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dostalo další impuls tím, ţe v totalitě vládnoucí komunistické straně 

nastal vnitřní rozkol a nakrátko se dostalo k moci její umírněné 

křídlo, které přálo demokracii. Byl to proces, který probíhal od roku 

1966, vrcholil v roce 1968 na jaře novou vládou, v srpnu vpádem 

vojsk komunistických sousedů, hlavně Sovětského svazu, a dozvuky 

do roku 1971 – 75, kdy se poměry dostaly opět na úroveň před deseti 

lety.  

1969: Opravena fasáda kostela a kostel zvenku natřen. 

Udělány větrací šachty kolem severní a východní strany kostela. 

1970: Do kostela nainstalována čtyři akumulační kamna  

a provedena oprava a doplnění elektroinstalace. 

1972: Pořízena nová střecha kostela. Kostel pokryt měděným 

plechem.  

/Z farní kroniky přepsal Pavel Šikula ml./ 
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Časopis farnosti Jimramov 

 

Občasník Číslo: 1/ 2006 

Datum vydání: 29. 1. Náklad: 120 výtisků 

 

Milí přátelé! 
Začínáte číst první číslo farního časopisu, pro který byl 

v anketě mezi farníky vybrán název Ţárovka. Můţe nám připomínat 

Jeţíšovu výzvu z evangelia: „Vy jste světlo světa“, pouţitou  

pro dnešní dobu. 

Přeji nám všem, aby „Jimramovská Ţárovka“ přinášela 

zprávy o tom, ţe v naší farnosti i v našem okolí je dostatek světel  

a světýlek, o kterých je dobré psát a něco si přečíst.  

Přeji našemu časopisu, aby nezhasl po několika prvních 

číslech, ale aby jeho autoři měli pořád dostatek síly a vytrvalosti 

naplnit sluţbu, kterou přijali, a která můţe vnést do Vašich domovů 

kousek radosti, povzbuzení i vzpomínek. 

Přeji Vám poţehnaný rok 2006! 

   o. Jakub 
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Září:  Pouť v Jimramově: 10. 9. 

           Farní pouť na Vranov u Brna a okolí: sobota 

Říjen:  Pouť v Sedlištích: 1. 10. 

 

Čtení z farní kroniky: 

 

 
 

Po válce katolické spolky neobnovily intenzivní činnost  

a kromě kolportování katolických týdeníků Rozsévač a Neděle se 

nedělo nic, co by přesahovalo rámec běžné duchovní správy. 

Z konfiskovaného německého majetku získal farář  

P. K. Válka pro farní úřad dům č. 170 vedle kostela jako byt  

pro kostelníka.  

V únoru 1948 se zmocnila v republice vlády komunistická 

strana, která vyhlásila „diktaturu proletariátu“ a začala pronásledovat 

všechny, kdo byli nepohodlní. Mimo jiné i náboženství, zvláště 

římskokatolické. Všichni biskupové byli internováni (od roku 1950), 

byly zrušeny diecézní semináře a zřízen jeden generální v Praze, 

později přenesený do Litoměřic, který byl pod kontrolou vlády. Byly 

zrušeny kláštery – jejich budovy zabrány, řeholníci a řeholnice 

internováni za vězeňských podmínek. Stovky kněží a nábožensky 

aktivních laiků bylo uvězněno – několik desítek popraveno. Nejhorší 

byla léta 1951 – 1955. V roce 1960 byli velkou amnestií propuštěni 

téměř všichni političtí vězňové. Stát ale nadále soustavou takzvaných 

církevních tajemníků, pověřenců státu dozorem nad církví, mocensky 

ovládá církev a v několika vlnách stupňuje ateistický tlak.  

V roce 1950 byly z kláštera v Jimramově vypovězeny Školské 

sestry Notre Dame (starali se zde o děti). Klášter byl státem 

konfiskován a přeměněn na mateřskou školu (škola pro děti 3 – 6 let).  

Druhý vatikánský koncil (1962 – 65) znamenal oživení 

náboženského života. To se v naší zemi projevilo nejvíc snahou  

o obnovu liturgie a generálními opravami kostelů. Toto oživení 
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opravdu respekt. Je to cosi velice mimořádného, a v tomto vztahu je 

síla a další budoucnost. Jsem toho názoru, že 95% všeho máme 

společných a v těch zbylých 5% jdeme velice blízko vedle sebe. 

Samozřejmě, že existuje oblast, kde náš dialog stále není uzavřený.  

Předpokládám, že tento dialog bude pokračovat,  a jednou, nejsme-li 

už teď, se staneme ve vší rozmanitosti jednou velkou křesťanskou 

rodinou. A to je moje velká touha a přání. 
 

7. Vidíte ještě nějaký prostor, kde by se katolíci a evangelíci 

mohli více semknout? Jestli ano, kde. 

Na toto není jednoduchá odpověď. Domnívám se, že to, jak zde 

společně žijeme, i skutečnost, že tu bezproblémově funguje mnoho 

smíšených manželství, je důkazem, že soužití evangelíků i katolíků 

v Jimramově je o krok dále než teoretické jednání teologů. Tyto 

disputace někdy jednání posunou dál, ale někdy je také zbrzdí.  

Za největší pokrok pokládám dohodu ze začátku 90. let mezi 

biskupskou konferencí a představiteli evangelických církví – dohodu 

o vzájemném uznání křtu. To samo o sobě je obrovský posun proti 

době dřívější. To, co zůstává otevřeno, je společenství Eucharistie, 

ale to my nejsme schopni ovlivnit. To je opravdu téma pro teology. 

 

Co nás čeká? 
 

 
 

Duben: Výlet s dětmi z náboženství do Brna 

Květen: 1. svaté přijímání: neděle 14. 5. 

Červen: Zahradní slavnost – Petanque: neděle (datum bude 

upřesněno) 

Červenec: Pouť v Borovnici: neděle 23. 7. 

Srpen: Letní farní tábor:  

30. 7. –  5. 8. Strážek u Moravce (fara): 1. – 5. třída 

13. 8. – 19. 8. Bedřichov u Lysic (fara): starší 

Informace ze života farnosti: 
 

 
 

I zpěváci si mohou jedenkrát za rok dopřát něco jiného, než 

pravidelné zkoušky zpěvu. V Jimramově se již tradičním stalo 

setkání členů sboru a jejich rodinných příslušníků na svátek  

sv. Cecílie (patronky zpěváků). Při této příležitosti se i letos sešli 

zpěváci chrámového sboru na faře, dorazili i někteří kolegové  

z jimramovského ekumenického sboru. Nedělní podvečer byl 

vyplněn zpěvem lidových písní, ale i povídáním, na které není  

při běžných zkouškách čas. 

/Maria Kašová/ 

 

 

 
 

Mikuláš má každoročně na starosti obejití mnoha domácností. 

Pokárat, či naopak pochválit spoustu dětí a případně, pokud je to 

třeba, i některé dospělé. Možná právě z důvodu časové tísně nás 

navštívil o den dříve, a to 4. 12., s obrovským košem mikulášských 

balíčků. Děti byly samozřejmě pochváleny, a to především za svoji 

každopáteční aktivitu (setkávání nejmladších členů naší farnosti  

za účelem hraní her, zpěvu a nácviku scénky na Štěpánskou besídku),      

a proto byly právem odměněny. My starší jsme na tom byli naopak 

trošku hůře, máme co dohánět v dochvilnosti při příchodu na mši 

svatou. Přesto jsme všichni vděční, že si na nás sv. Mikuláš udělal 

čas. Těší nás, že i on jde s dobou a pro naši návštěvu zvolil kvalitní 

sportovní obuv. Po Vysočině by toho zřejmě v lakýrkách příliš 

nenachodil. 

/Barbora Kašová/ 
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V adventní době se všichni připravujeme na příchod Ježíše 

Krista. Nejdůležitější je samozřejmě vymetení pavučin z našich duší, 

ale i naše příbytky musíme připravit na tu nejvzácnější návštěvu. 

Naší pozornosti by v této době neměl ujít ani náš chrám Páně.  

Za tímto účelem se 10. 12. 2005 sešla celá četa žen, které byly 

ochotny věnovat čas i energii úklidu kostela (tak ostatně činí celý 

rok). A protože to byla četa poměrně početná (22 žen), byl úklid 

rychle zvládnut, a tak zbyl čas na krátké pohoštění  na faře. O. Jakub 

využil této příležitosti k poděkování za celoroční úklid a každá z žen 

odcházela s malou předvánoční pozorností. 

/Barbora a Maria Kašovy/ 

 

 

 

 
 

11. 12. 2005, tedy třetí neděli adventní, proběhla mše svatá    

pro děti. Organizace této slavnosti se ujala jimramovská mládež      

pod vedením o. Jakuba. Celá mše svatá byla přizpůsobena dětem  

a jejich chápání. Evangelium bylo zdramatizováno, takže děti mohly 

sledovat takové malé „biblické divadlo“. Liturgie byla proložena 

písněmi, které mládež nacvičila. Před závěrečným požehnáním byly 

dětem rozdány balónky, které nesly heslo: „Děti dětem“. To jim mělo 

připomenout, že o Vánocích bychom měli myslet především  

na druhé, a to i na naši nedávno adoptovanou Moniku. 

Věřím, že tato neděle byla zážitkem nejen pro děti, které se jí 

zúčastnily, ale i  pro mládež, která se podílela na jejím provedení. 

/Barbora Kašová/ 

   

   

Seniorátů v evangelické církvi je 14. V čele těchto seniorátů stojí 

senior (duchovní) a seniorátní kurátor (laik). Obě funkce mají  

své náměstky a zástupci jsou do nich voleni. Já jsem tedy jedním  

ze seniorů. Do poličského seniorátu (kam spadáme) patří deset 

evangelických sborů (odtud až po Chotěboř).   

 
5. Jak se připravujete a jak prožíváte společné ekumenické 

bohoslužby na přelomu roku? 

Na ekumenické bohoslužby se připravujeme společně s o. Jakubem 

(stejně jako v předešlých letech s o. Milanem a o. Pavlem). Je 

zvláštní, že každý katolický kněz, působící v Jimramově byl úplně 

jiný.  

Tuto příležitost prožívám tak, jak o tom píše apoštol Pavel, tj. jako 

něco, do čeho jsme vstoupili, ale sami nevytvořili. Jsem vděčný za to, 

že mohu pokračovat v díle, které bylo započato již před mým 

příchodem do Jimramova. Znamená to ale velkou odpovědnost  

a zároveň i čest. V neposlední řadě i radost. Za celých 15 let mého 

působení se nestačím divit novým a novým způsobům zvláštního 

soužití mezi katolíky a evangelíky zde v Jimramově. A to je vlastně 

odpověď na otázku, jak prožívám tyto ekumenické bohoslužby  

na přelomu roku. Je pro mě obrovským zážitkem, když se s lidmi, 

které běžně potkávám na ulici, společně modlíme, zpíváme  

a vyznáváme  víru. V těchto chvílích tvoříme jednu velkou rodinu. 

 
6. Jak vnímáte vztahy mezi katolíky a evangelíky zde 

v Jimramově? Myslíte si, že pomyslné rozdělení na 

katolíky a evangelíky je mezi „Jimramováky“ stále 

markantní? 

Markantní rozhodně ne. Několikrát jsem se pokoušel vyjádřit povahu 

tohoto vztahu, který zde cítím, ale zatím se mi to nepodařilo. 

Používám pracovní název – vstřícný respekt. Ten ovšem na jiných 

místech není samozřejmostí. A to zdaleka ne. V Jimramově obě 

strany navzájem respektují odlišnosti své víry. Není to tolerance, je to    
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vykonaná řádně, že je naší vizitkou, podpisem, a my, křesťané, jsme 

se chtěli podepisovat tak, aby nikdo   nemohl říct: Kdo to tady tak 

odbyl? To byla dobrá věc. Po práci jsme se bavili po svém – hráli 

jsme nejrůznější hry. Večer bývaly pravidelné bohoslužby 

s výkladem. A právě tehdy jsem začal poprvé uvažovat o tom,  

že hodně přijímám a že bych to měl nějakým způsobem i vracet. 

Přemýšlel jsem o tom, že bych mohl studovat bohosloví, abych mohl 

vést tyto brigády . Takto to nějak začalo. 

  
2. Můžete stručně popsat sbory, ve kterých jste žil a pracoval? 

Narodil jsem se v Praze, ale hrdě se hlásím ke skutečnosti, že jsem 

více než polovinu svého života prožil mimo naše hlavní město. 

Prababička z maminčiny strany žíla ve Víru, tatínek se narodil  

pod Javořicí, takže mohu směle prohlásit, že mé kořeny jsou opravdu 

na Českomoravské vrchovině.  

Jsem ve službě celkem 30 let, letos je to 31. rok. Když jsem končil 

vojnu, byl jsem už ženatý. S manželkou jsme se usnesli, že přijmeme 

první pozvání, které dostaneme. A to jsme dostali z Prosetína  

u Olešnice. Tam jsme strávili devět překrásných let. Odtud jsme 

odešli na další působiště, do Pržna na Valašsku. Z tohoto místa jsme 

se s velkou radostí  v r. 1991 vrátili zpět na Vysočinu, do Jimramova. 

 

3. Na co kladete jako farář největší důraz? 

To, co mě, nebo nás, nějakým způsobem trápí, je skutečnost, že je 

málo farářů. Ale z toho já takový strach nemám. Domnívám se,  

že největší odpovědnost leží v rukou laiků. To znamená, že je to  

na lidech, kteří by přijali Ježíše Krista vnitřně, civilně, jako nedílnou 

součást svého života. Je to právě to, co mě fascinovalo na již 

zmíněných lesních brigádách. Prožívání praktického křesťanství. 

Jednoduše řečeno, bez laiků se určitě neobejdeme.            

 

4. Jste také seniorem. Co obnáší tato služba? 

To je dané uspořádáním naší církve, kde základní jednotkou je sbor 

a ten má svoji autonomii. Několik sborů v určité oblasti tvoří seniorát 

 
 

 Setkání lektorů se uskutečnilo v předvánočním čase  

po páteční mši svaté. I když bylo velice větrné počasí, sešli jsme se 

v Horní škole. Jako školáčci jsme se usadili do školních lavic. Bylo 

to takové setkání při svíčkách, jelikož nefungovala elektrika. I přes 

nepřízeň počasí se zde sešlo kolem dvaceti lektorů. O. Jakub vedl 

přednášku o službě lektora ve farnosti a také o hledání čtení 

z lekcionáře. Seznámil také začínající lektory s teorií, jak být dobrým 

lektorem. Závěrem setkání byla báseň pana Ondrůcha o lektorské 

službě. 

/Pavel Šikula ml./ 

 

 
 

Každým rokem na svátek sv. Štěpána, tj. 26. 12., si děti               

a mládež připravují vánoční besídku pro všechny farníky. A i právě 

skončený rok 2005 nebyl výjimkou. 

Mladší děti se již několik týdnů před Vánocemi scházely        

na jimramovské faře, aby si tu zahrály nejrůznější hry, setkaly se 

svými kamarády, ale aby se také pod vedením p. Bradáče věnovaly 

přípravě takového malého „brouččího“ divadla. A protože se 

připravovaly poctivě,  moc pěkně zahrály příběh o malých broučcích 

(o kom jiném, když jsme v Jimramově), kteří putovali do Betléma       

za Ježíškem. Všichni broučci byli moc roztomilí a své role zvládli 

perfektně. Předlohou pro hru mládeže byla část básně, pojednávající   

o životě Panny Marie (Ježíšovo narození). Klasické téma bylo 

zpracováno velmi poutavě i přes skutečnost, že ho autor – Václav 

Renč tvořil ve vězení. Na závěr besídky jsme si všichni společně 

zazpívali koledy za doprovodu kytar a fléten. Myslím, že  každý kdo 

se besídky zúčastnil (ať už byl divákem nebo účinkujícím), nelitoval 

že přerušil vánoční hodování a zpestřil si sváteční program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

/Maria Kašová/ 
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 Jámy, malá vesnice mezi Nový Městem na Moravě a Žďárem 

nad Sázavou. Právě zde jsme strávili necelé tři dny vánočních 

prázdnin a to mezi 27. a 29. prosincem roku 2005. Jednalo se              

o mládežnické prázdniny strávené na místní faře, která je hned vedle 

místního kostela.  

 Sešli jsme se v úterý ve dvě hodiny odpoledne před farou, 

odkud byl plánovaný odjezd. Dopravu zajišťoval o. Jakub a také         

p. Bradáč. Těchto prázdnin se účastnilo 11 mládežníků z farnosti 

Jimramov. Na prázdniny jsme si sebou vzali také čtyři sáňky a nějaké 

boby. Příjezd do Jám byl kolem třetí hodiny odpoledne. Následovalo 

vykládání věcí a první prohlídka fary. Ubytovali jsme se v dolní části 

fary, kde jsme obsadili tři pokoje. V přízemí byla také velká 

společenská místnost, koupelna a kuchyňka. 

Jakmile jsme se zabydleli, vydali jsme se na prohlídku okolí. 

Hlavním úkolem bylo naleznout nějaký příhodný kopec  

pro sáňkování a bobování, které jsme měli naplánované na zítřek. 

Aniž jsme to tušili, objevili jsme nejvyšší kopec v okolí a to sice 

kopec Vejdoch (662 m. n. m.). Tento kopec nebyl sice moc prudký, 

ale pro naše potřeby se hodil.  

Po této procházce nám celkem dost vyhládlo a tak jsme se 

vrátili zpět na faru. Přípravu večeře vedly Kašovy, které nám 

přichystaly sekanou s brambory. Po večeři následoval program 

podobný klasickému setkání mládežníků na faře. Zpívání písniček 

jsme prokládali různými typy her. Hlavním programem her byla 

pantomima, jejíž předvádění nebylo vůbec snadné. Další z her bylo 

hádání postav z Bible, postav z pohádek a nebo zvířat. Začali jsme se 

již také bavit o letním táboře pro děti, který by měli někteří z nás 

organizovat. Do programu byla zařazena také příprava lístků  

pro Tři krále. Na závěr dne jsme si zahráli hru Městečko Palermo. 

 

 

 

   Vydáváme se taky na výlety, takže můžeme vidět různá místa a prožít spolu 

dostatek času. 

   Nyní je zde velká zima. Teplota je kolem nuly. Máme zde dost sněhu, děti 

lyžují a hrají si na sněhu. 

   Všichni se těší na Vánoce. 

 

Milá Moniko, přejeme Ti a Tvé rodině krásné Vánoce a hodně úspěchů  

ve škole. 

     Modlíme se za Tebe! 

 

 
 

Přelom roku je dobou, kdy máme 

v Jimramově možnost prožívat ekumenické 

bohoslužby. Přestože některé lidi potkáváme na ulici 

každý den, mnohdy o nich příliš nevíme. 

Z tohoto důvodu jsme požádali o rozhovor 

zástupce evangelického sboru v Jimramově, 

evangelického faráře Tomáše Jirků.  

 

1. Jaké byly důležité impulsy k tomu, že jste se stal farářem?  

Až teď si uvědomuji, že v ledasčem ty důvody byly podobné,  

jako když se rozhodoval váš pan farář. Důležité bylo období mého 

dospívání a mládí. Tehdy jsem se dostal mezi mladé lidi a s nimi 

jsem od svých 15 let začal jezdit na výlety s mládeží, na biblické 

kurzy a hlavně na tzv. lesní brigády. Ty se konaly už řadu let 

v Jeseníkách a v Jizerských horách. Bývaly to 14-ti denní pobyty 

v lese, v chaloupce, se svíčkou. Žili jsme tím nejjednodušším 

životem. V těchto končinách nás pracovalo velmi málo, za úkol jsme 

měli obžínání a prořezávání stromků, sklízení sena a úpravu lesních 

cest, pokud bylo špatné počasí. Tyto brigády vedli bohoslovci,  

to znamená studenti teologie. Žili jsme pohromadě, kluci a děvčata 

z celé republiky. Ráno jsme začínali pobožností a potom jsme se 

věnovali poměrně těžké práci, na kterou jsme jako měšťáci nebyli 

zvyklí. Ale řídili jsme se pravidlem, že i ta nejtěžší práce musí být 
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V obsluze návštěvníků se střídají tři dvojice žen, které Vás rádi 

obslouží a tímto Vás do farní kavárny srdečně zvou. 

/Maria Kašová/ 

 

Jak jsme slíbili, zveřejňujeme zde dopis, který byl 

nedávno odeslán naší Monice do Indie: 
 

Milá Moniko! 
   Na začátku bychom se rádi představili, abys věděla, kdo Ti píše tento dopis. 

Jsme malá farnost v České republice a rozhodli jsme se nabídnout Ti finanční 

podporu ve Tvém studiu a to od ledna 2006, takže můžeš chodit do školy a učit 

se mnoho zajímavých věcí s ostatními dětmi. 

   V tomto  projektu, který se nazývá BALA JEEVAN JYOTHI, jsme dostali 

příležitost si vybrat a podpořit dítě z vaší země. 

   A my jsme si vybrali právě Tebe, Moniko, a jsme velmi šťastní. 

Víme o Tobě, že jsi z Indie, že máš 7 roků a navštěvuješ 1. třídu. Máme také 

tvoji fotku, jsi moc hezká. 

   Budeme mít radost, když se dozvíme více o Tobě, jestli máš sourozence, jaké 

hraješ ráda hry, které předměty Tě ve škole baví a vše ostatní, co nám chceš 

sdělit. 

   Nyní bychom Ti rádi řekli něco o naší zemi, která je dost daleko od vás,  

a o nás. 

   Jak jsme se už zmínili na začátku, žijeme v České republice, státě ve střední 

Evropě. Má rozlohu 78 864 km
2
 a žije v něm asi 10 miliónů obyvatel. 

   Naše farnost je v malém městě Jimramově, které se nachází ve středu naší 

země a tato část se nazývá Českomoravská vrchovina. 

   Náš stát má 2 části: na západě jsou Čechy a na východě je Morava. Máme 

hory i roviny s mnoha rybníky. Na jihu je tepleji a lidé zde pěstují vinnou révu, 

ovoce a zeleninu. 

   Ale zpět k Jimramovu. 

   Naše nadmořská výška je asi 500 m. n. m. a nejvyšší vrchol měří 800 metrů. 

Prostředí je plné zeleně, kolem jsou lesy a máme zde také dvě řeky. Je moc 

hezké chodit na výlety, sportovat a hrát si v přírodě. 

   Naše město má kolem 1000 obyvatel.  

   Máme hezký kostel, který navštěvuje každou neděli asi 200 věřících.  

Po bohoslužbě máme možnost si vypít čaj nebo kávu v kavárně, popovídat  

a pobavit se s přáteli. 
 

Většina středy byla věnována sáňkování. Snídaně byla 

připravena na 8:30. Bylo potřeba také nakoupit čerstvé pečivo.  

Po úklidu a po snídani jsme se vydali na kopec Vejdoch. Zde jsme 

uspořádali malé závody. O. Jakub zde vytyčil šest branek, kterými 

jsme museli projet, přičemž se nám měřil čas. Závody byly  

pro dvoučlenná družstva i pro jednotlivce. Kopec nebyl uježděný,  

a tak zde museli fungovat tak zvaní „roztlačovači“. 

Oběd připravovala rodina Šikulova. K obědu jsme měli 

polévku a rizoto. Po obědě následovala krátká polední pauza  

a pak jsme se opět vydali na kopec Vejdoch. Po celodenním 

sáňkování jsme šli na mši svatou v místním kostele, kde jsme také 

zazpívali několik písniček. Po mši následovala večeře, kterou měla  

na starosti rodina Bradáčova. Pochutnali jsme si na těstovinách, které 

si každý přizpůsobil dle chuti. Někdo si dal těstoviny na sladko a jiný 

třeba zase s kečupem a se sýrem.  

Na večerní program byla naplánována opět spousta her. 

Zopakovali jsme si pantomimu a přidali jsme ještě mimo jiné 

Elektriku a hádání slov. Hry jsme opět střídali se zpěvem.  

Po náročném dni následoval zasloužený odpočinek a také poslední 

noc našich prázdnin v Jámách.  

Ve čtvrtek byla snídaně opět v 8:30. Přípravu vedla rodina 

Procházkova. Po snídani jsme se dali do balení všech věcí a také          

do úklidu. Po úklidu fary jsme se s Jámami rozloučili a vydali jsme 

se na zpáteční cestu do Jimramova. 

/Pavel Šikula ml./ 

 

 
 

Dne 29. 12. 2005 se konalo již tradiční vánoční posezení 

obyvatel domu s pečovatelskou službou. Oproti minulým rokům se 

toto setkání uskutečnilo ve farním sále katolické fary. Vánoční 

odpoledne bylo zpříjemněno programem sestaveným evangelickou 

mládeží pod vedením T. Jirků. Jeho náplní bylo čtení z Písma svatého 
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proloţené písněmi. Letos poprvé se na zpestření odpoledne podíleli     

i ţáčci ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem z Jimramova (Kristýna 

Švarcová, Aneta Trnová), z Dalečína (Ladislav Klusák, Lucie 

Havlíková) a z Unčína (Veronika  a Karolína Bradáčovy),  

pod vedením Dany Makovské. Po ukončení programu si všichni 

přítomní mohli popovídat u kávy a výborného vánočního cukroví. 

Tímto za všechny zúčastněné děkuji jak evangelickému faráři 

T. Jirků za organizaci tohoto odpoledne a všem, kteří se na jeho 

realizaci podíleli, tak i o. Jakubovi, který pro tento účel poskytl farní 

sál katolické fary.   

/Barbora Kašová/ 

 

 

 

 
 

V prvním lednovém týdnu se v Jimramově uskutečnila 

tradiční Tříkrálová sbírka. Poprvé však vyšly do ulic skupinky  

tří králů. Ti koledovali a prosili o příspěvek na potřeby Katolické 

charity. V Jimramově to byly dvě skupinky králů pod vedením paní 

Dagmar Kašové a paní Hany Matouškové, které navštívily větší část 

našeho městečka (náměstí, Benátky, Padělek a Ţabárnu). Ke komu 

králové nepřišli, ten mohl odevzdat svůj příspěvek do kasiček 

v lékárně nebo v prodejně Tabáku na náměstí. Celkově se vybralo 

16.973 Kč. 

Další skupinka se vytvořila v Míchově, která pod vedením 

pana Jana Straky vykoledovala 3.210 Kč. Všem dárcům patří velký 

dík za jejich finanční příspěvek a králům i jejich doprovodu uznání   

za odvahu, vytrvalost a nasazení pro tuto formu pomoci nemocným, 

starým a potřebným lidem 

/o. Jakub/ 

 

 

 
 

Od začátku listopadu 2005 přinášejí kaţdou neděli po mši 

svaté někteří farníci z pověření pana biskupa Tělo Páně našim 

nemocným a starším farníkům. Je to starobylá tradice, která 

zdůrazňuje společenství věřících na jednom chlebě. Ani nemoc  

či stáří nemá být překáţkou pro tuto moţnost. 

V současné době přijímá kaţdou neděli eucharistii tímto 

způsobem sedm našich farníků a ve sluţbě přinášení a podávání 

eucharistie nemocným  jsou zapojeni kromě pana akolyty Josefa 

Procházky čtyři naši farníci. 

A tak je moţné, aby navštívili i další, kteří o tento velký dar 

projeví zájem. 

/o. Jakub/ 

 

 
 

Jiţ před třemi měsíci byl zahájen provoz farní kavárny                      

na jimramovské faře. Schází se zde přátelé, známí i příbuzní, aby si  

spolu po nedělní mši popovídali nad šálkem kávy nebo čaje (kdoví, 

jestli by se nenašlo i něco ostřejšího) a k tomu si třeba smlsli  

i na nějaké sladké dobrotě. 

Kdo tuto kavárnu navštěvuje pravidelně, jistě mi dá zapravdu, 

ţe prostory, kde je provozována, prodělávají obrovskou proměnu. 

Především díky výzdobě, která se mění podle roční doby. Takţe 

Vánoce jsme v kavárně mohli proţít obklopeni pravou vánoční 

atmosférou, ať uţ to byly barevně sladěné ubrusy, vlastnoručně 

vyrobené svícny nebo tiše vyhrávající koledy.  

„Duší“ kavárny je jiţ od počátku Štěpánka Čuprová, která se 

kavárně   plně věnuje. Na výsledek svého úsilí můţe být právem hrdá. 

 


