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Milí farníci a všichni čtenáři Žárovky. 

Jaká bude letošní zima? Už od letních měsíců si lidé pokládají tuto 

otázku. Je zajímavé, že odpovědi jsou mnohdy zcela protichůdné. 

Několikrát se mi stalo, že někdo, s kým jsem na téma „zimy“ hovořil, 
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se opíral o tvrzení, že nadcházející zima bude krutá, sněhu bude od 

podzimu až do jara. V téže půlhodině další člověk opakoval výpověď 

jiné předpovědi, že zima bude mírná, sněhu jen tak, aby se neřeklo.  

Jaká bude letošní zima? Nevím, neumím tak dobře posoudit 

úkazy na obloze jako farizeové v evangeliu (Lk 12, 54–57), neumím 

předpovědět počasí podle cibule ani podle ušetřených peněz na uhlí 

(mimochodem: pokaždé, když otevřu cibuli nebo peněženku, chce se 

mi brečet). Ale umím posoudit nadcházející dobu: Budeme číst 

Žárovku. 

Jaká bude letošní zima? Ať už bude ladovská přímo za 

oknem, nebo pouze ze starých malovaných obrázků, o světlo 

a o teplo se v ní bát nemusíme. Svítit a hřát totiž tato Žárovka, kterou 

držíte v ruce, dovede. Stačí ji správně vložit do „objímky“ svého 

srdce. 

Jaká bude letošní zima? S Žárovkou krásná a bohatá za 

každého počasí. 

o. Pavel 
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O letošních prázdninách proběhl ve Sněžném již tradiční farní tábor. 

Sešly se zde děti z celého okolí Jimramova. Tábor byl letos ve 

znamení Pirátů. Uskutečnil se od 1. do 8. srpna. 

Byli jsme rozděleni na čtyři skupiny: Modrovous, Zelená 

Perla, Rudí Ďasové a Žlutí Žraloci. Skupiny mezi sebou soutěžily 

o body, na konci byla soutěž vyhodnocena. Vyvrcholením bylo 

hledání pokladu.  

Během našeho pobytu na faře nás navštívil náš pan farář. 

Podnikli jsme s ním dlouhý výlet. 

Na táboře se nám moc líbilo, odnesli jsme si spoustu hezkých 

zážitků, velký dík patří všem organizátorům. 

/Blanka Hubertová/ 
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Nevidomá Veronika z Věcova nebude sedět doma, když její 

sourozenci a kamarádi z okolí pojedou na letní tábor. Nabídkou, že 

Veroniku budu na táboře doprovázet, jsem její rodiče překvapila, ale 

zároveň velmi potěšila. Roztočil se kolotoč příprav, do kterého se 

aktivně zapojili organizátoři tábora – rodina Čechova z Písečného 

a studentky dobrovolnice. Termín tábora byl stanoven od 1. 8. do 

8. 8. 2015. 

Vymýšleli jsme aktivity s ohledem na to, že Veronice chybí 

vizuální vnímání, řešili jsme její bezpečnost v budově a okolí. 

První srpnovou sobotu odvážel autobus třicet tři natěšených 

dětí na faru do Sněžného. Osmiletá tmavovláska Veronika se aktivně 

zapojila do seznamovacích her 

s ostatními dětmi. Ve hře 

„Vymění se ti, kteří…“, zadala 

povel. „Kteří mají nalakované 

nehty.“ Ze svého místa se 

zvedlo několik malých slečen. 

Mimochodem i ona má nehty 

nalakované.  

Všichni se bavili při hrách zaměřených na smyslové vnímání, 

ve kterých Veronika hrála prim. Pro ostatní děti byly zkouškou 

skrytých dovedností. Ochutnávka potravin, rozpoznání vůní a esencí, 

předmětů, poslech záhadných zvuků, samostatná chůze za zvukem. 

To, že se děti s handicapovanou Veronikou na táboře setkaly, 

je samotné nutilo vědět něco víc. Poskytovala jsem jim rady, jak 

pomáhat, komunikovat, jak nevidomou vést, jak ukázat místo 

Seznamovací hra 
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k sezení, schodiště nebo chodník, nebo základy Braillova písma 

a používání pomůcek, které nevidomým dobře slouží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak Veronice pomáhat si děti okoukly rychle. Kdo chtěl, brzy 

našel způsob, jak se s ní skamarádit. Postupem času děti s hrdostí 

přebíraly úlohu doprovázejícího asistenta. Veronika velmi dobře 

vnímala atmosféru tábora, který byl připraven na téma Piráti. Cítila 

se užitečná a potřebná, když fandila, povzbuzovala svůj tým. Tím se 

naplňoval cíl, aby si společně s dětmi užila radovánky tábora. 

Doprovázet Veroniku na táboře jsem si dovolila z pozice její 

bývalé asistentky pedagoga v MŠ. Veronika a její rodiče mě znají, 

mají ke mně důvěru a spoléhají na moje dovednosti a zkušenosti při 

práci s handicapovanými dětmi.  

/Renata Ondrůchová, foto archiv farnosti/ 

 

 

Ukázka Braillova písma 
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Milí čtenáři Žárovky, 

chtěla bych se s Vámi podělit o zážitky z jednodenní farní pouti. 

V sobotu 8. srpna, vybaveni dobrou náladou a lahvemi 

s vodou (neboť bylo nutné dodržovat pitný režim), se vlnami vedra 

vydala necelá padesátka farníků na jednodenní pouť. Naše cesta 

směřovala do obce Vísky u Letovic, kde byl ve zdejším kostele před 

třemi a půl desítkami let pokřtěn o. Pavel. Chvílemi jsme žasli nad 

uměním našeho p. faráře za volantem autobusu, kterým nás vyvezl 

křivolakými, úzkými uličkami až ke kostelíku, kde jsme si mohli 

Táborové radovánky 
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prohlédnout sochy tesané v areálu za kostelem a pokochali se 

nádherným pohledem do boskovické krajiny. Zde, v krásně 

vyzdobeném kostele, jsme slavili mši svatou, v jejímž závěru jsme 

každý poděkovali za svůj křest. Z úst pana Kamby jsme krátce 

vyslechli historii tohoto kostela – jednoho z nejstarších na Moravě, 

a seznámili se s babičkou našeho pana faráře. 

Dále naše stopa směrovala na romantický hrad Bouzov, 

založený na přelomu 13. a 14. století, který se nachází v malebné 

krajině Litovelska a Mohelnicka. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili 

příslušníci různých českých a moravských rodů, pak panství 

s hradem koupil Řád německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem 

státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku. Hrad 

je pro svou polohu a kouzlo vyhledávaným objektem pro natáčení 

historických filmů a pohádek (nejznámější pohádka „O princezně 

Jasněnce a létajícím ševci“). Po obsáhlém výkladu a prohlídce hradu 

jsme doplnili naše síly vydatným obědem v restauraci pod hradem. 

Přejezd do Bílé Lhoty nebyl v tom vedru naštěstí příliš 

dlouhý. Prohlídka arboreta, kde se na ploše necelých tří hektarů 

nachází asi 300 různých druhů dřevin z Evropy, Asie a Severní 

Ameriky, s poutavým vyprávěním pana průvodce, byla příjemným 

osvěžením. Neméně osvěžující byla i prohlídka Muzea olomouckých 

tvarůžků v Lošticích. Paní průvodkyně nás seznámila s původní 

i moderní výrobou tvarůžků a měli jsme možnost zhlédnout krátký 

film o historii rodu Wesselsů, kteří s výrobou tvarůžků začali. Kdyby 

do našeho autobusu cestou zpět někdo přistoupil, pro typické aroma 

by se nedalo zapřít, že jsme v Lošticích byli. 

Závěr pouti proběhl v Českomoravské Fatimě v Koclířově. 

Zde nás provedl po celém areálu otec Pavel Dokládal. V kostele jsme 
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za celý horký, ale krásný den poděkovali Bohu večerní modlitbou. 

Domů jsme se vraceli unaveni, ale plni krásných zážitků. 

Velké poděkování patří otci Pavlovi za bezpečnou jízdu 

a p. Františku Vrátnému, který s otcem Pavlem pouť zorganizoval 

a zajistil. 

/Blažena Leitnerová/ 

 

 

 

 

I v letošním roce byl měsíc září pro sulkoveckou farnost měsícem 

poutních mší sv. (hodová mše svatá v Sulkovci a o týden později 

poutní mše sv. v Nyklovicích), žehnání dožínkových věnců, vítání 

poutníků z Bystrého, tradiční divadelní hry sulkovecké mládeže – 

tentokrát s životním příběhem Panny Marie, ale také návštěvy štábu 

České televize. 

V pátek 4. 9. se farní kostel sv. Havla v Sulkovci stává dalším 

místem pro natáčení nového seriálu z dob první republiky „Četníci 

z Luhačovic“. Štáb brněnského studia České televize, pod vedením 

režiséra Bisera Arichteva, zde natáčí scénu seriálového pohřbu pana 

starosty. Scéna se odehrává v kostele, který je zcela zaplněn 

komparzem, známými herci, ale také se natáčí za pomoci místních 

ministrantů. A tak si mohli Jiří Tomášek a Jiří Ocásek ml. zahrát po 

boku známého herce Marcela Vašinky, který byl obsazen do role 

pana faráře. Po celou dobu natáčení jim byl k dispozici náš pan farář, 
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o. Pavel, který dohlížel na dodržování vhodného přístupu 

k posvátnému místu, ale především učil pana Vašinku sloužit mši 

svatou se správnými gesty a výslovností latinských textů a stal se 

režisérem kolem dění u oltáře. 

A na závěr jedna úsměvná hláška ze štábní vysílačky: 

„Ministranty zajišťuje místní farář. Ministranti budou originál!“ 

/text Jiří Ocásek, foto Marie Ocásková/ 

 

 

 

 

 

Letos jsme na třídenní farní pouť vyráželi 10. září v ranních 

hodinách. Dva autobusy poutníků se vydaly směr Hejnice. Cestou na 
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toto krásné poutní místo jsme se v autobuse pomodlili, aby nás i na 

této naší cestě provázela Boží pomoc a ochrana.  

V Hejnicích nás čekala mše svatá celebrovaná o. Pavlem. Po 

mši nám bylo sděleno něco o historii tohoto poutního místa, která 

sahá až do 13. století. 

Další čtvrteční zastávkou byl hrad a zámek Frýdlant. Tento 

hrad a zámek se dochoval i s původním vybavením interiérů. 

Následoval přesun do Heřmanic, kde pro nás bylo připravené 

ubytování. 

V pátek jsme se vydali do Německa. Jako první jsme tam 

navštívili zříceninu hradu a kláštera nad městečkem Oybin. Cesta 

nahoru byla o to lehčí, že až k bráně vedou schody. Z tohoto místa se 

nám naskytly krásné vyhlídky 

na okolní krajinu, a každý sám 

jsme si mohli areál projít 

křížem krážem.  

Dále jsme v Německu 

navštívili Motýlí dům 

v Jonsdorfu. Zblízka jsme si 

mohli prohlédnout exotické 

druhy motýlů. Přes sklo se na 

nás dívali také pavouci a různí 

plazi.   

Předposledním místem navštíveným v pátek byla Loretánská 

kaple a kostel svatého Vavřince v Rumburku. Zde jsme slavili i mši 

svatou. Cestou na ubytovnu jsme vystoupali na Křížovou horu 

v Jiřetíně pod Jedlovou. Zde jsme mohli vidět, projít a pomodlit se 

krásnou křížovou cestu. 
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Poslední den našeho putování jsme navštívili poutní baziliku 

ve Filipově. Ve Filipově bydlela tkadlena Magdalena Kade, která 

byla těžce nemocná. V lednu 1866 se jí zjevila Panna Maria a řekla 

jí, že se uzdraví. Když se o tomto zázraku dozvěděli lidé, vznikla 

prvně přímo v jejím domě kaple. Místo se těšilo velké oblibě, a tak 

nakonec byla postavena bazilika. Po mši svaté jsme vyrazili do 

České Kamenice. Tam jsme navštívili kapli Panny Marie a krásné 

historické náměstí, včetně vyhlídky z věže místního kostela. Poslední 

zastávkou naší pouti byl Kamenický Šenov. Zde jsme vystoupali na 

Panskou skálu, kterou si jistě všichni vybaví z pohádky Pyšná 

princezna. 

I letošní farní pouť se, myslím, velice povedla, a až na jednu 

spršku nám vydrželo i krásné počasí. Děkujeme organizátorům 

a necháme se překvapit, kam pojedeme příští rok. 

/Vít Vrátný, foto archiv farnosti/ 
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29. září 2015 oslavila své 100. narozeniny paní Anastázie 

Pospíšilová z Borovnice. Bylo milé zase ji vidět v kostele a vážím si 

toho, že jsem jí při nedělní bohoslužbě v Jimramově, které se před 

oslavami zúčastnila, mohl jménem všech farníků popřát. Kostelem se 

poté rozezněl potlesk, který patřil jednak oslavenkyni, ale také Bohu 

jako výraz vděčnosti za dar tak čiperného života, který paní 

Pospíšilová doposud žije. Nejkrásnější pohled, který se mi v tu neděli 

od oltáře naskytl, byl vidět stoletou paní na vozíku, která v ruce drží 

kancionál a od srdce i z plna hrdla zpívá. 

Zastoupení jménem účastníků bohoslužeb v kapli v Borovnici 

přijaly a se mnou do LDN Polička, kde paní Pospíšilová nyní tráví 

své dny, vyjely oslavenkyni popřát paní Dr. Jelínková a paní 

Bartošová. Kromě květiny jubilantka obdržela především knižní 

dary, neboť většinu svého času věnuje četbě. Mezi knihami se 

objevila také poslední čísla Žárovky. 

Paní Pospíšilová je stále usmívajícím se člověkem (nakonec 

co krásnějšího nám ve stoletém životě může zůstat než víra 

a úsměv?), který srší vtipem. Její vzpomínky sahají jak do nedávné 

minulosti, tak do minulosti, do které vzpomínky žádného z nás sahat 

nemohou.  

Jistě se nespletu, když napíšu, že paní Pospíšilová dělá čest 

svému jménu. Anastázie totiž znamená „vzkříšení“, 

„zmrtvýchvstání“. Její úsměv a veselost jsou skutečně vyjádřením 

jakési velikonoční radosti. A snad kromě toho, že jí neslouží nohy, je 

skutečně jako vzkříšená. Jak sama říká: nic ji nebolí. Obtíže, které 

měla ještě před pár desítkami let, jsou pryč. „Čím jsem starší, tím 
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jsem zdravější.“, poznamenává se smíchem. Velmi ráda si také zpívá. 

Bohužel, když si na společném pokoji LDN zpívá v noci, přijde ji 

vždy někdo „ztlumit“. 

Paní Pospíšilová se každý týden účastní mše svaté na LDN 

v Poličce. Žije z víry v Boha a z radosti. A právě této ženě jsem 

v závěru naší návštěvy položil několik otázek, neboť odpovědi na ně 

mohou zajímat a povzbudit čtenáře Žárovky. 

 

 

 

1.) Na co ve svém životě nejraději vzpomínáte? 

Pocházím ze sedmi dětí, táta byl poraněný ve válce. Od svých sedmi 

let jsem každou neděli chodila do kostela z Borovnice do Jimramova. 

Za Borovnicí jsme si sundali boty, abychom je šetřili, a u křížku nad 

Jimramovem zase nazuli. Jednou jsem dostala dřeváky. Byly tak 

těsné, že jsem do nich sotva dostala nohu. Nejraději vzpomínám na 

jimramovský kostel, tam bylo vždycky dobře. 
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2.) Na co se v dalším životě nejvíce těšíte? 

Ráda se zase podívám do Jimramova, hlavně do kostela. Naši mě tam 

zase zavezou. Do kaple v Borovnici se po těch schodech už 

nedostanu. 

 

3.) Co považujete za největší hodnotu života? 

Práci, kostel. Vždycky jsem ráda pracovala. A kdybych mohla 

chodit, šla bych s něčím pomáhat, šla bych zase pracovat. Do kostela 

jsme chodívali i v šuteřici (= velmi nevlídné zimní počasí – pozn. 

redakce) a ani nám to nevadilo. Chodili jsme pěšky a rádi. A když se 

nám snad někdy nechtělo, když jsme říkali, že je venku taková 

šuteřice, maminka vždycky řekla, že jde, že má teplý vlňák a že 

kostel nevynechá. Maminka byla svatá žena. Ta neměla žádný hřích. 

Nikdy jsem ji neviděla ani neslyšela hřešit. Tatínek byl přísný a tou 

zdravou rukou, kterou neměl poraněnou z války, si nikdy nešel 

daleko pro facku, kterou nám dal. Ale miloval nás moc. A my jsme 

ho měli také moc rádi. Maminka v neděli ráno dala dobytku, podojila 

krávy, připravila nám snídani a nachystala na oběd. Pak šla na ranní 

mši svatou do Jimramova. My jsme většinou chodívali s tatínkem až 

na velkou (= hlavní, většinou dopolední nedělní mše sv. ve farnosti – 

pozn. red.). Potkávali jsme se s maminkou na cestě mezi 

Jimramovem a Borovnicí. Vždycky jsme maminku zdravili „Vítáme 

vás ze služeb Božích“ a ona nám, kteří jsme na mši svatou teprve šli, 

odpovídala „Vítám vás na služby Boží“. 
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4.) Co byste vzkázala mladším farníkům i dalším čtenářům 

Žárovky? 

Aby si považovali, že mohou být na světě. 

/rozhovor připravil o. Pavel, foto autor/ 

 

 

 

O národním eucharistickém kongresu jsem slyšela poprvé zmínku 

vloni na Charismatické konferenci v Brně. Informací od té doby 

přibývalo na webových stránkách i v našich farnostech. 

Protože se jednalo o mimořádnou událost v naší zemi, po 

poradě doma jsme se rozhodli, že vyrazíme 17. 10. na hlavní mši sv. 

NEK do Brna. Dokonce ani naši dva teenegeři nebyli proti, tak jsme 

se začali těšit na společnou rodinnou akci. 

Jenže člověk plánuje a Pán Bůh si to vede po svém, jak to 

v naší rodině často bývá. 

Před danou sobotou jsem ve středu potřebovala zajet do 

Žďáru n. S. Ráno sice hustě pršelo, ale měla jsem volný den 

a v plánu ještě domluvenou návštěvu, tak jsem si náladu nenechala 

kazit. Po vyřízení záležitostí ve Žďáru jsem však uvízla v dopravní 



listopad 2015  

 

  17  
  

zácpě uprostřed náměstí. Asi po desátém nastartování naše auto už 

jen zarytě mlčelo. Polil mě studený pot. Vyběhla jsem do deště 

a zamávala rukama na policejní auto, které se za mnou záhy objevilo. 

Hodný policajt mě vytlačil do boční uličky, s úsměvem mi strčil 

hlavu do okýnka, ať si odtah zařídím, a zmizel… 

Po hodině čekání jsem byla úspěšně odtažena, ale cestou jsem 

už přemítala, že NEK pro nás asi nedopadne. Jasně, auto spravené do 

soboty nebylo. 

Do Brna jsme se dostali, sice bez našich synů, díky M+J 

Ocáskovým, kteří jeli s jejich Márinkou. 

Náměstí Svobody bylo již z velké části zaplněné, vybrali jsme 

místo a sledovali nádherný liturgický tanec žen, který končil 

zapálením svící na obětním stole a přípravou na hlavní mši sv. 

Bohoslužbu slavil papežský legát kardinál Paul Joseph 

Cordes společně s českými, moravskými i slovenskými biskupy 

a šesti stovkami kněží. 

Přítomno bylo asi 25 tisíc věřících. 

Kardinál Cordes ve své homilii zdůraznil především potřebu 

učit se prožívat mši sv., mít vnitřní účast na tom, co se odehrává. 

Nemáme se omezit jen na rituální úkon a vnější průběh. 

K této významné události napsal dopis také papež František, 

ve kterém povzbuzoval pastýře i věřící lid naší země a žehnal nám, 

všem přítomným. 

Po mši sv. následovalo eucharistické procesí na Zelný trh, 

který v tu dobu byl již téměř zaplněn. Zůstali jsme tedy na 

Svoboďáku a sledovali další průběh prostřednictvím obrazovek. Po 

vyznání víry, obnově věčné smlouvy s Bohem a svátostném 
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požehnání byla celá slavnost zakončena společným zpěvem státní 

hymny. 

Díky všem organizátorům za podíl na klidném průběhu celé 

slavnosti i všem přítomným věřícím, kteří vytvořili atmosféru pokoje 

a modlitby. 

Po prožité slavnosti přemýšlím, co pro mě znamená 

Eucharistie. 

Je to ON sám, který se dává mně, přináší mi pokoj, dává mi 

sílu pro zápas s vnitřními těžkostmi i s těžkostmi zvenčí, dává mi 

světlo do tmy … má mě proměňovat. 

A opravdu mě proměňuje v prostředí mé rodiny, zaměstnání, 

tam, kde právě jsem? 

/Jitka Čechová/ 

 

 

 

 

V neděli 25. října jsme v Jimramově prožili mimořádné odpoledne. 

V rámci připomenutí nedožitých devadesátin našeho rodáka 

Mons. ThDr. Josefa Laštovici přijel mezi nás biskup brněnské 

diecéze Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, který odhalil pamětní desku na 

rodném domě a vedl bohoslužbu slova. Odhalení se rovněž 

zúčastnila paní Ing. arch. Magdaléna Říčná, autorka návrhu pamětní 

desky, i realizátor – kameník pan Jiří Zimovčák. Bohoslužby slova 
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spojené s odhalením a žehnáním desky se zúčastnila celá řada hostů 

z řad kněží (včetně bývalých jimramovských farářů), řeholnice, 

rodina Mons. Josefa Laštovici i farníci a spoluobčané z Jimramova 

a okolí. Bohoslužbu rovněž doprovázel svým vystoupením místní 

ekumenický sbor pod vedením pana Antonína Bradáče. 

 

 

 

Po bohoslužbě slova a odhalení pamětní desky následovala 

beseda v místní sokolovně, kde hosté vzpomínali na setkání 

s mimořádným člověkem, služebníkem Božím, Mons. Josefem 

Laštovicou. I diecézní zpravodajství 44. čísla Katolického týdeníku 

se zmiňuje o této události. Otec biskup Vojtěch při svém vystoupení 

dosvědčil: „Důsledně hledal Boží království a Bůh jej na všech jeho 

cestách provázel. Pro mne to byl vynikající pomocník, který se 

nikoho a ničeho nebál.“ 
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Boromejka Remigie Češíková, která převzala po Mons. 

Laštovicovi úkoly postulátora blahořečení Matky Vojtěchy 

Hasmandové, o Josefu Laštovicovi řekla: „Vedle hluboké duchovní 

stránky kněze si udržel vzácný lidský rozměr, byl živým darem pro 

druhé. Přátelům, kterých měl mnoho, vyhradil středeční den 

a důsledně ho dodržoval. Chodil s nimi na výlety, vymýšlel zajímavý 

program, zval je i domů.“ „A rád k tomu uvařil něco dobrého,“ 

připojila sestra Remigie. Neteř Mons. Josefa Laštovici, Ing. Marta 

Pružincová, ve svém vystoupení provázeném promítáním fotografií, 

nás seznámila s řadou příběhů ze života a setkání, včetně řady 

požehnání od Svatých otců, se kterými se Mons. Laštovica během 

svého života v Římě setkal. Paní Božena Brychtová nám připomněla 

krásné setkání, které jsme prožili při farní pouti v roce 2007 do 

Říma, kde se nám otec Josef Laštovica velmi věnoval. 

 Závěr pěkného odpoledne jsme prožili s hosty ve školní 

jídelně, kde bylo připravené občerstvení. 

 

Průběh zajištění pamětní desky 

Jak vše začalo? S myšlenkou zajistit pamětní desku Mons. ThDr. 

Josefu Laštovicovi přišel již koncem roku 2013, tedy s téměř 

dvouletým předstihem, otec Pavel. Po projednání tohoto návrhu ve 

farní radě jsme letos na jaře zahájili řešení praktických úkolů: kdo 

nám desku navrhne, kdo ji zhotoví, kolik to může stát, zajistit 

doprovodný program atd. Dali jsme si asi měsíc na rozmyšlení, jak 

tento cíl zrealizovat. 

Abych si udělal první obrázek, jak na to, tak jsem obešel 

všechny pamětní desky v Jimramově, nafotil, změřil. Protože s touto 

oblastí jsem neměl žádné zkušenosti, rozeslal jsem e-maily řadě osob 
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s prosbou o možné kontakty na osoby, které by nám pomohly 

s vlastní pamětní deskou. Velmi rychlá odpověď přišla od otce Karla 

Cikrle. Otec Karel se poptal na stavebním odboru biskupství 

a doporučil nám paní architektku Magdalenu Říčnou a zároveň 

nabídl zajištění prvního kontaktu. Nabídku jsme přijali, a tak se 

rozjela spolupráce s paní Ing. Říčnou. Po krátké době přijela paní 

Říčná s manželem, rovněž architektem, do Jimramova, nafotila, 

zaměřila a hned měla jasno – zde se hodí deska světlá, na štítové 

straně směrem k nákupnímu středisku atd. Zároveň nám nabídla, že 

spolupracuje s dobrým kameníkem, který by se mohl zhostit vlastní 

realizace. 

 A tak jsme měli základ, na kterém jsme mohli dále stavět. 

Dalším krokem byl text. Zadal jsem domácí úkol, kde jsem oslovené 

požádal o návrh textu. Co člověk, to různý názor. Sešly se návrhy 

krátké, dlouhé i různých obsahů. Nad návrhy jsme se sešli a z návrhů 

jsme skloubili výsledný návrh. Tento návrh jsme ještě konzultovali 

po pravopisné stránce, dokonce byl i konzultován přes Ústav pro 

jazyk český. Návrh byl zaslán paní Magdaleně Říčné a po nějaké 

době jsme měli na stole, vlastně v počítači, první návrh. Opět 

následovala diskuze nad návrhem, dokonce jsme se vrátili ještě 

k textu a diskutovali nad jeho správností. Po dílčích drobných 

úpravách jsme obdrželi druhý návrh pamětní desky, který jsme 

v týmu odsouhlasili, a otec Pavel zaslal k definitivnímu schválení na 

biskupství. 

 A v této chvíli již přišla řada na pana kameníka. Pan Jiří 

Zimovčák nám předal svou cenovou nabídku, kterou jsme 

odsouhlasili, a on se mohl pustit do díla. Výsledek jeho práce jsem 

mohl poprvé zhlédnout cca deset dnů před odhalením, kdy přijel se 

svými spolupracovníky desku upevnit na rodný dům Mons. 
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Laštovici. Desku připevnil a hned folií zakryl, abychom mohli být 

překvapeni výsledkem jeho práce při vlastním odhalení. 

 Souběžně samozřejmě probíhala příprava besedy 

s doprovodným programem, zhotovení pozvánky, letáčku s fotografií 

a životním příběhem atd. Když jsem si dnes prohlédl zpětně složku 

v počítači, tak obsahuje více než 50 e-mailů, samozřejmě proběhla 

řada telefonátů a schůzek. 

 A nyní, když budeme procházet kolem rodného domku Mons. 

Josefa Laštovici, můžeme si vždy připomenout pěkné chvíle, které 

jsme prožili při různých setkáních, a rovněž citát z Písma, který je 

součásti desky i určitého odkazu Mons. Josefa Laštovici, nám může 

připomenout prioritu našeho putování. 

/text a foto Pavel Šikula/ 
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Kolaudace v Dalečíně 

22. 10. proběhla úspěšně kolaudace druhé etapy nástěnných maleb ve 

starém presbytáři v kostele v Dalečíně. Rovněž proběhla kolaudace 

nátěru střechy na věži, nad schodištěm do věže a nad sakristií, neboť 

i na tuto akci jsme čerpali dotace z Kraje Vysočina a z Ministerstva 

kultury. Na rekonstrukci fresek po dvě léta pracoval akademický 

malíř Jiří Štourač, oškrábání, přípravu a nátěr střech provedla letos 

v květnu firma Ing. Miloslav Štěpánek ze Žďáru nad Sázavou. 

Celkové náklady na opravu pro letošní rok byly 380.890,- Kč. 

Z vlastních prostředků farníků byly natřeny věžní hodiny a pracuje se 

na jejich zprovoznění, které obnáší i otevření prostoru ve stromovém 

porostu před kostelem. 

 

Topení v Jimramově 

Během října a začátku listopadu byla z kostela v Jimramově 

odstraněna stará akumulační kamna a instalováno nové elektrické 

vyhřívání pod lavice, současně do některých prostor proběhlo 

uvedení do provozu několika konvektorů. Zatím ještě nemáme 

fakturu za elektroinstalaci, předpokládaná částka, která je uhrazena 
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ze sbírek a darů farníků, se bude pohybovat kolem 200.000,- Kč. 

Výsledky tohoto počinu a případné dolaďování ukáže nejen letošní 

zimní čas. 

 

Poděkování 

1. listopadu o. Pavel poděkoval panu Ing. Pavlu Šikulovi za jeho čas 

a veškeré vynaložené úsilí pro život ve farnosti, a to zejména ve třech 

oblastech: organizace třídenní farní pouti, řízení – ve spolupráci 

s celou farní radou – výměny topení v jimramovském kostele 

a zajištění realizace pamětní desky Mons. Josefa Laštovici. Souhrnně 

pak poděkoval i za další, menší a často „zvenčí neviditelné“ aktivity 

ve farnosti. Už nyní se farníci těší nejen na další třídenní pouť. 

 

Koncert scholy Nathanael 

8. listopadu proběhl v kostele v Jimramově koncert scholy Nathanael 

z Radostína nad Oslavou. Tři desítky mladých lidí pod vedením 

Josefa Poula obohatily nejen toto listopadové odpoledne, ale 

také dopolední liturgii. Nedělní mši svatou tato schola doprovázela 

i třetí červencovou neděli, neboť na jimramovské faře v té době 

prožívala týdenní soustředění. Severní část jimramovského náměstí 

v tomto týdnu ožila líbivými tóny, které se linuly z otevřených oken 

fary. 

 

Průzkumy v Sulkovci 

Na žádost úřadů byl v kostele v Sulkovci proveden historicko-

vlhkostní průzkum s předprojektovým návrhem opatření, která budou 
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podkladem k vypracování projektu nové elektroinstalace, opravy 

oken a výmalby kostela. Průzkum provedla firma Realsan GROUP 

Liberec. Provádí se rovněž stavebně předprojektový průzkum. 

Opravu se snad podaří v roce 2016 uskutečnit. Bylo také zjištěno 

poškození krovu. Letošní náklady na průzkum činily 46.435,- Kč, 

přičemž 26.000,- Kč bylo pokryto z dotace Kraje Vysočina, část byla 

uhrazena sponzorským darem jednoho z farníků, zbývající část 

financovala farnost. Předběžně vyčíslené náklady na opravu v příštím 

roce jsou 230.000,- Kč. Protože farnost takovou částkou nedisponuje, 

bude se realizace odvíjet rovněž od výše dotace a sponzorských darů. 

 

Návrhy na výmalbu 

Ještě během listopadu 2015 bude v kostele v Sulkovci zpracován 

návrh na výmalbu. Totéž bude provedeno i v kostele v Jimramově, 

který by bylo vhodné vymalovat do primice, která se předpokládá 

v polovině příštího roku. Jimramovský kostel již prohlédl statik, 

nicméně se čeká na vyjádření dalšího statika, který odborněji posoudí 

stav prasklin v klenbě a ve zdivu, aby se mohlo rozhodnout, zda bude 

nutné, aby výmalbě předcházelo stažení kostelní budovy. 

 

Proviant 

Již šestým rokem se v našich farnostech uskutečnila sbírka potravin, 

které putovaly do Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.  

I přes letošní suché a horké léto se v našich farnostech 

podařilo našetřit a věnovat kněžskému semináři: 15 pytlů po 50 kg 

brambor, 13 pytlů po 25 kg brambor, 12 kg povidel, 19 litrů medu, 

22 hlávek zelí, 8 sklenic marmelády, igelitová taška naplněná mrkví, 
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igelitová taška čerstvého pórku a igelitová taška plná čerstvě 

natrhané papriky a 3.700,- Kč. 

Představení AKS všem štědrým dárcům velmi děkují za 

podporu kněžského dorostu. 

 

Centrum naděje 

Centrum naděje a pomoci nabízí své služby i našim farníkům. Bližší 

info na www.cenap.cz. 

 

Získání certifikátu v projektu 

„Vezmi a čti celou Bibli“ 

Již je tomu dva roky, co bylo slavnostním požehnáním čtenářům 

a jejich Knihám započato uskutečňování diecézního projektu „Vezmi 

a čti celou Bibli“ i v našich farnostech. Začátkem října letošního roku 

byl tento projekt ukončen. Slovy svatého Pavla: Na závodišti sice 

běželo mnoho závodníků, ale ne každý doběhl do cíle v daném 

termínu. 

V neděli 18. 10. 2015, na svátek sv. Lukáše, který napsal 

evangelium a Skutky apoštolů, byli certifikátem z pastoračního 

střediska Biskupství brněnského odměněni naši farníci, kteří nejen do 

projektu vstoupili, ale kteří ho také úspěšně absolvovali, tzn., že za 

dva roky přečetli celé Písmo svaté. 

Při nedělní bohoslužbě bylo poděkováno za příklad a byly 

předány certifikáty těmto farníkům: 

z farnosti Jimramov: paní Marii Šikulové a panu Vítu Vrátnému; 

http://www.cenap.cz/
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z farnosti Dalečín: paní Marii Čechové, slečně Markétě 

Čechové, DiS., panu Zdenku Kamarádovi a paní Marii Zítkové; 

z farnosti Sulkovec: paní Mgr. Marii Havířové a paní Heleně 

Marečkové. 

Závěrečné setkání všech čtenářů, ať už Písmo svaté dočetli 

zavčas, či nikoli, bude 5. 12. v 17 hodin na faře v Jimramově. 

/o. Pavel/ 

 

 

 

Nedávno mi přišel e-mail, který obsahoval zajímavé zamyšlení. 

Chtěla bych se s Vámi o něj podělit.  

 

Představ si, že toto se děje právě s tebou… 

 

Jedno odpoledne slavili v kostele mši svatou. Zástup 2000 

shromážděných překvapeně vzhlédne na dva hosty, kteří právě 

vešli… Oba dva oděni od hlavy až k patě v černém a v rukou 

samopal. Jeden z nich zvolá: 

„Ten, kdo si myslí, že mu Kristus stojí za to, aby teď zemřel, ať 

zůstane pokojně sedět!“ 

Schola se v tom momentě vyřítila ven… I ze sboru představených jich 

několik uteklo… Odešla i většina z přítomných shromážděných… 

Z 2000 věřících zůstalo sedět jen 20 lidí… Nato se jeden 

z ozbrojených ohlédne okolo sebe, podívá se na kněze a řekne: 
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„V pořádku, otče, osvobodil jsem tě od falešných lidí a přetvářky. 

Nyní už můžeš začít s kázáním. Přeji pěkný den!“ 

Vtom se oba cizinci otočili a odešli. 

 

Domnívám se, že výše uvedený příběh je v dnešní době možná více 

než aktuální. Na celém světě je pronásledováno až 200 milionů 

křesťanů a více než 100 tisíc z nich je každoročně umučeno nebo 

zabito a celkově toto dnešní pronásledování má více obětí než 

pronásledování v dobách prvních křesťanů. Velmi krutě jsou dnes 

pronásledováni, vražděni a mučeni křesťané zejména v Sýrii, Iráku 

a řadě afrických zemí, ale protože se zejména islámský fanatismus 

a radikalismus velmi rychle šíří, může co nevidět zasáhnout také 

Evropu. Pokud by se tato situace nepodařila zejména lhostejností 

západních mocností zastavit, mohlo by možná jít opravdu i „o život“.  

Po přečtení této úvahy jsem si položila otázku, jestli bych i já 

v takto „vyhrocené“ situaci dokázala říci Kristu zcela upřímně a bez 

rozmyslu ANO. Z celého srdce si přeji a modlím se za to, abych to 

dokázala, abychom to my všichni vždy a za všech okolností dokázali. 

Velkým vzorem ať je nám sama Panna Maria svým „Jsem služebnice 

Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38).  

 

Přeji nám všem pevnou a opravdovou víru a ráda bych ještě 

napsala k zamyšlení a povzbuzení několik vět z Křížové cesty 

k Božímu milosrdenství, která je sestavena převážně ze zjevení Pána 

Ježíše svaté sestře Faustyně Kowalske, apoštolce Božího 

milosrdenství.  
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„Všechno, co tě potká, snášej pokojně a trpělivě. V trpělivosti je 

ukrytá největší síla. Trpělivost vždy vede k vítězství.“ 

„Neboj se nést svůj kříž, já ti pomohu. Jen mě nikdy neopouštěj. 

Dokážeš mnoho, když se cele odevzdáš do mé vůle a řekneš: ne jak já 

chci, ale ať se mi stane podle tvé vůle, ó Bože. Věz, že tato slova, 

vyřčená z hloubi srdce, v jediném okamžiku vynášejí duši na vrchol 

svatosti.“ 

„Moje milosrdenství je víc než spravedlnost. Když cítíš, že tvoje síly 

slábnou, přicházej k prameni mého milosrdenství, kterým je svatá 

zpověď.“ 

„Měj velkou lásku k těm, kteří ti působí bolest, čiň dobře těm, kteří tě 

nenávidí. Jestliže máš lásku, poznáš, že po prožitých nepříjemnostech 

neztratíš pokoj, ale modlíš se za ty, kteří ti způsobili bolest, a přeješ 

jim dobro.“ 

„Čím více mi důvěřuješ, tím víc dostaneš, neboť já sám se o tebe 

starám… když tvoje důvěra bude velká, moje štědrost bude bez 

hranic… přicházej ke mně pro odpuštění, neboť já jsem vždy 

připravený ti odpustit. Kolikrát mě o to prosíš, tolikrát oslavuješ mé 

milosrdenství… všechny tvé hříchy nezranily moje srdce tak bolestně, 

jako tvoje nedůvěra. Když tě nepřesvědčí o mé lásce moje smrt, co tě 

přesvědčí?“ 

„Pamatuj, že čistá duše je pokorná. Když se pokoříš, zahrnu tě svými 

milostmi.“ 

„Miluji tě, i kdyby po lidsku řečeno nebylo už pro tebe vzkříšení 

a všechno by bylo ztracené. Stačí ve víře přistoupit k nohám mého 
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zástupce – kněze, povědět mu o své bídě a zázrak mého milosrdenství 

se na tobě projeví v celé plnosti.“ 

 

(Zdroje: časopis Milujte se! 32. číslo, Křížová cesta k Božímu 

milosrdenství) 

/Marie Havířová/ 

 

 

 

Tímto sloganem začínala po roce 1989 privatizace Státních lesů a tím 

jejich předávání soukromým vlastníkům. Jedním z mnoha, komu se 

lesy a další majetek měl navrátit, byla i římskokatolická církev. 

K tomu však došlo až o mnoho let později. Ve smyslu zákona 

č. 428/2012 o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi jsme tedy i my, Římskokatolická farnost Jimramov, 

převzali dne 17. 2. 2015 lesní majetek o výměře 0,90 ha, katastrální 

území Jimramov, lokalita Pavlův kopec (ve stráni nad novým 

jimramovským rybníkem). Za LČR (Lesy České republiky s. p.) nám 

les předávali ing. Pollak, lesní správce Lesní správy Nové Město na 

Moravě, v zastoupení ing. Jarošem a p. revírníkem Hořínkem. 

V lesním porostu les přebírali pan farář Pavel Vybíhal, ing. Josef 

Homolka a Miroslav Ondrůch. Hned na začátku byli zástupci LČR 

překvapeni, jak důsledně jsme byli na převzetí lesa připraveni. 

Vyžádali jsme si soupis parcel, analogové porostní lesnické mapy, 

pozemkové mapy, výpis z LHP (lesního hospodářského plánu, zde 

platného od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2016), evidenci o původu 

reprodukčního materiálu použitého při obnově lesa, kopie listů 
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o původu sadebního materiálu, přehled o zjištěných a uplatněných 

škodách zvěří za období platnosti LHP a další informace k honitbě 

včetně údajů o uživateli příslušné honitby. Při předání jsme zjistili 

menší nedostatky hlavně ve dvouleté smrkové kultuře a kultuře buku, 

kde chyběly předepsané počty sazenic. Dále se ukázalo, že bude 

problematické absolutně přesně určit hranice, jelikož náš lesní 

majetek je dílčí plochou velkého porostu. Dali jsme tedy do zápisu 

jako podmínky přebírajícího: přesné zaměření hranic pozemků na 

náklady LČR, vylepšení smrkové a bukové kultury na předepsané 

počty sazenic a společnou péči o oplocenku, která chrání bukový 

porost před okusem zvěří. Všechny tyto naše požadavky byly ze 

strany předávajícího (LČR) splněny. Spolupráce mezi námi je nadále 

velmi dobrá. 

Dále se tedy už o náš les musíme starat sami a tak se i děje. 

V červnu 2015 jsme ožnuli kulturu smrku, v září kulturu buku 

a v říjnu jsme po konzultaci s naším odborným lesním hospodářem 

ing. Pavlem Štorkem vytěžili 10 prm palivového dřeva, které bylo 

odvezeno na faru. Dále v říjnu následoval nátěr smrkové kultury 

proti okusu zvěří a následně 

vylepšení = dosázení kultury 

buku. Vzhledem k velkému 

suchu byla použita obalovaná 

sadba, a to i proto, že se jedná 

o výsadbu do velmi kamenitého 

terénu. Smrky plánujeme dosadit 

až na jaře 2016, kdy už snad 

nebude takové sucho jako letos 

na podzim, a tím bude větší 

šance sazenic na jejich 

zakořenění a další růst. 
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V důsledku velkého sucha v srpnu 2015 se celá Česká 

republika potýká se zvýšeným výskytem lýkožrouta smrkového 

(kůrovce). V našem lese se zatím v tomto smyslu nic dramatického 

neděje, ale stav lesa musíme stále sledovat. Ve farním lese máme 

zastoupeno několik věkových skupin: dvouleté paseky, dvacetileté 

prořezávky, šedesátiletou probírku i devadesátiletý mýtný porost. 

Největší škoda je, že LČR v roce 2012 provedly v tomto lese mýtní 

těžbu a vytěžily zde porost starý 110 let, kde bylo velmi dobré 

ekonomické zhodnocení vytěženého dřeva. Nebyli jsme však jediní, 

komu se tak stalo. Zda byla těžba umístěna do tohoto porostu 

účelově nebo zda šlo o dlouhodobě plánovaný těžební zásah, o tom 

je dnes už možné jen spekulovat. Této věci se však nedalo nijak 

zabránit, protože v té době jsme vůbec nevěděli, že nám bude nějaký 

les navrácen. 

Je mou velkou radostí a milou povinností o farní les pečovat. 

I když se jedná jen o malou výměru, poskytne nám tento les palivové 

dřevo na faru a v dalším desetiletí i možnost těžby dřeva s dobrým 

ekonomickým zhodnocením. Doufám, že les nepostihnou žádné 

kalamity a vichřice, a když už se tak stane, že to les dobře ustojí. 

Přeji si, aby náš les byl zdravý a rostl stejně jako naše víra. 

/Miroslav Ondrůch/ 

 

 

 

Ke svým nedávným narozeninám jsem od farníků obdržel nový 

fotoaparát. Příležitost k pořízení tohoto praktického dárku vznikla již 

6. ledna ráno, kdy jsem seskákal památkově sešlapané schody na 
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památkově chráněné faře v Jimramově poněkud rychleji, než jsem 

mínil. A protože u mě funguje totéž, co u hlavního hrdiny (Luděk 

Sobota) ve filmu „Jen ho nechte, ať se bojí“ (co šok, to písnička), 

vznikla v několika minutách sms s popisem celé nešťastné události se 

šťastným koncem: 

 

Upadl jsem na schodech. 

Ale už jsem nabral dech. 

Jel jsem si to tradá tydy 

přímo dolů – schody, dy, dy. 

Jako na Dakaru v Tatře. 

Zastavil jsem v mezipatře. 

Mudrci šli od Východu, 

já ku dveřím u záchodu, 

nad hlavou mi, ač se nezdá, 

svítí nejen jedna hvězda. 

V blesku oči špatně ostří, 

však kostrč v zem dobře kostří. 

Moh‘ jsem být dnes, na Tři krále, 

v Novém Městě – až tak dále. 

Naštěstí mám celou bradu, 

ale modrý budu vzadu. 
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Šel jsem fotit na dvůr fary 

ty sněhové z nebes dary, 

foťák nevzlít‘ jako ptáček, 

dostal o schod na čumáček, 

objektiv má křivou čočku, 

nevyfotí ani vločku. 

Šestý leden je dnes přece, 

poučím se od mudrce, 

klaněti se, Pán Bůh dá-li, 

chci jen betlémskému Králi. 

/o. Pavel/ 

 

 

 

Stojím pod stromem a dočesávačem na ovoce trhám zralá jablka. Pár 

jich je už v sáčku, ale to jedno ne a ne se pustit větvičky. Při třetím 

pokusu se konečně pustí. Je to pěkně velké červené jablko, ale do 

sáčku se mu evidentně nechtělo. Zvolilo si – potvůrka – cestu 

volného pádu a zasáhlo hlavu česače. Tedy mou hlavu. A nevěřili 

byste, jak tvrdý je to předmět… 

Následoval záblesk před očima, bolest a patřičná slovní 

reakce. Každý asi ví jaká, pokud se někdy praštil třeba kladivem do 

palce. Reakce nepřiměřená, kterou si chce člověk ulevit. 
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Kde jsi a co děláš, ty můj Anděli strážný!? Já tady trpím a… 

tys mě nechránil!  

Jako blesk přišla odpověď od Anděla strážného: Jsem vedle 

tebe a musím se smát tvé nechápavosti. Vždyť největší poznání 

přichází přes bolest. Vzpomeň třeba na Isaaca Newtona. Ten když 

mu spadlo jablko na hlavu, přišel na zákony gravitace.  

Opáčil jsem: Zákony gravitace byly objeveny, tak proč…? 

Nestačil jsem dokončit myšlenku a už tu byla odpověď: Pán 

ti prostě dal stejnou šanci jako Newtonovi a co s ní uděláš, je jen na 

tobě.  

Pak už bylo ticho, jen listy na jabloni se jemně chvěly ve 

větru, asi proto, že všechno slyšely. 

A já jsem objevil pro sebe, že Pán promlouvá nejrůznějším 

způsobem. 

A na člověku záleží, zda jej poslouchá a jaký užitek mu 

přinese třeba ten Boží zákon gravitace…  

/Marián Škoviera/ 
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V letošním roce ve dvou homiliích o. Pavel citoval P. Petra Piťhu. 

Protože slova probošta Piťhy vedou skutečně k zamyšlení, 

přetiskujeme část jeho proslovu, ve kterém v červnu v Litomyšli 

odhalil nádhernou logiku duchovního dění: 

Běda vám, nepraví vladaři, kteří hledáte svůj prospěch a ničíte 

národ vám svěřený, protože i vás pohltí bída, kterou způsobíte. 

Běda vám, kteří chcete vyniknout svým skvělým povrchem a pak 

přezíravě hledíte na nás obyčejné, protože vaše nafouklé povrchy 

prasknou, odhalí prázdnotu vašich životů a vaše masky odnese vítr 

posměchu, který vás čeká. Takové už jsou žně těch, kdo sejí 

pohrdání. 

Běda vám, úspěšní chytráci, protože ti, které jste podvedli, se 

v hladu vrhnou na cokoli, co máte. 

Běda vám, prohnaní bankéři, kteří bezuzdnou lichvou ničíte mladé 

rodiny, protože peníze, které hromadíte, ztratí jakoukoli cenu. 

Běda vám, úplatní právníci, kteří jste zničili právní řád, protože 

i vy stanete před soudem spravedlnosti, kterou zničit nemůžete. 

Běda vám, hlasatelé vymyšlených pravd a bezbřehé svobody, 

protože narazíte na pevnost Božího řádu, který nezrušíte, 

a zahynete pádem na tvrdou skutečnost. 

Běda vám, vystrašení vyhaslí kněží, kteří svaté pravdy nehlásáte, 

ale nabízíte je za snížené ceny, abyste byli všude přijati a pozitivně 

vnímáni, protože vás stihne osud všech vlažných. 
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Běda vám, zbabělí učitelé, kteří opakujete shora diktované lživé 

nesmysly, protože i sobě vychováte bezohledné otrokáře. 

Běda vám, prodejní akademici, kteří jste prodali svobodu bádání 

a kazíte mládež, protože budete vyhnáni jako zrádní správci 

pokladů. 

Běda vám, přikrčení mlčící, kteří spokojeně přežíváte ve své 

moudré opatrnosti, neboť jste uvykli otroctví a nebudete schopni 

žít ve svobodě pravdy. 

Běda vám, poživační lenoši, neboť i váš nesmyslný život ukončí 

smrt, ve které uvíznete jako kořist v oku pytláka. 

Běda vám, vesele laškující páry, kterým k pomazlení stačí psík, 

protože vám leda vlci věnují péči, až zestárnete. 

Běda vám, nudou ochablí sobci, kteří nedbáte o svou rodnou zem, 

protože z ní budete vyhnáni. 

Vidím na vás, že se děsíte mých slov, ale vidím i to, že se neděsíte 

dost, abyste se ptali, co máte dělat. Na vašich rtech je jiná otázka: 

Je vůbec možné uniknout?, a chcete po mně slova útěchy. Budiž. 

Až uslyšíte, že k vám mluví kameny, a přestanete křičet, abyste 

porozuměli, co říkají, 

až uvidíte, že pole žízní a prosí o zrna setby, opřete se o pluh 

a sklonění v úctě k zemi živitelce napojíte ji svým potem, 

až pocítíte vůni své mateřské země oddechující kvetoucími lipami 

a pozdní vůní otav, opustíte čmoud svého grilování a kyselý pach 

svařáků a vrátíte se ke stromům a lukám, 
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až rozpoznáte chuť pokrmu, protože přestanete konzumovat 

a začnete jíst, 

až vaše dlaně začnou cítit, protože odliší, co je mrazivé, chladné, 

vřelé a palčivé, a rozpoznají drsné od hladkého, pevné od 

křehkého a mrtvé od živého, protože se vrátíte k pravosti 

a pravdivosti slov,… až … 

Pak pocítíte, že vaše zlojovatělá srdce bolí, a stanete se lidmi. 

Tehdy také dostanete sílu pro budoucnost, protože uvidíte, že vám 

jde naproti dítě a nikoli zmar. Tehdy s úlevou, která doprovází 

svobodu, řeknete: Ustupte duchové stínů, prchněte snovatelé 

neštěstí, protože vchází mocný král, Spravedlivý a Milosrdný, 

Vítěz nad smrtí, aby vše obnovil, navrátil úsměv našim rtům 

a usadil nás v zemi, kde v pokoji září oči pokorných vítězů. 

 

Celý projev lze přečíst na:  

protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/1789-nekolik-vet-

2015-beda-vam-hlasatele-vymyslenych-pravd-a-bezbrehe-svobody-

ztyrana-tvar-ceskeho-naroda-treblinka-pater-toufar-a-rany-pesti-co-

delat-abychom-se-vyhnuli-zkaze.htm  

Rovněž doporučujeme i projev profesora Piťhy na mezinárodním 

projektu proti totalitě „Mene tekel“ z letošního března, a to např. na 

adrese: http://www.menetekel.cz/cz/aktualne/web-aktualita/;  

případně na https://www.youtube.com/watch?v=MwRYpmWolWQ. 

/Vaše redakce/ 

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/1789-nekolik-vet-2015-beda-vam-hlasatele-vymyslenych-pravd-a-bezbrehe-svobody-ztyrana-tvar-ceskeho-naroda-treblinka-pater-toufar-a-rany-pesti-co-delat-abychom-se-vyhnuli-zkaze.htm
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/1789-nekolik-vet-2015-beda-vam-hlasatele-vymyslenych-pravd-a-bezbrehe-svobody-ztyrana-tvar-ceskeho-naroda-treblinka-pater-toufar-a-rany-pesti-co-delat-abychom-se-vyhnuli-zkaze.htm
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/1789-nekolik-vet-2015-beda-vam-hlasatele-vymyslenych-pravd-a-bezbrehe-svobody-ztyrana-tvar-ceskeho-naroda-treblinka-pater-toufar-a-rany-pesti-co-delat-abychom-se-vyhnuli-zkaze.htm
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/1789-nekolik-vet-2015-beda-vam-hlasatele-vymyslenych-pravd-a-bezbrehe-svobody-ztyrana-tvar-ceskeho-naroda-treblinka-pater-toufar-a-rany-pesti-co-delat-abychom-se-vyhnuli-zkaze.htm
http://www.menetekel.cz/cz/aktualne/web-aktualita/
https://www.youtube.com/watch?v=MwRYpmWolWQ
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Je to něco málo přes dva roky, co jsem četla nějaký tehdejší „letní 

hit“. Celkově ten román měl určitě více než 2000 stránek a po 

dočtení jsem si říkala, že když jsem byla schopna přečíst tolik 

stránek literatury, která opravdu nestála „za nic“, že bych si možná 

mohla konečně přečíst i Bibli, na kterou se mi v knihovničce zatím 

stále jen prášilo, a rozhodně by mi měla stát za víc než ten brak. 

Nevím, jestli už se Vám někomu stalo, že když o něčem začnete 

vážně uvažovat, že se za čas objeví nějaká schůdná cesta, jak dílo 

zrealizovat. Mně se to občas stává. Nejsem si opět moc jistá, jestli to 

byla jen náhoda, že se tenkrát z ničeho nic (asi o měsíc později) 

objevil zajímavý projekt s názvem Vezmi a čti celou Bibli (navíc 

s bonusovým rozpisem, co kdy číst ), ono asi už těch lidí, kteří si 

Bibli potřebovali, a hlavně tedy chtěli přečíst, bylo trochu víc. A tak 

se tedy stalo, že jsem vzala a přečetla celou Bibli, a jsem za to moc 

vděčná, protože sama bych se k tomu asi přemlouvala dlouho. 

A navíc bych ani nevěděla, čím začít a kde skončit.  

Na závěr bych si dovolila uvést jeden krátký vtip: 

Kněz praví na mši svým věřícím: „Příští neděli budu kázat o lži 

a chci, abyste se na to všichni připravili tím, že si přečtete 

sedmnáctou kapitolu Markova evangelia.“  

O týden později se před kázáním ptá z kazatelny, kdo četl 

sedmnáctou kapitolu. Zvednou se ruce téměř všech přítomných 

a kněz s úsměvem povídá: „Vidím, že o hříchu lži budu mluvit 

oprávněně. Marek má jen šestnáct kapitol.“ 

/Marie Havířová/  



 listopad 2015 
 

   40  
  

 

 

Přepis kázání otce Pavla na poutní mši svaté ve Velkých Janovicích 
 

Drazí poutníci a farníci. Opět se scházíme u kaple Panny Marie 

Bolestné. Nevím, kolik z Vás to ví, kdo z Vás si toho všiml, že nad 

svatostánkem v této kapli máme Pietu, tedy sochu Panny Marie 

Bolestné. Sochu matky, která drží svého nevině odsouzeného 

a potupně zabitého syna. Ta socha je symbol Mariina utrpení, je to 

znázornění toho, co se před téměř dvěma tisíci roky událo. Je to 

jenom socha. Je to mrtvá socha, kterou máme v naší kapli, nicméně 

je to současně živá řeč utrpení a lidských bolestí i nesnází, které ani 

ve třetím tisíciletí nevymřely. Spíše naopak: rostou, sílí. Snad se jen 

více a lépe maskují. 

 Máme za zdmi naší kaple ukrytou sochu Piety – Panny Marie 

Bolestné. Kdo z kolemjdoucích či kolemjedoucích o té soše ví? 

Slovo bolest, slovo utrpení a podobné ekvivalenty jsou 

v jednadvacátém století nemoderní, téměř je zakázáno je užívat. 

Církev je považována za vábničku nemocí, utrpení a bolestí, protože 

lidi utěšuje tím, že když budou trpět, dostanou se do nebíčka. Je 

dobře, když si ještě nějaké nesnáze vyrobíme. Prdlajs leda tak! Tak 

to může připadat těm, kdo chodí kolem Ní, ale kdo skutečný živý 

vztah s Církví a s Bohem nikdy nezažili. Kdo slyšeli něco o tom, co 

se píše v Bibli, ale sami tu knihu Božího sebezjevování vůbec 

neotevřeli, nebo nepronikli dovnitř, zůstali na povrchu, jen u litery. 

Kdo jdou kolem zdí kaple, ale neví, že uvnitř je Pieta. Kdo pracuje 

v nemocnici či v podobných zařízeních, ten o bolesti, utrpení a smrti 

ví něco jiného. Kdo vůbec nějak pracuje s lidmi, zažil, že nervozita, 

stres, slovní výpady, vulgarita a nemorálnost jsou jinou tváří a jiným 
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stupněm projevu utrpení, které se přitom už dlouho a doposud marně 

snažíme ze života vytěsnit. Ale ono tam stále je. Je za zdí i v kámen 

ztvrdlého srdce, je uvnitř kaple lidského nitra. Bolest, utrpení a smrt 

patří také k životu. Říkám také. Protože život, to je především štěstí, 

radost, naděje, pohoda. Ale také ta bolest, kříž, utrpení, potíže, 

nedorozumění. Radost i smutek, štěstí a bolest; bohužel i hřích, ale 

naštěstí i odpuštění – to je teprve lidský život. Ne jen jedna strana 

mince. 

 Otec Vojtěch Kodet, karmelitán, nám na jedné duchovní 

obnově říkal o tom, jak se dnes lidé různě a všemožně zkrášlují až 

k nepoznání, malují se až za hranice únosnosti, až se nakonec 

dopouštějí nemravností různých tetování a plastických operací, aby 

byli krásní. To je krása pro ty, kteří chodí kolem těchto nebohých 

lidí, ale kteří nenahlédnou dovnitř. A přitom právě vevnitř je často 

zazděná Pieta, zamaskovaná slupkou jakési umělé fasády. Otec 

Vojtěch vzpomínal, jak dochovával svého tátu, který se už blížil 

k tomu rozhraní života a smrti. Na první pohled troska, která už 

nemluví, už se nehýbe. Neměl tělesnou podobu ani krásu, aby 

upoutal náš pohled (srv. Iz 53,2). A přesto průhledněl a krásněl. A při 

pohledu do jeho očí, přiznává otec Vojtěch, měl pocit, že vidí nebe. 

Jako pohled do očí malého dítěte: průhledné až na dno. Bůh si ho tím 

utrpením očistil, nejen v těch posledních měsících života, ale vůbec 

tím, co třeba by si někdo nikdy dobrovolně nezvolil – třeba mít 

rodinu s více dětmi, nevěnovat čas televizi, ale nejbližším, modlitbě, 

dělat nejen spokojeným sebe, ale šťastnými ty druhé. A najednou 

i ten trpící a umírající člověk byl tak krásný. Ta lidská krása, 

ta prostě tryská zevnitř. A nejen mladý člověk, ale i ten 

poznamenaný léty svého života je tak krásný, když to dobro se z něj 

dere ven, když z něj ta láska vychází, vyzařuje. Ta Madona i ta Pieta 

jsou uvnitř. 
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 Maria s mrtvým Ježíšem je uvnitř naší kapličky. Ta socha, to 

je symbol. Ale za každým symbolem se skrývá něco hlubšího, nějaké 

podstatné poselství. Podobně jako za symbolem dopravních značek 

nebo za symboly schématu elektrického obvodu. Je třeba těm 

symbolům rozumět. Ale k tomu je nutné nahlédnout dovnitř. 

 Před týdnem v neděli jsme v Sulkovci hráli divadlo. 

Představení mělo název „Život Panny Marie“. Bylo to divadlo, byla 

to hra, byl to symbol, byla to jakási připomínka dávných událostí. 

Bylo to jenom „jako“. A přesto: Když jsem v roli Jáchyma, a paní 

Kozáčková v roli Anny, vedli naši malou divadelní dceru, malou 

Pannu Marii k odevzdání do chrámové výchovy, když ta malá Maria 

ve skvělém podání malé Márinky Ocáskové nám, jako svým 

rodičům, říká: „Tatínku, maminko, dejte mi požehnání.“, když se s ní 

s bolestným i šťastným srdcem loučíme, pak si máváme a ona 

v doprovodu kněze Zachariáše odchází za namalovanou zeď chrámu, 

kolik z těch, kdo na tom divadle byli, kolik z Vás tam slzelo? Kdo 

tou dojemnou scénou plakal?! Nebylo mnoho očí, které zůstaly 

suché. A přitom o nic nešlo, věděli jsme, že je to jen hra, symbol, 

který po představení dozní a všechno bude jako šestého září 2015. 

Jenomže my, herci i diváci, jsme se do té hry vžili. Nekráčeli jsme 

kolem horké kaše. Nahlédli jsme dovnitř. 

 Když ještě zůstanu u divadel v Sulkovci: každý rok v postní 

době hrajeme pašije. Každý rok se v této hře objeví obraz Piety. Jako 

zabitého Ježíše, sneseného z kříže mě kolegové – mládežníci herci 

položí do náruče, do klína mé divadelní maminky Marie. Já musím 

mít bezvládné tělo. Mám zavřené oči a nevidím. Mohu si jen 

představovat, kam mě smýkají (protože taky něco vážím). Snažím se 

téměř nedýchat, aby se mi ani hrudník nezvedal. A vím, že v té chvíli 

jsem součástí Piety. Je to zvláštní, ale krásný pocit. Jeden rok přijeli 

na toto představení také moji skuteční rodiče. Nevěděl jsem o nich. 
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Maminka mi pak říkala, že nejhorší byla scéna, kdy jsem nehybně 

ležel v náručí té divadelní představitelky Panny Marie. Mamince 

proniklo na mysl, že jsem skutečně zemřel a že mě má takto 

v náručí – ne jen jako, ale skutečná maminka. A nedokázala zadržet 

pláč. Nedalo se jen jít „náhodou“ kolem, byla vtažena dovnitř. 

Protože se fakt může přihodit, že taková situace někdy nastane. 

Každý z nás se, i zcela znenadání, může stát Pietou. A to se nedá 

naprogramovat, to je život. 

 Chodíme kolem velkojanovické kaple Panny Marie Bolestné. 

Už více než rok kolem našich uší denně proudí hlas zvonu z její 

věže. A uvnitř zůstává tak často nepovšimnutá Pieta. Jako by se nás 

život, který se odehrává nejen za dveřmi kaple, vůbec nedotýkal. 

Jako by ta kaple byla kus skály, do které nevidíme. Ale ta Pieta je 

v ní, v té skále, v tom kamení života. 

 A právě tyto denní scény mi připomínají ten příběh italského 

malíře a sochaře Michelangela, tvůrce proslulé sochy Piety, která je 

umístěna v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, kdy Michelangelo chodil 

po tom lomu a vybíral kámen, do kterého toto dílo vytesá. On chodí, 

hledá … a hledá. Další zainteresovaní lidé se ho ptali, jak velký ten 

kámen potřebuje. A on říká: „Ne, v tom to není. To není ve velikosti 

mramoru.“ Až po nějakém čase přijde k jednomu kvádru a říká: 

„Tady to je.“ A ostatní se ptají: „A co jako tam je?“ „No ta socha, ta 

socha je uvnitř. Bůh ji tam dal. A mým úkolem je jenom osekat ten 

zbytečný kámen, který ji zakrývá.“ A když v roce 1500 bylo dílo 

dokončeno, ptal se údajně Michelangela Buonarrotiho kardinál San 

Dionigi: „Pověz mi, můj synu, jak je možné, že Madonina tvář 

zůstala tak mladá, mladší než tvář jejího syna?“ A zhotovitel díla 

podává odpověď: „Vaše milosti, zdá se mi, že Maria nezestárla, byla 

čistá, a tak si zachovala svěžest mládí.” Dle všeho ji Michelangelo 
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zobrazil podle vzpomínky na svou matku. Zobrazil její čistotu 

a krásu, ne věk a vrásky. 

 Poutníci a farníci. Z té sochy číší pravý smysl bolesti 

a utrpení, ono uzdravující očištění a vnitřní krása. Při hlubším vhledu 

vyvěrá skutečný a neanimovaný život. Ta socha, bratři a sestry, je 

uvnitř. V žádném případě nikoho neponoukám, aby zboural kapli – 

jako že oseká to zdivo, které nám brání tu sochu z venku vidět – to 

ne. Já nabádám k tomu, abychom ze svých životů nechali Bohem 

osekat a odlámat to, co je přebytečné a bránící vidět dál než 

k obvodové zdi. Já pobízím k tomu, abychom vstoupili dovnitř. 

Abychom i, ale nejen při této mši svaté, vstoupili do Tajemství, které 

Maria drží v náručí a jehož součástí se sama stává. 

 

 

 

 

 

Dyanesh Sadashiv Gadavir 

Drazí sponzorští rodiče. 

Za chvíli začne vánoční čas plný radosti. Moc se na to těším. 

A tak bych chtěl s velkou láskou popřát všem jen ta nejlepší vánoční 

přání. 

Daří se mi dobře, právě jsem dokončil testy a zkoušky v tomto 

školním pololetí. Ve škole se mi moc líbí a učivo mě baví. 
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Tento rok jsme měli hodně dešťů a tak je všechno kolem krásně 

zelené. 

Po našem indickém festivalu Dasara jsem opět začal chodit do školy 

a výsledky mých pololetních zkoušek dopadly dobře. Budu se snažit 

ještě zlepšit v příštím semestru. 

Jsem Vám velmi vděčný za finanční podporu, díky které mohu 

studovat. 

Také moji rodiče se připojují s díky a přáním krásných Vánoc a přeji 

Vám jen to nejlepší do nového roku. Zahrnujeme Vás všechny do 

našich modliteb. 

Velké díky. 

Vaše milující dítě přes adopci na dálku, 

Dyanesh, S. 

 

 

Maria Monisha 

Drazí adoptivní rodiče. 

Jmenuji se Maria Monisha A. Studuji v 10. třídě na škole sv. Terezy. 

U nás doma jsou všichni v pořádku. Doufám, že se také máte všichni 

dobře s Boží milostí. 

Především bych Vám ráda poděkovala za Vaše finanční dary, díky 

kterým mohu studovat a mít školní uniformu, boty, knihy a ostatní 

pomůcky. Během tohoto školního roku jsem dobře studovala a na 

konci září jsem zvládla úspěšně všechny zkoušky a tak mám dobré 

známky ve všech předmětech. 
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Měli jsme velké oslavy v naší rodině, nejprve 14. září maminčin 

svátek, potom tatínkovi narozeniny a rodiče ještě slavili výročí 

svatby. Pozvali jsme všechny příbuzné, kamarády a sousedy. A tento 

týden jsme slavili narozeniny mého bratra. 

Také jsem byla na táboře, který byl velmi prospěšný a moc se mi 

líbil. Díky, že se díky Vám mohl zorganizovat, protože jsme se tam 

potkali s kamarády z různých míst a mohli se podělit o své 

zkušenosti. 

Slavili jsme den učitelů v naší škole, bylo to moc hezké a všichni 

jsme si to užili. Také jsme slavili maminčiny narozeniny u nás doma, 

dali jsme jí malý dárek, abychom jí vyjádřili velkou lásku, kterou 

k ní máme. 

Vánoce tu budou za chvilku a já bych Vám chtěla takto v předstihu 

popřát krásné Vánoce, ať je hezky oslavíte. 

Já budu Vánoce slavit doma s rodiči a kamarády. 

Každý den se doma modlíme za Vaše zdraví a Vaše laskavá srdce 

a také vás laskavě prosíme, abyste se modlili za mne a celou mojí 

rodinu. 

Ještě jednou bych Vám moc ráda poděkovala za Vaše dary a velkou 

pomoc a budu Vám vděčná až do konce. 

Děkuji, že jste si přečetli můj dopis. 

Se srdečným pozdravem 

Maria Monisha A. 

/dopisy přeložila Vendula Jiříčková/ 
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/Marián Škoviera: Advent, příslib Vykupitele/
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Dnes si představíme, můžeme říct, centrální postavu mezi svatými 

pomocníky v nouzi, kteří jsou vyobrazeni na jednom 

z jimramovských bočních oltářů. Bude to svatý Kryštof. Kryštof je 

svatý, který zde na zemi žil v první polovině třetího století, to 

znamená v době pronásledování křesťanů. Existují dvě verze jeho 

národnosti: buď byl Kananejec, tedy pocházel z oblasti Předního 

Východu, nebo se narodil v Lykii, dnešním jihozápadním Turecku. 

Narodil se chlupatý jako Ezau 

a pohanští rodiče svému 

nevzhlednému dítěti dali jméno 

Reprobus, což znamená Odmítnutý. 

Navíc byl malý Reprobus nepřirozeně 

velký, takový Goliáš své doby. 

Jako mladík byl nezdravě 

sebevědomý a svou velikost a sílu 

chtěl dát do služeb jen tomu 

největšímu panovníkovi. Rozhodl se 

tedy sloužit samému králi, neboť tomu 

přece patří celý svět. Sloužil králi 

mnoho let, až jednou v noci jej 

vyděšený panovník povolal k sobě, 

neboť hrůzou napůl mrtvému vládci se prý zjevil sám ďábel. Z toho 

Reprobus usoudil, že nejmocnější na světě není jeho král, ale ďábel, 

před kterým je král velmi malinký. Opustil proto vojenskou službu, 

vyhledal nejvyššího pekelníka a vstoupil do jeho služeb. Tím se jeho 

život zcela změnil. Stal se zlým člověkem, který druhým jen škodil – 

ničil mosty a cesty, rozbíjel pastýřům ohrady, zapaloval, vyvolával 
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bitky v krčmách i na ulici, zabíjel bez příčiny. Spolčil se s bandou 

vyvrhelů a přepadávali a loupili, kde se dalo. Lidé se ho báli. 

Reprobus byl však velmi spokojený, neboť dělal to, co v životě dělat 

chtěl – sloužit nejvyššímu vládci světa. 

 Jak tak chodil světem a škodil, potřeboval si také na cestách 

občas odpočinout. Proto nejednou usedl do trávy na pěkném místě, 

často vedle postaveného kříže. Po čase si uvědomil, že ve chvíli, kdy 

je v blízkosti kříž, jej satan opouští a vrací se, až když se od kříže 

vzdálí. Jindy zastihl vládce pekel, jak se hrůzou třese před znamením 

kříže, které do písku vyrylo malé dítě. Stalo se pak jednou, že si sedl 

u cesty opět pod kříž, ale pak se před něj postavil, poklekl a opřel 

o něj svoji hlavu. Neuměl se modlit, zůstal jen tak čelem opřený. Po 

chvíli pocítil velké upokojení, očistění své duše, bylo mu dobře jako 

nikdy předtím. Tehdy pochopil, jak se mýlil, když pokládal ďábla za 

pána všeho světa. Satan se bál kříže, bál se Ježíše na kříži! A tak se 

Reprobus rozhodl, že půjde hledat Ježíše a Jemu bude sloužit. Toulal 

se dlouho beznadějně sám krajinou, až potkal křesťanského 

poustevníka. Svěřil se mu se svým problémem a chtěl od něj radu, 

kde má hledat Ježíše a jak by mu měl sloužit. Starý poustevník 

nevěděl, kde Ježíše hledat, ale poradil mu: „Chovej se k lidem tak, 

jako se choval On. Pomáhej lidem.“ „Ale já nevím jak! Co by to 

mohlo třeba být?“ Poustevník se zamyslel a po chvilce řekl: „Je tu 

poblíž taková řeka. Dobře ji znáš. Už několikrát byl přes ni postaven 

most, ale velká voda ho vždy strhla. Zvlášť na jaře a na podzim, když 

přišly záplavy a povodně. Je tam jeden brod, který bohatí projedou 

kočárem nebo těžkým vozem. Ostatní musí řeku přebrodit. Vícekrát 

se už stalo, že nemocní, děti a starci zde zahynuli. Tys velký jak 

strom, silný jak býk, pomáhej tedy lidem při přechodu řeky.“ Ten 

nápad se Reprobovi zalíbil. Usadil se u brodu, zbudoval si tu 

skromnou boudu a podle potřeby přenášel lidi přes řeku. Kdo jej 
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poprosil, toho přenesl, a kdo z protějšího břehu zavolal, pro toho 

došel a přenesl ho. Voda v řece burácela, byla studená, nebezpečná, 

nohy klouzaly po slizkých kamenech na dně – ale nic Reproba 

nemohlo zastavit – byl velký a silný a ničeho se nebál. Zatímco lidé 

si Reproba brzy oblíbili a nosili mu jídlo, jeho bývalí kumpáni se ho 

snažili od této činnosti odradit – vždyť z toho nic nemá, je akorát za 

blázna. Ale za Reprobem začali chodit sirotci a lidé bez domova 

a zůstávali v jeho blízkosti. Dlouho Reprobus odolával pokušení 

změnit styl života, ale když zestárl a studená voda mu začala působit 

revmatismus, přece jenom se dal se zlem opět do diskuse a pokládal 

si otázky, zda ta jeho současná služba má skutečně nějakou cenu, zda 

skutečně takto slouží Bohu, když kromě chatrče u řeky nemá na stará 

kolena ani pořádnou střechu nad hlavou. Jakmile začal se svody 

koketovat, prohrál. Udělal nové rozhodnutí: připojit se opět 

k loupežnické bandě a zajistit si na stáří dobré živobytí. „Dnes večer 

končím s přenášením.“ Naposled chtěl usnout u řeky a od rána začít 

nový starý život. Když usínal, uslyšel dětský hlas, který ho volal 

k přenesení přes řeku. „Dnes jsem skončil s přenášením, už do toho 

vichru, deště a zimy nejdu!“ Hlas se však stále znovu ozýval, až to 

Reprobus nevydržel: „Dobře, tak ještě naposled!“ S holí vyšel do té 

plískanice a na druhém břehu skutečně nalezl dítě, které volalo po 

přenesení přes řeku. Zcela automaticky si dítě položil na rameno 

a šel vysokou vodou k druhému břehu. Byl tak zamyšlený, že se 

vzpamatoval až po chvíli, když byl uprostřed řeky a došlo mu, že 

malý chlapec každým krokem těžkne. Nohy měl jak vrostlé do dna. 

„To je tíha! Zdá se mi, jako bych na ramenou nesl celý svět!“ A dítě 

na rameni se ozvalo: „Vždyť neseš Syna Stvořitele světa. Jsem Ježíš 

Kristus, Král, kterého hledáš.“ A právě pro tuto událost zůstal 

Reprobus nejen u přenášení přes řeku, ale také ho křesťané 

pojmenovali Christo-foros, tedy ten, který nese Krista. Podle jiné 
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legendy těžký Kristus tohoto siláka ponořil do řeky a pokřtil tímto 

jménem. Mimo jiné Ježíš Kryštofovi přikázal, aby svou hůl zasadil 

na břehu řeky, a že do rána vykvete. A skutečně, na druhý den na 

holi vykvetly datle. 

 Další Kryštofovy osudy se opět obracejí k legendárním 

vyprávěním. Údajně hlásal křesťanství v turecké Lykii, až se znelíbil 

světskému králi, a ten ho dal popravit. Poprava obra byla ovšem 

náročná. Aby zajatce vůbec někdo zkrotil, bylo povoláno čtyři sta 

vojáků, kteří ho teprve dokázali svázat. Měl se vzdát své víry. To 

ovšem neudělal. Pronásledovatel se rozhodl uvrhnout ho do hříchu 

rafinovanějším způsobem a do kobky nechal přivést dvě ženy 

z nevěstince. Kryštof je však obrátil na víru. Všichni tři pak byli 

odsouzeni k trestu smrti. Vězni v těchto případech sloužili jako živý 

terč lučištníkům. Vystřelené šípy se však od obrovského těla 

vždycky odrazily. Jeden z nich se prý odrazil přímo do králova oka. 

Kryštof zůstal několik dnů uvázaný u kůlu bez jídla a pití, až padl 

vyčerpáním. Protože zvěsti o Kryštofovi se rychle šířily, potřeboval 

se ho král zbavit co nejrychleji a rozkázal useknout mu hlavu. To 

bylo kolem roku 250. 

 Od 5. století byl Kryštof jedním z nejuctívanějších světců. 

V 16. století měl být Kryštofův kult potlačen, a to pro jeho zcela 

nejistou historičnost. I když v jeho prospěch hovoří archeologické 

nálezy v Chalcedonu v roce 452. Navíc už v 5. století mu byly 

zasvěcené chrámy. Přesto v roce 1969 byl tento mučedník odstraněn 

z liturgického kalendáře. Pokud se ještě někde slaví, tak obvykle 

25. července. Z obrazů, medailonů, plaket apod. však nikdy 

odstraněn nebyl a patří stále k velmi žádaným nebeským zastáncům. 

Kryštof je častým motivem kostelních obrazů, neboť se tradovalo, že 

„Kdokoli pohlédne na svatého Kryštofa, nebude v onen den 

přemožen žádnou slabostí.“ Proto byl v kostelích často zavěšován 
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obraz s Kryštofem proti vchodu, nebo byl vymalován na vnějším 

kostelním sgrafitu. 

 Svatý Kryštof je patronem všeho, co je spojeno s cestováním. 

Ale také hledačů pokladů, horníků, kloboučníků, zahrádkářů, proti 

živelné vodě a ohni, proti moru, očním chorobám či bolestem zubů. 

Ochraňuje před náhlou smrtí. Je zvláštním obráncem dětí. 

A především pomocníkem v každé nouzi. 

 Pro nás je z legendárního životopisu důležité, abychom si byli 

vědomi, že ani člověk svatého života nemá vyhráno, neboť ďábel se 

do poslední chvíle snaží ukořistit lidskou duši. Ovšem na toho, kdo 

nosí Krista, je krátký. A nejen z tohoto důvodu můžeme svatého 

Kryštofa vzývat, když sedáme na kolo, do auta nebo se vůbec 

vydáváme na cesty. Ale také pokaždé, kdy využijeme příležitosti 

pohlédnout na obří postavu proti bočnímu vchodu v jimramovském 

kostele. 

/z katecheze o. Pavla/ 

 

 

 

Během růžencového měsíce – měsíce října měli farníci možnost, 

kromě pravidelné modlitby růžence s knězem ve všech farnostech, 

objednat si tzv. sms růženec. Každý den, mimo víkendu, byla 

zájemcům o službu mezi 8. a 9. hodinou ranní zasílána sms, ve které 

bylo sděleno růžencové tajemství „na den“ a navíc následovalo malé 

povzbuzení ve dvou osmislabičných verších. Jedinou podmínkou 

přijímání těchto zpráv byla modlitba alespoň jednoho desátku v daný 

den, abychom se během čtyř říjnových týdnů pomodlili všechny čtyři 
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růžence. Služby využily téměř dvě desítky farníků, kteří se často 

desátek nemodlili jen soukromě, ale společně v rodině. A tak se ten 

opomíjený, „dlouhý, nezáživný a nemoderní“ růženec alespoň na 

měsíc stal součástí mnohých životů. Díky všem, kteří se do modlitby 

zapojili. 

Někteří se ptali, odkud jsou ty verše k povzbuzení. 

„Povzbuzující“ dvojverší vznikalo obvykle večer před tím, než bylo 

zasláno v sms (pro slavný růženec mě budila inspirace až týž den 

ráno mezi 5. a 6. hodinou). Nejnáročnější byl večer před první sms, 

neboť jsem ještě nevěděl, jak bude slíbené „povzbuzení“ přesně 

vypadat, jakou bude mít formu. Když to „naskočilo“, každý den jsem 

se na vymýšlení dalšího „růžencového hesla“ těšil. Občas se narodily 

i různé varianty „povzbuzení“ – a pak bylo těžké vybrat tu, která se 

přes satelitní družice dotkne nebe a přistane v mobilech. Ale řeknu 

Vám: nebýt Ducha Svatého a alespoň malé zkušenosti s růžencovými 

tajemstvími, žádné povzbuzení by nejspíš nebylo. 

Protože jsem se setkával pouze s pozitivními reakcemi na tuto 

sms službu, rád bych se prostřednictvím Žárovky podělil i s těmi, 

kteří tuto formu růžence neodebírali. Věřím, že i mnohým dalším 

následující řádky pomohou nejen překonat většinovou neznalost 

růžencových tajemství, ale kratičká zamyšlení pomohou, alespoň 

v některých částech, propojit růženec s každodenním životem. 
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Radostný růženec: 
1. … Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala 

2. … Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila 

3. … Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila 

4. … Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala 

5. … Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla 

  Růženec světla: 

1. … Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu 

2. … Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc 

3. … Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání 

4. … Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu 

5. … Ježíš, který ustanovil Eucharistii 

  Bolestný růženec: 
1. … Ježíš, který se pro nás krví potil 

2. … Ježíš, který byl pro nás bičován 

3. … Ježíš, který byl pro nás trním korunován 

4. … Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž 

5. … Ježíš, který byl pro nás ukřižován 

  Slavný růženec: 

1. … Ježíš, který z mrtvých vstal 

2. … Ježíš, který na nebe vstoupil 

3. … Ježíš, který Ducha Svatého seslal 

4. … Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal 

5. … Ježíš, který tě v nebi korunoval 

  Desátek BONUS – 2. 11.: 
1. … Ježíš, který přijde křísit mrtvé 
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 Poděkujme z duše tůně za náš zdárný vývoj v lůně. 

V každém z nás k radosti denní přidal Bůh své navštívení. 

Není větší probuzení než z maminky narození. 

Rodiče mě v náruč vzali, Bohu za mě děkovali. 

V šíř, v dál ať kdo Kristu zajde, v domě Otce zas Ho najde. 

 

 Duše – k nebi plachetnice s Jordánem mé křtitelnice. 

Jen Boží moc a dobrota z vody dá víno života. 

Boží království již nyní tomu, kdo pokání činí. 

K Boží slávě ale není pouze hora Proměnění. 

Smí-li vjít chléb, jenž k nám klepe, život nikdy nedotepe. 

 

 V plodech zahrad pyšné hany přerůstá Ráj v Getsemany. 

Co víc křičí Srdce tichem? Šlehnout bičem, nebo hříchem? 

K výsměchu jsou krve skvrny z vladařského znaku s trny. 

Někteří se s divem táží: Co to dřevo tolik váží? 

Svět přeškrtl teď černý fix: hřeby, křik, kopí – krucifix. 

 

 Dech zas plíce rozevírá, Vzkříšený už neumírá. 

Odchází do nebes říše. Upřu oči na Ježíše. 

Odborník na slovo vzatý byl nám dán. Je to Duch Svatý. 

Vyvýší za svatou Pannou všechny pod Její ochranou. 

Zapojme se do ovací nad slavnou korunovací. 

 

 Ten, jenž první z hrobu vstává, mrtvé k žití povolává. 

 /o. Pavel/ 
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Je jaro 1945, blíží se konec druhé světové války a do Velkých 

Janovic přijíždějí rumunští vojáci: „V sobotu dne 12. 5. 1945 přijelo 

do naší i okolních obcí rumunské vojsko 18. pěší divize. V celé obci 

byli ubytováni, ani jedné chalupy nebylo prázdné. Ve zdejší škole 

byl ubytován sanitní oddíl. Školní světnice proměněna v operační 

sál.“ Takto vylíčil příjezd Rumunů do Velkých Janovic a pohnuté 

okamžiky konce války tehdejší kronikář obce. 

Rumunští vojáci se pak stávají na bezmála měsíc součástí 

vesnice a jejího každodenního života a mimo ubytování ve vesnici si 

budují nedaleko, v loukách a v přilehlém lese pana Bohuslava Mitáše 

z Velkých Janovic č. p. 16, rozlehlý tábor. Zde na kraji lesa dne 

17. května 1945 vztyčují vojáci 92. pěšího pluku dřevěný kříž na 

památku svých padlých kamarádů a pohřbívají na přilehlé louce tři 

své vojáky. (Dle pamětníků nejméně tři. Přesný počet pohřbených 

tedy není znám). Kříž nese rumunský nápis, který v překladu zní: 

I.N.R.I. / Na památku hrdinů z pěšího pluku č. 92 / Rumunů padlých 

při osvobozování Československa / byl / postaven / tento / svatý / 

kříž / dne / 17. května / 1945. 

92. pěší pluk byl součástí 18. pěší divize 4. Královské 

rumunské armády a zúčastnil se bojů na Krymu, ve Stalingradu, 

v Sedmihradsku, v Maďarsku a při osvobozování Československa. 

Pluk byl vyznamenán řádem „Mihai Viteazul“ – jedná se o nejvyšší 

rumunské vojenské válečné vyznamenání.  
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Pamětníci vzpomínají na mnoho situací a příběhů, které se 

odehrály během pobytu Rumunů ve Velkých Janovicích. Třeba když 

tehdejší představenstvo obce darovalo vojákům obecního býka, 

anebo když koncem svého pobytu v Janovicích rumunští vojáci 

uspořádali hned za obcí na kraji lesa pro občany malé představení, 

kde předvedli, dalo by se říct, atletické či artistické kousky. Někteří 

také vzpomínají, jak jako ještě malé děti pásli Rumunům koně a také 

na to, jak pěkně byl rumunský tábor postaven – cestičky v části 

lesního ležení lemovaly smrkové větvičky zapíchané v zemi nebo 

poskládané kameny a zde byl tábor vystavěn převážně ze smrkových 

větví a tyčoviny. Dál byl tábor tvořen mnoha plátěnými stany, mezi 

kterými si vojáci stavěli pěšiny z pěkných travnatých drnů. Z obecní 

kroniky se také dozvídáme, že v blízkosti rumunského tábořiště byla 

v lese nalezena neznámá mrtvola. Dle výstroje bylo usuzováno, že je 

to voják ruské národnosti. Rumuni ho následně pohřbívají při cestě 
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z Janovic do Dalečína na pozemku p. Josefa Zítky z č. p. 3. Podle 

pamětníků se poté v obci říkalo, že vlastně šlo o tzv. „vlasovce“ 

zastřeleného partyzány. 

9. června 1945 vojsko obec opouští. „Obyvatelstvo si 

oddechlo“. Ne však proto, že by byli Rumuni pohybující se po 

Janovicích nějakými záškodníky či zloději. I s odstupem času tu totiž 

pamětníci vzpomínají na soužití s rumunskými vojáky v dobrém, 

jako na slušné a pracovité lidi. V obecní kronice se také můžeme 

dočíst, že se během táboření rumunské armády v obci nic neztratilo. 

Někteří pamětníci také vypověděli, že to byli lidé velmi pobožní, 

a z obecní kroniky sousedních Janoviček se dozvídáme, že v lesích 

konali bohoslužby. Hlavním důvodem pro úlevu obyvatelstva byla 

absence množství koní, kteří během pobytu rumunské armády 

působili značné hospodářské škody: „Nejvíce však byly poškozeny 

louky a pastviny (jeteloviny) a jarní obilí spásáno koňmi rumunské 

armády, jichž bylo v katastru zdejší obce 3300, mimo koní armády 

ruské, která ze sousedních obcí Lhoty a Bohuňova, kde byla usazena, 

dojížděla pro píci a spásala pozemky v naší obci.“ Škody byly 

značné, a aby byly alespoň částečně uhrazeny, přijel do obce ještě 

před odjezdem vojska rumunský odhadce způsobených škod. 

Poškození pak dostali částečnou náhradu.  

Přítomnost rumunských vojáků ve Velkých Janovicích 

a v okolních obcích nebyla regionálně zdaleka ojedinělá. Podobně ji 

lze doložit z dalších obcí Novoměstska a Žďárska. Ne všude však 

vzpomínají na Rumuny v dobrém. Z pamětních knih některých obcí se 

dozvídáme, že se zde rumunští vojáci chovali dobyvačně, počínali si 

ještě válečným způsobem a vynucovali si potraviny, krmení a jiné 

věci násilím a krádežemi (např. obec Vatín na Žďársku aj.). 
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Rumunští vojáci po sobě ve Velkých Janovicích zanechali opuštěný 

tábor a již zmiňovaný dřevěný kříž, který stál na kraji lesa po dlouhá 

desetiletí. Zub času je ale neúprosný, a tak kříž později spadl na zem 

a začal se rozpadat. Do dnešní doby se zachovalo pouze torzo tohoto 

původního kříže, a to péčí p. Františka Vrtěny z č. p. 32. Nyní je ke 

zhlédnutí u p. Františka Groulíka z č. p. 23. 

Zde by mohl příběh rumunského kříže končit, ale není tomu 

tak. Pokus o jeho obnovení nastartoval nález dobových fotografií ve 

formě skleněných negativů na půdě bývalého mlýna, tedy u Uhlířů 

ve Velkých Janovicích. Tyto fotografie pořídil v roce 1945 

p. František Pokorný (*10.1.1909 – †2.6.1989), č. p. 20. Zde zachytil 

mj. tábor rumunských vojáků a také jimi postavený kříž. Fotografie 

se podařilo vyvolat a následně dostat do digitální podoby. I tak však 

nebylo snadné rozluštit nápis, který kříž nesl. To se podařilo až po 

kontaktu s rumunskou ambasádou, kterou p. František Groulík 

požádal v dopise o radu. Pracovníci rumunské ambasády byli 

potěšeni zájmem o historii jejich země a v odpovědi zaslali jak 

rozluštěný nápis, tak také informace o pohybu rumunského vojska na 

našem území. Nyní už nic nebránilo obnově tohoto kříže, a tak byla 

na popud p. Františka Groulíka dle dobových fotografií 

a dochovaného torza původního kříže vyrobena replika. Nový kříž 

byl postaven na místě, kde stával původní, 10. 8. 2010. Později 

k němu přibyla značená stezka a informační tabule s lavičkou. Byl 

tak znovuobnoven důstojný památník padlých rumunských vojáků 

a také zde vzniklo pěkné místo, které může sloužit jako cíl různých 

výletů či vycházek nebo jen tak k posezení v přírodě. 
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I na tomhle místě by mohl příběh rumunského kříže končit. 

Nebo ne končit …, kříž by samozřejmě stál další roky na místě, 

připomínal pobyt rumunských vojáků a sloužil jako cíl vycházek. 

Ale ten příběh by nebyl úplný. Úplným se stal až o dva roky později 

v roce 2012, kdy byl 13. září, v den, kdy jsme slavili pouť k Panně 

Marii Bolestné, odpoledne slavnostně požehnán. Rumunští vojáci 

zde totiž nepostavili pamětní desku nebo památník ve formě 

kamenného monolitu,… postavili kříž – symbol křesťanství. 

Požehnání se s radostí ujal pan farář Pavel Vybíhal za přítomnosti 

starosty obce p. Jiřího Sklenáře a asi stovky místních i přespolních.  

Na území celého regionu postavili Rumuni desítky 

podobných křížů. Např. v sousední obci Písečné byl Rumuny 

18. května 1945 vztyčen mohutný dřevěný kříž zbudovaný ze 
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smrkových kmenů původně sloužících jako silniční zátarasy. Ten byl 

při slavnosti, které se zúčastnilo více než tři tisíce vojáků, vysvěcen 

pravoslavným knězem. Je tedy více než pravděpodobné, že původní 

rumunský kříž ve Velkých Janovicích byl takto (tedy pravoslavným 

knězem) v roce 1945 vysvěcen také, byť s největší pravděpodobností 

ne při tak velké slavnosti co do počtu přihlížejících. 

 

 

 

Pro samotné Rumunsko bylo období let 1930–1945 velice 

problematické. Král Carol II. od svého nástupu na trůn v roce 1930 

prosazoval fašizující královskou diktaturu. V roce 1938 se prohlásil 

za diktátora a v roce 1940 vytvořil vládu se zástupci rumunských 

fašistů. Premiérem se poté stal generál Ion Antonesku, který si 

posléze na králi vymohl diktátorské pravomoci. Téhož roku v září 

král Carol II. abdikoval ve prospěch mladého syna Michala (nar. 

1921). Pozice mladičkého krále však byla pouze formální a reálná 

moc spočívala v rukou Iona Antonesca. Ten také přivedl Rumunsko 
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do řad Osy, tedy hitlerovské koalice, a vysílá rumunskou armádu po 

boku německé na východní frontu. Rumunsko se v této době stává 

jedním z nejodhodlanějších Hitlerových spojenců a podílí se také na 

vyvražďování Židů. V roce 1944 otřásly pozicí diktátora Antonesca 

postupné neúspěchy na východní frontě, čehož využil král Michal 

a postavil se do čela protifašistického povstání. Převrat 23. srpna 

1944 sesadil generála Antonesca a Michal I. převedl Rumunsko na 

stranu spojenců a vyhlásil válku Německu. Rumunští vojáci se pak na 

jaře 1945 podíleli i na osvobozování Československa. Antonescu se 

dočkal trestu smrti a poté, co mu král Michal odmítl udělit milost, byl 

1. června 1946 popraven. Poválečný osud krále Michala nebyl také 

příliš veselý. S nástupem komunistického režimu v Rumunsku byl 

nucen abdikovat a odejít do exilu. Rumunské občanství získal zpátky 

až v roce 1997. V roce 2005 při oslavách 60. výročí osvobození 

Kroměříže byl zde již bývalý král Michal osobně přítomen a v roce 

2011, u příležitosti svých devadesátých narozenin, se stal čestným 

občanem tohoto města. 

Kolem rumunského kříže je však živo i nadále. Na jaře tohoto 

roku po předchozí domluvě navštívil p. Františka Groulíka redaktor 

Českého rozhlasu, aby s ním nahrál rozhovor, který se týká pobytu 

Rumunů ve Velkých Janovicích. Kromě rozhovoru také vyfotil 

několik fotografií a prohlédl sbírku, kde p. Groulík uchovává mimo 

jiné několik vzácných předmětů z této doby. Rozhovor byl následně 

odvysílán v jednom z pořadů na regionální stanici Českého rozhlasu 

a lze si jej poslechnout na:  

http://www.rozhlas.cz/vysocina/toulky/_zprava/po-sipkach-k-

rumunskemu-krizi--1486829 

 

http://www.rozhlas.cz/vysocina/toulky/_zprava/po-sipkach-k-rumunskemu-krizi--1486829
http://www.rozhlas.cz/vysocina/toulky/_zprava/po-sipkach-k-rumunskemu-krizi--1486829
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Dne 17. května 2015 jsme se ve Velkých Janovicích připojili 

k oslavám výročí 70 let od ukončení 2. světové války. Ty probíhaly 

v květnových dnech tohoto roku na mnoha místech naší země. 

Krátký pietní akt proběhl právě u rumunského kříže, kde jsme si 

poslechli českou a v závěru také rumunskou státní hymnu zahranou 

na trubku. Starosta obce p. Jiří Sklenář ke kříži položil kytici 

v rumunských státních barvách.  

Spoluúčast rumunské armády na osvobozování naší vlasti od 

nacistické okupace je poněkud opomíjenou kapitolou v našich 

dějinách. Málo se ví, že při osvobozování Československa padlo nebo 

bylo raněno přes šedesát tisíc Rumunů. Celkem Rumuni osvobodili 

přes 1700 československých obcí včetně 31 měst (např. Kroměříž, 

Uherský Brod, Boskovice, aj.). Rumunská armáda tehdy postupovala 

společně s armádou sovětskou a s 1. československým armádním 

sborem. V této sestavě sváděli tuhé boje v rámci bratislavsko-

brněnské vojenské operace. Po slovenských městech byla postupně 

osvobozena i města jihomoravská (včetně Brna). Boje se poté 

přenesly na střední Moravu. Jednotky 1. a 4. Rumunské armády se 

následně podílely na pronásledování Němců a ke konci války se 

soustředily na Vysočině, která se stala v posledních dnech války 

ústupovým územím německých a maďarských jednotek. 

Závěrem bych se rád připojil ke slovům PhDr. Martina 

Šikuly. Ten zakončuje svůj článek s názvem „Moravu osvobozovala 

též rumunská armáda“, který vyšel v květnu 2010 v regionálním 

týdeníku Vysočina, větou: „Podobná mikroregionální zastavení sice 

netvoří sama o sobě velké dějiny, ale skládat dějinnou mozaiku právě 

bez nich by bylo jen sotva možné.“ Už proto bychom měli důstojně 

vzpomenout i na ty, o kterých se v souvislosti s osvobozením naší 

vlasti tolik nemluví, a zvláště pak všechny, kteří se v této nelehké 
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době chovali na našem území jako osvoboditelé a ne jako 

dobyvatelé. 

K Rumunskému kříži můžete dojít po značené stezce 

z Velkých Janovic. Výchozí bod je u obchodu, kde je první 

informační tabule a lístek s vyznačenou trasou. 

 

/Použité zdroje: obecní kronika Velkých Janovic (většina citací 

v uvozovkách), www.moderni-dejiny.cz, článek PhDr. Martina Šikuly 

z 6. května 2010 – týdeník Vysočina, kniha Ondřeje Červeného – 

Osvobození Žďárska, www.velkejanovice.cz, vzpomínky Františka 

Krejčího a dalších pamětníků obce Velké Janovice/ 

/Karel Groulík/ 

 

 

 

22. 11.: Novokněžské požehnání – P. Sylwester Jurczak 

z Boskovic (ve všech farnostech) 

22. 11.: Svatocecilské setkání – v 16:00 Nešpory v kostele 

v Jimramově a následné setkání na faře 

29. 11.: Žehnání adventních věnců (při všech bohoslužbách) 

29. 11.: Po mši sv. komentovaná prohlídka opravených fresek 

v Dalečíně 

http://www.moderni-dejiny.cz/
http://www.velkejanovice.cz/
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5. 12.: v 17:00 závěrečné setkání čtenářů „Vezmi a čti celou 

Bibli“ 

6. 12.: Příchod sv. Mikuláše (při všech bohoslužbách) 

6. 12.: v 18:00 Večer chval v Jimramově (u příležitosti zahájení 

Roku Božího milosrdenství) 

8. 12.: Zahájení Roku Božího milosrdenství (mše sv. ve všech 

našich farnostech) 

24. 12.: v 11:00 „předpouťová“ mše svatá v kapli Narození Krista 

v Jimramovských Pasekách (bude upřesněno v ohláškách) 

24. 12.: v 17:00 troubení z věže a zpívání u sochy svatého Jana 

v Jimramově 

24. 12.: Sbírka na adopci na dálku – při půlnoční mši sv. (dopisy 

našich adoptovaných dětí jsou otištěny na str. 44) 

26. 12.: Svatoštěpánské představení dětí (ve 12:00 v Nyklovicích, 

v 15:00 v Jimramově) 

27. 12.: v 15:00 vánoční divadelní představení v Sulkovci 

31. 12.: v 16:00 Ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele 

v Jimramově 

31. 12.: ve 20:00 Bohoslužba a Te Deum na závěr roku 2015 

v Jimramově 
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/Marián Škoviera: Sv. Mikuláš, biskup a vyznavač/ 
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Rorátní mše svaté v Jimramově: adventní pondělí a soboty 

v 6:45, po mši sv. modlitba Ranních chval (začátek bohoslužby 

navazuje na pondělní příjezdy autobusů, děti posléze stíhají začátek 

vyučování) 

 

Předvánoční svátost smíření:  

Jimramov: 20. 12. od 16:00 

Dalečín: 13. 12. od 17:00 

Sulkovec: 13. 12. od 16:00 

Borovnice: 12. 12. od 17:30 

Velké Janovice: 16. 12. od 9:30 

Nyklovice: 13. 12. od 15:00 

Vyjma Borovnice a Vel. Janovic budou kromě otce Pavla zpovídat 

i cizí zpovědníci. Doba zpovídání bude závislá na počtu kajícníků. 

 

Adorační dny:  

21. 12. Sulkovec, 24. 12. Jimramov, 27. 12. Dalečín. V tyto dny jsou 

naše farnosti pověřeny společnou i soukromou modlitbou před 

vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní. Adorační hodiny budou 

upřesněny v ohláškách a na webu. 

 

Půlnoční mše svatá:  

Jimramov: 24. 12. ve 21:30 

Dalečín: 24. 12. ve 24:00 
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/Marián Škoviera: Zvony svolávající na půlnoční/ 
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1. a 2. svátek vánoční: nedělní pořad bohoslužeb 

 

Předběžný plán na začátek roku 2016 

Tříkrálová sbírka: 8. a 9. 1. 

Farní ples: 15. 1. v Jimramově 

Ekumenická bohoslužba v katolickém kostele v Jimramově: 24. 1. 

Společné slavení svátosti nemocných a předcházející svátosti 

smíření: ve všech kostelech a kaplích kolem 11. 2. 

Novokněžské požehnání přislíbili P. J. Rašovský, P. T. Fránek, 

P. M. Coufal, P. J. Tůma, P. Z. Drštka, možná i P. P. Němec 

Popelka Nazaretská – recitační pásmo (2. část) 

Kurz vzdělávání pro mládež a dospělé (hostem bude Ing. Josef 

Tuček, na Kurz budou vybrána některá z těchto témat: Velikost 

božího stvoření; Umělá inteligence; Okultismus a esoterika; 

Duchovní život; Boží milosrdenství; Soudný den; Mystické město 

Boží) 

Zahájení přípravy na přijetí svátosti biřmování  

(po Velikonocích) – více info v jarním čísle Žárovky. 

 

O dalších bohoslužbách a akcích budou aktuální informace 

podávány prostřednictvím ohlášek a farního webu. Změna 

vyhrazena. 



 listopad 2015 
 

   70  
  

 

 

 

aneb  

 

 

 Já si myslím, že si myslel, že si myslíte… 

 V každém případě musím konstatovat, že nemáte pravdu. 

Nicméně na druhou stranu mohu jistě domýšlet, že jste to 

myslela dobře, jen se Vám vytratilo písmenko. Měla jste jistě 

na mysli, že Bůh existuje, nikoli že Bůh exituje. Protože 

kdyby exitoval, měl by pravdu Friedrich Nietsche se svým 

slavným filozofickým výrokem „Bůh je mrtev.“ A to bych 

strašně nerad. 

 Ne, to se nebojte, že bychom se nevešli. Tolik nás zase 

nebude. A kdyby, tak pro jistotu vezmu pumpičku, a kdyžtak 

kostel trochu přifouknem. 

 Mše svatá o pouti byla venku před kaplí. Letos byl tak silný 

vítr, že když jsem před přijímáním otevřel ciborium, tak jeden 

Pán Ježíš FRRRNK! 

 Oni ji nevzali kvůli tomu, že nemá maturitu? Tak proč 

neřekla? Já bych jí půjčil, já jednu mám. 

 On je od Ostravy, a když mi řekl, že je ředitelem kuru, tak 

jsem se chtěl domnívat, že řídí slepice, ale pak jsme se 
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domluvili, že je ředitelem kůru a řídí sbor. Nicméně 

poznamenal, že někdy je to kdákání podobné. 

 Korunu (rozpadající se památkově chráněný velký dům na 

jimramovském náměstí) už opravují. Vypadá to, že z toho 

bude Pětikoruna. 

 V nemocnici se mě paní doktorka ptala, jestli mi ty léky 

nepůsobí zažívací potíže. Tak jsem jí říkal, že ne, ale že 

během doby jejich užívání mám problémy s pamětí. 

Zapomínám si ty prášky brát. 

 Při křestní bohoslužbě bude pokřtěn Karel Zelený. Pokud 

vlivem podzimu nezmění barvu. 

 Jako bohoslovci jsme také šlapávali zelí. Já jsem ale nikdy 

nemusel, protože jsem byl zvážen a shledán lehkým. 

 S rybičkami v akváriu si moc nepovídám. Pokaždé, když jim 

chci něco říct, tak si loknu. 
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Pro vnitřní potřebu „občasně“ vydávají římskokatolické farnosti Jimramovska 

(Dalečín, Jimramov, Sulkovec). 

Adresa vydavatele: náměstí Jana Karafiáta 24, Jimramov, 592 42. 

Kontakt na redakci: redakcezarovky@email.cz, www.zarovka.wz.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme našim sponzorům i všem, kteří nás podporují, a těšíme se 

na Vás v dalším čísle našeho farního zpravodaje! 
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