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Jménem redakce „Ţárovky“ bychom chtěli vyzvat všechny, 

kteří by se chtěli jakýmkoli způsobem zapojit do vydávání našeho 

farního časopisu (ilustrace, příspěvky, náměty ke článkům, úvahy  

na jakékoli téma…), aby se obrátili na kohokoli z nás,  

popř. o. Jakuba. 

Děkujeme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Těšíme se na Vás v dalším čísle našeho farního časopisu! 

Vaše Redakce 

www.farnostijimramovska.cz 

 
 
 
 
 

 
 

 
Časopis farnosti Jimramov 

 

Občasník Číslo: 6/ 2007 

Datum vydání: 25. 3. Náklad: 120 výtisků 

 
Milí přátelé, 

poprvé v roce 2007 vám nabízíme nové číslo našeho farního 

časopisu. Věřím, ţe si ho přečtete s podobnou chutí jako ta v roce 

minulém. Opět se ohlédneme za událostmi, které rozsvítily  

naši farnost v očích malých i velkých a podíváme se na to,  

co hlavního nás čeká v tomto roce. 

Nyní chceme dobře proţít postní dobu a připravit se  

na největší svátek roku – oslavu Kristovy smrti a vzkříšení.  

Ať i ostatní události ve farnosti vypovídají o naší společné cestě víry, 

naděje a lásky. 

Šťastnou cestu nám všem! 

o. Jakub 
   

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

Design: Pavel Šikula ml. 

Další spolupráce: o. Jakub Holík, Boţena Brychtová 
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Ve školním roce 1988/89 je přihlášeno 31 dětí do vyučování 

náboženství.  

Pokračoval pravidelný náboženský život farnosti. Lednová 

ekumenická bohoslužba byla u nás. Byl na ni mezi katolíky  

i evangelíky značný a příznivý ohlas. Hlouběji než v uplynulých 

letech jsme prožívali svatodušní novému. Vedle pravidelné pouti  

na Vranov byla farnost na pouti ve Slavoňově, kde je farářem  

P. V. Heger z Korouhve a s mládeží jsme týden putovali pěšky  

do Hlubokých Mašůvek u Znojma. 

Roku 1888 byla v kostele poprvé dětská jesličková pobožnost, 

patrně pak byla každoročně. Ke stoletému výročí jsme s dětmi 

připravili půlhodinovou hru sestavenou z koled, ve které hráli andělé, 

pastýři, děti a tři králové. Byl doslova „nabitý“ kostel. 

/Z farní kroniky přepsal Pavel Šikula ml./ 
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představuji Jeţíše na ţidli naproti sobě, vyprávím mu a poslouchám, 

co mi odpovídá. A uţ nemám s modlitbou těţkosti.“ 

Za několik dní přišla dcera starého muţe na faru,  

aby oznámila, ţe její tatínek zemřel. 

„Nechala jsem ho jen pár hodin samotného,“ řekla. 

„Kdyţ jsem se vrátila do pokoje, našla jsem ho uţ mrtvého. Hlavu 

měl opřenou o prázdnou ţidli, kterou chtěl mít stále vedle své 

postele.“ 

„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ 

(Matouš 5,8) 

 

 

Čtení z farní kroniky: 

 

 
 

Ve školním roce 1987/88 je přihlášeno 29 dětí do vyučování 

náboţenství (poprvé po 20 letech přírůstek). Při společném udělení 

pomazání nemocných (uţ tradičně v pondělí Svatého týdne) tuto 

svátost přijalo 56 věřících, průběhem roku dalších 10.  

Měl jsem cyklus promluv o svátostech v pokoncilním duchu, 

pokračoval po minulém roce. Vedle tradiční pouti na Vranov byla 

farnost na Hostýně a mládeţ s farářem pěšky v Hrabyni u Opavy.  

23. května v poledne při klempířských pracích na okapech 

chytla střecha evangelického kostela. Hašení bylo ztíţeno tím,  

ţe hořel šindel a trámy pod plechovou střechou. Vzala za své celá 

střecha a strop. Katolíci byli první, kdo evangelíky jimramovské 

farnosti morálně, prací (byli jsme vůbec první, kdo začal odklízet 

následky poţáru) a finančně (během tří dnů 30 000, pak ještě dalších 

10 000 Kčs) podpořil. Do zimy byl evangelický kostel opět  

pod střechou. 

 

 

 
 

 Ačkoliv Vánoce jsou jiţ dávno pryč, a my se připravujeme   

na další velké svátky, nabízíme vám malé ohlédnutí za Vánoci. Páté 

číslo Ţárovky vyšlo těsně před vánočními svátky, a proto vám 

přinášíme akce z farnosti aţ nyní. 

 Štědrý den vyšel tento rok na neděli. Z toho vyplynuly dvě 

zásadní věci. Jednak byly na tento den dvě mše svaté a také                

to znamenalo krátké prázdniny pro všechny školou povinné.             

26. prosince se uskutečnila tradiční Štěpánská besídka. Proběhla také 

výstava Betlémů P. A. Sporera. V lednu proběhla v naší farnosti 

Tříkrálová sbírka.  

21. ledna se uskutečnila další ekumenická bohosluţba v týdnu 

modliteb za jednotu křesťanů. Sešli jsme se tentokrát v našem 

kostele. Bohosluţbou nás provázeli T. Jirků, J. Holík a T. Vyorálek. 

Při bohosluţbě jsme se modlili, prosili, děkovali a také zpívali. 

Doprovázel nás ekumenický sbor z Jimramova a Sněţného.  

/Pavel Šikula ml./ 
 

 
 

Na Štěpána se uskutečnila jiţ tradiční besídka. Zde se 

představily jednak děti se svým poučným příběhem o zvířátkách,  

ale také mládeţ (mimo jiné celá naše redakce) se staro-novodobým 

příběhem o Abrahámovi. Příběh byl jedinečný nejenom vtipnými 

situacemi, ale také kulisami, které se při příběhu pouţily.  

Jelikoţ jsem se tohoto úţasného představení sám účastnil, vím jakou 

to dá práci něco takového uspořádat. Proto děkuji všem, kteří se  

na této besídce jakýmkoliv způsobem podíleli. Jelikoţ si to nemohu 

odpustit, musím poděkovat o. Tomášovi za jeho úţasný scénář 

k příběhu o Abrahámovi a za trpělivost, s kterou s námi příběh 

nacvičil. Stálo to hodně času, ale výsledek rozhodně stál za to! 

/Pavel Šikula ml./ 
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Ve čtvrtek 28. 12. 2007 se konala v sále katolické fary 

v Jimramově besídka pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou. 

Účastníky přivítal pan farář Jakub Holík. V programu vystoupili žáci 

hudební školy z Bystřice nad Pernštejnem, které učí paní učitelka 

Dana Makovská. Byli to: Kristýna Švarcová a Aneta Trnová 

z Jimramova, Lucie Havlíková a Ladislav Klusák z Dalečína, Anežka 

a Marie Holíkovy ze Sulkovce a Markéta Mikocziová z Unčína. 

V další části zazpívali a zahráli mladí členové hudební 

skupiny spolu s evangelickým panem farářem Tomášem Jirků: Adéla, 

Tereza a Jakub Juránkovi, Pavel Cacek a Marie Jirků z Jimramova, 

Kateřina a Karolína Benešovy z Nového Jimramova. Všichni 

účinkující byli za zdařilé vystoupení odměněni potleskem.  

Občerstvení připravily pečovatelky – paní E. Trnová, paní  

B. Jiříčková spolu s paní A. Čermákovou. 

Setkání bylo velmi příjemné, milé a radostné. Poděkování 

patří všem, kdo se o tuto akci postarali, ale i rodičům, kteří své děti 

s jejich hudebními nástroji přivedli nebo přivezli. V neposlední řadě 

patří dík také o. Jakubovi, za poskytnutý prostor i za jeho příjemnou 

společnost. 

Setkání mělo i význam výchovný. Děti a mladí lidé s láskou  

a zdarma ve svém volném čase odevzdali radost a pěkné dojmy 

starším občanům a svým pěkným vystoupením zanechaly příjemné 

vzpomínky u všech účastníků besídky. 

/Božena Brychtová/   

   

   

   

   

   

   

   

   

nesamozřejmých skutečností a darů, které nyní zatím ani netušíme, 

ale které mohou být výsledkem této poutě.   

Další možnost je příprava studijní. Nemyslím to ale jen tak,  

že si přečteme a nastudujeme turistické informace o Římě, Itálii, 

případně o historii těchto míst. To je důležité, ale jde o trochu víc. 

Jedeme na místa spojená především s životem křesťanů, velkých 

postav naší víry, a tak vám nabízím několik knih, které by bylo dobré  

si přečíst jako přípravu na toto putování. 

O době prvních křesťanů v Římě vypráví román Henrika  

Sienkiewicze Quo vadis? (existuje i filmová verze). O době 

renesanční a životě velikého umělce té doby Michelangela, jehož díla 

uvidíme, je román Karla Schulze Kámen a bolest. Pojedeme taky     

po stopách sv. Františka jehož životopisný román napsala Zofia 

Kossaková a jmenuje se Beze zbraně. Velké postavy papežů 

posledního století si lze připomenout v knihách Pastýř  

a kormidelník (o Janu XXIII.) a Celý tvůj (o Janu Pavlu II.). 

Existují i knihy o současném papeži Benediktu XVI. Určitě některé 

z těchto knih objevíte v naší farní knihovně a možná najdete i další 

tituly, které vám pomohou se lépe připravit na naši pouť. Přeji hezké 

čtení! 

/o. Jakub/ 

 

 
 

Jeden starý muž těžce onemocněl. Protože nemoc byla vážná, 

přišel ho domů navštívit farář. Jakmile vstoupil do pokoje 

nemocného, všiml si prázdné židle. Měla zvláštní místo, hned vedle 

postele, na které odpočíval nemocný. Kněz se tázal, k čemu ta židle 

slouží. 

Muž se slabě usmál a odpověděl mu: „představuji si,  

že na židli sedí Ježíš. Právě než jste přišel, jsem s ním mluvil… 

Dlouhá léta se mi modlitba zdála strašně obtížná, až mi jeden přítel 

poradil, že modlitba je vlastně povídání s Ježíšem. Tak si teď 
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s první kolonií. Ó, jak úpěnlivě by zněla moje modlitba:             

PANE, SMILUJ SE!!! 

/rozhovor připravila Barbora Kašová/ 
 

 

 

Letošní rok se mohou děti z naší farnosti přihlásit na tábor, 

který organizuje farnost Bystřice ve spolupráci se sdružením Petrov. 

Po zkušenosti některých dětí v loňském roce na táboře v Rudíkově  

u Třebíče, je nabídnuta rozšířená možnost i letos. 

 Tábor se bude konat od 15. 7 do 22. 7. ve Štítarech  

u Vranovské přehrady v okrese Znojmo. 

 Cena 1000 Kč (ubytování, strava, doprava) 

 Je určen pro děti z 1. – 9. třídy.  

 Celková kapacita je 40 dětí. 

 Hlavním vedoucím je Ing. Pavel Čech z Písečného. 

 Po téměř celou dobu tábora zde bude i otec Jakub. 

 

 Přihlášky do konce května na formuláři, který dostanete  

u otce Jakuba. Platí se záloha 500 Kč. 

/o. Jakub/ 

 

 
 

V druhé polovině září pojedeme na farní pouť do Říma. 

Hlavní organizační informace jsem již vyhlásil v kostele a stále je 

budu aktualizovat. V tomto krátkém článku bych vás, kteří se  

na tuto pouť chystáte, ale i vás ostatní, chtěl poprosit o duchovní 

přípravu, jak je to zvykem před každou poutí. 

Jde především o přípravu modlitební za zdar a požehnání  

pro naše putování a naladění všech na vlnu očekávání i objevování 
 

 
 

I v letošním roce jsme mohli otevřít naše dveře jedné ze šesti 

skupinek tří králů, které během několika dnů obešly většinu domů 

v Jimramově, Míchově, Věcově a blízkém okolí. Tóny nejznámějších 

koled se nesly Jimramovem, a navozovaly tak příjemnou vánoční 

atmosféru, která nás činí více než kdy jindy vnímavější k potřebám 

druhých. 

Každá skupinka koledníků měla originální kostýmy, ať už 

jejich součástí byly vlastnoručně vyrobené pláště, i když někdy 

trochu umorousané od bláta, královské koruny v nejrůznějším 

provedení či drobné doplňky, jako například zářící prskavky. Někteří 

králové působili spořádaným dojmem, někteří se projevovali trochu 

energičtěji až divoce (možná k nám přišli z divokého západu). 

Každopádně všem zúčastněným králům patří obrovský dík za jejich 

ochotu a svým způsobem i odvahu. Přestože se na ně místo 

sněhových vloček snášely dešťové kapky, neztráceli dobrou náladu 

po celou dobu koledování.  A to i přesto, že reakce na jejich příchod 

asi nebyla vždycky pozitivní. 

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v Jimramově činil  

18 995 Kč, což znamená, že naši koledníci vybrali od ochotných lidí 

o 2 022 Kč více než v loňském roce. Naše příspěvky byly zaslány  

na konto České katolické charity, která sdružuje oblastní charity  

na našem území. Spolu se všemi výtěžky sbírky na území  

České republiky vytvořily vybrané peníze sumu téměř 13 milionů 

korun, čímž byl výtěžek z loňské sbírky překročen o více  

než 1 milion korun. 

65% výtěžku sbírky by měla využít oblastní charita,  

15% poputuje na činnost Diecézní charity Brno, 10% na humanitární 

pomoc, 5% na činnost České katolické charity a zbylých 5% na režii 

sbírky.  

Děkujeme všem, kteří přispěli do kasičky tří králů! 

/Barbora Kašová/ 
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„Ikona je přenosný deskový obraz představující Krista, 

Bohorodičku, světce, anebo zachycuje významné náboženské 

události v dějinách.“ Tento výklad jsem našla v encyklopedii  

a podobně by zřejmě ikonu charakterizovala většina z nás.  

Ti, kdo se chtěli o ikonách dozvědět více (a těch bylo opravdu 

mnoho), se mohli zúčastnit přednášky, která proběhla v rámci 

přípravy na biřmování a která byla protentokrát přístupná všem 

zájemcům včetně „nepřipravujících se na biřmování“. Vedl ji ten 

nejpovolanější, Václav Čáp, který ikonám nejen rozumí, ale sám je  

i maluje.  

Jak sám řekl, povídání o ikonách by zabralo mnoho času. 

Každopádně nám přiblížil nejen původ tohoto slova, ale i historii 

náboženských obrazů a poté nám prostřednictvím názorných ukázek 

pomohl nahlédnout do některých tajemství, která se skrývají              

za barvami a geometrickými obrazci. Pro mnohé možná bylo 

překvapující, že ikony nezobrazují čas ani prostor a tomu je 

přizpůsobeno i jejich grafické vyjádření. 

Děkujeme Václavu Čápovi za čas (Letos Vám, Václave, 

počasí přálo. Pozn. red. ) i ochotu zasvětit nás laiky do tohoto 

poutavého a zajímavého tématu, jímž ikony jistě jsou. 

/Maria Kašová/ 

 

 
 

Březen 
Sobota 31. 3. – setkání mládeže v Brně s panem biskupem 

 

Duben 
Sobota 28. 4. – výlet s dětmi z náboženství (Jihlava) 

aby člověk, který takto útočí, poznal jak trapně „přestřelil“. Bohužel 

jsou i tací, kteří mají svou „pravdu“ a nepřesvědčilo by je,  

ani kdybych křísila mrtvé a vodu proměňovala ve víno. Tyto reakce 

jsou zatím v menšině, převládají postoje pozitivní. Lidé, kteří to 

myslí s Pánem Bohem opravdu vážně, neodkládají své křesťanství 

hned za vraty kostela po nedělní mši a znají sílu modlitby, si moc 

dobře uvědomují důležitost tohoto povolání. 

 

8. Co bude budoucí poustevnická kolonie nabízet případným  

 hostům („nepoustevníkům“)? 

Možnost jít „na opuštěné místo a trochu si odpočinout  

(Mk 6,31)“ a zároveň vystoupit spolu s Ježíšem „na horu, aby byli 

sami (Mk 17,1).“ Samota je místem ztišení kde Bůh promlouvá 

k srdci toho, kdo přichází s pokorou. A má-li člověk skutečně 

otevřené srdce, pozná své povolání: BÝT BOŽÍM DÍTĚTEM. Začne 

vnímat nejen svoji hříšnost ale i to, jak nesmírně ho Bůh miluje  

ve své lásce BEZ PODMÍNEK.  

 

9.   Co všechno plánujete v rámci poustevnické kolonie postavit? 

Kolonii má tvořit pět pousteven (tři pro poustevnice a dvě  

pro hosty) a centrální domek s kapličkou. Zatím je postavena jedna 

poustevna kde právě bydlím a časem, seženou-li se prostředky bude 

stavba pokračovat. Od loňského roku je možnost ubytovat se 

v provizorním domečku pro hosty. Mě samotnou překvapil velký 

zájem o pobyt v poustevně. Jsou to lidé od Litoměřic až po Ostravu.  

 

10.  Jste spokojená s možnostmi, které Vám Velké Janovice  

 pro váš způsob života poskytují? 

Ano, a kdybych brblala, tak bych byla nevděčná vůči Pánu 

Bohu. Místo bylo určeno řízením Božím a nepřestanu za něj děkovat  

a děkovat. Jen mám takové divné „loupání v kostech“ když si 

uvědomím, že by se Hospodin mohl rozhodnout vybudovat 

v budoucnu další kolonii a chtěl přitom využít moje „zkušenosti 
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upozornit, že pro nás poustevníky jsou vnější samota, přísné posty, 

bdění, modlitby atd. pouze prostředky, které pomáhají na duchovní 

cestě. Askeze není vnější způsob života, ale duchovní stav člověka. 

Tento neviditelný duchovní boj o čistotu srdce je časem vnitřního 

tříbení a zápasu, ale jen čisté srdce může vidět Boha. Zároveň si 

každý poustevník uvědomuje, že nemůže za žádných okolností 

spoléhat na své síly a osobně se přesvědčuje o pravdivosti slov Pána 

Ježíše: „Beze mne nemůžete dělat nic.“ Poustevna není žádné klidné 

a pohodlné místečko odtržené od reality. V samotě si zřetelně 

uvědomuji jak Boží přítomnost tak lidskou bídu. To mě vede 

k upřímnému hledání Božího milosrdenství, pokoje a modlitbě          

za spásu celého světa. 

 

5.    Myslíte si že během staletí existence tohoto  řádu došlo  

 k nějaké výrazné změně ve způsobu života poustevníků? 

Mohou se měnit vnější podmínky a prostředky ale nikdy cíl.   

 

6.     Jak by podle vás měl vypadat den poustevníka? 

Jak vypadá? Modlitba a práce. Modlitba je na prvním místě   

a práce slouží k uživení se a pokrytí nutných výloh jako jsou platby 

zdrav. a sociál. pojištění, inkasa a daní. A protože poustevnice není 

anděl ale člověk, je nutný i odpočinek a nějaká ta strava. Asi teď 

zklamu představy mnohých: v jeskyni nebydlím, v rakvi nespím, 

kobylky nejím a jen si občas medem přisladím čaj.  

 

7. S jakými reakcemi Vašeho okolí se během Vašeho působení 

 jako poustevnice setkáváte? 

Nedávno jsem četla pár zajímavých knih kde se píše  

o mnišském a poustevnickém životě. Psalo se v nich mimo jiné  

i o tom co si o nás někteří lidé myslí. Prý jsme egoisté a příživníci  

na které musí pracující lid tvrdě vydělávat a my si žijeme z jejich 

daní. Jsme prý fanatici, kteří nemají rádi ostatní lidi. Také se 

setkávám s podobnými názory. Pak nastupuje trpělivé vysvětlování 

 

Květen 
Neděle 13. 5. – první svaté přijímání 

Neděle 27. 5. – farní odpoledne: Petanque 

 

Červen 
Sobota a neděle 23. a 24. 6. – oslavy rodáka P. Jaroslava Popelky 

 

Červenec 
Neděle 29. 7. – pouť v Borovnici 

 

Září 
Neděle 9. 9. – pouť v Jimramově 

Čtvrtek 13. 9. – pouť Nový Jeruzalém v Jimramově 

23. 9. až 29. 9. – pouť do Říma 

Neděle 30. 9. – pouť v Sedlištích 

 

Říjen 
Sobota 27. 10. – udělování svátosti biřmování 

 

 

 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že se v posledních dvou sbírkách 

určených pro naši Monishu z Indie vybralo více než dvojnásobek 

potřebné finanční částky, rozhodla se naše farnost pro adopci dalšího 

dítěte.  

Tím se dle posledních informací stane: 

Michael Mandrekar,  

narozen 17. 8. 1995 v diecézi Belgaum (jako Monisha – jižní Indie), 

navštěvuje 3. třídu, je křesťan. 

Má 2 sestry Anitu – 16 let, Terezu – 14 let a bratra Dennise – 12 let. 



STRANA 8. STRANA 9. 

To jsou základní informace, v některém z našich příštích 

vydání „Žárovky“ vám jistě budeme moci sdělit více. 

/Barbora Kašová/ 

 

 
 

Na přijetí svátosti  biřmování se připravujeme již od začátku 

školního roku. Od té doby jsme probrali nejrůznější témata,  

ať už s o. Jakubem nebo s o. Tomášem, kteří se nás snaží společnými 

silami připravit na přijetí Ducha svatého. Den, na který my všichni, 

účastníci těchto schůzek, čekáme, má konečně své přesné datum  

i hodinu. Biřmování se bude konat v sobotu 27. 10. 2007 v 15:00 

v jimramovském katolickém kostele. Pozvání přijal i pan biskup 

Vojtěch Cikrle, aby nám tuto svátost udělil.  

Biřmování je událost, která v Jimramově proběhne  

po mnoha letech, ale svátostí, která se koná každý rok a týká se žáků 

třetích a letos poprvé i druhých tříd, je první svaté přijímání. To má 

v kalendáři rezervovaný termín: neděle 13. 5. 2007. Děti 

z Jimramova a okolních vesnic se na tento svůj velký den poctivě 

připravují v hodinách náboženství a také v „desetiminutovkách“  

po nedělních mších svatých dvakrát za měsíc. Ještě před Velikonoci 

udělají děti generální úklid ve svých dušičkách a přistoupí k první 

svaté zpovědi. 

Přejme všem, ať už se připravují na jarní přijetí svátosti 

eucharistie nebo hodlají na podzim přistoupit ke svátosti biřmování, 

aby vytrvali v cestě za svým cílem. Děkujeme všem, kteří nás 

podpoří svými modlitbami! 

/Maria Kašová/ 

   

 

 

 

 

 

 

Nevím, jak ostatní, ale já jsem si dlouho pod pojmem 

„poustevník“ představovala zarostlého, vychrtlého muže, žijícího 

někde v ústraní, daleko od civilizace, sbírajícího kořínky a bobule. 

Muže, který se především věnuje duchovnímu životu. Možná mi to 

neslouží ke cti, ale bylo pro mě překvapením, že poustevníci žijí           

i v našem okolí a vůbec nesplňují moji původní představu.  

Jednou z nich je sestra Marie ve Velkých Janovicích, které 

jsem se zeptala na několik otázek týkajících se jejího života. 

 
1.  Odkud a z jakého prostředí pocházíte? 

Narodila jsem se v Benešově v rodině tradičně nevěřící.  

Když mi bylo přibližně půl roku, přestěhovali jsme se do Bystřice 

nad Pernštejnem a zde jsem prožila podstatnou část svého života. 

Mám jednu sestru která nyní žije v Novém Městě na Moravě. 

Maminka stále bydlí v Bystřici. 

Jsem konvertitka, svátost křtu jsem přijala až v dospělosti  

(r. 1986). 

 

2.  Stýkáte se s rodinou? 

Ano. 

 

3.  Proč jste se stala poustevnicí? 

Protože mi k tomu dal Bůh povolání. Ovšem muselo uběhnout 

hodně let, než jsem pochopila co po mě Pán vlastně chce. Měla jsem 

totiž úplně jiné plány. 

 

4. Co podle vás v dnešní době obnáší poustevničení? 

Výraz poustevničení nemám v lásce, není to přece žádné 

řemeslo. Poustevnický život je životem intenzivní modlitby      

a vytrvalého pokání ke chvále Boha a spáse světa. Musím však   

   


