje v každé životní situaci (je to nepopsatelné, musí se to 

prožít). Vzhledem k tomu, že povolání ve mně ta dlouhá léta 

postupně dozrávalo, nejbližší okolí nebylo nikterak překvapeno. 

Co si ve skutečnosti lidé kolem mysleli, nevím, ale nikdo 

nereagoval negativně. 

 

4. Co Vám dodává pocit jistoty, díky čemu se cítíte silný 

v kramflecích; kde naopak myslíte, že máte svou 

„Achillovu patu“? 
 

V mnohých životních situacích mi dodávalo jistotu, že „On“ je se 

mnou. Boží dotek se dá pocítit. Nevím, jak to vypadá ze strany 

nestranného pozorovatele, ale zato vím, že já sám se 

v kramflecích silný být necítím. Protože kdykoliv jsem tento pocit 

měl, začalo se to redukovat na pýchu. Naštěstí se vždycky našel 

dobrý (často neviditelný) „Přítel“, který mi dopřál pár 
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Tímto si také dovoluji (i když už lehce se zpožděním) jménem 

redakce a celé Žárovky o. Pavla přivítat v naší farnosti a těším se  

na spolupráci mezi námi. Ať se Vám v Jimramově líbí, všichni se 

určitě vynasnažíme k tomu svým dílem přispět. 

 

1. Klasická stručně-seznamovací otázka, abychom si Vás 

mohli zasadit do času a prostoru: Odkud pocházíte? (a to 

místně, časově i sociálně) 
 

Pocházím z Letovic, třicátník, tatínek pracuje v bývalém JZD, 

maminka v nemocnici Milosrdných bratří a sestra je na mateřské 

dovolené, jinak pracuje jako zdravotní sestra. Maminka pochází 

ze tří dětí, tatínek z pěti a sestra ze dvou. Věřící je z naší rodiny 

maminka, babičky, sestra a švagr. Kostel také navštěvuje jeden 

z mamčiných bratrů a jeho děti. 

 

2. V rozhovoru zveřejněném na internetových stránkách 

naší farnosti zmiňujete svůj dětský „autobusový“ sen. 

Mohl byste ho tedy přiblížit i našim čtenářům? Čím byl 

podle Vás motivovaný? Ovlivnil Vás nějak i v dalším 

vývoji? 
 

Myslím, že jsem se s volantem v ruce už narodil. Co si matně 

pamatuji, už někdy ve třech čtyřech letech jsem si hrál  

na autobusáka a těšil jsem se, až se ten sen zhmotní. Možná jsem 

mohl být motivovaný tím, že z okna máme výhled na autobusové 

nádraží, ale v té době jsem byl ještě malý na to, abych se mohl 

koukat z okna, tak těžko říct. Tatínek jezdil s cisternou a občas 

mě brával s sebou, na polní nebo JZĎácké cestě mě nechával 

řídit. Velká auta k mému „já“ patřila odjakživa. Bůh mi však 

ukázal ještě mnohem vzácnější cestu, na kterou jsem mu řekl 
 

Jako vždy nejsou tyto poutě pouze o poznávání poutních  

a zajímavých míst, ale také o hlubším poznávání lidí, kteří kolem nás 

žijí a s kterými často nemáme čas se zastavit a popovídat si. Letos 

jsme se tímto způsobem seznámili blíže i s naším novým duchovním 

vůdcem, o. Pavlem (sám měl k tomu místu co říci, jelikož 

v Litoměřicích studoval).     

 Tři dny utekly jako voda. Oba autobusy byly napěchované 

zážitky ze společně strávených chvil v autobuse nebo při večerních 

posezeních. V zavazadlovém prostoru se pak uchovávaly fotoaparáty 

se vzpomínkami na úchvatná místa, která se 

každému taktéž musela vrýt do paměti. Za to je 

třeba poděkovat všem, kteří se věnovali tomu,  

aby všechno „klaplo“, ať už to jsou hlavní 

organizátoři, řidiči naších motorových ořů, i těm, 

kteří se v kuchyni postarali o ranní dávku kofeinu. V neposlední řadě, 

spíše tedy v té první, je třeba zmínit toho, který se postaral  

o nádherné počasí a ochranu nás všech během celé pouti.  

/Maria Kašová/ 

 

 

 

 
 

Kdo by ještě o Velikonocích tohoto roku čekal, že by v září 

mohl o. Jakub odejít! V létě nám však tato zpráva oznámena byla  

a datum odchodu bylo stanoveno na 12. září. A jak čas plynul, byla tu 

neděle 5. září. U nás v Jimramově se slavila pouť Narození Panny 

Marie, tudíž jsme se všichni sešli v kostele kromě pravidelné ranní 

mše svaté také odpoledne, kdy zde proběhlo svátostné požehnání. 
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Po tomto aktu jsme se 

všichni odebrali na farní zahradu  

a na co tam nenarazíme – hromady 

jídla, aneb setkání, hostina, chcete-li 

párty připravená o. Jakubem jako 

dík za posledních společně 

prožitých pět let začíná! 

Po hodině slastného 

nacpávání se všemi těmi dobrotami 

nám bylo oznámeno, že budeme 

rozděleni na dvě skupiny, přičemž 

první z nich bude pokračovat 

v konzumování a druhá se odebere 

do stodoly, aby shlédla vybrané fotografie z let 2006 až 2010.  

Po promítnutí první skupině se role obrátily. Dalším bodem 

programu bylo, již v kostele avizované, první překvapení:  

Za obrovského aplausu a ohlušujícího jeku fanynek na plac 

nastoupila taneční skupina „Rybízci“ a předvedla nám své číslo, nyní 

již důvěrně známé předtančení z 2. farního plesu. 

Po této kulturní vložce následovalo předávání darů. 

Samozřejmě nemohla chybět květina, potom však o. Jakub do rukou 

dostal krabici, velikou krabici, kterou nejprve důkladně protřepal. 

Poté ji otevřel a vytáhl z ní notebook, který mu věnovala celá farnost 

společně. Radost byla veliká a to ještě nebylo všechno – z dalších 

balíčků ještě vytáhl brašnu na onen počítač a od kavárníků dostal 

rádio. 

Pak následovalo další překvapení: zpívání mladých. Ke zpěvu 

se někteří přidali, někteří se ztišili, všichni jsme však vzpomínali  

na čas prožitý s o. Jakubem a děkovali Pánu, že nám ho postavil  

do cesty. 

Celou pouť jsme zakončili ve šlépějích sv. Františka  

a sv. Kláry v Assisi. Intenzivní atmosféra tohoto středověkého 

městečka nás nabila energií na další cestu, nejen několikahodinovou 

cestu domů, ale také na další putování naším životem. 

 Je jisté, že všechny zážitky i dojmy si s sebou dlouho 

poneseme a budeme je uchovávat co nejdéle v živých barvách v naší 

paměti, a to až do naší další návštěvy tohoto dech beroucího města, 

protože věřím, že jsme tu nebyli naposledy.  

Za všechno je ale nutné vyjádřit velký dík o. Jakubovi 

(kterého tímto zdravíme do Třebíče), ale také všem, kteří se na pouti 

jakýmkoli způsobem podíleli: o. Jiřímu Sedláčkovi, Mons. Josefu 

Laštovicovi, oběma řidičům (Josefovi a Josefovi) a v neposlední řadě 

také každému účastníku zájezdu. Díky a někdy v Římě nashledanou! 

/Barbora Kašová/ 

 

 

 

 
 

Už jsou tomu tři měsíce, co došlo k velkému střídání stráží 

v čele naší farnosti. Na místo o. Jakuba, který přesunul své působení 

do baziliky v Třebíči, nastoupil o. Pavel.  

Už čtvrt roku je součástí naší farní rodiny  

i našich životů. Někteří z našich čtenářů možná 

měli možnost dozvědět se něco více o našem 

novém faráři v rozhovoru p. Svobody 

z Dalečína zveřejněném na internetových stránkách farnosti. 

Myslíme si, že představování není nikdy dost, a tak Vám nabízíme 

rozhovor s touto „novou“ tváří naší farnosti.  
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kameni mezi rozvalinami na Fóru Romanu, ale především do centra 

toho křesťanského světa, od jeho počátků až do dnešních dnů. 

Měla jsem tu výjimečnou možnost zúčastnit se této poslední 

výpravy do jižních krajů za památkami italské metropole. Jsem 

přesvědčená, že město běloskvoucích památek, monumentálních 

chrámů (a to jak křesťanských, tak i pohanských pozůstatků Antiky), 

intenzivní chuti kávy a jižanského temperamentu místních obyvatel 

nenechá žádného návštěvníka lhostejným. Z počátku se může 

člověku zdát, že tu vládne jakýsi neuchopitelný chaos, který je  

už na první pohled pozorovatelný v místní dopravě, ale právě tento 

zmatek dodává Římu jeho neopakovatelnou a obdivuhodnou 

atmosféru. 

Jedním z vrcholů týdenního programu byla audience u papeže 

Benedikta XVI., na kterou nás doprovodil i Mons. Josef Laštovica, 

jimramovský rodák působící ve Vatikánu. Svatý otec nás, české 

poutníky, dokonce pozdravil 

v češtině a my jsme mu za to 

poděkovali bouřlivým 

potleskem. Chtěla bych se 

s Vámi o tento pozdrav podělit, 

a proto tu uvádím celé jeho 

znění:  

 
„Srdečně vítám poutníky z Jimramova! 

Podle zbožné tradice je měsíc listopad zasvěcen modlitbám  

a obětem za ty, kteří už ukončili toto pozemské putování a spí 

spánkem pokoje. Vzpomínka na Vaše drahé zesnulé nechť Vás 

připraví na očekávaný Kristův příchod na konci věků. 

K tomu Vám všem rád uděluji Apoštolské požehnání! 

Chvála Kristu!“ 

To už bylo kolem osmé hodiny večerní, tudíž se většina 

účastníků setkání po rozloučení odebrala do svých domovů,  

jen skupina dobrodruhů, kteří druhý den také vstávali do škol  

a do práce zůstala ve stodole a popíjela ještě dlouho do večera. 

 

O týden později, tedy 12. září, se konala poslední mše svatá 

pod vedením o. Jakuba, který na konci předal klíče od farnosti 

Jimramov nastupujícímu o. Pavlovi. Po skončení oba odjeli  

do Dalečína, následně pak do Sulkovce, kde oslavili také mše svaté, 

také tam došlo k obdobnému předání klíčů. 

Na konec bych chtěl poděkovat o. Jakubovi za krásných  

a požehnaných pět let, které tu s námi prožil. 

/Adam Plecháček/ 

 

 
 

 
 

 Diecézní centrum mládeže se sídlem v Osové Bítýšce nabídlo 

mládeži z celé brněnské diecéze možnost diskuse na téma „závislosti 

v našem životě“ při příležitosti Fóra Mládeže během víkendu  

15.–17. října. Této příležitosti jsme my – 

čtyři zástupci jimramovské farnosti – využili 

a za podpory o. Pavla jsme se víkendového 

programu zúčastnili. 

 Jako inspiraci k diskusím v užších kroužcích, kde každý mohl 

vyjádřit vlastní názor a postoj vůči různým druhům závislostí  

a zároveň ho srovnat s ostatními, jsme vyslechli dvě přednášky lidí 

opravdu zasvěcených do problematiky závislostí. Jednalo se  

o přednášku spíše teoretického rázu, psychologa PhDr. Zemana, 
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a svědectví sestry Imaculaty, které naopak živě prezentovalo 

praktické důsledky závislosti hlavně na omamných látkách. Svou 

přítomností a mší svatou nás povzbudil také biskup Vojtěch Cikrle, 

který dorazil do Bítýšky i přes zdravotní komplikace a musel svůj 

pobyt zde zkrátit. 

 Přestože jsme se my „jimramovští“ tímto pouštěli s naší 

bárkou do zcela neznámých vod, musím říct, že jsme zde ulovili 

zajímavé ryby: měli jsme možnost poznat nejen 

nové lidi, ale i nás samotné v konfrontaci 

s poměrně důležitou otázkou dnešní doby: 

závislosti, a to nejen na alkoholu nebo drogách. 

Troufám si říct, že se tento víkend stal pro nás neopakovatelnou 

zkušeností a že všichni na pobyt v „Osovce“ rádi vzpomínáme.  

/Barbora Kašová/ 

 

 

 

 
 

Třináctého listopadu slavila jednota Orel ve Žďáře  

nad Sázavou tradiční svátek hudby našeho regionu. Městské divadlo 

ve Žďáře nad Sázavou se naplnilo hudebníky, zpěváky a jejich 

rodinami. Sešli se všichni, kteří mají rádi hudbu. Zahájení  

a moderování celého odpoledne měli tradičně na starosti Lukáš 

Dvořák a Ladislav Kotík. V úvodu tradičně vystoupil otec Tomáš 

Holý, farář farnosti svatého Prokopa, který začátek odpočítal italsky. 

Celé odpoledne bylo totiž v italském stylu.  

Během odpoledne vystoupilo devět souborů. My jsme zpívali 

jako třetí a už předem jsme věděli, jaké to asi bude,  

protože na „La Festu“ jezdíme každý rok. Měli 

jsme připraveny tři písničky. Zpívali jsme 

„Přemýšlej“, „Hurá, Ježíš je král“ a Svěrákovu 

„Moje teta Sylva“. Vystupovat na pódiu  

před tolika lidmi nám vždycky nahání strach. 

Asi ty písničky dovedeme zazpívat i lépe,  

ale celý sál nám bouřlivě zatleskal, tak se jim to 

asi líbilo.  

Většina souborů byla ze Žďáru z farnosti 

svatého Prokopa, dvě scholy byly ze zámku 

Žďár a jedna byla z Velké Losenice. Všechny zpívaly moc hezky,  

ale soubory, které měly elektrickou aparaturu, se musely dlouho 

připravovat, musely dlouho ozvučovat a to nás nebavilo. 

Asi uprostřed mezi vystoupením jednotlivých schol předvedli 

členové orelského oddílu juda Žďár n. S. pod vedením Reného Pinkra 

své vystoupení, při kterém stále jenom padali, až to dunělo, podráželi 

si nohy a stále spolu bojovali. Asi dělali nábor do oddílu, ale judo asi 

zatím dělat nebudeme… Zůstaneme raději u zpívání! 

Letošní „La Festa“ se nám opět velmi líbila a doufáme, že se  

za rok opět v divadle setkáme. 

/Lada Halvová/ 

 

 

 

 
 

V pořadí už čtvrtá skupina poutníků z naší farnosti a okolí se 

v měsíci listopadu (14.–20. listopadu) nechala vést myšlenkou,  

že „všechny cesty vedou do Říma“. Stejně jako u předchozích výprav 

jejich kroky nesměřovaly pouze k „Pupku světa“, symbolickému 


