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Od dnešního dne nás také naleznete na našich internetových 

stránkách. Jsou zde uveřejňovány jednak články z naší Ţárovky,  

ale i další informace o farnostech. Neváhejte a navštivte nás! 

 

www.farnostijimramovska.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu. 

Vaše Redakce 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
Časopis farnosti Jimramov 

 

Občasník Číslo: 4/ 2006                           

Datum vydání: 1. 10. Náklad: 120 výtisků 

 

 

Milí přátelé! 
Po prázdninách se opět můţete začíst do našeho farního 

časopisu. Je tentokrát věnován právě ohlédnutí za tím, co proţili naši 

farníci v době prázdnin. V rozhovoru s hercem panem Částkem se 

vrátíme k oslavě naší pouti Narození Panny Marie a také si můţete 

připomenout hlavní body našeho farního plánu na další rok. Dostali 

jsme dopis od naší Moniky z Indie, který vám v překladu nabízíme. 

Přeji vám všem hezké a povzbudivé čtení! 

o. Jakub 
   

   

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

Design: Pavel Šikula ml. 

Další spolupráce: o. Jakub Holík 
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 Naučili jsme se několik responsoriálních žalmů. Připravovali 

jsme se na Metodějův rok (1100 výročí úmrtí). 

V sakristii se dala nová okna. Podle návrhu Ing. Dohnala 

z Brna se udělal nový interiér kaple v Borovnici. Podle mého návrhu 

interiér kaple v Sedlištích.  

/Z farní kroniky přepsal Pavel Šikula ml./ 

 

 

 

 

 

 

 
Kostel v Dalečíně 
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zpěvů a antifon. Na začátku školního roku byl cyklus promluv            

o náboženské výchově.  

 11. ledna slavil p. rada Karel Válka v tělesné čilosti 

osmdesáté narozeniny (v Jimramově již 64. rok).  

8. května přijalo 24 mladých naší farnosti v našem kostele 

svátost biřmování. Mládež se na ni připravovala půl roku  

po nedělních mších svatých.  

Letos byl vyhlášen jubilejní rok spásy na památku  

1950-ho výročí vykupitelské smrti Ježíše Krista. U nás je však hlásán 

jako příležitost k získávání odpustků.  

27. listopad vstoupil v platnost nový kodex církevního práva 

odrážející potřeby pokoncilní církve. Vedení státu některá jeho 

ustanovení nejsou po chuti, a tak u nás dosud neplatí, nebyl ani 

publikován. 

 

 
 

Ve školním roce 1984/85 je přihlášeno 29 dětí do vyučování 

náboženství. Při společném udílení pomazání nemocných tuto svátost 

přijalo 70 věřících, průběhem roku celkem 95. 

 Pokračovalo se ve všech akcích z minulých let. Cyklus 

promluv byl letos o modlitbě. 

 Nově jsme zavedli ekumenickou bohoslužbu (v týdnu 

modliteb za jednotu křesťanů), která bude střídavě bývat 

v katolickém a evangelickém kostele.  

Letos byla u nás. Zpíval při ní společně katol. a evangel. sbor. 

Mnoho lidí bylo až dojato, když jsme se na závěr společně modlili 

„Otče náš“ a „Věřím v Boha“. Snažíme se za sjednocení prosit Boha. 

Diskuze rozdělují, modlitba spojuje! 

 S velkou odezvou se setkala a užitek přinesla společná 

svatodušní novéna, jejímž jádrem byly improvizované modlitby 

zúčastněných, klečeli, seděli (jak kdo mohl) kolem svatostánku.  

Od té doby jednou měsíčně konáme svatodušní modlitbu u oltáře. 

 
 

V sobotu 20. května navečer jsme mohli prožít hezké chvíle  

při koncertu sboru mladých z Rousínova u Vyškova v našem kostele.  

Zpěváci přijeli na pozvání o. Jakuba, který se s nimi seznámil při své 

službě vojenského kaplana ve Vyškově. Sbor zazpíval různé druhy 

skladeb od barokní klasické hudby, přes zpěvy z Taizé až k velmi 

vydařeným spirituálům. Myslím si, že pro všechny přítomné, kterých 

se sešlo opravdu hodně, to byl velký zážitek. 

/o. Jakub/ 

 

 
 

Očekávaný, v pořadí již druhý, petanquový turnaj se konal 

třetí červnovou neděli v popoledních hodinách na farní zahradě  

v Jimramově. Naše petanquové hrátky zahájil pan Procházka, který 

těm, kteří dosud tápali, znovu objasnil pravidla hry a spolu  

s o. Tomášem se stal hlavním rozhodčím turnaje.  

Účastníků se dostavilo hojně, přibližně stejný 

počet jako loni. Byli rozděleni do 16 týmů, z nichž každý 

chtěl ukázat, jak se na turnaj připravil a stejně tak chtěl 

zvítězit. Každý tým si zvolil své jméno a letos byla 

jména opravdu originální: Krize, Žactvo, Easy-hod, 

Amatérky a další. Každý se snažil seč mohl. Týmy se 

více či méně přiblížily vítězství, ale pohár mohl získat 

jen jeden.  

Před vyhlašováním vítězů hlavní rozhodčí  

p. Procházka prohlásil, že organizace byla vskutku na úrovni a že si 

připadal jako na „French open“. A měl pravdu. Zvlášť obdivuhodný 

byl o. Tomáš, který dokázal sledovat hru a zároveň zobrazovat 

aktuální výsledky celé soutěže na kartónových tabulích.  

Vítězem turnaje se stala rodina Proseckých z Věcova. Druhé 

místo obsadili „Čechovi 1“ z Dalečína a na bronzové pozici se 
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umístilo družstvo „Žactvo“, jehož členem byl i jeden z loňských 

vítězů – p. Žák. 

Hra byla jistě hlavním důvodem, proč jsme se sešli,  

ale příjemné bylo i občerstvení. Pochutnali 

jsme si na výborných vepřových kýtách, které 

rožnil praxí ověřený p. Bradáč. Kdo měl chuť  

a byl rychlý, mohl ukořistit nějaký ten zákusek. 

Atmosféru turnaje zpříjemnila vzácná 

návštěva, naše slečna Aloisie Cíchová, která 

přijela se svojí setrou z Tábora. 

 Sláva vítězům, čest poraženým. 

Vítězové ať už teď trénují, cvičí, posilují  

a vrhají koule v dál, aby dokázali obhájit svůj 

titul. Poražení ať neztrácí naději, připravují zbraně k dalšímu boji  

a střádají síly k odvetě. A všichni dohromady ať se těší na další 

ročník jimramovského petanquového turnaje v roce 2007. 

/Maria Kašová/ 
 

 
 

24. 6. na svátek svatého Jana Křtitele se celkem 48 poutníků 

z Jimramova, Dalečína, Sulkovce a okolních obcí vydalo na pouť      

do Bystrého. Myšlenka poutě byla asi pro všechny zúčastněné 

rozdílná. My studující jsme mohli poděkovat za uplynulý školní rok   

a zároveň poprosit o požehnání radostně očekávaných prázdnin. Pouť 

začala v sulkoveckém kostele, který je zasvěcen Janu Křtiteli. Tady 

jsme se poprvé mohli zamyslet nad smyslem naší pouti. Po cestě 

jsme se zastavili na třech symbolických místech. Na každém z nich 

jsme si přečetli úryvek z Písma svatého a pomodlili se krátkou 

modlitbu. 

Poprvé jsme se zastavili (někteří trochu oroseni, protože bylo 

velké horko a zastávka byla na kopci) u jednoho z osmi křížů kolem 

Sulkovce. Druhé zamyšlení nad Písmem bylo u tzv. “hraničního 

buku“ (hranice Čech a Moravy). Třetí a poslední zastávka před cílem 

  Já se jmenuji Monisha a studuji na Základní škole  

v St. Dominie. Právě chodím do třetí třídy a zrovna se připravuji           

na zkoušky. Nedoslýchám na obě uši. Jedno ucho už mi operovali. 

Tatínek právě získal půjčku na moji léčbu. Během dalších pěti let 

bych tedy měla podstoupit další operace. 

Moji učitelé jsou opravdu výborní. Často se učím, ale také          

si ráda hraji se svými kamarádkami Lalitharami a Divya. 

Vesnice, kde bydlím se jmenuje Coromandal. Je zde spousta 

zvířat – buvoli, krávy, psi, kohouti, kuřátka, ale je zde také hodně 

květin. Naše nejčastější jídlo jsou Ragi kuličky. Jsou černé a kulaté 

s rýží a kari. Chtěla bych také něco vědět o Vašem jídle. 

Vesnice se nachází v těžební oblasti. Před šesti lety byly 

nedaleko vesnice uzavřeny doly na zlato. Jak jste si jistě mohli 

domyslet, byly uzavřeny v roce 2000. Ve vzduchu jsou pořád 

škodlivé látky, ale až dodnes nám vláda nepomohla. 

Nicméně jsem Bohu opravdu velmi vděčná, že mi skrze Vás 

poskytuje takovou pomoc. Děkuji Vám za přání k narozeninám  

a ještě jednou děkuji za Vaši lásku a péči o mně. 

S láskou Monisha  

 

Čtení z farní kroniky: 
 

 
 
Ve školním roce 1983/84 je přihlášeno 33 dětí do vyučování 

náboženství. Nedělaly se žádné stavební úpravy. Pokračovalo se        

ve všech akcích započatých v minulém roce.  

K nim přibylo: při pátečních mších se zpívají moderní 

chrámové písně (textově i hudebně vyhovující cítění mládeže),          

při dožínkách rozdávaly děti kytičky z obilí. Přechod ze starého        

do nového roku jsme slavili v kostele. Naučilo se asi 25 nových písní, 
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 Příprava na svátost biřmování: bude probíhat od října  

2x za měsíc vždy v pátek večer na faře. Biřmování se plánuje 

na podzim 2007 nebo jaro 2008 podle možností otce biskupa. 

Přihlásit se mohou všichni pokřtění, narození v roce  

1992 a dříve. 

 

 Výstava betlémů v předvánočním a vánočním čase v Horní 

škole. 

 

 Oslava rodáka P. Jaroslava Popelky o víkendu  

23. – 24. června 2007 za účasti otce biskupa Petra Esterky, 

působícího mezi krajany v USA. 

 

 

 
 

Milí „pomocníci“, 
Předem mého prvního dopisu bych Vám všem chtěla popřát 

hodně zdraví. 

Jsem Vám opravdu vděčná, že se mi snažíte pomoci v mém 

vzdělávání. Cítím velké díky za to, že jste si mě vybrali jako Vámi 

„adoptované“ dítě a že mi podáváte pomocnou ruku v mém studiu. 

Nejdříve bych chtěla představit sebe a svoji rodinu.  

Můj tatínek Grunasseelan je dělník. Maminka Rivalita je žena 

v domácnosti a stará se o mého starého dědečka a tetu. Dědeček má 

nemocné srdce a prodělal operaci bypass. Teta a strýc bydlí s námi. 

Vystudovali pouze 10 tříd, takže nepracují. Jejich syn Tony má           

8 měsíců. Mám ho moc ráda a často si s ním hraji. 

 

 

 

naší poutě byla na kopci nad Bystrým, kde už jsme mohli vidět celé 

městečko i věž kostela.  

V Bystrém jsme měli chvilku volného času. Každý ji využil 

po svém. Ti odvážnější, včetně o. Jakuba, si šli počechrat žaludek  

na kolotočích. My méně odvážní jsme zůstali nohama pevně na zemi 

a koupili si cukrovou vatu nebo ledovou tříšť. Každopádně všichni 

osvěženi jsme se vydali na mši sv., která byla vrcholem naší pouti. 

Dvacítka dalších jimramovských farníků, kteří   ať už z jakýchkoliv 

důvodů nemohli absolvovat pěší pouť, za námi přijela do Bystrého 

autobusem.  

Po mši svaté nás místní farníci nečekaně pohostili výbornými 

koláčky, chlebíčky a dalšími delikatesami. Zároveň jsme byli pozváni 

na pouť v příštím roce. Nálada celé poutě byla opravdu skvělá             

a přispělo k tomu také slunečné a teplé počasí. Perfektní! 

/Maria Kašová/ 

 

 
 

V červenci pobývali na skautském tábořišti v blízkosti 

Jimramova skauti z Francie. Zúčastnili se nedělních bohoslužeb         

ve velmi slušivých červených skautských krojích, ale hlavně nabídli 

svou pomoc naší farnosti. Proto v pondělí 17. 7. celé dopoledne 

pracovali na úklidu věže našeho kostela a dovedete si představit,  

že    to nebyla jednoduchá práce, zvláště pro lidi náchylné k alergiím. 

Ale skauti zvládnou mnohé, a tak díky nim máme teď hezky 

uklizenou věž  na několik let dopředu. 

/o. Jakub/ 

 

 
  

Návštěva z Pálavy, konkrétně tedy z Mikulova přijela  

5. srpna. Jako první bod programu bylo přivítání u fary. O. Jakub 

také představil naši farnost a obec Jimramov. Dále následovala 
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prohlídka evangelického kostela a také informace o spolupráci 

evangelíků a katolíků. 

Pro lepší seznámení s Jimramovem podnikli farníci z Pálavy, 

s doprovodem našich farníků, menší procházku po Jimramově.  

Procházka skončila opět na naší faře. Zde se mohli farníci 

z Pálavy posilnit, jelikož se rožnilo uzené a také párky. O toto 

občerstvení se postarali domácí farníci. Hosté dovezli z Moravy 

melouny, rajčata, papriky...  

Následovala volná zábava. Děti této chvíle využili pro hraní 

kulečníku. Na farní zahradě si také mohli zahrát fotbal. Ve tři hodiny 

se slavila mše svatá. Jako zakončení celého dne se sešli všichni opět 

na faře a farníci z Pálavy vypravovali o své farnosti a o životě           

na Pálavě. 

/Pavel Šikula ml./ 

 

 
 

13. 8. 2006 

Den příjezdu     prohlídka vesnice     táborový oheň 
Vše začalo v neděli 

před čtvrtou hodinou. Právě 
vrcholily konečné přípravy    
na tábor. Co všechno jsem 
zapomněl? To se uvidí           
až v Bedřichově. Na faru, 
kde bez dneška máme strávit 
ještě pět dní jsme přijeli  
před pátou hodinou. Jeli jsme 
ve třech autech. Kromě pana 

faráře a dvou ochotných duší, které pro nás vaří, nás přijelo ještě třináct 
nadšenců.  

Po vybalení věcí následovala prohlídka vesnice a jejího okolí. 
 

Na vlajce Québecu dlouhá století vlaje bílý kříž, který má 

symbolizovat katolickou zemi. Je pravda, že naprostá většina zde 

žijících lidí vám bez rozmýšlení a samozřejmě řekne, že jsou 

„katolíci“. Co nás „obyčejné“ Evropany zaujme, je, že většina 

věřících není praktikující. To ovšem s sebou nese i následky – místní 

kostely se ve velkém zavírají nebo jsou přestavovány na budovy, 

které budou „užitečnější“. Ve městě, kde jsem strávila naprostou 

většinu svého pobytu žije asi něco kolem 100 000 obyvatel, přičemž 

zde celkově funguje jedna katedrála a dva kostely, což na naše 

poměry je, mírně řečeno, bídné. 

Možná to bude znít překvapivě, ale i průběh mše sv. je 

poněkud pozměněn. Například se v Kanadě vůbec nemusíte obávat, 

že si ušpiníte kolena na novém kostýmku. Při „kanadské“ mší se totiž 

nikdy, to zdůrazňuji nikdy, neklečí. Neexistují zde žádní ministranti, 

jejich místo tak zastupuje kdokoli, kdo se rozhodne přisluhovat  

při mši svaté. Přijímání se podává zásadně na ruku. Každý účastník 

bohoslužby má k dispozici misálek včetně aktuálního evangelia          

a kázání. Všechny písně předzpívává zpěvačka do mikrofonu.  

Zpovídáte se hromadně a za účasti všech věřících,  

které na duši tíží hřích… Mnohé z těchto ryze „kanadských“ zvyků 

na mě zapůsobily velice sympaticky – například vždy při vstupu  

do kostela vás s rozzářenou tváří zdraví kněz, který velice pohotově 

registruje každý nový přírůstek do jeho farnosti. 

Díky tomuto pobytu jsem získala neopakovatelné zážitky  

a zkušenosti, kterých si opravdu velice cením. Těžko bych hledala 

slova, která by popsala mé pocity, a myslím si také, že se asi dál 

předat nedají. Možná k tomu budu potřebovat časový odstup.            

Na otázku, kterou jsem nejčastěji slýchala po svém příjezdu: „Jaký 

byl tvůj nejsilnější zážitek?“, jsem odpovídala tehdy (a teď to cítím 

úplně stejně), že jím byl můj návrat domů. Ujasnilo se mi, kdo jsem, 

kam patřím a co je pro mě důležité. Dobře jsem se cítila už na letišti 

v Praze, ale když se přede mnou objevily věže jimramovských 

kostelů, věděla jsem, že jsem doma. 

/Barbora Kašová/ 
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8. Jaké jsou ohlasy na Vaše hry? 

To byste se mohla zeptat diváků, kteří navštívili mé vystoupení 

Popelky Nazaretské v Jimramově . 

 

 

Hra, kterou jsme mohli shlédnout 10. 9. v jimramovském 

katolickém kostele, určitě nepatřila k těm nejjednodušším. Také já 

jsem potřebovala nějakou tu chvilku soustředění, aby báseň a celé její 

podání dostihla svůj cíl. V okamžiku, kdy se tak stalo, jsem však 

věděla, že to byl krásný a jedinečný zážitek. 

Pevně věřím, že nemluvím pouze za sebe, když doufám,  

že nás tento herec nenavštívil poprvé a naposledy, a znovu nás 

přijede potěšit jednou ze svých her.  

/Barbora Kašová/  

 

 

, aneb jak malý človíček navštívil druhou 

největší zemi světa 

 

V zemi, kde průměrná hustota zalidnění není více  

než 5 obyvatel na 1 km
2
, jsem strávila více než dva měsíce. Poznala 

jsem nejen nadprůměrné přírodní krásy, jako například Niagarské 

vodopády – sen každého turisty, ale i naprosto průměrné Kanaďany. 

A přestože žijí od nás Evropanů více než 6 000 km daleko, nejsou  

o tolik jiní než my. Jsou přátelští, rádi se smějí a mají rádi dobré  

jídlo .  

  Kanada je rozdělena na 13 provincií a 1 teritorium. Ve všech 

částech je hlavním jazykem angličtina až na jedinou – Québec – 

původně francouzská kolonie, francouzská kultura a francouzský 

jazyk zde přežívají dodnes. Na svůj původ jsou obyvatelé této části 

patřičně hrdí. A právě tato část Kanady se na prázdniny roku 2006 

stala mým druhým domovem.  

Jelikož se však již den chýlil ke svému konci a nám také vyhládlo, 
následovala večeře v podobě opékaných špekáčků. Náplní večera byly 
také seznamovací hry, jelikož s námi jeli mládežníci také z farnosti 
Sulkovec. Na závěr posezení u ohně jsme si zazpívali několik písniček  
a pak již následoval volný večerní program. 
 

14. 8. 2006 

První etapové hry     fotbalové utkání 
Paprsky slunce dopadají na naši planetu a udržují ji při životě. Já 

jsem na ně však dnes dostal zlost, jelikož mě vzbudily ještě  
před budíčkem. Ten byl v osm hodin a po něm následovala snídaně. 
Náplní dopoledne byla hra, při které jsme upotřebili Písmo svaté, jelikož 
jsme odpovídali na otázky ze Skutků apoštolů. Rozdělili jsme se do čtyř 
skupin, ve kterých budeme také soutěžit v dalších dnech.  

Skupiny: Chelsea (Martina, Markéta, Bětka a Vojta), Karotky 
(Pavla, Verča a Jakub), Bedřišky (Zuzka, Maria a Tereza) a Amatéři 
(Madla, Monika a Pavel).  

Další hra spočívala v dokonalém seznámení s Bedřichovem. 
Dostali jsme dvacet otázek, na které jsme museli v časovém limitu 
odpovědět. Chleba se lámal až při kreslení mapy Bedřichova.  

Po obědě a polední pauze jsme vyrazili do lesa. Tam se také 
odehrávaly další hry. V první hře jsme si pořádně provětrali plíce             
při běhání a hledání lístků. Druhá hra navazovala opět na Skutky 
apoštolů a to sice na čtvrtou kapitolu. Úkolem bylo postavit co největší 
bránu z přírodních surovin dostupných v lese. Po výpravě z lesa jsme 
vyrazili ještě na místní fotbalové hřiště. Následovala večeře a po ní ještě 
vybíjená ve farní zahradě. V závěru dne jsme si zazpívali několik 
písniček a ukončili den modlitbou.  

Průběžné pořadí: 1. Chelsea, 2.-3. Amatéři a Bedřišky.  

 

 

 

 



STRANA 8. STRANA 13. 

15. 8. 2006 

Cesta do Lysic     velké mlčení     plavba     sbírání zvířátek 
Po snídani a budíčku jsme si sbalili nejnutnější věci a vydali jsme 

se na cestu do Lysic. Cesta byla v duchu mlčení. Ne, že by nám nebylo      
do hovoru, ale Amatéři a Chelsea dostali bojový úkol, a to sice jednu 
hodinu nepromluvit. Po další hodině jsme se prostřídali s Karotkami          
a Bedřiškami. Kromě mlčení se musely soutěžící družstva zbavit malého 
zeleného papírku, který museli vyhodit někde po cestě, aniž by si toho 
někdo všiml.  

V Lysicích jsme absolvovali prohlídku zámku a po prohlídce 
následoval malý rozchod. Z Lysic jsme se do Bedřichova dostali pomocí 
linkového autobusu. Na faře nás čekal oběd a po krátkém odpočinku další 
hra.  

K vítězství v této hře stačilo nasbírat co nejvíce zvířátek do jedné 
hodiny. Hlavní úlohu zde sehráli malí broučci, kterých byly na stromech     
u fary stovky. Výsledky se pak pohybovaly okolo tisíce zvířátek               
na družstvo. Další hra nás zavedla do oblasti moře a ostrovů. Pomocí 
cihel, na které jsme kladli prkna jsme se přemísťovali mezi ostrovy. 
Důležitý byl čas, který ovlivňovalo také to, zda někdo spadl do moře. 
Jako odreagovaní jsme si zahráli vybíjenou.  

Na večer si každé družstvo připravilo povídání o různých 
skupinách křesťanů a mezi písničkami je prezentovalo ostatním. Den jsme 
zakončili modlitbou.  

Průběžné pořadí: 1. Chelsea, 2. Amatéři, 3. Bedřišky. 
 

16. 8. 2006 

Olympiáda     cesty apoštola Pavla     noční hra 
Vzbudili jsme se do slunečného dne. Na dnešním programu 

zaujímala největší část Olympiáda. Ta trvala celé dopoledne. Soutěžili jak 
jednotlivci, tak i celá družstva. Soutěžilo se v házení na cíl, házení míčem 
obouruč a také v běhu motavém. Motavý běh je speciální disciplína,         
při které musíte nejdříve oběhnout pětkrát tyč a poté se vydat na soutěžní 
 

 
 

1. Jak byste charakterizoval formu „Divadla jednoho herce“? 

Už název napovídá, že vše spočívá na jediném účinkujícím, který 

zprostředkovává divadelní zážitek. 

 

2. Jak  jste se k této formě dostal a jak dlouho se jí věnujete? 

Začal jsem v roce 1968 v činohře tehdy Státního divadla v Brně. 

Letos začínám 39. sezonu.  

 

3. Zařizujete si vše sám nebo máte pro svoji práci pomocníka? 

Velice mi pomáhá moje žena, která je herečkou Národního divadla 

v Brně a docentkou Janáčkovy akademie muzických umění. Jmenuje 

se Jana Hlaváčková. 

 

4. Kolik máte v současné době nastudovaných a realizovaných 

představení, střídáte je nebo vystupujete po určitou dobu 

pouze s jednou hrou? 

Na repertoáru mám celkem sedm představení. Pořady reprizuji podle 

zájmu.  

 

5. Máte oblíbená témata, co Vás nejvíce láká k nastudování       

do budoucna? 

V současné době připravuji pořad „Vražda v katedrále“. Premiéra 

bude 12. října v kostele u kapucínů v Brně. 

 

6. Co vyžaduje nastudování jedné hry (čas, peníze,…)? 

Vytvoření pořadu trvá přibližně jeden rok. Samotné nastudování tři 

měsíce. Není to levná záležitost. 

 

7. Na jakých místech nejčastěji vystupujete a jaká místa jsou 

podle Vás pro Vaše představení nejvhodnější? 

Vystupuji nejvíce v katolických kostelech.  



STRANA 12. STRANA 9. 

Druhou skupinu vedl o. Tomáš. Tato skupina se vydala         

na výstup na Babí lom. Cesta to byla opravdu zajímavá. Hlavním 

zpestřením se stala hra jménem Bomba. O. Tomáš vždy začal 

odpočítávat a úkolem bylo se skrýt tak, aby nikoho neviděl. Této hry       

se zúčastnili úplně všichni účastníci této výpravy. Postupně 

odpadávali hráči, až zůstali pouze dva. Nakonec se hra ukončila 

remízou mezi Bětkou a Vojtou. Po sestupu nás nabral náš autobus        

a pokračovali jsme dále do kláštera Porta Coeli.  

Po prohlídce jsme naši pouť ukončili zpěvem a modlitbou. 

Celou cestu zpět jsme si zpestřili zpěvem s kytarou. Vše je pomíjivé,      

a tak i naše pouť musela skončit.  

/Pavel Šikula ml./ 

 

 

 
 

Vystupuje na podomácku vyrobeném jevišti, které vozí 

s sebou. Recituje, zpívá či dramaticky předvádí hry na motivy děl 

známých autorů podle vlastní tvůrčí invence. Sám si opatřuje hudební 

doprovod od známých hudebních skladatelů. Veškerou 

zvukotechniku, reflektory a diaprojektor si autor vozí s sebou. 

Každoročně provede asi 250 představení. 

Vystupuje na nejrůznějších místech České republiky,  

ale i v cizině, dokonce i za oceánem.  

Mnozí zřejmě poznali, že je řeč o Brněnském herci Miroslavu 

Gabrielu Částkovi, který nás nedávno ku příležitosti jimramovské 

pouti přijel navštívit a hlavně předvést jednu ze svých her – Popelku 

Nazaretskou, báseň napsanou Václavem Renčem.  

M. G. Částek se narodil v roce 1937 v Brně a vystudoval zdejší 

JAMU. Již dlouhou dobu se věnuje formě „Divadla jednoho herce“. 

Současná divadelní kritika o něm přímo říká: „Je to herec,  

který dovedl v Čechách „one man show“ (divadlo jednoho herce)  

až k samotnému vrcholu.“ 

             

dráhu. Název je to velice přiléhavý. Dále se konala soutěž konstruktérů     
o nejdále letící vlaštovku a o nejlepší družstvo pijáků. Pila se však pouze 
obyčejná voda a to sice 1,5 l na družstvo.  

Po polední pauze se uskutečnila hra do celkového bodování. 
Olympiáda se hodnotila jako samostatná disciplína. Začali jsme na faře. 
Každé družstvo dostalo jiný výchozí bod. Celkem šest stanovišť 
obsahovalo vždy jména měst a jmen, které měly něco společného s cestou 
apoštola Pavla. Na každém stanovišti na nás čekal také úkol. Tato 
jediná dnešní bodovací hra pořadí týmů nezměnila. Dokončila se také 
olympiáda, která vrcholila během družstev se svázanýma nohama. 

 Večer jsme se zúčastnili mše svaté v místním kostele a po mši       
se konalo posezení plné her. Každé družstvo vymyslelo jednu. Zlatým 
hřebem večera se stala nečekaná noční hra. „Na zemi vybuchla jaderná 
bomba. Pouze pár vyvolených se stačilo ukrýt v atomových krytech...“ 
Přede hrou jsme se rozdělili na dvě party, které pak odděleně absolvovaly 
dlouhé minuty v „atomovém krytu“ a cestu do letadla na jiný světadíl...   
Ve hře jsme se snažili vžít do dané situace a řešit ji jako skutečnou. A to 
doslova! 
 

17. 8. 2006 

Výprava ke kostelu     hry na paměť     velký táborák 
Noční hra způsobila posunutí snídaně na devátou hodinu. Nikdo 

si však nestěžoval. Na dnešní den jsme museli našetřit zbylé síly. Čekala 
nás výprava ke kostelu, kde se také konala jedna z etapových her. Cesta 
nás vedla lesem, po silnici i po lukách. Než jsme dorazili ke kostelu, 
zahráli jsme si jednu hru na paměť. Po cestě byly obrázky s různými 
postavami. Úkolem bylo vše si zapamatovat. „Při svých cestách cestoval 
apoštol Pavel do různých zemí a setkával se s mnoha lidmi.“ My jsme      
se snažili vžít do jeho situace.  

U kostela na kopečku se uskutečnila další hra. Na místním 
hřbitově rozložil o. Jakub názvy listů, které apoštol Pavel napsal různým 
lidem. Každý měl jinou barvu a úkol spočíval v tom si všechny listy 
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zapamatovat a roztřídit je do skupin. Po této hře jsme se vydali               
na zpáteční cestu.  

Při cestě zpět se konala poslední etapová hra. Fungovala             
na principu tiché pošty. První člen z týmu se naučil nazpaměť zadaný 
text a po pěti minutách jej předal dalšímu členovi družstva. Na faře  
na nás čekal oběd a po něm zasloužený odpočinek. Dnes strávíme na této 
faře poslední večer. Také proto jsme se vydali na sběr dřeva na táborák. 
Připravila se také hranice. Ještě před táborákem jsme si stihli zahrát 
fotbal, badminton nebo třeba vybíjenou.  

Při večerním táboráku se vyhlásily všechny výsledky. 
Z etapových her měla nadvládu Chelsea, za ní Bedřišky a třetí 

Amatéři. V Olympiádě družstev vyhrály Bedřišky, druzí Amatéři  

a třetí Karotky. U táborového ohně jsme si zahráli několik her  
a pak hurá do postele.  

 

18. 8. 2006 

Velké uklízení     loučení     odjezd 
Poslední den byl ve znamení uklízení. Museli jsme uklidit celou 

faru a to dalo pořádnou práci. Přesto však zbyl ještě čas na menší hry. 
Okolo třetí jsme se začali vracet do svých domovů. Rozloučili jsme se         
s farou s myšlenkou 

„příští rok snad zase nashledanou“!!! 
Velký dík patří především o. Jakubovi za přípravu celého tábora     

a také oběma kuchařkám, které pro nás celý tábor vařily! 
...Děkujeme... 
/Pavel Šikula ml./ 

 

 
  

Toto setkání se uskutečnilo v Radešínské Svratce na místní 

faře. Sešlo se nás zde 80 mládežníků z deseti farností. Připraven byl 

celodenní program. Vše začalo uvítáním a představením jednotlivých 

 

farností. Každá farnost si připravila krátkou prezentaci o své farnosti  

a o uskutečněných akcích. Jednotlivě jsme reprezentovali Jimramov, 

Dalečín i Sulkovec. Další program zahrnoval přednášku o. Jakuba 

k dnešní mládeži. Po této přednášce na nás čekal oběd v podobě 

řízků.  

Odpoledne se rozjela Biblická soutěž, která se týkala Skutků 

apoštolů. Nejlépe ze všech farností si vedl Sulkovec, který soutěž 

vyhrál. Odpolední program se dále skládal ze sportovních disciplín. 

Na výběr byl fotbal a také volejbal. Z našich tří farností jsme 

poskládali dvě družstva. Jedno na volejbal a druhé na fotbal.             

Ve fotbale jsme sice skončili „až“ na třetím místě (ze čtyř),  

zato volejbalové utkání jsme nekompromisně vyhráli.  

Večer jsme se zúčastnili mše svaté a také adorace. Na závěr 

celého dne jsme se sešli u táborového ohně, při opékání klobás. 

Domů jsme se vrátili až v pozdních večerních hodinách. 

/Pavel Šikula ml./ 
 

 
 

 23. září jsme se opět 

vydali na tradiční pouť  

na Vranov. Byl nás doslova 

plný autobus. Dokonce jsme 

museli obsadit i náhradní 

židličky. Celkem se této pouti 

zúčastnilo 53 farníků 

z Michova, Věcova, Pavlovic, 

Jimramova, Strachujova, Unčína a Dalečína. Hned první zastávka 

byla na Vranově. Jelikož jsme dnes netradičně vyjížděli v sobotu, 

odsloužil mši svatou o. Jakub s o. Tomášem.  

Po mši jsme se seznámili také s novodobou situací Vranova  

a s novinkami ze současnosti. Kolem dvanácté jsme se rozdělili  

na dvě skupiny. První skupinu vedl o. Jakub a skupina směřovala  

na poutní místa kolem Brna. Na programu byly Tuřany a Rajhrad.  


