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Časopis farnosti Jimramov 
 

Občasník Číslo: 8/ 2007                           

Datum vydání: 21. 10. Náklad: 120 výtisků 

Milí přátelé, 
otvíráte další číslo našeho farního časopisu, které tentokrát nabízí 

ohlédnutí za dobou prázdnin a především za farní poutí do Říma         

a Assisi. Je dobré si připomenout všechno, co jsme mohli prožít díky 

Boží režii a za účasti mnoha z nás. Je potřeba za to umět děkovat  

a být vděčný. Zároveň se chceme dívat do budoucnosti, co nás čeká. 

V nejbližší době to bude v sobotu 27. 10. v 15 hodin slavnost svátosti 

biřmování v našem kostele pro 53 křesťanů z našich farností, kterou 

s námi přijede oslavit brněnský biskup otec Vojtěch. V neděli  

4. 11. v 15 hodin se pak sejdeme na našem hřbitově, abychom se 

modlili za naše zemřelé v čase „dušičkovém“. A to už se pomalu 

bude blížit závěr církevního roku a bude se otevírat brána adventu.                      

Přeji Vám všem požehnání na cestu! 

o. Jakub
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Program koncertu bude následující: 
 

Antonín Dvořák: Cypřiše 

 Nad krajem vévodí lehký spánek 

 Ó, naší lásce nekvete to vytoužené štěstí 

  Ty se ptáš, proč zpěvy moje bouří 

 

Josef Suk: Meditace na staročeský chorál "Svatý Václave" 

 

Antonín Dvořák:  Smyčcový kvartet F dur, op. 96 "Americký" 

  Allegro, ma non troppo 

  Lento 

  Molto vivace 

  Finale. Vivace, ma non troppo 

/Barbora Kašová/ 

 

 

 

 
 

   

   



STRANA 22. STRANA 3. 

poutníky s její historií. Já jsem se ho musel držet jako klíště a stejně 

jsem toho z výkladu mnoho nezachytil. Všichni ostatní se tvářili 

spokojeně. Pochopil jsem, že bylo velkou chybou, když jsem 

pohrdnul touto nabídkou. Štěstí mě však přálo, když se tři naši 

poutníci šli samostatně někam podívat a přístroje vrátili panu faráři. 

Šel jsem pokorně za ním a on mě jeden zapůjčil. Od té doby jsem si 

ráno vždy přístroj bral a tak jsem mohl plně prožívat jeho velké 

znalosti a průvodcovské schopnosti. 

/Josef Procházka/ 

 

 
 

Odvažuji se na konci října říct, že aniž se stačíme nadechnout, 

máme tady advent. I když o tom často naše okolí a ani my sami 

nesvědčíme, advent by měl být dobou klidu, ve kterém se ve svém 

nitru připravujeme na přicházející vánoční svátky. K dosažení 

vnitřního klidu nám v jistém slova smyslu může sloužit i vážná 

hudba. Umožní nám totiž naprosté vytržení ze světa předvánočního 

shonu, nákupů, spáleného cukroví.  

Již teď si vás dovoluji pozvat na plánovaný adventní koncert 

brněnského kvarteta „Quartetto di Gioia“ ve složení Kristina 

Czajkowská – 1. housle, Michaela Kovalčíková – 2. housle, Klára 

Hegnerová – viola a David Hrubý – violoncello. Koncert se bude 

konat v neděli  9. prosince v jimramovském kostele Narození Panny 

Marie. 

Toto kvarteto ve stávajícím složení vzniklo v roce  

2003 a v současné době jsou všichni členové posluchači Janáčkovy 

akademie muzických umění a mohou se pyšnit účastí na mnoha 

soutěžích a vystupují jak doma, tak v zahraničí. 
 

 

 
 

Byl horký letní den 15. července 2007, den odjezdu na dětský 

tábor do Štítar. Autobus odjížděl z Bystřice n. P. plný – asi 54 dětí      

a 16 dospělých. Požehnání na cestu nám udělil otec Karel.                 

Po rozloučení a posledním zamávání rodičům, sotva se autobus 

rozjel, už se každý ptal: „Kdy už tam budem, kdy už tam budem?!“, 

ale cesta byla daleká, až k Vranovské přehradě.  

V táboře bylo ubytování v chatách rozdělených pro kluky, 

holky a společenskou chatu s jídelnou. 

K vzájemnému seznámení s novými kamarády posloužily 

míčové hry a koupání v přehradě. Skupinoví vedoucí si nás rozdělili 

do skupin, které se jmenovaly podle izraelských kmenů. Celý tábor 

nás provázely příběhy z Bible a podle nich jsme také plnili různé 

úkoly a soutěže. 

Ve Štítarech byly i jiné dětské tábory, a tak abychom              

se poznali, nosili jsme jednotná trička s potiskem našeho tábora. 

Pěkným zážitkem byl výlet na zámek Vranov nad Dyjí a hrad 

Bítov. Zpátky do tábora jsme pluli parníkem, který se jmenoval 

Valentýna. 

Týden uběhl jako voda, ani jsme 

se nenadáli a bylo tady loučení. Večer 

před odjezdem jsme pálili rozlučkový 

táborák a zpívali. 

Naši poslední písničku jsme 

zazpívali u kašny na náměstí Bystřice  

n. P. Až nám z toho bylo smutno,  

ale i veselo, že jsme ve zdraví doma. Rodiče byli překvapení,  

jak jsme „vyrostlí a samostatní“. 

Ze všeho nám zbyla pěkná vzpomínka a už teď se těšíme       

na další táborová setkání. 

/Daniela Ondrůchová/    
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13. 8. 2007 

Den příjezdu     první hry     koupání     táborák 
 Tento osudný den       
se nezvyklé množství aut 
vydalo z Jimramova              
do vesničky Strážek. Celkem 
16 táborníků, 2 kuchařky        
a hlavní vedoucí (o. Jakub). 
Na faru ve Strážku jsme 
dorazili před desátou 
hodinou. Po ubytování nás 
hvizd píšťaly o. Jakuba 
přivolal k táborové poradě.  

Poté jsme již vyrazili do ulic Strážku plnit první úkol. Úkolem 
bylo nalézt co nejvíce informací o této vesničce. Jelikož nás celý tábor 
bude provázet cestování po světě, tak jsme se rozdělili na čtyři státy, 
ve kterých budeme soutěžit.  

A to sice – Mexiko (David, Vojta, Bětka, Monika), Kanada 
(Bára, Zuzka, Maria, Tereza), Japonsko (Pavel, Madla, Martin, Honza)             
a Somálsko (Martina, Markéta, Pavlína, Veronika). Hlavním úkolem 
celého tábora je vyplnit tabulku se vzkazem. Do tabulky budeme 
doplňovat chybějící písmena podle umístění v soutěžích.  

Po obědě a poledním klidu jsme se vyrazili vykoupat 
k nedalekému rybníku. Následovaly ještě další hry. A to sice skládání 
puzzlí, štafeta ve věšení na strom a hledání lístečků s věcmi, které si musí 
každý správný cestovatel vzít sebou na cesty. Za každou soutěž byla 
vytoužená písmenka do naší tajenky.  

Na večerním programu byla také vybíjená. Na zahájení tábora 
jsme zapálili táborák a samozřejmě opekli párky. 
 

Píše se sobota 29. září 2007 

 

 Brzy po půlnoci přejíždíme do Rakouska a zastavujeme         

ke krátké přestávce. Jsme v Alpách, a tak je docela zima. Krátce         

si každý protáhne svou, cestou rozlámanou, kostru a pokračujeme 

v další cestě. Ranní probuzení je příjemné, jsme totiž již v Mikulově. 

Cesta z Mikulova domů utíká rychle, a tak po desáté hodině 

dopoledne přijíždíme domů do Jimramova. 

 

Závěrem 

 

Na závěr bychom rádi ještě jednou poděkovali všem,  

kteří připravili a zajistili tuto pouť – zejména otci Jakubovi, který vše 

perfektně připravil a celou pouť nás svým výkladem provázel,    

Mons. Laštovicovi, který nás provázel a zajistil nezapomenutelné 

zážitky ve Vatikánu, P. J. Sedláčkovi za příjemné a dobré zázemí 

v poutním domě Velehrad, řidičům za bezproblémovou a klidnou 

cestu a všem dalším, kteří nás provázeli modlitbou a vzpomínkami. 

 
/Ve spol. s paní B. Brychtovou, M. Chroustovou, V. Jiříčkovou,  

M. Procházkovou a P. Šikulou… připravila Markéta Šikulová/ 
   

 
 

Při pouti naší farnosti do Říma nám správce domu Velehrad, 

kde jsme byli ubytováni, nabídl, že bychom při prohlídce města 

mohli použít jejich vysílačky. Otec Jakub to rád přijal, že to zkvalitní 

průběh prohlídky. První den s tím byl nějaký problém, ale druhý den 

si je všichni vzali. Já jsem si říkal, že toho mám na hlídání dost  

a ještě nějaký „krám“ k tomu nepotřebuji. Ale když jsem potom  

při prohlídce viděl, jak jsou s přístrojem spokojeni, začal jsem 

pochybovat jestli jsem se rozhodl správně. Pan farář chodil  

po bazilice, kde bylo plno lidí a pomocí vysílačky seznamoval naše 



 

STRANA 20. STRANA 5. 

Před večeří je třeba utratit pár eur pro potěšení drahých doma. 

Ani jsme se nenadáli a je zde večer. Bramborové knedlíky s masem    

a výbornou kapustou připomínají, že ráno „obracíme koně                 

na souvratí“ a vracíme se domů.  

Ještě večerní manifestační výprava za pravou italskou 

zmrzlinou, lehké zhodnocení dne a výpravy, někdo i při sklence vína, 

a pak už dobrou noc a ráno budeme převlékat postele. 

 

Píše se pátek 28. září 2007 

 

Než jsme šli naposledy posnídat, museli jsme sbalit všechny 

naše věci a uklidit pokoje. Po snídani, která byla již v 6:30, 

odcházíme do Baziliky sv. Petra, kde společně s dalšími Čechy 

slavíme mši svatou u oltáře sv. Václava. Slavnostní mši svatou  

při příležitosti svátku českého patrona sv. Václava slavíme společně 

s bývalým nunciem v České republice Giovanni Coppou,  

Mons. Laštovicou, o. Jakubem a dalšími kněžími z Nepomucenu. Je 

symbolické, že naši pouť jsme zahájili i zakončili bohoslužbou 

v Bazilice sv. Petra na místech spojených s naší vlastí. V promluvě 

Mons. Laštovica připomíná život svatého Václava i historické 

pohledy k české státnosti.  

Po mši svaté se ještě jednou společně scházíme u fontány  

na Svatopetrském náměstí a společným snímkem se loučíme s tímto 

místem. Odcházíme na Velehrad, nakládáme zavazadla do autobusu  

a nastává čas loučení. Rozloučili jsme se s Mons. Laštovicou  

i o. Jiřím Sedláčkem a vyrážíme na cestu do Assisi. Cestu nám 

zpestřil film o sv. Františkovi.  

Kolem 13. hodiny přijíždíme do Assisi, kde  nás přivítal dost 

silný vítr. Prohlédli jsme si baziliku sv. Františka a sv. Kláry                

i starobylé městečko rozložené na úpatí hor. Na závěr jsme ještě 

navštívili Baziliku Panny Marie Andělské, kde uvnitř stál původní 

kostelík, kde kázal sv. František. A potom už nás čekala asi               

15 hodin dlouhá cesta domů. Ti kteří nespali, měli možnost sledovat 

životopis papeže Jana XXIII. a na dobrou noc pohádku Anděl Páně.  

14. 8. 2007 

Afrika     lov zvířat     stavění vodovodu 
Po rušné noci jsme se probudili do horkého a slunečného dne. 

Hned po snídani jsme se vypravili opět směrem k rybníku. Zde se totiž 
odehrávala další hra. Tentokrát jsme se ocitli v Africe. Na chvíli jsme       
se proměnili na pytláky a na lovce zvířat. Ve vyznačené rezervaci sice 
byla spousta afrických zvířat, ale řádili zde pytláci, kteří papírovými 
koulemi posílali lovce mimo rezervaci do ošetřovny. Papírové kartičky 
zvířat měly různé hodnoty. Nejvyšší hodnotu měl slon, a to sice  
10 000 USD.  

Po náročné hře jsme se mohli zchladit v rybníce. Na faře jsme 
nasytili své žaludky a chvilku si odpočinuli. Pak již zazněl hvizd píšťaly 
oznamující odchod na blízkou zříceninu hradu.  

Po cestě jsme si zahráli další bodovanou hru. Naším úkolem bylo 
vystavět vodovod tak, aby po něm voda dotekla co nejdále. Na zřícenině 
nás čekala opět zajímavá hra. Tentokrát jsme museli přehazovat příkop 
s kuličkami. Jakmile mělo družstvo deset kuliček, muselo je dopravit            
do kelímku a teprve potom se měřil čas.  

V rámci večerního programu jsme si zahráli velmi poutavou 
televizní hru s mnoha zajímavými otázkami. 
 

15. 8. 2007 

Westernové městečko     stavění hráze     divadlo 
Na dnešním programu byla cesta do westernového městečka 

(Šiklův mlýn). A tak jsme hned po snídani vyrazili. Předpokládaný 
návrat byl až v pozdních odpoledních hodinách, a tak jsme se vybavili 
také svačinou a pitím na dlouhou cestu.  

Po cestě jsme se ocitli v záplavové oblasti (v Bangladéši),  
a tak jsme museli postavit co nejvyšší hráz z kamenů. Abychom ale mohli 
začít stavět, musel každý z družstva splnit určitý úkol. Jakmile jsme 
úkoly splnili, nezbývalo než se pustit do stavby. Hráze dosahovaly 
opravdu celkem dost velkých výšek! 
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Kolem jedné jsme dorazili do Šiklova mlýna. Po rozchodu 
v městečku jsme shlédli také westernovou show. Na faře, kam jsme 
dorazili kolem čtvrté hodiny, na nás čekal pozdní oběd. Dnešní den jsme 
také slavili mši svatou v místním kostele.  

Večerní program byl rozdělen do družstev a každé si připravilo 
něco, čím by ostatní pobavilo. Shlédli jsme tak scénky s broučky či jiné 
divadelní a literární kusy. Závěr dne jsme naplnili písničkami s kytarou. 
Následovala samozřejmě také večerní modlitba.  

 

16. 8. 2007 

Evropa     hledání ostrova     převlékací štafeta     fotbal     soft      
Dnešní den byl ustanoven jako odpočinkový. Nepodnikali jsme 

tedy žádné dlouhé výpravy, ale všechny hry se odehrávaly v blízkém okolí 
fary. Dnes jsme cestovali po Evropě.  

Začali jsme v Rusku, kde jsme sbírali diamanty. V kamení       
před farou byly různé korálky, rozdělené podle bodů. Z každého družstva 
byli vybráni dva, kteří měli zavázané oči a dva, kteří je navigovali.  

Při další hře jsme se dostali na Island. Na louce před farou jsme se 
zavázanýma očima pátrali po vytouženém ostrůvku,  
který představovala deka. Po výborném kuřeti na paprice jsme si dopřáli 
polední klid, který jsme strávili (mimo jiné) při hře „Bang“.  

Při další hře jsme zůstali ještě na Islandu. Každý ze členů týmu 
zaujmul určité stanoviště. Byla to na první pohled docela obyčejná 
štafeta, až na to že na každém stanovišti jsme navlékali nebo svlékali 
mikiny, ponožky a další oblečení, bez kterého se na Islandu neobejdete.  

Před večerním programem jsme se vydali ještě na fotbal a také  
na softbal. V jídelně jsme si zazpívali několik písniček a zahráli hry. 
Hádaly se různé zeměpisné názvy a při další hře jsme si mohli ověřit,  
jak dobře se známe navzájem. Na závěr dne jsme se ztišili k modlitbě.  

 
 
 
 

Zastávka č. 2: bazilika sv. Pavla za hradbami 
 

Jsou zde uloženy ostatky sv. Pavla. Pro některé z nás je toto 

nejhezčí ze čtyř papežských bazilik, které jsme navštívili. Na stěnách 

baziliky jsou vyobrazeni všichni papežové od sv. Petra  

až po současnost. Monumentální a přitom skromně vyhlížející stavba 

přímo vybízí k osobnímu ztišení. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zastávka č. 3: Ostie – Středozemní moře 
 

 Po cca 30 kilometrech jízdy od baziliky sv. Pavla na západ                  

se před námi otevírá lehce rozbouřené Středozemní moře. Zpeřená      

a pískem zakalená voda neodradila několik odvážných k průzkumu 

teploty, slanosti a vlhkosti tohoto živlu. Většina zvlažuje pouze nohy   

i když někoho rozdováděná vlna opláchla téměř po krk. Po jakési 

přímořské siestě s kávou od řidičů, kbelíkové hygieně nohou, 

(abychom mohli vstoupit do autobusu) a po konzumaci svačiny 

odjíždíme  zpět  směrem na Řím. 
 

Zastávka č. 4: Nepomucen, studentská kolej  
 

Náš duchovní otec, průvodce a režisér celé výpravy – o. Jakub 

podává zasvěcený výklad. Je zde téměř doma a poznává snad každý 

kout. Za přítomnosti správce koleje děláme exkurzi do míst, kde se 

vzdělávají mladí teologové. Po Velehradu  je to další český prostor 

rozprostírající se na jednom římském pahorku. Oproti Velehradu 

působí Nepomucen trochu sevřeněji, zvláště při pomyšlení  

na studium. Po ztišení k modlitbě a zpěvu za doprovodu varhan  

(pan Bradáč) opouštíme Nepomucenum. Během návštěvy 

Nepomucenu se obloha zatáhla a nad Římem začalo pršet. 
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se u Fontány Di Trevi, po odpočinku jsme směřovali i na jedno  

z nejkrásnějších římských náměstí Navone. Odtud jsme odjeli 

autobusem kolem Justičního paláce a Chrámu sv. Petra  

na Velehrad.  

 Večer jsme ukončili v jednotlivých skupinkách nákupy,  

nebo ochutnáváním výtečné zmrzliny, kávy a pizzy a také jsme se 

prošli osvětleným svatopetrským náměstím.  

 

Píše se čtvrtek 27. září 2007 

 

Řím se probouzí do krásného slunečného dne. Je pokryt 

lehkým oparem a vlahý vzduch přímo vybízí k cestě za poznáním.  

Po mši svaté v příjemně útulné kapli Velehrad nás čeká lehká snídaně 

a pak celodenní pouť za památkami i dnešním programem. 
 

Zastávka č. 1: katakomby sv. Kalisty 
 

Něco o katakombách a pohřebnictví víme, ale představa je 

pouze mlhavá. Rozloha těchto katakomb je cca 15 ha a jsou 

vybudovány ve čtyřech patrech. Římskému lidu a prvním křesťanům 

sloužily téměř před dvěma 

tisíci lety. Úzké podzemní 

uličky jsou lemovány po obou 

stranách hroby vydlabanými 

v sopečném tyfu. Většinou 

jsou 3 – 4 hroby nad sebou. 

Občas se objeví  4 – 6 m² 

velká kaple, dodnes sloužící 

k modlení, občas se zde slouží 

i mše.  

Hrob a socha sv. Cecílie (patronky hudebníků) je zastávkou 

ke ztišení pro nás. Katakomby spravují salesiáni a slovenština 

salesiána, který nás provázel působila jako balzám. Ostatky mrtvých 

z těchto katakomb byly přemístěny do hrobů v Římě. K prohlídce 

katakomb slouží jen část druhého patra. 

 

17. 8. 2007 

Austrálie     králíci     závěr bodování     noční hra o totem 
Dnešní den jsme se přesunuli do Austrálie. Počasí bylo deštivé       

a nic nenasvědčovalo tomu, že se z černých mraků ukáže slunce. Výprava 
do Moravce se však konala. A štěstí nám přálo, protože až na pár kapek 
téměř nepršelo.  

Po cestě jsme si zahráli poslední dvě hry do celkového bodování      
o písmenka. Při první hře jsme napodobovali přemnožené králíky. 
Navzájem jsme si zašlapávali balónky přivázané k noze, až zbyli tři 
vítězové.  

Při další hře jsme si museli zapamatovat 12 hlavních měst 
z různých států. V Moravci jsme navštívili o. Josefa, který nás zde 
provedl.  

Večer nám však počasí moc nepřálo, a tak se nekonal                  
ani plánovaný táborák. Večerní program se tak uskutečnil v jídelně. Zde 
jsme si zazpívali táborové písničky a uzavřela se i celo-táborová hra. 
Jako jediní vyluštily celou tajenku Kanaďanky. Druzí skončili Somálci  
a třetí Mexičané. Japonci se umístili na krásném čtvrtém místě.  

Tento poslední večer také zpestřila noční hra o totem.  
Po rozdělení na obránce a útočníky jsme vyrazili do boje. Bojovalo se 
papírovými koulemi. Totem se nakonec povedlo ukořistit, a tak útočníci 
vyhráli.  
 

18. 8. 2007 

Odjezd     úklid     vybíjená 
Poslední den! Tato dvě slova vystihují úplně vše. Budíček byl  

o půl hodiny posunutý kvůli noční hře, a tak jsme se mohli alespoň ráno 
více prospat. Následovalo uklízení fary, umývání podlah, zametání… 
Čas vyšel i na vybíjenou. Po obědě jsme předali faru a vydali se zpět  
do svých domovů, užít si posledních pár dnů prázdnin!!! 

„Příští rok snad zase na táboře nashledanou!“ 
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Tábor jsme si mohli užít díky promyšlenému programu, výbornému 
jídlu a také skvělému kolektivu. 

...:Děkuji za vše:... 
/Pavel Šikula ml. – Junior :o)/ 

 

 
 

Letošní oslavy naší farní poutě, která se konala druhou 

zářijovou neděli, byly zpříjemněny mimo jiné i vystoupením   

pěveckých sborů. „Předskokanem“, a určitě nezapomenutelnou částí 

koncertu, se stal nám všem dobře známý hudební soubor Paprsek    

pod vedením A. Bradáče. I přes velkou nervozitu zpívaly děti 

s viditelnou radostí a všichni místní farníci mohli být na tato zpívající 

jimramovská sluníčka pyšní. Po dětech vystoupil relativně nový 

ekumenický sbor Vocatus Ecumenicus, složený ze samých mužů, 

kterým velí (jak taky jinak) žena, Petra Budigová. Nebylo to jejich 

první oficiální vystoupení, ale každopádně se předvedli na vysoké 

úrovni.  

Vyvrcholením koncertu bylo vystoupení sboru Danielis 

z Rusínova. Možná si mnozí pamatují jejich první jimramovskou 

návštěvu v loňském roce. I přes jejich nabitý program (vystupují se 

známými umělci a různými hudebními tělesy) jsme si mohli 

vychutnat skladby různých žánrů. Zaplněný kostel napjatě poslouchal 

libozvučné melodie vznikající pod vedením Mgr. Martina Doležela. 

Při závěrečné skladbě „Agnus Dei“ se nejednomu z nás tajil dech.  

O měsíc později, 7. října, se naším kostelem opět rozezněly 

andělské tóny, tentokrát díky schole sv. Kunhuty z Nového Města     

na Moravě. Tato schola vystupuje při nejrůznějších příležitostech,       

od křtin až po diecézní setkání mládeže v Radešínské Svratce,  

kde jsme se poznali. Písně v jejich podání vyzněly nádherně  

a doufejme, že naše setkání s nimi nebylo poslední.  

/Maria Kašová/ 

 

sv. Václava. Zůstaňte vždy věrni odkazu tohoto velikána dějin vaší 

vlasti. Upřímně vám žehnám. Chvála Kristu.“ 

Naše radost provázená dojetím byla veliká, nadšeně  

a s jásotem jsme pozdravovali Sv. otce i všechny přítomné, p. Jan 

Straka mával naší státní 

vlajkou. Nás poutníky z malé 

země a malé farnosti přivítal 

sám papež. Za to z celého srdce 

děkujeme Mons. Laštovicovi, 

protože on toto vzácné 

překvapení zajistil. 

Po krátkém odpočinku 

po obědě jsme odjeli 

autobusem k Bazilice Panny 

Marie Sněžné. Je to nádherná 

trojlodní stavba uzavřená pěti 

branami, s překrásným 

kazetovým stropem, mnoha 

uměleckými výtvory.  

Pod hlavním oltářem 

jsou umístěny jesličky  

z Betléma. Vedle baziliky se tyčí nejvyšší římská věž (75 m vysoká). 

Kostel sv. Praxedy byl založen v pátém století a jsou zde 

uchovány ostatky umučené sv. Praxedy a její sestry Prudencie.  

V tomto kostele pobývali svatí Cyril a Metoděj. Také je tu náhrobek 

pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, který musel z Prahy odejít  

v r. 1415. Prošli jsme kolem „Svatých schodů“,  po nichž měl kráčet 

v Jeruzalémě Kristus k Pontskému Pilátovi. Krátce jsme si 

odpočinuli před presidentským palácem na pahorku Quirinalu. 

 S úžasem jsme si prohlíželi Pantheon, jeden  

z nejvýznamnějších a nejzachovalejších antických chrámů na světě. 

Kruhová stavba má výšku i délku 43,3 metrů mohutná kupole  

s kruhovým otvorem o průměru 9 m je zhotovena pravděpodobně  

z prvního betonu, který byl použit ke stavbě. Zastavili jsme 
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a po staletí si zachoval hodnost titulární římské katedrály. Pěšky 

římskými uličkami se přesouváme ke kostelu sv. Klimenta.               

Po prohlídce pokračujeme na Fórum Romanum, které je nerozlučně 

spjato s životem města Říma a s jeho urbanistickým rozvojem. 

Postupně procházíme „antickým Římem“ mezi Palatinem, Kapitolem 

a Esquilnem a obdivujeme vítězné oblouky, pozůstatky chrámů  

a také Koloseum. Rovněž navštěvujeme Kapitol s Palácem senátorů  

i široké schodiště vedoucí ke Kapitolu  navržené Michelangelem. 

Ke Koloseu pro nás přijíždí autobus, aby nás dopravil zpět      

na Velehrad. Někteří se vracejí pěšky, jiní se naopak večer vydávají   

na prohlídku večerního Říma. 

 

Píše se středa 26. září 2007 – slavnostní den 

 

Po ranní mši svaté a snídani jsme odešli z Velehradu  

k Vatikánu. U bran na Náměstí sv. Petra už čekaly skupiny poutníků 

z celého světa, nás také očekával Monsignore Dr. Josef Laštovica.  

Po otevření brány jsme zaujali svá místa k sezení. Krátce po desáté 

hodině přeletěla nad náměstím helikoptéra, která přivezla do Říma 

Svatého otce z Castel Gandolfa, letního sídla papežů, a zanedlouho 

už papež projížděl v otevřeném automobilu mezi shromážděnými 

poutníky a posléze zaujal své místo na vyvýšeném podiu  

před Bazilikou sv. Petra. Sv. otec Benedikt XVI. pozdravil 

shromážděné a pronesl svou promluvu. Po ukončení promluvy 

papeže promlouvali kardinálové v různých jazycích, stručně shrnuli 

obsah promluvy Sv. otce a představovali shromážděné poutníky  

ze zemí, kde se mluví německy, anglicky, francouzsky, španělsky, 

portugalsky a italsky. Po vystoupení kardinála hovořícího polsky, 

který uvítal Poláky, Ukrajince a Chorvaty jsme zesmutněli, že se 

tento slovansky mluvící hodnostář o nás Češích nezmínil. O to větší 

ale byla naše radost, když papež Benedikt XVI. řekl: 

„Srdečně vítám poutníky z Čech a Moravy, zejména z farnosti 

Jimramov. Pozítří oslavíme patrona české církve, mučedníka  

 

 
 

Každým rokem se v Radešínské Svratce setkávají mládí 

z celého žďárského děkanátu, aby se po čase znovu potkali  

a nebo naopak poznali nové tváře a společně strávili celý den. Letos 

se toto setkání uskutečnilo 15. září a zúčastnilo se ho více než padesát 

mladých. Jako tradičně mezi nimi nechyběli ani zástupci našich 

farností.  

Prvním bodem nabitého programu byla přednáška na téma: 

„Jak mohu posloužit církvi – animátoři“. Následovala biblická soutěž  

o Mojžíšovi, kde bojovala každá farnost sama za sebe. Někdo měl     

na vybrané otázky štěstí, někdo zase smůlu, jak to tak bývá. Výborně 

připravený Sulkovec to dotáhl až na druhé místo. A protože všichni 

po tak namáhavém přemýšlení byli unaveni, zasloužili si posilnění 

výtečným obědem. Nabrali síly a mohli začít bojovat, tentokrát         

ve sportovních disciplínách, které také nebyly příliš jednoduché. Hrál 

se volejbal, kde proti sobě stála pouze dvě družstva, zatímco zájemců 

o fotbal bylo mnohem víc, a proto bylo těžší dostat se na špici. 

„Naši“ se snažili seč mohli a po úporném boji to dotáhli na skvělá 

druhá místa v obou disciplínách. Po sportovním odpoledni 

následovala krátká adorace jako poděkování za celý společně 

strávený den. Na úplný závěr vzplál oheň a kdo si nehlídal linii mohl 

si dát špekáček nebo něco dobrého na zub.  

Samozřejmě, že úmyslem tohoto setkání nebylo získání titulu 

mistra ve volejbale nebo ve vědomostech z Bible, ale především 

dobře se pobavit a navzájem se poznat. Věřím, že cíle bylo dosaženo, 

protože všichni zúčastnění o prožitém dni mluví s úsměvem na tváři.  

Právě při této příležitosti jsme navázali kontakty se scholou  

sv. Kunhuty z Nového Města na Moravě, která zde ve Svratce 

vystupovala, a přijala naše pozvání do Jimramova, aby mohla ukázat 

své umění i těm, kteří zůstali doma. Na další setkání mládežníků se 

těšíme za rok. 

/Maria Kašová/ 
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Hostitelským městem pro třetí misijní kongres dětí se tentokrát 

stala jihomoravská metropole. Akce byla pořádána pod záštitou 

Papežského misijního díla dětí (PMDD). V sobotu 6. října se do Brna 

tedy sjelo na 2000 dětí, což je oproti účasti z podhůří Železných hor, 

kde se konal minulý kongres, opravdu vysoké číslo. Na takto vysoké 

účasti se podíleli také „účastníci zájezdu“ z naší farnosti, kteří spolu   

se skupinkou „garde“ vyrazili objet svět ne za osmdesát dní jako 

Willy Fog, ale za pouhý jeden den. A to díky 700 dobrovolníkům, 

kterým se podařilo vtísnit celou zeměkouli do několika farností 

v okolí brněnské katedrály. Tímto způsobem se organizátoři snažili 

dětem přiblížit problémy a život dětí z různých koutů světa. Heslem 

celostátního setkání dětí v Brně bylo „Pošli mě, půjdu já“. Pozvání 

přijali také významní zahraniční hosté, zástupci  PMDD. 

Na cesty by člověk neměl vyrazit bez pasu, zvlášť když chce 

objet celý svět. A proto hned po příjezdu a zahájení dostaly děti 

misijní pas, pro jejich cestu napříč světadíly nezbytný. Do akce bylo 

mimo katedrálu sv. Petra a Pavla zapojeno pět brněnských kostelů, 

každý z nich představoval jeden ze světových světadílů a v každém 

bylo připraveno množství soutěží a další program, který měl dětem 

přiblížit daný světadíl a především jeho obyvatele. Malí cestovatelé 

tak mohli putovat deštným pralesem, vyrobit si indiánskou čelenku    

či zazpívat misijní hymnu ve španělštině. Jako správní dobrodruzi     

se dostali i do nebezpečných situací, jako byl přechod řeky plné 

krokodýlů, a museli se tak bránit nejrůznějším nástrahám. Ale ani to 

nebyl problém, také díky bojovému umění karate, které si při této 

příležitosti vyzkoušeli. 

Na této akci mohli i ti nejmenší přidat své ušetřené penízky      

do kasičky, která byla určena pro sirotky z Bangladéše. A věřte  

nebo nevěřte, během celé akce se sešlo přes 90 tisíc Kč.  

Celé setkání bylo zakončeno slavnostní mší svatou,  

které předsedal apoštolský nuncius České republiky arcibiskup Diego 

   

Píše se úterý 25. září 2007 

 

Po celkem časné snídani, kterou je nám i dnes výborná italská 

káva, čaj a křupavá žemle s marmeládou, se vydáváme k Bazilice     

sv. Petra, kde se setkáváme s Mons. Josefem Laštovicou, abychom   

tak společně zahájili a oslavili den mší svatou u hrobu kardinála 

Josefa Berana, který se nachází pod hlavním oltářem Baziliky,  

na místě kde jsou pochováváni výhradně papežové a mezi nimi pouze 

dva kardinálové (jeden český a jeden italský). Tato mše svatá byla 

jistě silným momentem pro nás všechny. Naskytla se nám  

i neopakovatelná možnost, zastavit se na delší dobu u hrobu Jana 

Pavla II., což je za normálních okolností téměř nemožné pro dav 

návštěvníků, ve kterém není možné se zastavit, aby nevznikal chaos. 

Vše je přísně kontrolováno a střeženo. 

Do našeho pestrého programu je jako další bod zahrnuta 

návštěva Vatikánských muzeí. Postavili jsme se pěkně do fronty,  

aniž by někdo z nás tušil, co bude následovat... Asi tak po půl hodině 

(možná i o něco déle) bylo jasné, že vstupní branou projdeme           

tak za dvě hodiny. Převážná část skupiny se pod vedením otce Jakuba 

vypravila (vzhledem k časové tísni – oběd na nás čekal ve 13:00) 

nakupovat suvenýry a prohlédnout si při té příležitosti část města 

Říma. 

Bylo nás šest, ale již zakrátko jako sedm statečných,  

kteří neodolali, jsme vystáli dvou a půl hodinovou frontu a pronikli 

za vysoké zdi, kde jsou v prostorách 55 000 m
2
 uchovávány nebývalé 

vzácnosti. (Sedmi členná skupinka, která obětovala dvě a půl hodiny 

ve frontě, oběd a nákupy, ani v nejmenším nelitovala.) 

Nejvíce času jsme strávili v Sixtinské kapli, která je proslulá 

freskami Michelangela Buonarrotiho. Proběhli jsme Galerii map, 

Raffaelovy komnaty a obrazárnu a už byl nejvyšší čas „běžet“           

na Velehrad, odkud v 15:00 všichni odjíždíme do centra Říma 

objevovat další krásná místa. 

Po siestě směřovaly naše první kroky k Lateránské bazilice. 

Bazilika San Giovanni v Lateráně je nejstarší křesťanský kostel 



STRANA 14. STRANA 11. 

V 15 hodin vyrážíme poprvé směr Vatikán. Přicházíme          

na Svatopetrské náměstí. Zde se zastavujeme, abychom se pokochali 

prvními pohledy na Baziliku sv. Petra. Velkolepé náměstí              

před bazilikou patří mezi výkvět architektury všech dob. Je lemováno 

dvěma křídly kolonády, kterou tvoří 284 dórských sloupů 

rozvržených do čtyř řad. Nahoře kolonády je 96 soch svatých. 

Obdivujeme 41 metrů vysoký obelisk z granitu, pocházející z prvního 

století před Kristem a také dvě fontány.  

Poprvé vstupujeme do Baziliky sv. Petra. Otec Jakub nás 

seznamuje s historií této úžasné stavby, s architekturou i uměleckými 

díly, které zde můžeme obdivovat. Bazilika má délku 211,5 metru.  

Do podlahy jsou zabudovány desky s vyznačením délky jiných 

křesťanských chrámů. Najdeme zde i vyznačení délky katedrály  

sv. Víta. U hlavního oltáře, nad místem odpočinku svatého Petra, se 

každý v tiché modlitbě na chvíli ztiší ke krátkému poděkování za dar 

víry i za tuto chvíli být na těchto místech. 

Prohlídku zakončujeme výstupem do kopule. Z výšky          

136 metrů obdivujeme krásu Říma i Vatikánských zahrad. Po sestupu 

nás čeká příjemné setkání s Mons. Laštovicou, který nás večer 

navštěvuje i v poutním domě Velehrad. 

Po večeři máme volno, které využívají zejména mladí 

k průzkumu večerního Říma a k ochutnávce první pravé italské 

zmrzliny. 

 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Causero. Zúčastnění mohli při mši shlédnout zdramatizované 

evangelium a při obětním průvodu přinesli také dopis určený přímo 

papeži Benediktu XVI. 

Děti se po aktivně stráveném dni vrátily domů plné nadšení         

a s vůní exotických koutů světa v čerstvé paměti. Jistě si také 

prostřednictvím tohoto setkání uvědomily, že misie se už dávno 

netýkají pouze misionářů mezi indiány či dobrovolníků, kterým 

nedávají dobrou noc lišky, ale zebry a žirafy, ale týkají se nás všech. 

Každý z nás je totiž misionářem už jenom svým vlastní způsobem 

života ať už jsme v jakékoli fázi našeho životního putování. 

/Barbora Kašová/ 

 

 
 

Během září a začátkem října přešla přes Jimramov hotová 

pouťová smršť.  

První z poutí byla každoroční oslava narození Panny Marie, 

kterému je zasvěcený náš farní kostel. Zpestřením těchto oslav bylo 

výjimečné otevření kostelní věže v odpoledních hodinách. Této 

příležitosti využilo velké množství lidí, aby se mohli pokochat 

výhledem na Jimramov z vyšších sfér. Slavnostní den byl zakončen 

koncertem.  

Hned o týden později jsme mohli po dvou letech uvítat pouť 

Nový Jeruzalém. Tato pouť se koná každý 13. den v měsíci na výročí 

posledního zjevení Fatimské Panny Marie, pokaždé v jiné farnosti 

regionu. Na 13. září se tentokrát sjelo mnoho farníků z blízkých           

i dalekých farností k nám do Jimramova. Po celý následující měsíc 

jsme si vyprošovali pomoc a ochranu Panny Marie, ať už v kostele   

při každodenní modlitbě růžence před fatimskou sochou,  

anebo v našich domovech před putovním obrazem. Děkujeme všem, 

kteří se jakkoliv podíleli na organizaci samotné slavnosti Nového 

Jeruzaléma, ale i těm, kteří se scházeli k modlitbě. 

 



STRANA 12.  STRANA 13. 

Měsíc utekl jako voda a dne 13. října nahradila každoměsíční 

pouť Nový Jeruzalém děkanátní pouť do centra brněnské diecéze,     

do Brna. Žďárské a Velkomeziříčské děkanství sem bylo pozváno 

otcem biskupem u příležitosti 230. výročí vzniku Brněnské diecéze. 

Pouť probíhala již od dopoledních hodin v kostele sv. Tomáše,  

kde se konala přednáška o obrazu Svatotomské Panny Marie. Poté           

se dlouhý průvod v čele s kopií zmíněného obrazu přesunul               

do katedrály sv. Petra a Pavla. Následovalo krátké představení obou 

děkanství včetně charakteristik jednotlivých farností (v souvislosti 

s jimramovskou farností byla zmíněna i „nepřeslechnutelná“ 

scholička našich dětí ). Kdo měl chuť, mohl si vychutnat historii 

Petrova v podání odborného průvodce, ti s lepší kondičkou 

absolvovali výstup na věže katedrály a ti, kteří si netroufali do výšek, 

mohli sestoupit do krypty nebo si prohlédnout klenotnici či navštívit 

muzeum. Následoval zpěv mariánských písní, modlitba růžence  

a vrcholem celého setkání byla mše svatá sloužená otcem biskupem 

Vojtěchem. I když nevlídné ráno mohlo odradit mnoho poutníků, 

nakonec umoudřené počasí přispělo k příjemné atmosféře celé poutě. 

 /Maria Kašová/ 

 

 

 
 

    
 

  Po dlouhém očekávání a balení všech možných věcí, konečně 

nastala neděle 23. 9. 2007. Hodiny už pomalu začaly odtikávat 

čtvrtou hodinu. V Jimramově naproti Bistru stojí autobus plný 

poutníků zvědavých, zda je pravda, že všechny cesty vedou do Říma. 

Přesně ve čtyři hodiny zavelel o. Jakub k odjezdu a náš 

autobus začal startovat a směřovat k cíli. Ještě jsme stačili zamávat 

našim blízkým, kteří zůstali doma, mnohdy i nějaká slzička ukápla. 

Naši pouť začínáme společnou modlitbou za cestu a naše blízké, 

které si každý vezeme alespoň ve svém srdci. 

Naše první „kroky“ směřovaly na Brno. No a potom se  

před námi začínají objevovat místa pro nás méně známá. V Mikulově 

doplňujeme naftu a na hraničním přechodu na nás čeká první 

překvapení, máme o tunu „nadváhu“. Po úvahách, zda máme začít 

s dietou či likvidací zásob, raději jedeme přes Hevlín. Dál směřujeme 

na Vídeň, Gráz a dále směrem přes Alpy k italským hranicím. 

Cestu si zpestřujeme sledováním „pouti mládeže do Říma 

2000“, na dobrou noc si ještě pustíme pohádku Lotrando a Zubejda. 

Poté již jen křížek na čelo a všichni plni očekávání co přinese další 

den jdeme spát. 

  

Píše se pondělí 24. září 2007 

 

Naše trasa směřuje přes rakouský Villach až na hranice 

s Itálií, které projíždíme kolem druhé hodiny v noci. S krátkými 

přestávkami pokračujeme celé dopoledne kolem Benátek, Boloni  

až do Říma, kam vjíždíme v 11 hodin. Kolem poledne již 

vystupujeme u poutního domu Velehrad, který slouží českým 

poutníkům v Římě. P. Jiří Sedláček nás seznamuje s domácím řádem. 

Postupně se ubytováváme a odpočíváme.  

 


